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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS 

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA 

1. Šie noteikumi (tālāk tekstā  arī - Apbūves noteikumi)  nosaka prasības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. - 2030.gadam (turpmāk 
tekstā – Teritorijas plānojums)  grafiskās daļas kartēs “Funkcionālais zonējums” un “Galvenās 
aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” attēloto. 

2. Šie noteikumi attiecas uz Jēkabpils pilsētas administratīvo teritoriju (turpmāk tekstā – pilsētas 
teritorija) un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, 
valdītājiem un lietotājiem pilsētas teritorijā. 

3.  Šo noteikumu izpilde neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot 
spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu prasības. 

4. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei 
nosaka 2013.gada 30.aprīļa Ministru Kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi 
(VAN)). 

5.  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. 

6.  Ja kādai pilsētas teritorijas daļai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums, kas nosaka 
detalizētākas prasības zemes gabalu izmantošanai un to apbūvei, ievēro  detālplānojuma 
prasības. Ja detālplānojumu atceļ vai atzīst par spēkā zaudējušu, piemērojams Teritorijas 
plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums un šie Apbūves noteikumi. 

7. Par izmaiņām (jauniem apstiprinātiem detālplānojumiem vai to grozījumiem) Pašvaldība 
informē sabiedrību, ievietojot informāciju valstī vienotajā Telpiskās attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS)- ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv. 

8. Gadījumos, kad teritorijas plānojums un šo noteikumu prasības nav pietiekami precīzas, lai 
izvirzītu nosacījumus būvprojektēšanai atsevišķai zemes vienībai, teritorijas plānojumu un šo 
noteikumu prasības detalizē un precizē, izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai 
piemērojot citas procedūras saskaņā ar šo noteikumu 6. nodaļas "Teritorijas plānojuma 
īstenošanas kārtība" prasībām. 

9. Šo noteikumu  tālākā piemērošanā ir atļauta to precizēšana, papildināšana u.tml. aktualizācija, 
kas nav uzskatāma par  teritorijas plānojuma grozījumiem: 

9.1. Apbūves noteikumu pielikumu aktualizācija; 

9.2. ielu sarkano līniju korekcijas  lokālplānojumu, detālplānojumu vai ielas projektēšanas 
gaitā, par kurām Pašvaldība vienojas ar skarto īpašumu īpašniekiem;  

9.3. jaunveidojamu ūdens baseinu izveidošana, kur tas nepieciešams teritorijas 
nosusināšanas un/vai ainavas pilnveidošanas nolūkos; 

9.4. valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
precizēšanas pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas 
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un/vai kultūras pieminekļu teritoriju un  individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
apstiprināšanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk - VKPAI); 

9.5. aizsargjoslu precizēšana atbilstoši mēroga  noteiktībai; izmaiņas apgrūtinātajās 
teritorijās un objektos un ar tiem saistītajās aizsargjoslās un/vai aizsardzības zonās;  

9.6. citi precizējumi saskaņā ar šajos noteikumos pieminēto. 

10. Ja zemes vienības izmantošana likumīgi iesākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, kas 
nosaka šajā zemesgabalā citu atļauto izmantošanu, zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs to 
turpināt, ievērojot šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā "Uzsāktā izmantošana" prasības. 

11.   Pilsētas teritorijas daļas ar izņēmuma vai papildus nosacījumiem noteiktas šo noteikumu 5. 
nodaļā "Teritorijas ar īpašiem noteikumiem". 

1.2. DEFINĪCIJAS 

12. Šajos noteikumos lietoto  terminu skaidrojums  iekļauts 1.pielikumā 

13. Šajos noteikumos lietoto teritorijas izmantošanas veidu skaidrojums iekļauts 2.pielikumā 

14. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts iekļauts 3.pielikumā.  

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI 

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

15. Visu teritoriju, ievērojot plānojumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, 
atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto 
izmantošanu, kā arī: 

15.1.  atļautajām izmantošanām nepieciešamo auto novietņu un transportlīdzekļu stāvvietu 
ierīkošanai; 

15.2. vietējās nozīmes/ E kategorija ielu un piebrauktuvju, veloceļu vai gājēju celiņu izbūvei; 

15.3. apstādījumu ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai; 

15.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūvei atļautās izmantošanas nodrošināšanai; 

15.5.  palīgizmantošanai, kas ir: 

15.5.1. pakārtota galvenajai izmantošanai, šīs izmantošanas ēkai vai būvei un 
papildina tās; 

15.5.2. izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve; 

15.6. pagaidu izmantošanai; 

15.7. šo noteikumu 1.pielikuma 1.32.3. punktā  minētajai  izvērtējamai izmantošanai.  

16. Iepriekšminētais  15.7. apakšpunkts nav attiecināms uz šo noteikumu  4.nodaļā noteiktajām 
Transporta infrastruktūras teritorijām TR1 un TR2 ( 4.7. apakšnodaļa) un Dabas un 
apstādījumu teritorijām DA1 ( 4.9.1. apakšnodaļa) 

17. Ēkas un būves vai tās daļas funkcijas jeb izmantošanas maiņa ir pielīdzināma pārbūvei. 
Funkcionalitātes maiņa ir pieļaujama tikai ar Pašvaldības akceptu un uz to var tikt attiecinātas 
tādas pašas prasības, kā pārbūves gadījumā. 
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2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA 

18.  Visās pilsētas teritorijās aizliegtas tādas izmantošanas, kas rada augstāku par maksimāli 
pieļaujamo iedzīvotāju apdraudējuma līmeni un/vai vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i., 
nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības 
institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt 
sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu 
daudzumu u.tml. 

19.  Nevienu pilsētas teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem: 

19.1.  izvietot būves (arī ēkas) aizsargjoslās un tauvas joslā, ja to aizliedz attiecīgi 
Aizsargjoslu likums un Zvejniecības likums; 

19.2.  veidot derīgo izrakteņu karjerus; karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai; 

19.3.  novietot, savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, 
ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto 
kapsēta vai nolietoto transporta līdzekļu savākšanas laukums un pārstrādes 
uzņēmums; 

19.4.  vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus 
un būvgružus, piesārņotas gruntis, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav iekļauta 
ēkā; 

19.5. izmantot šajos noteikumos atļautām izmantošanām un palīgizmantošanām kravas 
mašīnu, autobusu, vagonu un kuģu korpusus vai to daļas, ja vien tam nav dota speciāla 
atļauja, tostarp, izmantot kā mājokli vai kādai sabiedriskai funkcijai ceļojumu treilerus 
un atpūtas vagoniņus, izņemot būvlaukumos novietotas pagaidu būves būvdarbu 
veikšanas laikā un tūristu izmitināšanai paredzētas būves šim nolūkam ierīkotos 
kempingos un treileru novietnēs; būvju vietā izmantot pielāgotas transportlīdzekļu daļas 
(korpusus) un citas konstrukcijas, kas paredzētas citai funkcijai; 

19.6.  piena un gaļas liellopu turēšanai, izņemot likumīgi uzsāktas esošas lauksaimnieciskās 
izmantošanas gadījumus, piemērojot neatbilstoša izmantojuma statusu; 

19.7. veikt būvniecību un uzsākt jaunu zemes, ēku un citu būvju izmantošanu piesārņotā 
teritorijā. 

2.3. UZSĀKTĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA 

20. Ja ir uzsākta zemes vienības likumīga izmantošana, pirms stājies spēkā Teritorijas plānojums, 
un tas nosaka attiecīgajam zemes vienībai citu izmantošanas veidu vai aprobežojumus, tad 
šai zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss (neatbilstošas izmantošanas zemes 
vienība). 

21.  Neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā var turpināt likumīgi uzsākto izmantošanu. 
Teritorijas neatbilstoša izmantošana ir uzskatāma par likumīgi uzsāktu šādos gadījumos: 

21.1. ir izsniegta būvatļauja, kurai nav beigusies derīguma termiņš; 

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

21.3.  ir spēkā esoša būvatļauja; 

21.4.  izmantošana atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētam būves galvenajam lietošanas veidam; 
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21.5.  saņemta un spēkā esoša piesārņojošās darbības atļauja. Šādā gadījumā var turpināt 
izmantot teritoriju to darbību veikšanai, kurām ir saņemta piesārņojošās darbības 
atļauja. Darbības apjoma palielināšana atļauta, ja tiek ievērotas citos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības un darbības rezultātā nepasliktinās vides stāvoklis. 

22. Esošas zemes vienības ar platību, ielas fronti vai zemes gabala dziļumu, kas mazāks par šajos 
noteikumos noteikto minimumu, vai esošas zemes vienības, ja to platība pārsniedz šajos 
noteikumos atļauto maksimālo platību, vai esošas ēkas, kuru stāvu skaits pārsniedz šajos 
noteikumos atļauto, drīkst izmantot un šajās zemes vienībās drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 
izmantot būves atbilstoši attiecīgās izbūves teritorijas (apbūves zonas) noteikumiem ar šādiem 
nosacījumiem: 

22.1. ja pasūtītājs vai ieinteresētā persona šādus zemesgabalus nodrošina ar būvnormatīvos 
noteiktām inženierkomunikācijām; 

22.2. ja visas citas šo noteikumu prasības ir ievērotas. 

23. Ja esošās būves šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir likumīgi uzbūvētas, tiek likumīgi būvētas 
vai projektētas uz pašvaldības izsniegtas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pamata 
vai  Būvatļaujas un daži šo būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošā izmantošana atbilst 
teritorijas plānojumam un šiem noteikumiem, tad: 

23.1. esošās būves drīkst rekonstruēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka: 

23.1.1. pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visiem tiem noteikumiem, kam 
atbilda esošās būves vai šiem apbūves noteikumiem, 

23.1.2. nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala, 
nepalielinās neatbilstību apbūves noteikumiem; 

23.2. esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka: 

23.2.1. jebkura būves paplašināšana rezultātā atbilst šiem noteikumiem, 

23.2.2. paplašināšana, ievērojot visas citas būves uz zemesgabala, nepalielina 
neatbilstību šiem noteikumiem. 

24. Jaunbūves būvniecību uz neatbilstošas izmantošanas zemes vienības ierosina un īsteno 
saskaņā ar spēkā esošo plānojumu. 

2.4. TERITORIJAS PAGAIDU IZMANTOŠANA 

25. Pagaidu izmantošana ir teritorijas izmantošana sezonāla rakstura saimnieciskai darbībai 
(pagaidu autostāvvietas, vieta aktīvās atpūtas, sporta, kultūras un izklaides pasākumu 
organizēšanai, nedēļas nogales tirgi, izstādes), kuras nodrošināšanai ir atļauts  izvietot šīm 
izmantošanām nepieciešamās vieglas konstrukcijas pārvietojamās būves un pievadīt tām 
nepieciešamās inženierkomunikācijas. 

26.  Pagaidu izmantošana tiek atļauta, ja nekustamā īpašuma īpašnieks, saskaņojot teritorijas 
pagaidu izmantošanu, ir sniedzis rakstveida piekrišanu tam, ka viņam netiks atlīdzināti nekādi 
izdevumi saistībā ar teritorijas attīstību un būvniecību, un īpašnieks pēc teritorijas pagaidu 
izmantošanas veiks teritorijas atbrīvošanu no būvēm par saviem līdzekļiem. Šo dokumentu 
noformē atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 
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2.5. PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI UN VIDES PIEEJAMĪBA 

27.  Nedrīkst ierīkot nevienu būvi un neviena persona nedrīkst izmantot jebkādu būvi, ēku vai 
zemes gabalu nevienā izbūves teritorijā, ja zemes gabalam, kur nodomāts izvietot minēto būvi, 
vai, kur būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i., zemes gabals nerobežojas ar ielu 
vai piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai zemes gabalam nav nodrošināta piekļūšana pa ceļa 
servitūtu. 

28.  Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju 
projektēšanas būvnormatīviem. 

29.  Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un būvprojektus ņem vērā universālā dizaina 
principus, kā arī paredz speciālus pasākumus vai speciālu aprīkojumu pieejamas vides 
nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, lai šo cilvēku 
pārvietošanās pilsētā būtu iespējami netraucēta un droša gan publiskajās ēkās, gan ārpus 
tām. Tas veicams, labiekārtojot teritorijas, laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot 
iekļūšanu, pārvietošanos un izkļūšanu no būves atbilstoši plānotajai funkcijai. Esošās publisko 
funkciju ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām 
vajadzībām, nodrošina informāciju par attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemšanas iespēju 
citā veidā. 

30.  Piebraucamie ceļi apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto 
ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā - ne tālāk par 180 m. 

31.  Piebraucamo ceļu un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams 
ne tuvāk par 50 m no krustojuma, izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas. 

32.  Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebraucamie ceļi vai 
piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām - vismaz 
ar vienu kustības joslu un ietvi. 

33.  Stūra zemesgabalos piekļūšanu nodrošina no zemākas kategorijas ielas, ja šajos noteikumos 
nav noteikts savādāk. 

34.  Ēku būvniecība zemesgabalā atļauta tikai pēc pieslēguma pie ielas vai piebraucamā ceļa 
izbūves. 

2.6. ZEMES IERĪCĪBA 

35. Zemes vienības drīkst sadalīt, pārkārtot to robežas vai apvienot ar kādu citu zemes vienību, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu. Izvērtējot zemesgabala robežu izmaiņu pieteikumu, citos 
normatīvajos aktos vai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos Pašvaldība ir tiesīga lemt par 
detālplānojuma izstrādes nepieciešamību. 

36. Ja ierosināta zemesgabala sadalīšana, apvienošana, zemes robežu pārkārtošana, 
zemesgabalu apmaiņa, starpgabalu likvidēšana, zemes konsolidācija, piekļūšanas iespēju 
nodrošināšana zemesgabalam, pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām) vai uz zemesgabalu attiecināmo nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 
konkretizēšana un pirms šo darbību veikšanas nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde, pēc 
zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātāja iesnieguma saņemšanas Pašvaldība pieņem 
lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem Zemes 
ierīcības likuma un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 
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37. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, saturu, prasības attiecībā uz projekta 
paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, projekta izpildes kārtību, iesaistīto personu tiesības un 
pienākumus, saskaņošanu un apstiprināšanu nosaka Zemes ierīcības likums un  2016.gada 
2.augusta MK noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta  izstrādes noteikumi". 

38. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavots un apstiprināts zemes ierīcības projekts ir 
pamats attiecīga zemesgabala robežu plāna sagatavošanai un zemesgabala apgrūtinājumu 
reģistrācijai zemesgrāmatā. 

2.7. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN JAUNVEIDOJAMAS ZEMES 
VIENĪBAS MINIMĀLĀ PLATĪBA 

39.  Atļauts veidot jaunu zemes vienību: 

39.1.  kuras platība nav mazāka kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā jaunveidojamā 
zemes vienības minimālā platība; 

39.2. kas sadalīšanas, apvienošanas vai robežu pārkārtošanas rezultātā veido apkārtējai 
teritorijai raksturīgu zemes vienību konfigurāciju un lielumu un zemes vienībā 
iespējams realizēt attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto teritorijas izmantošanu 
saskaņā ar šiem Apbūves noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

39.3. kas nerobežojas ar ielu vai laukumu, bet ir pieejams no tiem ne mazāk kā pa 4,5 m 
platu piebraucamo ceļu, kuru uztur kārtībā tās zemes vienības īpašnieks, kur 
īpašumam piebrauktuve ir veidota. Piebraucamā ceļa garums nedrīkst pārsniegt 50 m. 

40.  Zemesgabalu aizliegts sadalīt, ja: 

40.1. sadalīšanas rezultātā izveidojas zemes gabals, kurā ir pārsniegti šajos noteikumos 
noteiktie maksimālie apbūves rādītāji; 

40.2. ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās; 

40.3. ja zemes gabalā ir izvietota dvīņu māja; 

40.4.  ja zemes gabalam nav iespējams nodrošināt piekļūšanu no piebraucamā ceļa, kura 
minimālais platums ir vismaz 4,5 m. 

41.  Minimālais jaunveidojamā zemes gabala robežas attālums no esošas ēkas ir 4 m. Šo attālumu 
atļauts samazināt, ja saņemts kaimiņu zemes gabala īpašnieka saskaņojums un risinājums 
atbilst ugunsdrošības normām. Saskaņojums ar kaimiņu nav nepieciešams, veidojot 
zemesgabalus teritorijās ar perimetrālu apbūvi. 

42. Jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība atšķirīgās teritorijas funkcionālajās zonās un 
to apakšzonās noteikta šo noteikumu 4. nodaļā "Prasības teritorijas izmantošanas un apbūves 
parametriem katrā funkcionālajā zonā". 

43.  Jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība savrupmāju apbūvei nosakāma saskaņā ar 
Jēkabpils pilsētas domes 1996.g. 17.aprīļa lēmumu Nr.181 „Par minimālās gruntsgabala 
platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā", ja šo noteikumu 4. nodaļā nav noteikts citādi. 

44. Ar lokālplānojumu vai detālplānojumu var noteikt lielāku jaunizveidojama zemesgabala 
minimālo platību attiecīgajā teritorijā. 

45. Noteiktajā minimālajā zemes vienības platībā neieskaita: 

45.1.  tauvas joslā ietilpstošas zemes vienības daļas platību; 

45.2.  ar ielas sarkanajām līnijām atdalītas zemes vienības daļas platību. 
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46.  Izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas 
iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskos robežu 
elementus, var noteikt mazāku minimālo platību, pieļaujot atkāpi ne vairāk kā 5% no šajos 
noteikumos noteiktā minimālās jaunveidojamās zemes vienības platības attiecīgajā 
funkcionālajā zonā. 

47.  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. 

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

49.  Minimālā ielas fronte jaunveidojamām zemes vienībām – 20 m. 

2.8. PRASĪBAS APSTĀDĪJUMIEM, AUGSNES VIRSKĀRTAS UN KOKU 
SAGLABĀŠANAI 

50. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu un tai nepieciešamās būves, zemes gabalā maksimāli 
jāsaglabā augsnes virskārta un esošie koki. Gadījumos, kad būvniecības ieceres dēļ ir 
nepieciešams pārstādīt vai likvidēt apstādījumu elementus, būvprojektā ir jāparedz 
apstādījumu atjaunošana. 

51.  Lai nodrošinātu aizsargājamo koku, aleju un koku rindu saglabāšanu un nodrošinātu to 
augšanas apstākļus, 10 m rādiusā ap koku, bet, ja vainaga projekcija ir lielāka, tad vainaga 
projekcijas platumā ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas var negatīvi ietekmēt koka augšanu 
un attīstību, nav pieļaujama vides apstākļu maiņa – esošā zemes līmeņa maiņa, izmaiņas 
ūdens bilancē, barošanas režīmā utt. 

52.  Apstādījumu kokiem jānodrošina pietiekama apdobe. Minimālais abdobes malas attālums no 
koka stumbra mizas ir 1,5 m, bet no krūma vai grupas malējā krūma ass – 1m. Ielu 
apstādījumos apdobes platums var tikt samazināts – kokiem 0,75 m un krūmiem 0,5 m, 
noklājot to ar caurumotu metāla plākšņu, eko – bruģa, oļu vai citiem segmateriāliem, kas 
novērš nomīdīšanu, sablīvēšanu, nodrošinot gaisa un ūdens apmaiņu augsnē. 

53.  Saglabājamiem kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā 
augsnes slānī, pie sakņu kakla saglabājot iepriekšējo līmeni. 

54.  Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus tikai noteiktā 
kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 cm diametrā - ne tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – ne tuvāk 
par 3 m) un ne dziļāk par 30 cm. 

55.  Kokiem, kas traucē transporta kustībai, brauktuvju un ielu pārredzamībai un transportlīdzekļu 
novietošanai, gājēju kustībai, rada noēnojumu zemākajos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
stāvos, kā arī traucē ēku būvniecībai un pārbūvei, saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību 
pieļaujama vainaga veidošana. 

56.  Veicot būvniecības, kravu transportēšanas un citus darbus saistītus ar teritorijas izmantošanu, 
jānodrošina, lai netiktu bojāta koku sakņu sistēma un stumbrs. 

57.  Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai un 
būvēm, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un atjaunošanas nolūkos un mainot zemes 
izmantošanas veidu. Koku likvidācija jāveic saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību un 
Būvvaldē akceptētu būvprojektu. 
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58.  Ja būvdarbi saistīti ar rakšanas darbiem, augsnes auglīgā kārta noņemama un uzglabājama 
atsevišķi, pēc būvdarbu pabeigšanas ir jāveic augsnes virskārtas atjaunošana rakšanas darbu 
vietā. Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. Augsnes segas atjaunošanā un 
mulčēšanā izmantojams tikai tāds augsnes substrāts, kas atbilst normatīvajām prasībām. 

59.  Suņu pastaigu laukumos jānodrošina augsnes, stādījumu un jauno koku aizsardzība. 

60.  Jaunu koku un krūmu stādīšanā jāņem vērā to izmēri pieauguša auga stadijā. Minimālie koku 
un krūmu stādīšanas attālumi līdz ēkām, būvēm, labiekārtojuma elementiem: 

60.1. 5 m no koka stumbra un 1,5 m no krūma līdz ēkas vai būves ārsienai; 

60.2. 0,7 m no koka stumbra un 0,5 m no krūma līdz ietves vai gājēju celiņa malai; 

60.3. 2 m no koka stumbra un 0,5 m no krūma līdz ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās 
apmales malai vai grāvja augšmalai; 

60.4. 1 m no koka stumbra un 0,5 m no krūma līdz nogāzes augšējai malai vai terases malai; 

60.5. 3 m no koka stumbra un 1 m no krūma līdz atbalsta sienas pamata pēdai vai iekšējai 
malai; 

61.  Minimālie koku un krūmu stādīšanas attālumi līdz blakus esošas zemes vienības robežai vai 
sarkanai līnijai: 

61.1. 1 m – līdz 1,5 m augstiem krūmiem un kokiem; 

61.2. 3 m – no 1,5-6 m augstiem kokiem un krūmiem; 

61.3. 6 m – krūmiem un kokiem, kas augstāki par 6 m. 

62.  Publiskās teritorijās, veidojot jaunus vai pārveidojot esošos apstādījumus, tas darāms pēc 
ainavu arhitekta izstrādāta teritorijas apstādījumu projekta. 

63. Aizsargājamo koku saraksts iekļauts šo noteikumu 4.pielikumā; papildus vadlīnijas  koku 
aizsardzībai būvniecības procesā - 5.pielikumā. 

2.9. PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI 

64.  Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu  aizsardzībai nosaka likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” un ar to saskaņā izdotie MK noteikumi  u.c. normatīvie akti: 

64.1. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonu teritorijās atļauta tāda saimnieciskā 
darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina 
kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs 
kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, 
kultūrslāni, 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. 

64.2.  kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst 
pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumos ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – VKPAI) rakstisku atļauju; 

64.3.  kultūras pieminekļi konservējami un remontējami tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un 
tās kontrolē; 

64.4.  kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa 
pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un 
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tās kontrolē. VKPAI izsniedz atļaujas, pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka 
(valdītāja) iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu; 

64.5.  kultūras pieminekļa restaurācijas, pārbūves, atjaunošanas (remonta) un konservācijas 
darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un juridisko personu 
kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu veikšanai. 
Darbiem arheoloģiskajos pieminekļos jāpieaicina arheologi; 

64.6.  ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības 
zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura 
būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju, materiālu, 
faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa īpašniekam 
(valdītājam) jāiesniedz VKPAI iesniegums attiecīgās atļaujas saņemšanai. 

65. Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem ievēro Aizsargjoslu likumā 
noteiktās prasības un aprobežojumus.  

66. Kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai un saglabāšanai  šajos noteikumos ir noteiktas sekojošas 
īpašās prasības: 

66.1. valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem: valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa Nr.7432 „Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijai (turpmāk tekstā - 
Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs vai tā daļas atsevišķi - Jēkabpils vēsturiskais 
centrs un Krustpils vēsturiskais centrs) un tā aizsardzības zonai; citiem 
valsts  aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem kultūras 
pieminekļiem,  to teritorijām un aizsardzības zonām  (skat. sarakstu 6.pielikuma 
1.tabulā); 

66.2. vietējās nozīmes (pašvaldības noteiktajām) aizsargājamās apbūves teritorijām 
(vēsturiskās pilsētvides apbūves fragmentiem), kas noteiktas ārpus valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” (teritoriju robežas 
attēlotas grafiskās daļas kartēs ar apzīmējumu TIN12): 

66.2.1.  Brīvības ielai pieguļošo zemes gabalu apbūve posmā no Rūdolfa Blaumaņa 
ielas līdz Robežu ielai, Rūdolfa Blaumaņa ielai pieguļošo zemes gabalu 
apbūve posmā no Brīvības ielas līdz Andreja Pormaļa ielai (ielas kreisā puse), 
Andreja Pormaļa ielas, zemes gabalu apbūve  posmā no Rūdolfa Blaumaņa 
ielas līdz Andreja Pormaļa ielai 100 un kvartāls starp Andreja Pormaļa ielu un 
Kapu ielu; 

66.2.2.  Jēkaba ielas zemes gabalu apbūve līdz Nameja ielai; 

66.2.3.  teritorija starp Pļaviņu ielu, Zvanītāju ielu ( arī Zvanītāju ielas kreisās puses 
zemes gabalu apbūve) un Rūdolfa Blaumaņa ielu; 

66.2.4.  Pļaviņu ielas posma no Vārpu ielas līdz Mežrūpnieku ielai un posma no 
Dambja ielas līdz Vienības ielai zemes gabalu apbūve; 

66.2.5.  Zemes gabalu apbūve teritorijā starp Rīgas, Zīlānu, Ventas un Cēsu ielām; 

66.2.6.  Madonas ielai pieguļošo zemes gabalu apbūve posmā Zvaigžņu/Pļevnas 
ielām līdz  Madonas ielai 27B; 

66.2.7.  Teritorija Krustpils stacijas rajonā starp dzelzceļa līniju, Madonas ielu, 
Krustpils ielu, Transporta ielu un Dzelzceļa ielu; 

66.3. vietējās nozīmes (pašvaldības noteiktajām) kultūrvēsturiski vērtīgajām  ēkām  un 
citiem  kultūrvēsturiski  nozīmīgiem objektiem (skatīt. sarakstu 6.pielikuma 2.tabulā); 
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67. Noteikumi valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils vēsturiskais 
centrs”  teritorijā: 

67.1.  apbūvējamā zemesgabala robežām jāsakrīt ar zemesgabala vēsturiskajām robežām, 
ja ar detālplānojumu nav noteiktas citādas robežas, ievērojot šādus noteikumus: 

67.1.1. zemesgabalu sadalot, jaunizveidoto zemes vienību minimālā platība nedrīkst 
būt mazāka par Jēkabpils pilsētas domes 1996. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 
181 „Par minimālās gruntsgabala platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā"; 

67.1.2.  zemesgabalu sadalot, katrai jaunizveidotai zemes vienībai jāpieguļ pie 
esošas ielas vai laukuma; 

67.1.3.  zemes vienības minimālā apbūves fronte izklaidus apbūves gadījumā: 
Jēkabpilī – 15 m, Krustpilī –20 m; 

67.1.4.  zemes vienības minimālā apbūves fronte slēgtas perimetrālas apbūves 
gadījumā - 10 m; 

67.1.5.  jaunizveidotas zemes vienības formai jābūt tādai, lai to var apbūvēt saskaņā 
ar šiem noteikumiem; 

67.1.6. apbūvei paredzētajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala platības, 
zemesgabala jaunbūvju kopējais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 800 m2. 
Ar detālplānojumu drīkst noteikt lielāku apbūves laukumu, ja tas negatīvi 
neietekmē apkārtējās apbūves kultūrvēsturisko vērtību; 

67.2. esošos zemesgabalus saskaņā ar šiem noteikumiem drīkst apbūvēt un izmantot arī 
tad, ja tie ir mazāki par 1000 m2, ja tie pieguļ esošai ielai vai laukumam, vai piekļuve 
nodrošināta ar piebraucamā ceļa servitūtu; 

67.3.  ēku novietojums: 

67.3.1. galvenās ēkas jānovieto ar vienu malu uz ielas būvlaides vai jāatkāpjas no tās: 
Jēkabpilī - vismaz 20 m, Krustpilī - vismaz 25 m; 

67.3.2.  atkāpes no šo noteikumu iepriekšminētā punkta prasībām pieļaujamas 
sabiedriskām ēkām vai citām izcilām būvēm, ja ēkas novietojums netraucē 
saskaņu un harmoniju ielas struktūrā un ainavā. Minēto atkāpju gadījumā uz 
būvlaides jābūvē žogs; 

67.3.3.  saimniecības ēku un palīgēku novietošanas minimālais attālums no ielas 
būvlaides: Jēkabpilī - 20 m, Krustpilī - 25 m; 

67.3.4.  iedibinātas būvlaides gadījumā ēkas, izņemot saimniecības ēkas, jānovieto 
ar vienu malu uz ielas būvlaides; 

67.4.  stāvu skaits un ēku augstums: 

67.4.1.  izbūvētu jumta stāvu vai mansardu ieskaita stāvu skaitā; 

67.4.2.  stāvu skaitā neieskaita pagrabstāvu, kura griestu apakšmala nav augstāka 
par 1,0 m virs pieguļošās zemes līmeņa; 

67.4.3.  ēkas augstums pie ielas nedrīkst pārsniegt ielas platumu starp būvlaidēm; 

67.4.4.  koka ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, paredzot tajās ne vairāk kā 
divus stāvus. Bēniņu izbūve virs otrā stāva koka ēkām nav atļauta; 
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67.4.5.  šajā apakšpunktā noteiktās prasības ēku augstumam un stāvu skaitam 
neattiecas uz atsevišķiem akcentētiem valsts un publisko ēku apjomiem, kas 
ir jāpamato ar detālplānojumu, ievērojot iepriekšminēto divu punktu prasības; 

67.4.6.  šajā apakšpunktā noteiktās prasības ēku augstumam nav attiecināmas uz 
jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, radio vai televīziju 
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni 
vai kupolu; 

67.5.  apbūves blīvums: ar detālplānojumu atsevišķos zemesgabalos var pamatot lielāku 
apbūves blīvumu, ja tas paredzēts šajos noteikumos, ar nosacījumu, ka viena kvartāla 
robežās vidējais apbūves blīvums nepārsniedz noteikto; 

67.6.  attālumi starp ēkām un pagalmu platība: 

67.6.1.  Jēkabpilī starp atsevišķām ēkām uz viena zemesgabala jāatstāj neapbūvēti 
8,0 m, ja viena vai abas ir koka vai jauktas būves, un vismaz 6,0 m, ja abas 
ēkas būvētas no ugunsdroša materiāla; 

67.6.2.  Krustpilī starp atsevišķām ēkām uz viena zemesgabala jāatstāj neapbūvēti 
8,0 m, ja abas ir koka, 6,0 m starp jauktām būvēm un vismaz 4,0 m, ja abas 
ēkas būvētas no ugunsdroša materiāla; 

67.6.3.  neatkarīgi no šo noteikumu iepriekšējos divos punktos minētajiem 
minimālajiem attālumiem, starp esošu vai jaunbūvējamu dzīvojamo māju un 
tai pretim stāvošu vai būvējamu ēku jāparedz attālums, kas nedrīkst būt 
mazāks par augstākās ēkas augstumu, ja abas ēkas ir dzīvojamā ēkas, un 
mazāks par nedzīvojamās ēkas augstumu, ja viena no abām neapdzīvojama. 
Ēkas vai ēku daļas uzskatāmas par pretim stāvošām tad, ja to sienu virzieni 
krustojas leņķī, kas mazāks par 75o; 

67.7.  pagalmu noteikumi: 

67.7.1.  katrā zemesgabalā jāatstāj neapbūvēts pagalms vismaz 200 m2 platībā, kas 
nevienā vietā nedrīkst būt šaurāks par 8,0 m. Uz esošiem zemesgabaliem ar 
laukumu līdz 300 m2, neapbūvēta pagalma platībai jābūt ne mazākai par 100 
m2; ja zemesgabala laukums ir 300-500 m2 liels, tad neapbūvēta pagalma 
platībai jābūt ne mazākai par 150 m2; 

67.7.2.  pagalmu minimālo platību aizliegts samazināt ar būvēm, piebūvēm, nojumēm, 
galerijām, atklātām šahtām, mantu krautuvēm un ar jumta dzegām vai 
pārkarēm, kas sniegtos pagalmā vairāk par 0,5 m, mērot no ārsienas virsmas; 

67.7.3.  priekšdārziņiem paredzētās zemesgabala daļas nedrīkst apbūvēt un nekādas 
ēku daļas tajās nedrīkst atrasties, izņemot nelielus arhitektoniskus 
izvirzījumus, kuru dziļums nepārsniedz 0,25 m, kā arī verandas un balkonus, 
ko atļauts izbūvēt tādos gadījumos, kad pēc to izbūves priekšdārziņa brīvās 
daļas platums saglabājas vismaz 3 m un šo izbūvju kopgarums neaizņem 
vairāk kā 1/3 daļu no ēkas garuma un tās no ēkas nav izvirzītas vairāk par 4 
m; 

67.8.  veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai remontējot ielas klātni, aizliegts likvidēt esošo 
kalto un apaļo akmeņu bruģi, kā arī pārklāt to ar citu klātni. Apaļo akmeņu bruģi 
pieļaujams aizstāt ar kalto akmeņu bruģi, saņemot pašvaldības un VKPAI piekrišanu; 
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67.9.  jaunbūvēm nav pieļaujama tipveida būvapjomu pielietošana. To arhitektoniskajam 
veidolam un pielietotajiem fasāžu apdares materiāliem jābūt saskanīgiem ar apkārtējā 
vēsturiskajā apbūvē pielietotajiem, kā arī jāievēro VKPAI izdoto nosacījumu prasības; 

67.10. papildus pašvaldības atļaujai, kiosku vai paviljonu novietošana veicama atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām izstrādātai projekta dokumentācijai, kura ir akceptēta 
būvvaldē; 

67.11.  noteikumi slēgtas (perimetrālas) apbūves veidam: 

67.11.1.  slēgtais (perimetrālais) apbūves veids atļauts zemesgabalos, kas atrodas 
starp Vilhelma Strūves, Zaļo, Andreja Pormaļa un Dambja ielu un Daugavu, 
zemesgabalos, kas atrodas pie šīm ielām, 50 m platā joslā uz pieguļošo rajonu 
pusi, kā arī visos zemesgabalos gar abām pusēm Rīgas ielai un pārējos 
zemesgabalos starp Rīgas ielu un Daugavu no Daugavas ielas līdz Krasta 
ielas pieslēgumam Rīgas ielai, zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums 
nedrīkst pārsniegt 50%, stūra zemesgabalos – 60%; 

67.11.2.  zemesgabalos, kas atrodas starp Krasta ielu un Daugavu, maksimālais 
apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%, stūra zemesgabalos – 30%; 

67.11.3.  ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 13 m, sadalot tās ne vairāk kā trīs stāvos; 

67.11.4.  gar ielām un laukumiem ēku fasādēm un žogiem jāveido nepārtraukta līnija; 

67.11.5.  uz zemesgabaliem, kas atrodas Brīvības ielā 50 m platā joslā gar ielu abām 
pusēm jaunas ēkas drīkst būvēt tikai ugunsdrošas ar apmestām, krāsotām vai 
izšuvotām ielas fasādēm; 

67.11.6.  apvienojot vēsturiski izveidojušos zemesgabalus, jaunbūves fasāde uz 
iedibinātās būvlaides katra agrākā zemesgabala robežās jāveido atšķirīgi, 
saglabājot apbūves frontes vēsturisko dalījumu; 

67.11.7.  ēkas drīkst būvēt uz kaimiņu zemesgabala robežas, pie kam gar robežu jāceļ 
ugunsdroša siena. Ja ēka netiek būvēta ar ugunsdrošu sienu pie kaimiņu 
zemesgabala robežas, tai jāatkāpjas vismaz 5,0 m no robežas; 

67.11.8.  iedibinātas slēgtas (perimetrālās) apbūves situācijā jaunbūve jāizvieto uz 
iedibinātās būvlaides no vienas zemesgabala sānu robežas līdz otrai sānu 
robežai un tās augstumam jābūt saskaņotam ar blakus apbūves augstumu, ja 
ar detālplānojumu nav noteikti citādi apbūves veidošanas nosacījumi; 

67.11.9.  uz slēgtās apbūves rajona robežas slēgtā apbūves rindā būvētā ugunsdrošā 
siena jāizveido arhitektoniski; 

67.11.10. ja kaimiņu zemesgabals jau ir apbūvēts ar atkāpi no sānu robežas, tad 
jaunbūves ugunsdrošajai sienai jābūt arhitektoniski izveidotai; 

67.11.11.  jaunbūvju augstumu var ierobežot gadījumos, ja tās paredzētas tiešā 
arhitektūras pieminekļu tuvumā, kad šajos noteikumos jaunbūves maksimālais 
atļautais augstums acīmredzot kaitē harmoniskai apbūves ainavai. Tiesības 
ierobežot šajā gadījumā ir VKPAI; 

67.11.12.  katram pagalmam jābūt savienotam ar ielu tieši vai caur citu pagalmu 
ar ērtu caurbrauktuvi; 
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67.11.13.  ja caurbrauktuvi izbūvē kā ēkas sastāvdaļu, tad caurbrauktuves 
sienas un pārsegums jāizbūvē atbilstoši ugunsdrošības normatīvo aktu 
prasībām; 

67.11.14.  atklāto caurbrauktuvju (piebraucamo ceļu) minimālajam platumam 
jābūt ne mazākam par noteiktajiem minimālajiem attālumiem starp ēkām, bet 
vārtiem jābūt vismaz 2,75 m platiem; 

67.11.15.  caurbrauktuves un pagalma braucamās daļas virsmas visos 
zemesgabalos, kas atrodas pie bruģētām vai asfaltētām ielām, jānostiprina ar 
cietu nedegošu materiālu; 

67.11.16.  sienās, kas vērstas pret kaimiņu robežu, izbūvēt dzīvojamo telpu 
logus atļauts saskaņā ar Civillikuma prasībām; 

67.11.17.  ja zemesgabalam nav priekšpagalma (priekšdārziņa), nav atļauts uz 
ietvēm izbūvēt kāpnes, ja ietves platums mazāks par 1,2 m; 

67.11.18.  uz platākām ietvēm pie ieejām ēkās atļauts ierīkot tikai vienu 
pakāpienu ne vairāk kā 30 cm platumā, ar noapaļotiem stūriem, turklāt 
brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazākam par 1,2 m; 

67.11.19.  esošām ēkām šāds 30 cm plats pakāpiens atļauts, ja paliek vismaz 
1,0 m brīva ietves platuma; 

67.11.20.  ja ietve ir 2,0 un vairāk metrus plata, atļauts veidot vairāk pakāpienu 
un tie drīkst aizņemt līdz 60 cm no ietves platuma; 

67.11.21.  pakāpieniem nedrīkst būt pulēta vai tāda virsma, kas var kļūt slidena 
mitruma un aukstuma rezultātā, ja tajā netiek iestrādāta neslīdoša materiāla 
josla; 

67.11.22.  publiski izmantojamās telpās jānodrošina tieša iekļūšana ar invalīdu 
ratiņiem; 

67.11.23.  gājēju ielās pakāpienus un podestus pie ieejas atļauts izvirzīt arī 
vairāk par minētajiem platumiem, bet, ja nav priekšdārziņa, ne vairāk par 1,0 
m, turklāt tikai tad, ja līdz ielas asij paliek vēl vismaz 3,0 m; 

67.11.24.  ārsienu izlaidumi pie ēku fasāžu izbūves nedrīkst pārsniegt 0,25 m 
ārpus ielas būvlaides līnijas. Ja ietves šaurākas par 2,0 m, tad sienu izlaidumi 
ārpus būvlaides līnijas nav atļauti. Pie kaimiņu zemesgabala robežas fasādei 
jāsakrīt ar ielas būvlaidi; 

67.11.25.  fasādes izlaidumi, kurus izbūvē no otrā stāva, drīkst sniegties pāri 
ielas būvlaidei: Jēkabpilī līdz 1,75 m, Krustpilī līdz 0,75 m; 

67.11.26.  fasādes izlaidumus nedrīkst izbūvēt tuvāk par 1,5 m no kaimiņu 
zemesgabala robežas un izlaiduma apakšmalai jābūt vismaz 3,0 m augstu virs 
ietves; 

67.11.27.  ja fasādes izlaidums aizņem vairāk nekā 1/3 no ēkas garuma, tad 
izlaidumam jāsakrīt ar būvlaides līniju; 

67.11.28.  ja nav priekšdārziņa, ēkā, kas nav arhitektūras piemineklis, ārdurvis 
un vārti nedrīkst vērties uz ietvi, aizņemot vairāk nekā 30 cm no ietves 
platuma; 
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67.11.29.  balkoni un aizsargjumtiņi (uzjumteņi virs ieejām) drīkst sniegties pāri 
ielas būvlaidei atbilstoši noteikumiem un tiem jābūt ar teknēm un caurulēm 
ūdens novadīšanai; 

67.12.  noteikumi atvērtas perimetrālas apbūves veidam (izklaidus apbūves veidam): 

67.12.1.  Jēkabpilī zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 
30%, stūra zemesgabalos – 40%; 

67.12.2.  Krustpilī zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%, 
stūra zemesgabalos – 30%; 

67.12.3.  gar ielām un laukumiem žogiem jāveido nepārtraukta līnija, ja ar 
detālplānojumu nav noteikti citādi žoga izbūves noteikumi; 

67.12.4.  ēkas jānovieto vismaz 5,0 m attālumā no kaimiņu zemesgabala robežas; 

67.12.5.  Krustpilī ēkas jānovieto ar vienu malu uz būvlaides – 4,0 m attālumā no ielas 
sarkanās līnijas, pretējā gadījumā jāatkāpjas vismaz 25 m attālumā no tās; 

67.12.6.  dzīvojamās ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, sadalot tās divos 
stāvos; 

67.13.  telpu izbūve jumta stāvos: 

67.13.1.  jumta stāvā (bēniņos) izbūvētām telpām jābūt atdalītām no neizbūvētās 
bēniņu daļas ar nedegošām konstrukcijām; 

67.13.2.  izvirzīto jumta logu izbūvju kopējais platums nedrīkst pārsniegt trešo daļu no 
ēkas fasādes garuma; 

67.13.3.  jumta gabarītos iebūvētām logu ailēm jābūt vismaz 1,5 m attālumā no kaimiņu 
robežas; 

67.13.4.  esošo ēku jumta stāva izbūve atļauta, ja tā atbilst šiem noteikumiem un ja 
jumta gabarīti, ēkas novietojums un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības 
normatīvu prasībām; 

67.13.5.  jumta stāva izbūve uzskatāma par apbūves pārbūvi un tā atļauta tikai saskaņā 
ar akceptētu būvprojektu; 

67.14.  ietves: Brīvības ielā no Dambja ielas līdz Zaļajai ielai un Pasta ielā visā garumā, 
izņemot malu gar Vecpilsētas laukumu, ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta, 
bet gar pārējām ielām aizsargājamās apbūves teritorijā ietvēm un gājēju celiņiem jābūt 
bruģētiem vai grantētiem. 

67.15.  ietves jāierīko un jāuztur kārtībā saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

67.15.1.  Brīvības ielas daļā no ēkām Nr.28 un 53 līdz Dambja ielai ietve jāierīko 2,0 m 
attālumā no ielas brauktuves malas, un tai jāsākas ar 20 cm platu betona vai 
kaltu akmeņu joslu, pēc tam jābūt 50 cm platai nolīdzinātai nebetonētai joslai 
koku stādīšanai, pēc tam 1,0 m platai betona vai asfalta joslai. Pārējā ietves 
daļa līdz ēku pamatiem vai būvlaides līnijai jānolīdzina un jānoblīvē ar 10 cm 
biezu rupjas grants kārtu. Pārējā Brīvības ielas daļā ietvēm jābūt betona vai 
asfalta visā platumā no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai 
brauktuves malai; 

67.15.2.  Pasta ielā visā garumā ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta no ēku 
pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai brauktuves malai; 



Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam 1.0 Lpp.18 (139) 

67.15.3.  Andreja Pormaļa ielā ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta 1,0 m 
platumā, bet ietves pārējā daļa jānolīdzina, jānobruģē vai jānoblīvē ar rupju 
granti; 

67.15.4.  Pļaviņu ielā, Dambja ielā, Lutera ielā un Viestura ielā, Vecpilsētas laukuma 
austrumu (nepāra numuru) pusē, Katoļu ielā, Salaskroga ielā, Akmeņu ielā, 
Jēkaba ielā, Oskara Kalpaka laukuma austrumu (nepāra numuru) pusē, Zaļajā 
ielā un Rūdolfa Blaumaņa ielā ietvēm jābūt betona vai asfalta, sākot no ūdens 
notekas vai brauktuves malas līdz ēku pamatiem vai būvlaidei. Pļaviņu ielā 
ietve jāierīko no Daugavas krasta slīpuma līdz ēku pamatiem, pie kam 30 cm 
platai joslai, skaitot no šī slīpuma, jābūt bruģētai un jābūt 1,0 m platai betona 
vai asfalta joslai; pārējā ietves daļa jānobruģē; 

67.15.5.  Rīgas ielā un Celtuves ielā jāierīko betona vai cita cieta un gluda materiāla 
ietves. Rīgas ielā ietvēm jābūt vismaz 1,2 m un Celtuves ielā apmēram 1,0 m 
platām; 

67.15.6.  gar visām pārējām esošām ielām ietvēm jābūt nolīdzinātām, un tās var būt 
klātas ar betonu, asfaltu vai ķieģeļiem, vai grantētas, bet ar bruģētu vai 
betonētu 20 cm platu malu ūdens notekas (brauktuves) pusē. Šajās ielās ietvei 
jābūt vismaz 1,0 m platai, skaitot no ēku pamatiem vai būvlaides, bet visur tur, 
kur paredzēta betona vai asfalta ietve, tai jābūt, ne šaurākai par 1,2 m, ja ielas 
platums to atļauj; 

67.15.7.  vietās, kur saskaņā ar šiem noteikumiem jāierīko ietves ar cietu klātni, 
pārbrauktuves uz ietvēm (vārtu priekšā) jātaisa no skaldītiem akmeņiem ar 
gludu virsmu vai betona; 

67.16.  ūdens notekas: 

67.16.1.  pilsētas dienestiem gar ielām lietus ūdeņu novadīšanai jāierīko un jāuztur 
kārtībā ūdens notekas; 

67.16.2.  ūdens notekām jābūt vismaz par 10 cm zemāk par ietvi. 

68. Noteikumi vietējās nozīmes aizsargājamās apbūves teritorijās - vēsturiskās pilsētvides 
fragmentu teritorijās: 

68.1.  vēsturiskā apbūve un plānojuma struktūra: 

68.1.1. saglabājams kvartālu dalījums parcelēs, tradicionālo parceļu apbūves veids. 
Divu parceļu apvienošana nav vēlama, īpašos gadījumos risinājumu 
izskata  būvvalde; 

68.1.2. saglabājams un, kur tas ir zudis, atjaunojams esošais ielu un laukumu tīkls; 

68.1.3. apbūves bojāejas gadījumā nav pieļaujama parka, skvēra vai autostāvvietu 
ierīkošana tās vietā; 

68.2.  ielu un ietvju segumi: 

68.2.1. veicot jebkuras ielu un ietvju pārbūves, aizliegts paaugstināt to augstuma 
atzīmes attiecībā pret esošo būvju pamatiem, pakāpieniem, ieejām, 
iebrauktuvēm, pagrabu kāpnēm, izņemot gadījumus, kad tas nepasliktina ēku 
tehnisko stāvokli; 

68.2.2.  gadījumos, kad ielu seguma līmenis jau ir paaugstināts, kas pasliktina ēku 
tehnisko stāvokli, ielu pārbūves gadījumā, tas ir novēršams, pazeminot 
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segumu līmeni zemāk par ietvei pieguļošo ēku hidroizolācijas augstuma 
atzīmēm; 

68.2.3. ja tiek veikta izbūvēta vai pārbūvēta inženierkomunikācija pa ietvi, kas ir no 
asfaltbetona, segums ir jāatjauno visa trotuāra platumā kvartāla (kvartālu) 
garumā ar bruģakmens segumu; 

68.3.  apbūves blīvums, ēku apjomi un augstuma ierobežojumi: 

68.3.1.  jārespektē katrā teritorijā vēsturiski izveidojošais apbūves blīvums; nav 
pieļaujams veidot plašas neapbūvētas teritorijas kādreizējās apbūves vietā; 

68.3.2. jaunceltņu būvapjomu augstumam ir jābūt tādam, kas harmoniski iekļaujas 
katras vēsturiskās teritorijas esošajā apbūves raksturā; jaunceltnēm nav 
pieļaujama tipveida būvapjomu izmantošana; 

68.3.3.  jaunbūvju arhitektoniskajam veidolam un pielietotajiem būvmateriāliem ir 
jābūt atbilstošiem un saskanīgiem ar vēsturiskajā apbūvē pielietotajiem 
materiāliem (ķieģelis, apmetuma apdare, koks). Ēku un būvju fasāžu apdarē 
nav pieļaujama plastmasas un metāla materiālu pielietojums. 

69. Noteikumi vietējās nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgo ēku pārbūvei vai atjaunošanai (ēku 
sarakstu skat.6.pielikuma 2.tabulā): 

69.1.  pirms būvniecības procesa uzsākšanas vēsturiskajā ēkā Būvvaldei ir 
tiesības            pieprasīt veikt tās kultūrvēsturisko novērtējumu – 
arhitektoniski   māksliniecisko izpēti vai inventarizāciju, ēkas tehniskās 
apsekošanas  slēdzienu; 

69.2.  ēkas pārbūve vai atjaunošana veicama saskaņā ar veiktās izpētes vai inventarizācijas 
rekomendācijām, restaurējot vai atjaunojot ēku konstruktīvos elementus 
arhitektoniskos risinājumus, detaļas, kā arī interjera apdares elementus;      

69.3.  pārbūvējot, atjaunojot vēsturiskas ēkas, jāsaglabā to apjomu proporcijas, veicot to 
fasāžu vienkāršoto atjaunošanu (sienu apdares, krāsojuma atjaunošana, logu, durvju, 
jumta seguma maiņa) ir jāsaglabā sākotnējais fasādes apdares materiāls, raksturīgās 
arhitektoniskās detaļas; nav pieļaujama ēku fasāžu arhitektoniskā risinājuma 
vienkāršošana, un arhitektonisko elementu (verandu, balkonu, jumta logu, rustiku, logu 
apmaļu, portālu, karnīžu, dzegu u.c.) likvidācija; 

69.4.  atjaunojot ēku sarkano ķieģeļu mūra fasādes, attīra ķieģeļu mūri un atjauno tā 
šuvojumu; 

69.5.  apmestām mūra ēkas fasādēm atjauno apmetumu un dekoratīvās detaļas, 
iztrūkstošās vai bojātās detaļas izgatavo pēc orģinālo detaļu parauga; 

69.6.  akmens mūra ārsienu fasādēm ar sarkano ķieģeļu logailu un durvju ailu apdari atjauno 
fasādes bojāto akmens mūra daļas, attīra ķieģeļu mūra fasādes fragmentus un atjauno 
šuvojumu; 

69.7.  koka konstrukciju ēku fasādēm ar apmestām sienām atjauno fasāžu apmetumu un 
dekoratīvās detaļas; 

69.8.  koka konstrukciju ēku fasādēm ar dēļu apšuvumu, tās atjaunojot, saglabā esošo 
apdares veidu, ja nepieciešams, to atjauno, ievērojot orģinālo apšuvuma dēļu platumu 
un likšanas virzienu. Saglabā dekoratīvās apdares elementus, iztrūkstošās vai bojātās 
detaļas izgatavo pēc orģinālo detaļu parauga. Koka ēku fasāžu dēļu apšuvumu 
aizliegts mainīt ar citu apdares materiālu vai neatbilstoša platuma apdares dēļiem; 
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69.9. vēsturisko ēku siltināšanu veikt no iekšpuses. Atsevišķos gadījumos, kad ir iespējams 
fasādes risinājums identisks vēsturiskajam fasādes risinājumam,  pieļaujams 
siltināšanu veikt no ārpuses, risinājumā; 

69.10. ja vēsturiskajās ēkās pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir pielietoti vēsturiskai 
apbūvei neatbilstoši fasāžu materiāli, tad pārbūves vai atjaunošanas gadījumā 
būvvalde var pieprasīt neatbilstošos materiālus  nomainīt ar vēsturiskai apbūvei 
atbilstošiem materiāliem; 

69.11. ūdens novadīšanai no jumtiem pielietojamas metāla notekrenes un notekcaurules; 

69.12. ēkās logu un durvju konstrukcijās izmantojams koks, ir pieļaujami citu materiālu 
izmantošana logu rāmju konstrukcijās. Logu un durvju risinājumiem (logailu 
proporcijām, ritmam) .ir jābūt saskanīgiem ar apkārtējās  vēsturiskās apbūves raksturu. 
Pēc iespējas ir jāsaglabā vēsturisko logu un ieejas durvju vērtņu dalījums. Nav 
pieļaujama neproporcionāla logailu palielināšana (paplatināšana vai logailas izbūve 
līdz ēkas grīdas līmenim); 

69.13.  koka konstrukciju ēkām pielietojami koka logi - esošie koka logi ,restaurējami vai 
nomaināmi ar koka  konstrukcijas logiem, ar vēsturiskajiem logiem   atbilstošu 
profilējumu (pieļaujami pakešu logi koka rāmī), loga bloka dalījums  atbilstošs esošo 
logu dalījumam. Ieejas durvis koka konstrukciju ēkām – koka; 

69.14.  ēku jumta seguma maiņu veic pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta. Nav pieļaujams 
pielietot plastikāta jumta seguma materiālus esošo un jaunbūvju jumtiem. 
Pielietojamiem materiāliem jābūt saskanīgiem ar  vēsturisko ēku jumtu materiāliem. 

69.15.  jumta plaknēs, kas vērstas uz publisko telpu nav pieļaujama jumta logu izmantošana; 

69.16. ēku dūmeņiem ir jābūt mūrētiem no ugunsdrošības prasībām atbilstošiem ķieģeļiem, to 
augstumam ir jābūt atbilstošam normatīvos noteiktajam. Nav pieļaujama metāla 
dūmeņu pielietošana esošām ēkām vai jaunbūvēm, ja tie ir redzami no publiskās 
ārtelpas. 

70.  Žogu izbūve gar ielām un laukumiem veicama saskaņā ar būvvaldē akceptētu būvprojektu. 
Tie ir jāierīko pa zemes gabala sarkano līniju.  Žogiem ir jābūt saskanīgiem ar vēsturiskās 
apbūves raksturu. Nav atļaujami  blīvi žogi no koka, metāla, betona, PVC materiāliem vai 
stiepļu pinuma žogi. Žogu caurredzamībai ir jābūt vismaz 30%. Žogu augstums 1,5 m – 1,6 m. 

71. Šo noteikumu 6.pielikumā  iekļauto kultūras pieminekļu un vietējās nozīmes (pašvaldības 
noteikto) aizsargājamās apbūves teritoriju un kulturvēsturiski vērtīgo ēku u.c. objektu  saraksta 
aktualizācija nav  teritorijas plānojuma grozījumi. 

2.10. MELIORĀCIJAS SISTĒMAS UN VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU 
KRASTMALAS 

72.  Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie novadgrāvji jāsaglabā, iekļaujot tos vienotā 
noteču sistēmā, ja būvprojektā nav paredzēts citādi. 

73.  Gar novadgrāvjiem, to uzturēšanas darbu nodrošināšanai, jāievēro 3 m aizsargjosla uz katru 
pusi no atklātā novadgrāvja malas. 

74. Zemes gabalos virszemes ūdens objektu krastos jāveic piekrastes teritorijas labiekārtošana, 
ievērojot normatīvos aktus un šajos noteikumos funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu 
teritorija DA2  (4.9.2. apakšnodaļa) noteiktās prasības. 
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2.11. BŪVES DZĪVNIEKIEM 

75.  Būves lauksaimniecības dzīvniekiem, kurus izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei, 
izvieto zemesgabalā, atbilstoši veterinārajām prasībām, sanitāri higiēniskajām normām un ar 
nosacījumu, ka visi kaimiņu zemesgabalu īpašnieki (arī kaimiņi ielas pretējā pusē) tam devuši 
rakstisku piekrišanu. 

76.  Sporta un darba dzīvnieku novietošanai paredzētu būvi, kā arī dzīvnieku patversmi vai 
viesnīcu, kas paredzēta lolojumdzīvnieku turēšanai, var izvietot, ja ir veikta ieceres publiskā 
apspriešana. 

77.  Nožogoti suņu pastaigu laukumi atļauti visās teritorijās, ievērojot šādus nosacījumus: 

77.1. laukuma attālums līdz dzīvojamām mājām (vai publiskām ēkām) ne mazāks kā 40 m; 

77.2. nepieciešams veikt ieceres publisko apspriešanu. 

2.12. PAZEMES TELPA 

78.  Vietās, kur hidroģeloģisko apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot 
pazemes telpu (pazemi), drīkst paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes 
būves un virszemes būvju pazemes stāvus. 

2.13. STIHIJU POSTĪJUMU ATJAUNOŠANA 

79.  Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks 
ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves 
tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē bez būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši 
būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izņemot gadījumus, ja cietusī būve atrodas 
sarkano līniju robežās. 

2.14. DERĪGO IZRAKSTEŅU ATRADNES 

80.  Jēkabpils pilsētā nav paredzēts izveidot jaunas derīgo izrakteņu atradnes vai turpināt bijušo 
derīgo izrakteņu atradņu izmantošanu. 

2.15. PRASĪBAS DEGVIELAS UZPILDES UN GĀZES UZPILDES 
STACIJĀM 

81.  Degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju projektēšanā un izbūvē jāievēro normatīvo aktu 
prasības. 

82.  Degvielas uzpildes staciju būvniecība nav atļauta: 

82.1.  aizsargājamajās kultūrvēsturiskajās teritorijās; 

82.2.  memoriālu, piemiņas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tiešā tuvumā vai vizuālā saistībā 
ar tiem; 

82.3.  citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

83.  Degvielas uzpildes stacijas būvniecībā izmanto rezervuārus, cauruļvadus un to mezglu 
sistēmas, kuru izgatavošanas sertifikāti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

84.  Degvielas uzpildes staciju nodrošina ar izlijušās degvielas un lietus notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām, kuras pieslēdz centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām. Degvielas uzpildes 
vietām jābūt segtām, nodrošinot iespējas savākt izlijušo degvielu. 
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85.  Degvielas uzpildes staciju būvē tā, lai transportlīdzekļiem nodrošinātu ērtu un drošu 
iebraukšanu un izbraukšanu, kā arī pārsūknēšanas operāciju drošību. 

86.  Sauszemes degvielas uzpildes staciju būvēm jābūt stacionārām, būvētām no nedegošiem 
materiāliem un konstrukcijām, mākslinieciski kvalitatīvi noformētām, tīrām un tumšajā 
diennakts laikā labi apgaismotām, ieskaitot piebraucamos ceļus un pievienojumus 
piebraucamajiem ceļiem. 

87.  Degvielas uzpildes stacijas aprīko ar atbilstošu vizuālo informāciju un norādījuma zīmēm, 
īpaši ar zīmēm un uzrakstiem par smēķēšanas un atklātas uguns lietošanas aizliegumu. 

88.  Mazizmēra kuģošanas līdzekļu degvielas tvertņu uzpildei ierīko peldošas degvielas uzpildes 
stacijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

89.  Degvielas uzpildes, gāzes uzpildes stacijas un transportlīdzekļu apkopes būves nodrošina ar 
lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurās nodrošina izlijušās degvielas savākšanu. 

90. Degvielas uzpildes, gāzes uzpildes staciju transportlīdzekļu apkopes būvju lietusūdens un 
izlijušās degvielas attīrīšanas iekārtas pieslēdz centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmām. Ja nav pieejama centralizēta lietusūdens kanalizācijas sistēma, nodrošina 
lietusūdens savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

91.  Attālums no esošiem vai plānotiem objektiem ar dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves 
funkciju līdz cisternai vai uzpildes iekārtai plānotajā degvielas uzpildes stacijā un no esošām 
degvielas uzpildes cisternām vai uzpildes iekārtām līdz plānotiem objektiem ar dzīvojamās un 
publiskās apbūves funkciju ir 50 m. 

2.16. AIZSARGJOSLAS, TAUVAS JOSLA UN CITI TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS APOBEŽOJUMI 

92. Teritorijas plānojumā noteikto aizsargjoslu robežas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi teritoriju izmantošanas aprobežojumi”, atbilstoši 
mēroga 1: 10 000 noteiktībai, bet pārējās normatīvajos aktos noteiktās aizsargjoslas, t.sk. 
tauvas joslas un citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi, nosakāmi un detalizējami 
lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības plānos vai konkrētās zemes vienības 
aprgrūtinājumu plānos, atbilstoši to mēroga noteiktībai, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības, 
attiecīgo aizsargjoslu noteikšanas metodiku u.c. normatīvo aktu prasības. Inženiertīklu 
ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu 
faktiskajam izvietojumam un saskaņā ar tehnisko projektu un izpilduzmērījumiem. 

93.  Aizsargjoslās un apgrūtinātajās teritorijās ievēro Aizsargjoslu likuma u.c. saistīto normatīvo 
aktu prasības. Tauvas joslas platumu un nosacījumu ievēro atbilstoši Zvejniecības likuma u.c. 
normatīvo aktu prasībām. 

94. Aizsargjoslās ap inženiertehniskajiem tīkliem un  objektiem ievēro ar normatīvajiem aktiem 
attiecīgi noteiktās eksplutācijas, sanitārās  vai drošības aizsargjoslas. Veicot jebkādus 
darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

95. Applūstošajās teritorijās  (ar 10% applūšanas varbūtību)  ievēro normatīvajos aktos noteiktos 
aprobežojumus. Applūstošo teritorijas grafiskajā daļā attēlotas  M1: 10 000 noteiktībā; tās  var 
precizēt 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 
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būvju projektēšanā atzinumus, sertificēta sugu un biotopu eksperta atzinumu par applūstošās 
teritorijas pazīmju novērtēšanu dabā. 

96. Ielu sarkanās līnijas: 

96.1.  ielu un ceļu izbūvei paredzētajās teritorijās, kas attēlotas teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas kartēs  ar ielu sarkanajām līnijām, attēlotas orientējoši, atbilstoši 
grafiskās daļas mēroga noteiktība; 

96.2.  vispārīgā gadījumā, ja šajos Apbūves noteikumos, lokālplānojumā vai detālplānojumā 
nav noteikts citādi, sarkanā līnija sakrīt ar ielas zemes vienības instrumentāli uzmērītu 
robežu vai ielām pieguļošo zemes vienību instrumentāli uzmērītām robežām; 

96.3.  sarkanās līnijas precizē  lokālplānojumā, detālplānojumā, zemes ierīcības projektā  vai 
būvprojektā un  tie nav teritorijas plānojumā grozījumi; 

96.4.  ja sarkanās līnijas norobežo zemesgabala daļu teritorijā ar atšķirīgu izmantošanas 
veidu, zemesgabala īpašnieks var izmantot norobežoto daļu atbilstoši teritorijas 
plānojumā noteiktajai izmantošanai līdz ielas vai ceļa izbūvei nepieciešamās 
zemesgabala daļas atsavināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet jebkādu 
jaunu apbūvi un esošās apbūves pārbūvi ar apjomu palielināšanu ārpus esošās ēkas 
gabarītiem pieļaujams veikt tikai ievērojot būvlaides un citas prasības apbūvei attiecībā 
pret sarkano līniju, kas noteikta teritorijas plānojumā un/vai precizējama ar 
detālplānojumu vai būvprojektā saskaņā ar šiem noteikumiem. 

97. Izmaiņas apgrūtinātajās teritorijās un objektos un ar tiem saistītajās aizsargjoslās un/vai 
aizsardzības zonās, nav teritorijas plānojuma grozījumi. 

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI 

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI 

3.1.1. Vispārīgas prasības transportlīdzekļu novietošanai 

98.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības transportlīdzeļu novietošanai 
neattiecas ne uz vienu šo noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai būvi līdz brīdim, kad 
tiek mainīta tās stāvu platība vai izmantošana, kā rezultātā mainās nodarbināto skaits, dzīvokļu 
skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt vai samazināt 
transportlīdzekļu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz 
minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam. 

99. Vispārējā gadījumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka, rēķinot vienu 
novietni uz objekta katriem 100 m2 stāvu platības, ja šajos noteikumos, lokālplānojumā vai 
detālplānojumā nav noteikts citādi 

100. Autostāvvietu skaitu tirdzniecības un pakalpojumu objektos un atsevišķos citos publiskas 
izmantošanas objektos, kā arī publiskās ārtelpas teritorijās, jaunbūvēm nosaka, ievērojot 
Latvijas valsts standartu prasības (skatīt šo noteikumu 7.pielikumā). Pārbūves gadījumā 
standartu prasības pielietojamas tik, cik tas optimāli iespējams. Prasības nosaka un precizē 
būvprojektā.  

101. Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu dzīvojamiem namiem nosaka, 
rēķinot uz vienu dzīvokli vismaz vienu autonovietni. 

102. Nozīmīgiem publiskiem objektiem ar lielu apmeklētāju skaitu nepieciešamās transportlīdzekļu 
vietas nosaka konkrētās situācijas, arī transporta plūsmu, analīzes rezultātā.  
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103. Veicot jaunu būvniecību zemes gabalos, kur transportlīdzekļu novietnes paredzētas ar 
detālplānojumu, transportlīdzekļu skaitu nedrīkst samazināt, nekompensējot pašvaldībai to 
izbūvi citur 

104. Izbūvējot transporta līdzekļu novietnes jāievēro ar šiem noteikumiem noteiktā brīvā teritorijas 
platība. 

105. Velosipēdu novietnes jāparedz pie izglītības iestādēm un nozīmīgiem publiskiem objektiem ar 
lielu apmeklētāju skaitu, nepieciešamās stāvvietas nosakot konkrētās situācijas, arī transporta 
plūsmu analīzes rezultātā. 

106. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas teritorijā vispārīgajām prasībām transportlīdzekļu 
novietošanai var noteikt īpašus izņēmumus kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības nolūkā, 
tostarp tiesības noteikt prasības autostāvvietu skaita samazinājumam. 

3.1.2.  Noteikumi transportlīdzekļu novietnēm 

107. Ar automašīnu, motociklu un velosipēdu novietnēm jānodrošina tajā brīdī, kad ēka vai būve ir 
pabeigta vai paplašināta. 

108. Transportlīdzekļu novietnes jāizvieto tajā pašā būvē vai uz tā paša zemes gabala, kuras 
izmantošanai tās nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja zemes gabals atrodas 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un šajos noteikumos vai detālplānojumā noteikts citādi. 

109. Ja ēka, būve vai zemes gabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai 
noteikts transportlīdzekļu novietņu normatīvs, tad nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu 
skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un summē. 

110. Transportlīdzekļu stāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietām jebkādai citai 
izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas 
stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot. 

111. Zemes gabala lielums vienai mašīnvietai virszemes autostāvvietā jāpieņem 25 m2, velosipēda 
stāvvietai – 0,5 m2, motocikla stāvvietai – 5 m2, tūristu autobusa stāvvietai - 60 m2.  

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

113. Transportlīdzekļu stāvvietu segumiem, atbilstoši iespējām, jāpielieto ekoloģiski ūdeni 
caurlaidīgi materiāli un tehniskie risinājumi un šajā gadījumā 30% no stāvvietas aizņemtās 
platības ir tiesības ieskaitīt brīvajā teritorijā.  

114. Vietās, kur ir pieejama centralizētā lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma jānodrošina, lai lietus 
ūdeņus varētu savākt un novadīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. 

115. Lielas ietilpības autostāvvietas (>500 automašīnām), ir jānodrošina ar publiski pieejamām 
tualetēm. 

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN 
OBJEKTIEM 

116. Visās teritorijās nodrošina būvju inženiertehnisko apgādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

117. Inženiertīklu izvietošanā un pārbūvē ievēro Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvā LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums"  u.c. normatīvu prasības savstarpējiem  u.c. attālumiem; 
paredz tādu inženiertīklu izvietojumu un tehniskos risinājumus, lai pēc iespējas racionāli 
izmantotu ielas pazemes telpu, būvprojektā norādot visu esošo un plānoto inženiertīklu 
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savstarpējo izvietojumu un ielu šķērsprofilus. Inženiertehniskās apgādes tīkliem un būvēm 
nodrošina ērtu un drošu piekļūšanas un apkalpošanas iespēju, kā arī iekļaušanos kopējā 
pilsētvidē un ainavā. Vienlaicīgi ar ielu pārbūvi veic kompleksu nepieciešamo 
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izbūvi un pārbūvi. 

118. Konkrētu inženiertīklu un objektu risinājumus nosaka turpmākajā plānošanās  un 
būvprojektēšanā procesā,  pieprasot uz saņemot inženierkomunikāciju turētāju nosacījumu 
un  atzinumus  lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes ietvarps, tehniskos  nosacījumus 
un  būvprojketu saskaņojumu  normatīvajos aktos  notektajā kārtībā  būvprojektēšanas 
procesa ietvaros. 

119. Inženierekomunikācijām, tostarp elektronisko sakaru komunikāciju 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.  

120. Prasības centralizetai ūdensapgādei, sadzīves kanalizācijai un lietuskanalizācijai: 

120.1. centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas un centralizētās sadzīves 
kanalizācijas aglomerācijas robežās jaunbūvējamas un pārbūvējamas būves pieslēdz 
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Šī prasība attiecas uz būvēm 
zemes vienībās, kas robežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu, kurā gar zemes vienības 
robežu ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ja pieguļošajās 
ielās nav izbūvēti pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, zemesgabalam ar esošu 
apbūvi, pie jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves un pie būves atjaunošanas  ir 
pieļaujams vietējais ūdens apgādes urbums un rūpnieciski izgatavots kanalizācijas 
krājrezervuārs vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, risinājumu saskaņojot Pašvaldībā; 

120.2. 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 

120.3. Lai nodrošinātu ūdensapgādi un kanalizācijas novadīšanu perspektīvajiem 
rūpnieciskiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem, turpmākās plānošanas 
un buvprojektēšanas procesā, izstrādājot detālplānojumu, veicot autoceļu un ielu 
rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās 
paredz iespējamo ūdeskanalizācijas un sadzīves kanalizācijas  tīklu novietni, atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

121. Prasības elektroapgādei un elektronisko sakaru  izbūvei: 

121.1. Elektroapgādes  jomā līdztekus Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.982 
"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" ievēro Latvijas 
būvnormatīva  LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības elektroiekārtu, citu 
inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības par nepieciešamajiem 
pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā: plānojot apbūves 
teritorijas 110kV elektrolīniju tuvumā, ēkas paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām; 
plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to 
paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijām; 110kV elektrolīniju balstu 
novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.   

121.2.  Publisko elektronisko sakaru tīklus projektē un izbūvē  saskaņā ar  Elektronisko sakaru 
likumā u.c. attiecīgajai  nozarei saistošos normatīvajiem  aktus, ,publisko elektronisko 
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sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredz esošu 
komunikāciju- elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceļu tuvumā.  

122. Prasības siltumapgādei un gāzes apgādei: 

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

123. Prasības ģeodēziskajiem punktiem: 

123.1. Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Jēkabpils 
pilsētas teritorijā nodrošina Pašvaldība. Ģeodēziskā tīkla punktus aizliegts iznīcināt un 
bojāt, kā arī aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un 
ģeodēzisko darbu veikšanu tajos. Ja tiek bojāts ģeodēziskais punkts, tad atjaunošanas 
projekts jāsaskaņo ar ģeodēzisko punktu turētājiem, atjaunošanas darbi tiek veikti par 
tā līdzekļiem, kurš sabojājis ģeodēzijas punktu.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. 

124. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina no centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
pieslēgtiem hidrantiem atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326) noteiktajām prasībām un 
no atklātām ūdens ņemšanas vietām (Daugava, Radžu ūdenskrātuve), nodrošinot 
normatīviem 
atbilstošu piekļuvi ugunsdzēsības transportam. Ūdens ņemšanas vietas apzīmē ar 
norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standartu LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums". Risinājumus precizē 
detālplānojumos vai būvprojektēšanas procesā. 

125. Prasības  pilsētas inženierkomunikāciju un būvju aizsardzībai iekļautas šo noteikumu 8. 
pielikumā „Jēkabpils pilsētas inženierkomunikāciju un būvju aizsardzības noteikumi”. 

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI 

3.3.1. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma 
rādītāju pielietošana 

126. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāji, ja tie šajos saistošajos 
noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemes gabaliem, neattiecas uz tiem zemes 
gabaliem, kas paredzēti tikai transportlīdzekļu novietošanai vai tehniskās apbūves teritorijas 
objektiem. Šos trīs rādītājus nepiemēro arī zemes gabaliem aizsargājamās apbūves teritorijās. 

127. Ja zemes gabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās 
teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemes gabala platībā. 

128. Stāvu platību nosaka summējot visām ēkām uz zemes gabala katra atsevišķa stāva (izņemot 
pazemes stāvus un jumta stāvu) uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas ārsienu ārējā 
kontūra. 

129. Viena zemes gabala brīvās teritorijas daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemes gabala brīvās 
teritorijas daļu. 
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130. Apbūves rādītāju un to aprēķina skaidrojumi iekļauts šo noteikumu 1.pielikuma 3.sadaļā. 

3.3.2. Prasības esošo ēku un būvju pārbūvei, funkcijas maiņai, 
atjaunošanai, restaurācijai 

131. Esošo ēku un būvju pārbūvē ņem vērā šo noteikumu 2.3. apakšnodaļas "Uzsāktā teritiorijas 
izmantošana" 23. punkta nosacījumus. 

132. Esošo ēku un būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa ir pieļaujama, ja tā atbilst teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai, ievērojot šo noteikumu 
saskaņā ar šo noteikumu tālāk minēto punkta prasības. 

133. Ēkas vai tās daļas (arī dzīvokļu īpašumu) funkcijas maiņa atļauta, ievērojot šādus 
nosacījumus: 

133.1. iecerētā ēkas vai ēkas daļas izmantošana atbilst šo noteikumu prasībām ( ir atļauta 
konkrētajā teritorijā); 

133.2. ja dzīvojamās telpas pārbūvē citai funkcijai, ir saņemama ēkas dzīvokļu īpašnieku 
piekrišana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

133.3. ja iecerētais risinājums nepasliktina ārtelpas estētisko kvalitāti. 

134. Prasības balkonu, lodžiju, jumtu, kāpņu, ārdurvju u.c. funkcionālu un dekoratīvu  elementu 
nomaiņai vai pārveidei, satelītantenu un cita veida tehnoloģisko iekārtu izvietošanai 
noteiktas 3.3.10. apakšnodaļā "Fasādes un jumti". 

135. Prasības, kas pārbūvējot ēku jāievēro  attiecībā uz pagrabu ieejamām un lūkām, noteiktas 
3.3.11. apakšnodaļā "Pagrabu ieejas, lūkas un logi". 

136. Ēku un būvju restaurāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši šo noteikumu 
prasībām aizsargājamajās kultūrvēsturiskajās teritorijās.  

137. esošo ēku atjaunošana  vai pārbūve obligāto  detālplānojumu teritorijās TIN 
3  atļauta  nepiemērojot detālplānojuma procedūru, ja pārbūves apjoms nepārsniedz  30% 
esošā apjoma. 

3.3.3. Būvju izvietojums zemes vienībā un būvju izkārtojums 

138. Māju ar logiem uz kaimiņu zemesgabala pusi vispārīgajā gadījumā būvē ne tuvāk par 4 m no 
kaimiņu zemesgabala robežas. 

139. Citas ēkas var izvietot tuvāk no kaimiņu zemesgabala robežas vai tieši pie robežas, ja tiek 
ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku insolācijas prasības, un, ja ir saņemta 
attiecīgā kaimiņu zemesgabala īpašnieka piekrišana uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma 
lapas.  

140. Nevienas būves daļas projekcija uz zemes nedrīkst izvirzīties ārpus šīs būves zemesgabala 
robežas, izņemot:  

140.1. šajos saistošajos noteikumos paredzētos gadījumus, ja zemes gabala robeža sakrīt ar 
sarkano līniju; 

140.2.  ja būve ir žogs starp zemes gabaliem; 

140.3. ja ir nodibināts pārkares servitūts;  

140.4. ja zemesgabala robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādes izvirzījums 
(erkers, balkons, jumtiņš virs ieejas un tamlīdzīgi arhitektoniski veidojumi) ir augstāk 
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nekā 3 m virs ietves vēsturiskās apbūves teritorijās un pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijās vai augstāk nekā 4 m virs ietves pārējās teritorijās, neatkarīgi no ietves 
platuma, un tā projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemesgabala robežas (teritorijā starp 
sarkanajām līnijām) ne vairāk par 50% no ietves platuma un 1,5 m. 

141. Balkona projekcija uz zemes nedrīkst būt tuvāk par 1,5 m no zemesgabala aizmugures un 
sānu robežas.  

142. Jaunu daudzstāvu apbūvi veido normatīvi noteiktajā attālumā no zemesgabala robežas, 
izvērtējot blakus esošajos zemesgabalos iespēju vēlāk uzbūvēt konkrētās teritorijas apbūvei 
un plānojuma situācijai raksturīgu ēku zemesgabala ārējā perimetrā, ievērojot minimālos 
attālumus starp ēkām, insolācijas un ugunsdrošības prasības. Šajā gadījumā būvprojektā 
ietver apbūvējamās teritorijas šķērsgriezumu ar perspektīvā blakus esošajā zemesgabalā 
iespējamās ēkas shematisku attēlojumu, pieņemot konkrētajā apbūves situācijā pieļaujamos 
maksimālos apbūves augstuma noteikumus. 

3.3.4. Pagalma noteikumi 

143. Katram zemes gabalam vai ēkai uz tā atkarībā no apbūves veida ir pagalms (aizmugures 
pagalms) vai pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures 
pagalms), kuru veidošanas shēma grafiski attēlota 9.pielikumā. 

144. Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka šo saistošo noteikumu noteiktie attālumi 
no zemes gabala robežām līdz galvenajai ēkai.  

145. Nekādu daļu no jebkāda prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka vai tās daļa, izņemot: 

145.1. palīgēkas, ja tās attiecīgajā apbūves teritorijā atļautas; 

145.2. arhitektoniskas detaļas un veidojumi, sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes, 
pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,6 m uz 
āru no sienas; 

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

145.4. 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; 

145.5. erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas; 

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

3.3.5. Būvlaides 

146. Būvlaidi nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā, vai būvprojektā. Vispārīgajā gadījumā ievēro: 

146.1. jaunbūvēm gar pilsētas nozīmes maģistrālajām /B un C kategrijas ielām/ būvlaide ir ne 
mazāk kā 6 m no ielas sarkanās līnijas; 

146.2. jaunbūvēm gar rajona nozīmes maģistrālajām ielām/D kategrijas ielām/ būvlaide ir ne 
mazāk kā 3 m no ielas sarkanās līnijas; 

146.3. jaunbūvēm gar vietējām ielām /D kategrijas ielas/ un piebrauktuvēm būvlaide ir ne 
mazāk kā 3 m no ielas sarkanās līnijas, sakrīt ar iedibināto būvlaidi, ja tāda pastāv, vai 
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tiek noteikta detālplānojumā atbilstoši iecerētajam apbūves veidam un 
pilsētbūvnieciskajai situācijai. 

147. Būvlaide gar ielu parasti tiek noteikta paralēli ielas sarkanajai līnijai, taču ar detālplānojumu vai 
būvprojektā var būt noteikta kā iedibinātā vai obligātā būvlaide. 

3.3.6. Redzamības brīvlauki 

148. Stūra zemesgabalā būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot tādā veidā, ka tā traucē skatu 
starp 0,8 m un 2,5 m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko 
ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām 
līnijām tādos attālumos no stūri veidojošo sarkano līniju vai to turpinājuma krustpunkta, ko 
nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartu prasībām. Redzamības trīsstūru konstrukcija grafiski 
attēlota attēlā „Redzamības trīsstūri” 10.pielikumā. Šis noteikums neattiecas uz apbūves 
teritorijām pilsētbūvniecības pieminekļu robežās un uz esošās apbūves gadījumiem. 

149.  Zemesgabalā, kas piekļaujas dzelzceļam un to šķērsojošai ielai, aizliegts būvēt, pārbūvēt vai 
ierīkot būvi tādā veidā, ka tiek ierobežota redzamība starp 0,8 m un 2,5 m līmeņiem virs ielas 
viduslīnijas līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo dzelzceļa zemes nodalījuma josla un 
sarkanā līnija, un līnija, kas savieno punktus, kas atrodas uz dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas un sarkanās līnijas tādā attālumā no šo līniju krustpunkta, kas noteikts noteikumu 
pielikumā pievienotajā attēlā „Redzamības trīsstūri”. 

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

3.3.7. Attālumi starp ēkām, būvēm un inženierkomunikācijām 

151. Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un publiskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem 
saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. 

152. Insolācijas (izsauļojuma) prasības: 

152.1. dzīvojamo un publisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu 
iestādes, vispārizglītojošās un internātskolas) jānodrošina dzīvojamo telpu 
nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, laika posmā no 22. marta līdz 
22. septembrim; 

152.2. izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un internātskolas, veselības 
aizsardzības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga to telpu 
insolācija, kuras noteiktas higiēnas un projektēšanas normatīvos; 

152.3. meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā 
arī dzīvojamās apbūves gadījumā, vai arī izvietojot jaunus objektus sevišķi sarežģītos 
pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska pilsētvide, dārga teritorijas 
sagatavošana, pilsētas centra zona), ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika 
samazināšana par 0,5 stundu. 

153. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām un rūpniecības uzņēmumu ēkām 
jāparedz atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.  

154. Minimālais attālums no dzelzceļa malējā sliežu ceļa ass līdz dzīvokļiem – 50m, bet, ja netiek 
pārsniegts normatīvais trokšņu līmenis dzīvojamās apbūves teritorijā – 30m. 

155. Minimālie horizontālie attālumi no pazemes inženierkomunikācijām līdz citām būvēm, no 
virszemes gāzesvadu balstiem līdz citām būvēm, no gaisa vadu telekomunikāciju līnijas līdz 



Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam 1.0 Lpp.30 (139) 

citām būvēm, no gaisa vadu zemsprieguma (0,4 kV) un vidējā sprieguma (6-20 kV) 
elektropārvades līnijām līdz citām būvēm jāpieņem saskaņā ar atbilstošiem Ministru kabineta 
noteikumiem. 

156. Neuzceltas (paredzētas) ēkas vai būves gadījumā jāpieņem horizontālais attālums līdz 
būvlaidei. 

157. Minimālie horizontālie attālumi starp pazemes inženierkomunikācijām jāpieņem saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām. 

3.3.8. Prasības ēku daļu augstumam 

158. Dzīvojamā nama stāva minimālajam augstumam no tīrās grīdas atzīmes līdz pārseguma 
konstrukcijas apakšējai virsmai jābūt vismaz 2,5 metriem. 

159. Publiskām telpām minimālais stāva augstums ir 3,0 m, bet pārbūves vai atjaunošanas 
gadījumā ne mazāks par 2,5 m, izņemot telpas, kam būvnormatīvos noteiktas citas prasības. 

160. Šo noteikumu 4. nodaļas apakšpunktos norādītais maksimālais stāvu skaits noteikts pie ēkas 
stāvu augstuma, kas nepārsniedz 4,0 m. Izņēmums ir rūpniecības ēkas, kam var būt cits telpu 
stāvu augstums atbilstoši tehnoloģijas prasībām. 

161. Esošajās vēsturiski  vērtīgajās ēkās pieļaujama šajā sadaļā iepriekšminētajos punktos noteikto 
rādītāju samazināšana. 

3.3.9. Augstuma ierobežojumi 

162. Augstuma ierobežojumi attiecas uz jebkāda veida būvēm t.sk. mastiem, dūmeņiem, celtņiem 
u.tml. objektiem atbilstoši likumam „Par aviāciju”. Tādu būvju un objektu būvniecībai, kuru 
augstums var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību atbilstoši  likuma „Par aviāciju” 41. panta 
prasībām, jāsaņem Aizsardzības ministrijas un Civilās aviācijas aģentūras saskaņojumi un 
atļaujas 

163. Šo noteikumu 4. nodaļā noteiktie ēku un būvju augstuma un stāvu skaita ierobežojumi nav 
attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio 
vai televīziju (elektroniskus signālus) uztverošu vai pārraidošu iekārtu, augstsprieguma 
elektropārvades līniju balstu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, ja tiek 
izpildītas iepriekšminētā punkta prasības. 

164. Neviena ēka nedrīkst tikt būvēta tādā augstumā, ka noēnotu kaimiņu zemesgabala ēkas vairāk 
nekā to pieļauj dabiskā apgaismojuma un izsauļojuma normatīvi. Esošās apbūves situācijā 
pārbūves un jaunbūvju gadījumā apkārtējo ēku telpu dabiskā apgaismojuma un izsauļojuma 
apstākļi nedrīkst tikt pasliktināti. Pamatotas atkāpes no šīs prasības pieļaujamas pilsētas 
vēsturisko centru slēgtajā perimetrālajā apbūvē, īpaši izvērtējot konkrēto situāciju un ja tas 
pamatoti ir vienīgais iespējamais risinājums. 

3.3.10. Fasādes un jumti 

165. Katram ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jāuztur kārtībā ēkas fasādes, logi, durvis, skatlogi, 
lodžijas, balkoni, jumti, skursteņi un lietus ūdens novadīšanas sistēmas no jumtiem. 

166. Visām ēku fasādēm un jumtiem jābūt kvalitatīviem un fasādēm - arhitektoniski izveidotām. 

167.  Nav pieļaujams patvaļīgs fasādes, jumta un pārējo konstrukciju un detaļu krāsojums. 
Krāsošana jāveic saskaņā ar pašvaldības/pilsētas galvenā arhitekta izdotu vai akceptētu krāsu 
pasi, vai akceptētā ēkas projektā paredzēto krāsojumu.  
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168. Nav atļauta patvaļīga satelītantenu, kondicionieru u.c. tamlīdzīgu konstrukciju  novietošana un 
piestiprināšana uz jumtiem, pie ēku fasādēm, balkoniem vai lodžijām. Tas pieļaujams tikai ar 
pašvaldības akceptu. 

169. Lodžiju un balkonu pārveidošana pieļaujama saskaņā ar būvnormatīviem un būvatļaujas 
projektēšanas nosacījumiem, kur var noteikt vienotas prasības visai ēkai.  

170. Jaunu skatlogu un durvju izbūve esošās ēkās atļauta vienīgi tad, ja tie atbilst ēkas 
arhitektoniskajam stilam un konstruktīvajam izveidojumam un tam ir akceptēts fasādes 
pārbūves projekts. 

171. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un kuru 
apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves. 

172. Ja ēka robežojas ar ielas sarkano līniju, durvis un vārti, kas veras uz ielu, atvērtā stāvoklī 
nedrīkst atrasties virs ietves vairāk kā 0,30 m. 

173. Pretugunsmūri izveidojami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Atklāti pretugunsmūri ir 
arhitektoniski izveidojami vai noformējami. 

174. Jumti jāizbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem notecētu un netiktu novadīts uz kaimiņu 
zemesgabalu.  

175. Lietus ūdens novadīšanas caurules no jumtiem fasādēs, kuras atrodas pie ielas sarkanās 
līnijas, jānobeidz ne augstāk kā 15 cm no ietves līmeņa vai jāpievieno slēgtai lietus 
novadīšanas sistēmai. 

176. Jumta formas maiņa un seguma nomaiņa, kā arī jumta izbūves vai virsbūves izveidošana 
veicama saskaņā ar akceptētu būvprojektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām pārbūvei. 

177.  Aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās atbilstoši šo noteikumu 2.9. apakšnodaļas 
nosacījumiem: 

177.1. veicot vēsturisko ēku jumtu segumu nomaiņu, drīkst atjaunot autentisko jumta segumu 
vai, ja tas nav nosakāms, ierīkot gluda skārda segumu, tā krāsojumu nosakot saskaņā 
ar šo noteikumu 3.3.10. apakšnodaļas “Fasādes un jumti “ 167. punktu; 

177.2. koka konstrukcijas vēsturiskajām ēkām drīkst iebūvēt tikai koka logu rāmjus un 
ārdurvis. 

3.3.11.  Pagrabu ieejas, lūkas un logi 

178. Saimniecisko pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst atrasties ietvēs. Ēku pārbūves gaitā esošās, 
šiem noteikumiem neatbilstošās ieejas un lūkas jālikvidē. 

179. Pie pagrabu logiem atļauts izbūvēt gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 40 cm. Tās 
noklājamas ar biezu stiklu vai metāla režģi vienā līmenī ar ietvēm. Režģa stieņi novietojami 
perpendikulāri fasādei un spraugas starp tiem nedrīkst būt lielākas par 2,5 cm. Ietvēs ieliktā 
stikla vai cita materiāla virsma nedrīkst būt slidena. 

180. Pret ietvi izvietoti pagrabu logi un skatlogi jāaizsargā ar 90 cm augstām (skaitot no ietves 
līmeņa) metāla margām. Tās drīkst izvirzīties no sienas plaknes ne vairāk par 30 cm. 

181. Ja tiek ierīkotas aizsargrestes, tām jābūt mākslinieciski veidotām un, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. 

182. Ja ēkas fasāde atrodas uz ielas sarkanās līnijas, pagrabstāvā izvietotu publisko telpu ieejas 
kāpnes pieļaujams izbūvēt ietvē ar noteikumu, ka tiek saglabāts vai izbūvēts tāds ietves 
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platums, vai nodrošināts citāds risinājums, kas ļautu ieejas kāpnes droši apbraukt ar invalīdu 
ratiņkrēslu. Šādu ieeju kāpņu laukumi jānodrošina ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu. 

3.3.12.  Žogi un prettrokšņa sienas 

183. Zemesgabals ir nožogojams un žogs izbūvējams pa zemesgabala robežām, ja ar 
detālplānojumu vai šiem noteikumiem nav noteikts citādi. Katram zemesgabala īpašniekam 
vai lietotājam ir pienākums uzturēt žogu kārtībā. 

184. Nav nepieciešama brīvstāvošas daudzdzīvokļu ēku apbūves un sabiedrisko ēku apbūves 
zemesgabalu nožogošana, ja tiem cauri iet koplietošanas transporta vai gājēju ceļi. Žoga 
izbūves gadījumā prasības tā izbūvei nosaka būvprojektā. 

185. Žogu stabus un balstus nav atļauts izvietot ielu un laukumu teritorijā. 

186. Žogs un prettrokšņa siena ir būve un to atļauts izbūvēt saskaņā ar akceptētu tā izbūves 
projektu. Izņēmums var būt robežžogs starp izmantotiem kaimiņu zemesgabaliem, ja tam 
netiek izbūvēti kapitāli pamati un žogs citādi atbilst šiem noteikumiem. 

187.  Žogiem gar ielām un laukumiem jābūt un ne augstākiem par 1,5-1,6 m, ar vismaz 30% frontālu 
caurredzamību. Žogiem kultūras pieminekļu un apbūves aizsardzības teritorijās, kā arī 
dzīvžogiem var būt atšķirīgas prasības. Šis punkts neattiecas arī uz prettrokšņa ekrāniem, kuru 
parametrus nosaka šīs būves uzdevums un trokšņa līmenis konkrētajā situācijā.   

188. Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes gabalu 
žogu arhitektūru. 

189. Ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, zemesgabala īpašnieks var vienoties ar pašvaldību 
par to, uzkuras līnijas un ar kādiem noteikumiem žogs novietojams. 

190. Robežžogi var būt līdz 2,0 m augsti, ja kaimiņi par to savstarpēji vienojas. Ja vienošanās nav 
iespējama, pašvaldība izvērtē abu pušu priekšlikumus un izlemj, kādu žogu būvēt. Šis 
pašvaldības lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

191. Robežžogi kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad katra zemes 
gabala īpašniekam jāizbūvē un jāuztur tā žoga puse, kas, skatoties no zemes gabala uz 
attiecīgo robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienādam. 
Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās 
robežžoga daļas. 

192. Aizliegta dzeloņstiepļu un tam pielīdzināmu materiālu izmantošana žogos. 

193. Žogu krāsošanai jāizmanto izturīgas krāsas. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

194.  izvietot reklāmas karogus brīvi stāvošos mastos. 

195. Prettrokšņa sienas (ekrāna) izbūves nepieciešamību un tā parametrus un uzdevumus nosaka, 
balstoties uz trokšņa līmeņa rādītājiem un pieļaujamo trokšņa līmeni konkrētajā situācijā. Uz 
prettrokšņa ekrāniem neattiecas šo noteikumu šīs apakšnodaļas 187. punkta prasības. 

3.3.13. Prasības kioski, nojumju, paviljonu u.c. īslaicīgas lietošanas 
būvju izvietošanai 

196. Īslaicīgas lietošanas būvju tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju 
izvietošana un ekspluatācija jāveic atbilstoši īpašiem saistošajiem noteikumiem vai 
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būvprojektam, ja konkrētās būves vai ārtelpas elementa izvietošanu un ekspluatāciju 
nenosaka attiecīgi saistošie noteikumi. 

3.3.14. Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi informatīvi materiāli 

197. Izkārtnes, reklāmas un citi vizuālās informācijas materiāli izvietojami atbilstoši attiecīgo 
Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām.  

198. Papildus minētajiem saistošajiem noteikumiem ievēro sekojošas prasības:  

198.1.  aizsargājamās apbūves teritorijās izkartēs un reklāmas pie vairākstāvu (tai skaitā 
divstāvu ) ēku fasādēm izvieto ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē 
starpstāvu dzega. Ēkai, kuras fasādē nav starpstāva dzegas, pirmā stāva augšējo 
robežu iezīmē otrā stāva logu palodzes. Ēkām, kuras augšējos stāvos (sākot no 2. 
stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupē pie ieejām; 

198.2.  fasādēs nedrīkst būt redzami izkārtnes vai reklāmas konstrukcijas elektroapgādes 
pieslēguma kabeļi; 

198.3.  brīvi stāvošas izkārtnes vai reklāmas elektroapgādei izmanto pazemes kabeļus; 

198.4.  brīvi stāvošas izkārtnes vai reklāmas elektroapgādei izmanto pazemes kabeļus. 

199.  Mobilās reklāmas objektu aizliegts novietot stāvēšanai pilsētas ielu teritorijā,  autostāvvietās, 
laukumos u.c. vietās, kas pārredzama no publiskās ārtelpas. 

200. Prasības skatlogu noformēšanai:  

200.1.  skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par 1 mēnesi) noformējuma elementiem (stacionāras 
uzlīmes uz stikla, gaismas kastes u. tml.) uzskatāms par izkārtnes vai reklāmas 
sastāvdaļu (iespējams papildināt saistošos noteikumus par reklāmām); 

200.2.  aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu, ēku ieejas mezglu stiklotās vitrīnas 
un stiklotās durvis vairāk nekā 25% no katras atsevišķi nodalītas stiklotas platības; 

201. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa "Jēkabpils vēsturiskais centrs" teritorijā nav 
pieļaujami: 

201.1.  atstarojošas krāsas un no iekšpuses izgaismoti vizuālās komunikācijas objekta paneļi 
(gaismas kastes); 

201.2.  kustīgi skaņu objekti; 

201.3.  risinājumi ar neona gaismām; 

201.4.  baneri (pieļaujami tikai uz pasākumu laiku vai īpašos gadījumos, kā īslaicīga reklāma, 
informācija) līdz 1 mēnesim; 

201.5.  atstarojošas krāsas un spoguļplēves; 

201.6.  vizuālās komunikācijas objekti pie apgaismes stabiem; 

201.7.  izvietot reklāmas karogus brīvi stāvošos mastos. 

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM 

3.4.1. Prasības ārtelpas elementu izvietošanai 

202. Pie katras ēkas fasādes, kas atrodas uz sarkanās līnijas, jābūt piestiprinātai noteikta parauga 
atkritumu urnai vai vairākām urnām, rēķinot uz katriem pilniem 25 m fasādes vienu papildu 
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urnu. Nepieciešamo nodrošinājumu ar atkritumu savākšanas iekārtām, kā arī prasības to 
izvietojumam nosaka īpaši saistošie noteikumi. 

203.  Pie katras ēkas galvenās ieejas uz sienas jābūt piestiprinātai un apgaismotai zemes gabala 
ielas (laukuma) numura zīmei. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī 
pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemes gabalā. Numura zīmei jāatbilst pilsētas domes 
apstiprinātam paraugam un tā jāpiestiprina, pieskaņojoties ēkas arhitektūrai 2,5-3,0 m 
augstumā. 

204. Karoga turētāju izvietošanas noteikumus nosaka būvprojektā, saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām, ja to papildus nenosaka attiecīgi pašvaldības saistošie noteikumi. 

205. Uz stūra zemes gabala ēkas vai žoga, bet, ja tādu ielu krustojuma tuvumā nav, tad uz īpaša 
turētāja, jābūt piestiprinātām pilsētas domes noteikta parauga ielu nosaukuma norādēm 
(plāksnītēm). skat. paraugu 11.pielikumā. 

206. Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā 
u.tml.)  uzstāda viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos 
ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.);  saskaņotus 
pašvaldībā. Ierīkojot velostatīvus publiskā ārtelpā, ņem vērā 11.pielikumā iekļautā velostatīva 
dizaina risinājumu. 

207. Ārtelpas elementus, tostarp reklāmas stabus, bankomātus un citus tamlīdzīgus objektus 
izvieto, nodrošinot pietiekamu brīvtelpu gājēju kustībai, tostarp ņemot vērā bērnu ratiņu, 
riteņkrēslu u.tml. lietotāju un pārvietošanās nepieciešamo.  

3.4.2. Apgaismojums un apgaismes ķermeņi 

208. Telpu apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošajiem dabiskā apgaismojuma 
normatīviem, ievērojot Civillikumā noteiktās gaismas tiesības. 

208.1. Teritorijas apgaismojums, izvietojot apgaismes ķermeņus atbilstoši šo noteikumu 
vispārējām prasībām, noteikts: 

208.1.1. atklātajām autostāvvietām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu teritorijām 
– 5-10 lx; 

208.1.2. pie sabiedriski nozīmīgiem objektiem 30 – 40 lx; 

208.1.3. parkos, skvēros – 5lx; 

208.1.4. lielceļiem, maģistrālēm un ielām saskaņā ar Latvijas valsts standartu 
prasībām; 

208.1.4.1. maģistrālēm/B un C kategorijas ielām 1,5 – 2 cd; 

208.1.4.2. pilsētas rajona nozīmes/D kategorijas ielām- 1cd, 

208.1.4.3. piebraucamajiem ceļiem 0,75 cd.  

209. Publiskās ēkas izgaismo atbilstoši  Pašvaldībā akceptētam risinājumam. 

210. Izgaismojot fasādi, nepieciešams veikt konkrētās pilsētvides situācijas analīzi. Prasības fasāžu 
apgaismojumam nosaka būvprojektā.   

211. Ielu apgaismošanai izmantojami pie īpašiem stabiem piestiprināti apgaismes ķermeņi. Tiem 
jābūt atbilstošiem pilsētvidei, kur tie tiek uzstādīti. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski 
saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma (vai kvartāla) garumā. 
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212. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs pieļaujams izmantot arī pie ēku fasādēm 
piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Piestiprināšana veicama, saskaņojot ar būves īpašnieku 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

213. Laukumu un skvēru apgaismošanai izmantoto apgaismes ķermeņu veids un stabu augstums 
var būt dažāds, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās. 

214. Apgaismes ķermeņi pieslēdzami pazemes kabeļiem vai kabeļiem ēku sienās. Kabeļi nedrīkst 
būt redzami ēku fasādēs. 

215. Atbilstošiem pilsētas dienestiem saskaņā ar MK noteikumiem ir tiesības piestiprināt pie ēku 
fasādēm satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites Piestiprināšana 
veicama, saskaņojot ar būves īpašnieku normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI 

3.5.1. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana 

216. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei, applūšanas, augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras 
nogulu, grunts piesārņojuma, nesagatavotas piekļūšanas, kā arī maģistrālo inženiertehnisko 
komunikāciju vai kādu citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības jāveic inženiertehniskā teritorijas 
sagatavošana. 

217. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus: 

217.1. teritorijas drenāžu un nosusināšanu; 

217.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus;  

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

217.4. krasta aizsargbūvju izbūvi erozijas apdraudētās vietās; 

217.5. piesārņotas grunts sanāciju, rekultivāciju vai nomaiņu; 

217.6. maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvi; 

217.7. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai piebraucamo ceļu izbūvi; 

217.8. citus pasākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai teritorijā būtu iespējams veikt 
iecerēto apbūvi. 

3.5.2. Būvniecība piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās 

218. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas grafiskās daļas kartē “Galvenās aizsargjoslas un 
citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” norādītas saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
reģistrs” datiem. 

219. Pirms būvniecības piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām novērtē augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni. Ja nepieciešams, 
pirms būvniecības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic augsnes vai grunts sanāciju vai 
uzsāk monitoringu. Ja teritorijā konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums, uzsāk sanāciju vai 
izstrādā sanācijas programmu un uzsāk tās īstenošanu. 
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3.5.3. Aizsardzība pret trokšņiem un vibrāciju 

220. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi telpām un teritorijām jāpieņem atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

221. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām 
trokšņa kartēm, bet, ja to nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā.  

222. Pirms tādas komercdarbības uzsākšanas vai iekārtas uzstādīšanas, kur plānotās darbības vai 
iekārtas skaņas jaudas līmenis (LWA) pārsniedz 80 dB(A), aprēķina darbības veikšanas un 
iekārtas ekspluatācijas radīto trokšņa līmeni un novērtē tā ietekmi, ja darbību ir paredzēts veikt 
vai iekārtu ir paredzēts uzstādīt mazāk nekā 100 metru attālumā no dzīvojamās apbūves, 
izglītības iestāžu, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijām. Ja 
aprēķinātais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus, 
darbības veicējs vai iekārtas uzstādītājs veic pasākumus trokšņa līmeņa samazināšanai. 

223. Trokšņa un vibrācijas samazināšanas līdzekļi jeb pasākumi projektējami atbilstoši  normatīvo 
aktu prasībām. 

224. Ja par trokšņa samazināšanas līdzekli tiek izmantots žogs, tad tā izveidojumam pieļaujamas 
atkāpes no šo noteikumu 3.3.12. apakšnodaļas prasībām, ko nosaka būvprojektā atbilstoši 
pilsētvidei, kur tiek veikti trokšņa samazināšanas pasākumi. Pašvaldībai ir tiesības izvirzīt 
papildu prasības arhitektoniski saskaņotu būvju veidošanu noteiktā ielas posmā. 

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 

225. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais 
izmantošanas veids ir savrupmāja vai dvīņu māja 

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

226. Savrupmāju apbūve (11001). 

227. Vasarnīcu apbūve (11002). 

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

228. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): pakalpojumu objekti, izņemot DUS 

229. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmskolas izglītības iestāde 

230. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse 

231. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu nams, pansija, viesnīca un tml.  
īslaicīgas apmešanās vietas un ar to saistītie darījumu objekti 
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4.1.1.4. Apbūves parametri 

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

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%) 

Apbūves intensitāte Apbūves augstums 
(stāvu skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais) 

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

232 600 *1 30 *2   *3  2 *4 60 *5 

1. Savrupmājai- 600 m2; izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās  
Dvīņu mājas pusei - 300 m2, izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās.  
Citiem papildizmantošanas veidiem minimālo jaunveidojamo zemes vienības platību nenosaka – to nosaka apbūves intensitāte un 
minimālais brīvās teritorijas rādītājs. 

2. savrupmāju un dvīņu māju apbūvei 30%, ja ar detālplānojumu nav noteikts mazāks;  
citām atļautām izmantošanās nosaka tikai intensitāti, kura nedrīkst pārsniegt 40% 

3. Nenosaka, izņemot citām atļautajām izmantošanām- teritorijas papildizmantošanas veidiem atsevišķā zemes gabalā maksimāli 
pieļaujamā intensitāte nedrīkst pārsniegt 40%. 

4. Ar detālplānojumu atļauts precizēt mansarda un jumta stāva izveidošanas prasības atbilstoši apbūves raksturam. 

5. Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei 60%, ja detālplānojumu nav noteikts mazāks.  
Citām atļaujām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā ne mazāk par 15%. 

4.1.1.5. Citi noteikumi 

233. Jaunveidojamo zemesgabala minimālo platību vispārīgajā gadījumā nosaka saskaņā ar 
Jēkabpils pilsētas domes 1996. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 181 „Par minimālās gruntsgabala 
platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā". 

234. Vispārīgajā gadījumā vienā zemes vienībā pieļaujama tikai viena dzīvojamā māja un 
palīgēkas.  

235. Ja zemesgabala platība un konfigurācija pieļauj vairāku apbūves zemes vienību izveidošanu 
atbilstoši šo noteikumu vai detālplānojuma prasībām, uz tā pieļaujams būvēt vairākas 
dzīvojamās mājas, ja projektā tiek paredzēta zemesgabala sadalīšanas iespēja reālās daļās. 

236. Palīgēkas izbūve ievērojot atļautos zemes gabala apbūves parametrus. Jaunveidojamās 
apbūves teritorijās palīgēku kopējais būvapjoms nedrīkst pārsniegt 75% no dzīvojamās mājas 
kopējā būvapjoma, kas atrodas tajā pašā zemes vienībā. 

237. Priekšpagalma dziļums: nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot esošas apbūves gadījumus 
(iedibināta būvlaide), bet situācijā pie maģistrālajām ielām ne mazāks par 6 m; 

238. Aizmugures pagalma dziļums: 

238.1. nedrīkst būt mazāks par 4,0 m (attālums no aizmugures robežas līdz dzīvojamās mājas 
tuvākajai ārsienai), 

238.2. ar aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar 
parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu 
var samazināt vai būvēt uz robežas. 

239. Sānpagalma platums: 

239.1. iekšējā sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (attālums starp zemes 
gabala sānu robežu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu), 

239.2. stūra zemes gabala ārējā sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (attālums 
starp stūra zemes gabala robežu ar ielu, kas nav fronte, un dzīvojamās mājas tuvāko 
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ārsienu), ja tā platuma palielināšanu vai samazināšanu neprasa sānielas iedibinātā 
būvlaide; 

239.3. ar blakus zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu 
uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai 
būvēt uz robežas, ja tas nav aizliegts ar detālplānojumu. 

240. Saimniecības ēku nedrīkst ierīkot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā; uzskatīt par 
saimniecības ēku, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā; 

241. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemes gabalos 
nedrīkst būt mazāks par 6,0 m; 

242. Papildizmantošana, izņemot privātu mājas bērnudārzu un individuālu  darbu, atļauta atsevišķā 
zemes vienībā, ja tam piekrīt zemes gabalu īpašnieki un veicot būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu.   

243. Paredzot publiska rakstura objektu savrupmāju dzīvojamā teritorijā un  saņemot būvatļauju ir 
jāinformē sabiedrība par būvniecības ieceri, izvietojot būvtāfeli, atbilstoši ēku būvnormatīvu 
prasībām. 

244. Papildizmantošanai jaunveidojamās apbūves teritorijās izstrādā detālplānojumu, publiska 
rakstura ēku vai objektu izdalot  atsevišķā zemes vienībā. 

245. Papildizmantošanas īpatsvars nedrīkst aizņemt vairāk kā 25% no zemes vienības apbūves 
laukuma. 

246. Zemesgabalos, kas robežojas ar  B vai C kategorija/ /maģistrālajām ielām pieļaujamas jauktajā 
centru apbūves teritorijas  (JC2 atbilstoši šo noteikumu 4.5.2. apakšnodaļai) atļautās 
izmantošanas un apbūves raksturlielumi, kas precizējami būvprojektā. Noteikums neattiecas 
uz tādiem zemesgabaliem, kuri robežojas ar minētajām ielām tikai ar piebrauktuvi. 

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2) 

4.1.2.1. Pamatinformācija 

247. Savrupmāju apbūves teritorija DzS2 - savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu 

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

248. Savrupmāju apbūve (11001). 

249. Vasarnīcu apbūve (11002). 

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

250. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): privāts mājas bērnudārzs 

251. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru 

252. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.1.2.4. Apbūves parametri 

Nr. Minimālā 
jaunizveidojam
ā zemes gabala 
platība (m2/ha) 

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%) 

Apbūves intensitāte 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 

253 2000  15    *6  2 *7 75  

6. Nenosaka, izņemot teritorijas papildizmantošanas veidiem 40%. 

7. Savrupmāju apbūvē (11001) ar detālplānojumu atļauts precizēt mansarda un jumta stāva izveidošanas prasības atbilstoši apbūves 
raksturam. 

4.1.2.5. Citi noteikumi 

254. Minimālā apbūves fronte - 20 m  

255. Esošajās mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves zemes gabalos ievēro šo noteikumu 4.2. 
apakšnodaļas prasības.  

256. Pagalma noteikumus, būvlaides  un noteikumus saimniecības ēku izvietošanai ievēro 
atbilstoši Savrupmāju apbūves teritorijas  DzS1 nosacījumiem. 

257. Atļauts atmežot tikai ēku būvniecībai un ekspluatācijai nepieciešamās platības – ne vairāk kā 
30% no kopējās zemes vienības platības. 

258. Zemes gabala neapbūvētajā daļā ( brīvajā zaļajā teritorijā) saglabā mežam raksturīgo 
zemsedzi un meža vidi. 

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA 

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

4.2.1.1. Pamatinformācija 

259. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem 
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 
Galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 1-3 stāvu, neieskaitot mansarda stāvu, 
daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet papildizmantošanas ir īpatsvarā 
ierobežotas komerciāla rakstura un citas dzīvojamās teritorijas izmantošanas, kā arī vienas vai 
divu ģimeņu dzīvojamās mājas. 

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

260. Savrupmāju apbūve (11001). 

261. Rindu māju apbūve (11005). 

262. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

263. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

265. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

266. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

267. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

268. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

269. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 
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270. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.2.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

271 1200 *8  60 *9  3  100 *10 

8. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas, vai, ja ar detālplānojumu nav noteikta 
lielāka minimālā platība. 

9. Viena līdz divu (1-2) stāvu apbūvē: 40%. 

10. Teritorijas papildizmantošanas veidiem 20%, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu apbūvē – 70%. 

4.2.1.5. Citi noteikumi 

272. Papildizmantošanas veidi, izņemot pirmskolas bērnu iestādi un privātu mājas bērnudārzu, 
atļauti zemes gabalos pie B vai C kategorijas/maģistrālajām ielas, vai daudzdzīvokļu namu 
pirmajos stāvos (pamatotā gadījumā arī citos stāvos, ja tam piekrīt attiecīgās koplietošanas 
kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki). 

273. Nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko 
darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ( ar trokšņa, smaku vai cita 
veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

274. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) 
kopējās stāvu platības. 

275. Attālums, kas jāievēro starp dzīvojamām mājām DzM teritorijā: 

275.1. izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai 2-3 stāvu apbūvē, 
jāpieņem ne mazāks par 15 m; 

275.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu 
logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m; 

275.3. ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un 
apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt līdz ugunsdrošības 
attālumiem. 

276. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai jaunas 
būvniecības gadījumā DzM teritorijā nedrīkst būt mazāks par: teritorijai bērnu rotaļām - 12 
m; teritorijai pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m; teritorijai fiziskām nodarbībām - 10 - 40 m 
(atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida);  teritorijai saimnieciskiem mērķiem - 20 m; 
teritorijai suņu pastaigām - 40 m. 

277. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst: 

277.1. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta 
tajā, 

277.2. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā; 

277.3. ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai 
attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar 
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parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai 
būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi. 

278. Zemesgabalos, kas robežojas ar maģistrālajām ielām, pieļaujama Jauktas centru apbūves 
teritorijas  (JC2)  atbilstoši šo noteikumu 4.5. apakšnodaļai atļautās izmantošanas un apbūves 
raksturlielumi, kas precizējami būvprojektā. Noteikums neattiecas uz tādiem zemesgabaliem, 
kuri robežojas ar minētajām ielām tikai ar piebrauktuvi. 

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA 

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 

4.3.1.1. Pamatinformācija 

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

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

280. Rindu māju apbūve (11005). 

281. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

282. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

284. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

285. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

286. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

287. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

288. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

289. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

290. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.3.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

291 1200 *11  130 *12  5 *13 50 *14 

11. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas, vai, ja ar detālplānojumu nav 
noteikta lielāka minimālā platība. 

12. Nosaka atkarībā no apbūves stāvu skaita: viena līdz 2 stāvu (1-2) apbūvē: 40%; 3 stāvu apbūvē: 60%; 4 stāvu apbūvē: 90%. 

13. Pietiekama pamatojuma gadījumā ar detālplānojumu pieļaujams noteikt par 5 stāviem lielāku stāvu skaitu, ja tas neatstāj negatīvu 
ietekmi uz pilsētas ainavu, skatoties no Daugavas pretējā krasta u.c. publiskiem skatu punktiem un ja atļautās izmantošanas stāvu 
skaits nav ierobežots ar būvnormatīviem. Šajā gadījumā ar detālplānojumu pamato un nosaka atbilstošus apbūves intensitātes un 
brīvās teritorijas rādītājus.  
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Ja daudzstāvu apbūve piekļaujas savrupmāju apbūves teritorijai, pie robežas ar savrupmāju teritoriju tuvāko daudzstāvu ēku vai to 
sekciju augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus. 

14. Atkarībā no stāvu skaita: viena līdz 2 stāvu (1-2) apbūvē, izņemot savrupmāju apbūvi: 100%, 3 stāvu apbūvē: 100%, 4 stāvu 
apbūvē: 80%. 

4.3.1.5. Citi noteikumi 

292. Papildizmantošanas veidi atļauti zemes gabalos pie B vai C kategorijas/maģistrālajām ielā, vai 
daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos (atsevišķos gadījumos arī citos stāvos), vietējās nozīmes 
objektu mērogā.  

293. Nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko 
darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita 
veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

294. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) 
kopējās stāvu platības. 

295. Esošās apbūves teritorijās paredzot publiska rakstura iestādes vai objekta izvietošanu 
dzīvojamā mājā: 

295.1. ir jāsaņem apstiprinošs dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums vai jāveic dzīvokļu 
īpašnieku aptauja; 

295.1.1. par publiska rakstura objektiem aizliegts pārbūvēt dzīvojamo māju 
koplietošanas telpas koridorus, ratiņtelpas, vējtverus u.c.); 

295.1.2. paredzot publiska rakstura iestādes un objektus, jānodrošina objektam 
nepieciešamās autostāvvietas (apmeklētājiem, personālam, preču 
piegādātājiem), nesamazinot galvenajam izmantošanas veidam paredzēto 
autostāvvietu skaitu; 

295.1.3. publiska rakstura iestādes un objekti izvietojami dzīvojamās mājas pirmajā 
stāvā, pagrabstāvā vai cokolstāvā; piekļūšana publiska rakstura iestādēm un 
objektiem jānodrošina atsevišķi no galvenā izmantošanas veida. Ieeju nav 
pieļaujams ierīkot no iekšpagalma;  

295.1.4. paredzot publiska rakstura iestādes vai objekta izvietošanu dzīvojamās mājās, 
kur tie līdz šim nav bijuši, būvprojekta sastāvā izstrādājams visas mājas 
fasādes pārbūves vai atjaunošanas arhitektoniskais risinājums. 

296. Jaunveidojamās apbūves teritorijās papildizmantošanu pamato detālplānojumā: 

297. Atļautās publiska rakstura nedrīkst aizņemt vairāk kā 25% no kopējās jaunveidojamā 
dzīvojamā kvartāla platības. 

298. Papildizmantošanas objekti izvietojami dzīvojamās mājas pirmajā stāvā, pagrabstāvā 
vai cokolstāvā; piekļūšana publiska rakstura iestādēm un objektiem jānodrošina atsevišķi no 
galvenā izmantošanas veida. Ieeju nav pieļaujams ierīkot no iekšpagalma. 

299. Attālumi starp dzīvojamām mājām DzD teritorijā 

299.1. izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne 
mazāks par 15 m 2-3 stāvu apbūvē un 20 m 4 stāvu un augstākā apbūvē, ja tiek 
ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas;  

299.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu 
logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m; 
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299.3. ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un 
apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt līdz ugunsdrošības 
attālumiem 

300. Daudzdzīvokļu namu mikrorajonu apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums 
izvērtējams ievērojot apbūves intensitātes, brīvās teritorijas rādītāja un apstādījumu daudzuma 
un kvalitātes, kā arī attāluma starp dzīvojamām ēkām, insolācijas (izsauļojuma) un 
apgaismojuma prasības. Pieņemtais risinājums pamatojams atkarībā no zemes īpašuma 
situācijas: 

300.1. ja iekšpagalmā izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku zemesgabalu daļas, kas nav 
daudzdzīvokļu namiem piesaistītie zemes gabali, jauna apbūve pieļaujama, ja to 
paredz visu saistīto zemes gabalu teritorijas detālplānojums vai visu saistītā nekustamā 
īpašuma īpašnieku notariāla vienošanās; 

300.2. ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namiem nepiesaistīta teritorija, kuru veido 
viens zemes gabals vai viena zemes gabala daļa, jauna apbūve pamatojama, 
piemērojot būvniecības ieceres publisko apspriešanu. 

301. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai jaunas 
būvniecības gadījumā nedrīkst būt mazāks par:teritorijai bērnu rotaļām - 12 m, teritorijai 
pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m, teritorijai fiziskām nodarbībām - 10 - 40 m (atkarībā no 
trokšņu līmeņa un nodarbību veida), teritorijai saimnieciskiem mērķiem - 20 m, teritorijai suņu 
pastaigai - 40 m. 

302. Publiskas vai citas nozīmes telpas, kas tiek iebūvētas dzīvojamos namos, projektējamas 
saskaņā ar attiecīgiem būvnormatīviem. 

303. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst:. 

303.1. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā, 

303.2. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta 
tajā 

303.3. ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai 
attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar 
parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai 
būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi. 

304. Izņēmumi DzD teritorijā: 

304.1. pietiekama pamatojuma gadījumā ar detālplānojumu pieļaujams noteikt par 5 stāviem 
lielāku stāvu skaitu, ja tas neatstāj negatīvu ietekmi uz pilsētas ainavu, skatoties no 
Daugavas pretējā krasta u.c. publiskiem skatu punktiem un ja atļautās izmantošanas 
stāvu skaits nav ierobežots; 

304.2. ja daudzstāvu apbūve piekļaujas savrupmāju apbūves teritorijai, pie robežas ar 
savrupmāju teritoriju tuvāko daudzstāvu ēku vai to sekciju augstums nedrīkst pārsniegt 
4 stāvus; 

304.3. atkarībā no daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas novietnes pilsētā, kā arī veicot 
esošās apbūves sanācijas vai humanizācijas pasākumus, ar detālplānojumu 
pieļaujams palielināt maksimālās apbūves intensitātes rādītāju, bet ne vairāk kā par 
20% no noteiktā rādītāja 

304.4. esošas savrupmāju dzīvojamās apbūves zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 
attiecīgās 4.1. apakšnodaļas prasības; 
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304.5. esošas mazstāvu dzīvojamās apbūves zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 
attiecīgās 4.2. apakšnodaļas nosacījumi. 

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA 

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1) 

4.4.1.1. Pamatinformācija 

305. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan 
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru. Galvenā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo pilsētas 
ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai ar daudzveidīgām sabiedriska rakstura, 
darījumu, tirdzniecības, pakalpojumu un citām komerciāla rakstura funkcijām. 

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

306. Biroju ēku apbūve (12001). 

307. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas 

308. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

309. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

310. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

311. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

312. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

313. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

314. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

315. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

4.4.1.4. Apbūves parametri 

Nr. Minimālā 
jaunizveidojam
ā zemes gabala 
platība (m2/ha) 

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%) 

Apbūves intensitāte Apbūves augstums 
(stāvu skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais) 

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

316 1200 *15  *16  150 *17  5 *18 15 *19 

15. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas. 

16. Nenosaka, izņemot Teritorijā ar atpūtas iespēju brīvā dabā (TIN15) – 10%. 

17. Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Teritorijā ar atpūtas iespēju brīvā dabā (TIN15) nenosaka. 

18. Izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas.  
Izņemot Teritorijā ar atpūtas iespēju brīvā dabā (TIN15) – 2, kas neattiecas uz īpašām vajadzībām projektētu unikālu objektu, piemēram, 
skatu torni, brīvdabas estrādi u.tml. 

19. Teritorijā ar atpūtas iespēju brīvā dabā (TIN15) – 70%. 
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4.4.1.5. Citi noteikumi 

317. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars P1 teritorijā: 20-30 %, kas, 
nepieciešamības gadījumā, precizējams detālplānojumā. 

318.  Zemesgabala maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti drīkst samazināt un brīvās teritorijas 
rādītāju drīkst palielināt, pamatojot detālplānojumā vai būvprojektā. 

319. Teritorijās P1 pie Radžu ūdens krātuves, kas grafiskās daļas kartē atzīmētas ar papildus 
apzīmējumu “Teritorijas atpūtas iespējām brīvā dabā” TIN 15, ievēro sekojošus izņēmuma 
nosacījumus: 

319.1. Atļautās izmantošanas: kultūras iestāde, zinātnes iestāde, sporta būve, tirdzniecības 
un pakalpojumu iestāde kā palīgizmantošana; 

319.2.  Maksimālais apbūves blīvums: 10%; 

319.3. Maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: netiek regulēta 

319.4.  Minimālā brīvā teritorija: 70%; 

319.5. Citus nosacījumus paaugstināta apstādījumu īpatsvara nodrošināšanai saskaņā ar 
iepriekšminētās apakšnodaļas 5.1. nosacījumiem. 

319.6. Maksimāli pieļaujamais stāv skaits: 2, kas neattiecas uz īpašām vajadzībām projektētu 
unikālu objektu, piemēram, skatu torni, brīvdabas estrādi u.tml. 

320. Teritorijā P1  iekļautos laukumus - Vecpilsētas laukumu  un Kalpaka laukumu  izmanto vienīgi 
kā labiekārtotu publisko ārtelpu, respektējot to kultūrvēsturisko  nozīmi un pilsētas tēla 
reprezentatīvo funkciju.  

320.1. Laukumus  prioritāri paredz nacionālo, pilsētas svētku, piemiņas u.c. publisku 
pasākumu norisēm  ar iespēju tos atbilstoši  funkcionāli transformēt ( ja nepieciešams). 

320.2. Laukumos  atļauts: 

- labiekārtojums īslaicīgai atpūtai un pasākumu norisēm; 

- īslaicīgas lietošanas autostāvvietas atbilstoši labiekārtojuma projekta risinājumam. 

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P2) 

4.4.2.1. Pamatinformācija 

321. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan 
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru. Papildus P1 zonā atļautajai izmantošanai, P2 zonā atļauta arī 
degvielas uzpildes staciju izbūve. 

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

322. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

324. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

325. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

326. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

327. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 
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4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

328. Rindu māju apbūve (11005). 

329. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

4.4.2.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

330 1200 *20  150 *21  5 *22 15  

20. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas. 

21. Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. 

22. Izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas. 

4.4.2.5. Citi noteikumi 

331. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars P2 teritorijā: 20-30 %, kas, 
nepieciešamības gadījumā, precizējams detālplānojumā 

332.  Zemesgabala maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti drīkst samazināt un brīvās teritorijas 
rādītāju drīkst palielināt ar detālplānojumu vai būvprojektā 

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P3) 

4.4.3.1. Pamatinformācija 

333. Publiskās apbūves teritorija (P3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu iespējas 
zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošanai, kas prioritāri kalpo publiskiem, sabiedriskiem 
vai sociāliem nolūkiem, un ietver valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, 
ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes. 

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

334. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

336. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

337. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

338. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006). 

339. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

340. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

341. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

342. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 

343. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 
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4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

344. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

4.4.3.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

345  *23  150 *24  5 *25 15 *26 

23. Nav atļauta zemes gabalu dalīšana, ja tas nav paredzēts detālplānojumā. 

24. Izglītības iestāžu apbūvē – 60%. 

25. Izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas. 

26. Vispārējās izglītības iestāžu apbūvē – 30%; Pirmsskolas izglītības iestāžu apbūvē – 100%. 

4.4.3.5. Citi noteikumi 

346.  Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: tirdzniecības un pakalpojumu iestādei 
– 30% no īpašuma (zemesgabala) kopējās stāvu platības vai apbūves laukuma, dzīvokļiem - 
20 %. 

347. Nav atļauta zemes gabalu dalīšana, ja tas nav paredzēts detālplānojumā. 

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA 

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) 

4.5.1.1. Pamatinformācija 

348. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski 
ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai tās daļas centrs. 
Tās ir teritorijas, kur galvenā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo ļoti intensīvai 
dažādu funkciju apbūvei, kas raksturīga pilsētas centrālās daļas kodolam un kur dzīvojamā 
funkcija ir vēlama, bet tā nav noteicošā attiecībā pret citām izmantošanām. 

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

349. Savrupmāju apbūve (11001). 

350. Rindu māju apbūve (11005). 

351. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

352. Biroju ēku apbūve (12001). 

353. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot DUS 

354. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

355. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

356. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

357. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 
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358. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

359. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

360. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 

361. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

362. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

4.5.1.4. Apbūves parametri 

Nr. Minimālā 
jaunizveidojam
ā zemes gabala 
platība (m2/ha) 

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%) 

Apbūves intensitāte Apbūves augstums 
(stāvu skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais) 

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

363 600 *27 80    *28   *29 10  

27. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas. 

28. Nenosaka. 

29. Nedrīkst pārsniegt ielas platumu starp sarkanajām līnijām zemesgabala frontes viduspunktā. 

4.5.1.5. Citi noteikumi 

364. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi var tikt ierobežoti  atkarībā no šo noteikumu 2.9. 
apakšnodaļā noteiktajām kultūras pieminekļu  aizsardzības prasībām; 
  

365. Nav pieļaujamas tādas zemes, ēku un telpu izmantošanas un būves, kuru īstenošanai 
nepieciešamā būvniecība un būvdarbi var pazemināt vēsturisko ēku kultūrvēsturisko vērtību 
un apdraudēt kultūrvēsturiskās vides ainavas harmonijas saglabāšanu. Īpašās prasības valsts 
aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils vēsturiskais 
centrs"    teritorijā   noteiktas  2.9.apakšnodaļas  67.punktā, pieminekļa robežas apzīmētas ar 
TIN 12  teritorijas apzīmējumu. 

366. Atļauti azartspēļu objekti, ja to izvietošana un īpašās prasības noteiktas ar detālplānojumu. 

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) 

4.5.2.1. Pamatinformācija 

367. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski 
ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes 
centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem. 

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

368. Savrupmāju apbūve (11001). 

369. Rindu māju apbūve (11005). 

370. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

371. Biroju ēku apbūve (12001). 
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372. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002). 

373. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

374. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

375. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

376. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006). 

377. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

378. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

379. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

380. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010). 

381. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 

382. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

383. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 

384. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

4.5.2.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

385 1200 *30  130 *31  5  50 *32 

30. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas. 

31. Nosaka atkarībā no apbūves stāvu skaita: viena līdz 2 stāvu (1-2) apbūvē: 60%; 3 stāvu apbūvē: 90%; 4 stāvu apbūvē: 110%. 

32. Atkarībā no apbūves stāvu skaita: 4 stāvu apbūvē: 80%; 3 stāvu apbūvē: 100%, 2 stāvu apbūvē: 100%. 

4.5.2.5. Citi noteikumi 

386.  Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 49 % zemes vienības telpu 
kopplatības vai apbūves laukuma  

387.  Lielāks stāvu skaits par iepriekšminēto noteikto pieļaujams, ja to pamato un nosaka ar 
detālplānojumu.  

388.  Publiskas vai citas nozīmes telpas, kas tiek iebūvētas dzīvojamos namos, projektējamas 
saskaņā ar attiecīgiem būvnormatīviem.  

389.  Ja zemes vienība tiek izmantota tikai dzīvojamai apbūvei, pielietojami atbilstošie 
apakšnodaļas noteikumi.  

390.  Vieglās ražošanas objektu vai iekārtu izvieto ne mazāk kā 20 m attālumā no esošas 
dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu 
apbūves; precizē DP, vai būvprojektā.  
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391.  Gar C kategorijas piesārņojošās darbības objekta robežu, ja tam blakus atrodas dzīvojamās 
apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
apbūve,  veido divpakāpju stādījumu joslu. 

4.5.3. Jauktas centra apbūves teritorija (JC3) 

4.5.3.1. Pamatinformācija 

392. Jauktas centra apbūves teritorija (JC3 ) ir jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves 
teritorija, kur galvenā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo intensīvai jauktai 
apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla rakstura un ražošanas funkcijām, ar minimālu 
dzīvojamās funkcijas klātbūtni vai bez tās. 

4.5.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

393. Savrupmāju apbūve (11001). 

394. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

395. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

4.5.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

397. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

398. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): t.sk .rūpniecības uzņēmumu apbūve, kas 
nerada būtisku ietekmi uz vidi un atbilst sekojošiem kritērijiem:  
- B kategorijas piesārņojošās darbības objekts, kura darbības nozare ir: 
- lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un apstrāde (piemēram, graudu kaltes), 
- kokapstrāde;  
- pārtikas rūpniecība, 
- metālu ražošana un apstrāde: “citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai 
apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk” saskaņā ar piesārņojošo darbību 
iedalījumu normatīvajos aktos. 
- B kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoša sadedzināšanas iekārta, izņemot, ja iekārta 
izmanto degvieleļļu (mazutu) vai ogles (akmeņogles) 
- C kategorijas piesārņojošās darbības objekts; 
- vieglās ražošanas objekts, kuram nav nepieciešama piesārņojošās darbība atļauja; 
- ar iepriekšminētajiem ražošanas objektiem saistītā noliktavu apbūve 

4.5.3.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

399 1200 *33  110   4 *34 15  

33. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas. 

34. Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam 
procesam. 
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4.5.3.5. Citi noteikumi 

400.  Teritorijas, kuri robežojas ar dzīvojamās apbūves teritorijām, vai atdalīti no tām ar vietējo ielu 
vai piebrauktuvi, ar detālplānojumu pieļaujams mainīt izmantošanas veidu uz dzīvojamās 
apbūves teritoriju, nosakot atbilstošus izmantošanas un apbūves veidošanas raksturlielumu. 

401.  Ražošanas objektu vai iekārtu izvieto ne mazāk kā 20 m attālumā no esošas dzīvojamās 
apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu apbūves; 
precizē būvprojektā.  

402.  Gar C kategorijas un B kategorijas piesārņojošās darbības objekta robežu, ja tam blakus 
atrodas dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu apbūve,  veido divpakāpju stādījumu joslu; konkrēto risinājumu nosaka 
būvprojektā.  

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA 

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) 

4.6.1.1. Pamatinformācija 

403. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko notekta vispārīgās ražošanas, t.sk. 
smagās rūpniecības objektu attīstībai un kalpo tādu ražošanas uzņēmumu izvietošanai, kas ir 
svarīgi pilsētas ekonomiskās konkurētspējas nodrošināšanai, tostarp raksturojas ar būtisku 
ietekmi uz apkārtējo vidi. 

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

404. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 

405. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002). 

406. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003). 

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

408. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

409. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

410. Noliktavu apbūve (14004). 

411. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

412. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

4.6.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 
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414 2500 *35  150   4 *36 15  

35. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas. 

36. Lielāks stāvu skaits vai augstums par noteikto pieļaujams, ja tas nepieciešams ražošanas tehnoloģijas nolūkos un ja to nosaka ar 
detālplānojumu. 

4.6.1.5. Citi noteikumi 

415.  Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars R1 teritorijās: 20 % zemes vienības 
telpu platības vai apbūves laukuma.  

416.  Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas 
nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam procesam;  

417.  Lielāks stāvu skaits vai augstums par noteikto pieļaujams, ja tas nepieciešams ražošanas 
tehnoloģijas nolūkos un ja to nosaka ar detālplānojumu.  

418.  Gar rūpniecības uzņēmuma teritorijas robežu ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nodrošina 
buferzonu vismaz 4 m platumā, ierīkojot intensīvu divpakāpju apstādījumu (koki, krūmi) joslu; 
joslas platumu   un konkrēto risinājumu precizēt būvprojektā. 

419. Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas 
nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam procesam; 
Lielāks stāvu skaits vai augstums ir pieļaujams, ja tas nepieciešams ražošanas tehnoloģijas 
nolūkos un ja to nosaka ar detālplānojumu. 

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) 

4.6.2.1. Pamatinformācija 

420. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu jauktas 
apbūves darījumu un ražošanas funkciju uzņēmumu darbībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

421. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 

422. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002). 

423. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003). 

424. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

425. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

426. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

427. Noliktavu apbūve (14004). 

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

428. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

4.6.2.4. Apbūves parametri 

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā 

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
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zemes gabala 
platība (m2/ha) 

(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

430 1200 *37  110   4 *38 15  

37. Izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas. 

38. Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam 
procesam. 

4.6.2.5. Citi noteikumi 

431. Operators var uzsākt jaunu piesārņojošu darbību vai veikt būtiskas izmaiņas esošā 
piesārņojošā darbībā, kuras paredzēts veikt vai kuras izvietotas 100 m vai mazākā attālumā 
no dzīvojamās apbūves teritorijām, ja tiek paredzēts lietot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma rašanos, un darbības rezultātā netiek 
pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie pieļaujamie emisiju līmeņi. 
  

432. Gar rūpniecības uzņēmuma teritorijas robežu ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nodrošina 
buferzonu vismaz 4 m platumā, ierīkojot intensīvu divpakāpju apstādījumu (koki, krūmi) joslu; 
joslas platumu   un konkrēto risinājumu precizēt lokālplānojumā, detālplānojumā vai 
būvprojektā. 

433. Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas 
nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam procesam; 
Lielāks stāvu skaits vai augstums ir pieļaujams, ja tas nepieciešams ražošanas tehnoloģijas 
nolūkos un ja to nosaka ar detālplānojumu. 

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA 

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) 

4.7.1.1. Pamatinformācija 

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

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

435. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

436. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

437. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

438. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

4.7.1.4. Apbūves parametri 

Nenosaka 
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4.7.1.5. Citi noteikumi 

440.  Ielu un ceļu teritorijas zemi neatkarīgi no tās piederības norobežo sarkanās līnijas vai līnijbūvju 
izbūves teritorijas robežas, veidojot ceļu, ielu un laukumu tīklu un ietverot arī ielu un laukumu 
apstādījumus. 

441.  Izšķir šādas ielu un ceļu kategorijas un citas īpašas ielu un ceļu teritorijas:  

441.1. B kategorija (tranzīta iela)- valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums 
vai beigas, ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Šo 
ielu izbūvē noteicošā ir savienošanas funkcijas īstenošana un atbilstošās kvalitātes 
prasības. .Pārsvarā ārpilsētas autoceļu turpinājums pilsētās, kas nodrošina tranzīta 
satiksmi caur pilsētu un sasaisti ar pilsētas ielu tīklu. Ielas, kas ir ārpilsētas autoceļu 
turpinājums (tranzīta maģistrāles), uzņem galvenās pilsētas starprajonu un tranzīta 
autotransporta plūsmas un izvada tās uz ārējo autoceļu tīklu; 
 

441.2.C kategorija (maģistrāla iela)- ar savienošanas un piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē 
noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības;galvenokārt savieno B 
kategorijas ielu tīklu ar pilsētas dzīvojamiem rajoniem, iedzīvotāju darba vietām un 
pilsētas centru apkalpo noteiktu rajonu un tā apkārtni. Atsevišķos gadījumos savieno 
ārpilsētas autoceļus ar pilsētas ielu tīklu. Nodrošina pilsētas iekšējo tranzītsatiksmi 
  

441.3. D kategorija (pilsētas vai ciema nozīmes iela )- piekļūšanas nodrošināšanai 
atsevišķiem zemesgabaliem. Noteiktās diennakts stundās šī iela var veikt arī 
savienošanas funkciju; nodrošina pilsētas iekšējo centru savienojumus un vietējo 
tranzīta satiksmi. Savieno C un B kategorijas ielu tīklu ar E kategorijas ielu tīklu, kā arī 
īpašumiem.  Atsevišķos gadījumos nodrošina savienojumus ar mazākas nozīmes 
ārpilsētas ceļiem.  
 
441.4..E kategorija (vietējas nozīmes iela)- ar uzturēšanās funkcijas nodrošināšanu, 
pakārtoti veicot arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās 
funkcijas kvalitātes prasības; nodrošina uzturēšanās un piekļuves funkciju. Savieno 
īpašumus ar D un C kategorijas ielu tīklu. Atsevišķi pievienojumi ar B kategorijas ielu 
tīklu.   

442. B kategorijas ielās:  

442.1. perspektīvē 2 joslas (3.25 – 3.5 m platas) katrā virzienā. Attiecībā no novietojuma un 
atļautā ātruma ieteicama sadalošā josla. Satiksme regulējama, var būt arī dažādos 
līmeņos – ar attiecīgu pamatojumu. Visu veidu sabiedriskais transports;kravas 
transports ir atļauts. Automašīnu stāvēšana vai novietošana nav pieļaujama;Satiksmes 
plūsmas kontrolē ar rotācijas apļiem vai luksoforiem; Ppiebraukšana pie īpašumiem – 
ievērojot ielu hierarhiju, vietām, kur tas pieļaujams no satiksmes drošības viedokļa, 
izpilda arī zemākas kategorijas ielas funkcijas, tranzīta maģistrālēm piebraukšana pie 
īpašumiem tikai no vietējās joslas; fiziski atdalītas ietves gājēju satiksmei atbilstoši 
apbūves raksturam. fiziski atdalīta veloinfrastruktūra atbilstoši apbūves 
raksturam. nodrošināti droši ielas škērsojumi gājējiem un velobraucējiem; atļautais 
autotransporta kustības ātrums 50 km/h līdz 70 km/h. 

443. C kategorija (maģistrāla iela): 

443.1. .viena līdz divas joslas (3,0-3,25m platas) katrā virzienā; automašīnu stāvvietas ielās 
pieļaujamas; krustojumi vienā līmenī, regulējami; visu veidu sabiedriskais 
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transports; piebraukšana pie īpašumiem atļauta, taču pēc iespējas – ierobežota; fiziski 
atdalītas ietves gājēju satiksmei atbilstoši apbūves raksturam fiziski atdalīta 
veloinfrastruktūra atbilstoši apbūves raksturam; nodrošināti droši ielas škērsojumi 
gājējiem un velobraucējiem; atļautais autotransporta kustības ātrums 50 km/h. 

444. D kategorijas iela: 

444.1. viena josla (3,0m plata) katrā virzienā; pieļaujama automašīnu stāvēšana gar ielas 
malām un atļauta iebraukšana īpašumos; pieļaujams sabiedriskais 
transports; piebraukšana pie īpašumiem atļauta atdalītas ietves gājēju satiksmei 
atbilstoši apbūves raksturam.; pieļaujama atdalīta veloinfrastruktūra atbilstoši apbūves 
raksturam, bet nodrošinot autotransporta kustību lēnāku par 30 km/h nodalītu 
veloinfrastruktūru var neveidot; nodrošināti droši ielas škērsojumi gājējiem un 
velobraucējiem satiksmes mierināšanas pasākumi atļautais autosatiksmes ātrums 30 
km/h līdz 50 km/h. 

445. E kategorijas iela: 

445.1. brauktuve 5.5 m plata; dzīvojamās zonās brauktuve vietām sašaurināta 3.50 
platumā;  rūpniecības teritorijās brauktuves platums lielāks atbilstoši kravas transporta 
plūsmai. Ieteicama atdalīta ietve; atļauta autostāvvietu izvietošana sabiedriskais 
transporta nav ieteicams; piebraukšana pie īpašumiem atļauta; dzīvojamā zonā iela 
bez ietves; veloinfrastruktūra nav izdalīta; satiksmes mierināšanas pasākumi; atļautais 
autosatiksmes ātrums 20 km/h līdz 30 km/h. 

446. Gājēju ielas un laukumi ir īpaši labiekārtota vietējo ielu teritorijas daļa, kas kalpo gājēju 
satiksmei intensīvi apmeklētās vietās, bez visa veida transporta, vai ar īpaši ierobežotu 
transporta kustības režīmu, ar velosipēdu satiksmi uz atdalītām joslām. 

447. Teritorijas plānojumā noteiktajās ielu un ceļu teritorijās gājēju ielām un laukumiem atbilstošu 
režīmu nosaka ar attiecīgu pilsētas domes lēmumu. 

448. Ielu plānotais platums noteikts vai nosakāms ar šo ielu sarkanajām līnijām, ņemot verā 
optimālos šķērsprofilius. 

449. Jaunas vietējās ielas (arī laukumus, gājēju ielas, koplietošanas piebraucamos ceļus, 
inženierkomunikāciju koridorus un atsevišķus veloceliņus) un to sarkanās līnijas 
nosaka  lokālplānojumā  vai detālplānojumā, izdalot tos no citu teritorijas izmantošanas veidu 
teritorijām. 
 
450. Ielu platumi: 
- optimālie šķērsprofili, kas attēloti 3. attēlā, realizējami jaunu ielu izbūvē neapbūvētās 
teritorijās un, kur tas iespējams, esošās apbūves situācijā, precizējot attiecīgo 
šķērsprofilu  atkarībā no konkrētās situācijas un ielas posma funkcijas; 
- esošas apbūves situācijā šķērsprofili realizējami iespēju robežās, nodrošinot būtiskās ceļu 
satiksmes drošības un inženiertīklu izvietojuma prasības, ko nosaka būvprojektā; 
- ielu platums un atsavināmās zemes platības precizējamas detālplānojumos un/vai 
būvprojektos atbilstoši šo noteikumu prasībām, ņemot vērā rekonstrukcijas situāciju un 
pašvaldības un ieinteresēto inženierkomunikāciju uzņēmumu materiālās iespējas; 
  

451. Paredzot jaunus pieslēgumus pie valsts autoceļiem un pilsētas ielām, jāievēro valsts standartu 
LVS 190-3; LVS 190-1; LVS 190 -2; LVS 190-9 aktuālās redakcijas un citu ar autotransporta 
kustību saistīto normatīvo aktu prasības. 
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452. Veicot ielu rekonstrukciju un projektējot jaunas ielas, projektējamo un rekonstruējamo ielu 
sarkanajās līnijās jāparedz iespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietne. 

453.  Veloceliņi ir ielu un ceļu teritorijas daļa, kas ar attiecīgu ceļa apzīmējumu, satiksmes 
regulēšanas zīmju un/vai īpaša labiekārtojuma palīdzību atdalīta no pārējās satiksmes, vai 
īpaši šim nolūkam izveidoti atsevišķi veloceliņi:  
453.1.  veloceliņu maršruti var būt paredzēti lietišķiem braucieniem, atpūtas braucieniem 
un dzīvojamo rajonu apkalpei;  
453.2.  veloceliņus esošo ielu teritorijā paredz attiecīgo ielu vai to posmu rekonstrukcijas 
projektos, bet atsevišķa zemesgabala robežās paredz kompleksā būvprojektā;  
453.3.  loceliņu plānotais iedalījums un shematisks izvietojums attēlots teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas shēmā „Velotransporta maršrutu  

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) 

4.7.2.1. Pamatinformācija 

454. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
dzelzceļa satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu dzelzceļa uzņēmumu 
darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

455. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

456. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

457. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

458. Biroju ēku apbūve (12001): apbūve, ko veido ar dzelzceļa darbību saitīti uzņēmumi, 
organizācijas un iestādes. 

459. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura 
tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 
sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un 
motociklu apkopes uzņēmumi. 

460. Noliktavu apbūve (14004): apbūve, ko veido noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu 
un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā, 
preču stacijas un līdzīgas ēkas. 

4.7.2.4. Apbūves parametri 

Nenosaka 

4.7.2.5. Citi noteikumi 

461. 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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4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA 

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA) 

4.8.1.1. Pamatinformācija 

462. 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, t.sk. garāžu teritorijas . 

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

463. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): tikai organiskās 
izcelsmes/zaļo atkritumu (lapas, zāle u.tml.) uzkrāšana un kompostēšana. 

464. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

465. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

466. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

467. Noliktavu apbūve (14004): izņemot noliktavas, kuras pēc uzglabājamo vielu kvalificējošiem 
daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem 

468. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

469. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

4.8.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu 
skaits) 

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna 

471  *39  110   2 *40 15  

39. Tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecīgā inženiertehniskās infrastruktūras objekta izveidošanai, izņemot Aizsargjoslu 
likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas. 

40. Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam 
procesam. 

4.8.1.5. Citi noteikumi 

472.  Augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas 
nepieciešamas  tehnoloģiskajam procesam; 

473.  Atļauts lielāks stāvu skaits vai augstums, ja tas nepieciešams tehnoloģijas nolūkos un ja to 
nosaka ar detālplānojumu. 

474. Zemes vienības ar kadastra nr izmanto tikai garāžu vajadzībām:  
56010022632, Nameja iela 77 
56010022619, Jaunā iela 53A 
56010022631, Nameja iela 77A 
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56010022860, Viesītes iela 73A 
56010022767, Nākotnes iela 11 
56010022757, Nākotnes iela  9A 
56010022859, Saules iela  6A 
56010020209, Nākotnes iela 11A 
56010022759, Nākotnes iela  9 
56010022745, Šaurā iela  5 
56010022770, Nākotnes iela 13 
56010022772, Nākotnes iela 13 
  

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA 

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) 

4.9.1.1. Pamatinformācija 

475. Dabas un apstādījumu teritorijas DA1 ietver parku teritorija un skvēru teritorijas - pēc projekta 
veidoti publiskie apstādījumi ar augstu labiekārtošanas līmeni, stādījumu, mazo arhitektūras 
formu un teritorijas izmantošanas iespēju (klusā un aktīvā, īslaicīgā un ilglaicīgā atpūta, 
izglītība) daudzveidību, lielu estētisko, sanitāro, higiēnisko un rekreācijas nozīmi, kuru 
uzturēšanai nepieciešama stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana. Šajā apakšzonā 
iekļautas arī piemiņas vietu apstādījumu teritorijas (vēsturiskās kapsētas un kara upuru 
piemiņas vietas). 

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

476. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002). 

477. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

478. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

479. Dārza māju apbūve (11003). 

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

481. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

482. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

483. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

4.9.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna 

484  *41  1  

41. Nedala. 
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4.9.1.5. Citi noteikumi 

485.  Vispārīgajā gadījumā parkos un skvēros atļauts tikai teritorijas labiekārtojums. Apbūve 
pieļaujama tikai ar parku funkciju saistītām atļautās izmantošanas nodrošināšanai, risinājumu 
pamatojot detālplānojumā vai būvprojektā, kam piemērots publiskās apspriešanas process. 
Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 1-5% teritorijas, kas precizējams 
būvprojektā, atkarībā no zemesgabala platības. 

486. Pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 15-30% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, 
atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves, kas paredzēts dabas un apstādījumu teritorijas 
izmantošanas nodrošināšanai (nepieciešamajām palīgfunkcijām). 

487. Parkos un skvēros aizliegta virszemes un pazemes autostāvvietu būvniecība, ja 
detālplānojumā nav noteikts citādi.Parkos un skvēros aizliegta stacionāru būvju būvniecība, 
izņemot gadījumus, kad ēka nepieciešama parku un skvēru apsaimniekošanā. 

488. Parku un skvēru teritorijas kopējā bilancē apzaļumotām teritorijām jābūt ne mazāk par 70%; 
Parkos pieļaujama īslaicīgas lietošanas būvju (kafejnīcu, kiosku) būvniecība, ja tās iekļaujas 
parka ainavā un nerada paaugstinātu slodzi uz stādījumiem, kā arī nav pretrunā ar parka 
izmantošanas mērķiem; 

489. Parkos un skvēros nav pieļaujama lielu iekārtu uzstādīšana atrakciju kompleksu veidošanai, 
izņemot tam speciāli pēc projekta paredzētās vietās; 
Pirms parku un skvēru rekonstrukcijas jeb atjaunošanas jāizstrādā parka vai skvēra 
rekonstrukcijas jeb atjaunošanas projekts. 

490. Piemiņas vietu apstādījumu teritorija šajos noteikumos ir vēsturiskās kapsētas un kara upuru 
piemiņas vietas, kur nenotiek jauni apbedījumi, bet tās tiek izmantotas mirušo piemiņas 
saglabāšanai, nodrošinot  piemiņas vietas specifikai  atbilstošu labiekārtojamu un teritorijas 
uzturēšanu. Risinājumus  nosaka labiekārtojuma projektā. 

491. Piemiņas vietu apstādījumu teritorijas:  
56010022633Nameja iela 73 
56010021277Kapu iela  2 
56010012484Kalna iela 33A 
56010013039Varoņu iela 1656010022633, Nameja iela 73 
56010021277, Kapu iela  2 
56010012484, Kalna iela 33A 
56010013039, Varoņu iela 16 

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) 

4.9.2.1. Pamatinformācija 

492. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, kas ietver neapbūvētas dabas vai 
daļēji pārveidotās dabas teritorijās, t.sk. krastmalas u.tml. dabas teritorijas. Teritorijā atļautā ar 
tās uzturēšanu saistīta saimnieciskā darbība, kā arī izmantošana rekreācijai ar vai bez 
labiekārtojumu. , ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

493. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

494. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 
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4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

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

496. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

497. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

498. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

4.9.2.4. Apbūves parametri 

Nr. Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 no līdz Atruna 

499  1  

4.9.2.5. Citi noteikumi 

500. Vispārīgajā gadījumā  dabas un apstādījumu teritorijas DA 3 kalpo  ekoloģisko, rekreācijas 
un  pilsētas tēla veidošanas u.c. funkciju nodrošināšanai,  tās saglabājot  ar augiem 
apaugušas, publiski pieejamas, kurās apbūve un labiekārtojums pieļaujams tikai galvenās 
izmantošanas un tās palīgizmantošanu nodrošināšanai; 

501. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 1% teritorijas, kas precizējams 
būvprojektā atkarībā no zemesgabala platības. 

502. Atļauts teritorijas labiekārtojums- takas, celiņi, atpūtas vietas; tūrisma  un dabas izziņas 
infrastruktūra, t.sk. ēkas un būves, kas paredzēts dabas un apstādījumu teritorijas 
izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgfunkcijām. 

503. DA 2 teritorijās, kas robežojas ar ūdensobjektu krasta līniju, papildus  ievēro „Aizsargjoslu 
likuma” virszemes ūdens objektu aizsargjoslas izmantošanas prasības.  

504. Lai nodrošinātu iedzīvotāju piekļūšanu virszemes ūdens objektiem, aizsargātu tos pret vides 
piesārņojumu, kā arī nodrošinātu bioloģisko un ainavisko daudzveidību pilsētā,  DA 2 teritorijas 
krastmalu josla ir neapbūvējama, izņemot: tūrisma un atpūtas objektus, objektus iedzīvotāju 
drošības nodrošināšanai, vides kvalitātes nodrošināšanas objektus, būves, kas saistītas ar 
virszemes ūdens objektu izmantošanu. 

505. DA 2 teritorijās, kas robežojas ar dzelzceļa zemes nodalījumu zonu vai ielu teritorijām uztur 
atbilstoši vietas specifikai, sekmējot apkārtējo apbūves teritoriju aizsardzību no  attiecīgās 
transporta infrastruktūras būves ietekmes  (gaisa piesārņojuma, trokšņiem u.tml.).              

506. Pilssalas teritorijā paredzēta pilsētas nozīmes kultūras objekta – brīvdabas estrādes un tās 
apkalpei nepieciešamo būvju būvniecība, rekonstruējot un paplašinot esošos objektus un 
nodrošinot to aizsardzību pret applūšanu nepieciešamajā apmērā. 

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) 

4.9.3.1. Pamatinformācija 

507. Dabas un apstādījumu teritorija DA3 šajos noteikumos ir īpaši labiekārtota teritorija, kas 
paredzēta mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei. 
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4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

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

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

509. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tirdzniecības kioski, paviljoni, 
stendi, veikali; kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumu objekti 

4.9.3.4. Apbūves parametri 

Nr. Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 no līdz Atruna 

510  1  

4.9.3.5. Citi noteikumi 

511.  Apbūve šajā teritorijā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas 
nodrošināšanai.  

512.  Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 2 % teritorijas 
 Ierīkojot kapsētu meža zemē, veic meža zemes transformācija nepieciešamajā apjomā.  

513.  Kapsētas teritorijā līdz tās galvenās izmantošanas uzsākšanai atļauts saglabāt 
netransformētas meža zemes.  

514.  Kapsētas paplašināšanai izstrādā vienotu būvprojektu (labiekārtojuma projektu) 
 Teritorijā nodrošina kapsētas funkcijām un to apmeklētāju ērtībām nepieciešamo 
infrastruktūru   (t.sk. autostāvvietas,  publiskās tualetes, dalītās atkritumu šķirošanas vietas, 
ūdens apgādi u.tml.). 

4.10. MEŽU TERITORIJA 

4.10.1. Mežu teritorija (M1) 

4.10.1.1. Pamatinformācija 

515. Mežu teritorija (M1 ir funkcionālā zona, ir mežsaimniecībā izmantojamas zemes, arī lauces 
u.tml., pilsētas teritorijā ar noteiktiem izmantošanas ierobežojumiem, kuru galvenā funkcija ir 
vides kvalitātes nodrošināšana. 

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

516. Mežsaimnieciska izmantošana (21001). 

517. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

518. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

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

520. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 
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4.10.1.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna 

521  *42  1  

42. Nav atļauta zemesgabalu sadalīšana un atsevišķu zemesgabalu izdalīšana apbūves veidošanai. 

4.10.1.5. Citi noteikumi 

522.  Meža zemes apsaimniekošana jāveic atbilstoši mežu izmantošanu un apsaimniekošanu 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Meža teritorijā nav atļauta kailcirte. 

523.  Apbūve meža teritorijā nav primāra, tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un 
palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām. 

524.  Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 1 % teritorijas; 
 Pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 5% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, 
atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas 
nodrošināšanai, kas precizējams būvprojektā. 

4.10.2. Mežu teritorija (M2) 

4.10.2.1. Pamatinformācija 

525. Meža teritorija M2 (mežaparku teritorija) - šajos noteikumos ir labiekārtotas meža vai citas ar 
kokaudzi apaugušas teritorijas publiskai izmantošanai - atpūtas, sporta un tūrisma vajadzībām 
un vides kvalitātes nodrošināšanai, kuros apbūve pieļaujama tikai parka pamatfunkciju 
nodrošināšanai (teritorijas Ražu krātuves apkārtnē) 

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

526. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, 
aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus. 

527. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

528. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

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

530. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

531. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

4.10.2.4. Apbūves parametri 

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

Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 Vērtība Atruna no līdz Atruna 

532  *43  1  

43. Nav atļauta zemesgabalu sadalīšana un atsevišķu zemesgabalu izdalīšana apbūves veidošanai. 
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4.10.2.5. Citi noteikumi 

533. Maksimāli pieļaujamais papildizmantošanu īpatsvars: 30 % no atļauto būvju kopējās stāvu 
platības; 

534. Pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 20% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, 
atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas 
nodrošināšanai, kas precizējams būvprojektā. 

535. Mežaparka teritorijas kopējā bilancē apzaļumotām teritorijām jābūt ne mazāk par 80%. 

536.  Apbūve mežaparku teritorijā nav primāra, tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un 
palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām. 

537. Ierīkojot mežaparku, meža zemes transformācija veicama ne vairāk kā 20% apjomā no 
attiecīgās meža zemes platības. 

538.  Pirms meža zemes transformācijas mežaparkā jāizstrādā mežaparka apsaimniekošanas 
plāns, kurā jānosaka teritorijas funkcionālā izmantošana un apsaimniekošanas prasības, kā 
arī rīcības ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. Mežaparka apsaimniekošanas 
plāna projektam jārīko publiskā apspriešana. Pirms mežaparka labiekārtošanas elementu 
izbūves jāizstrādā būvprojekts. 

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA 

Nenosaka 

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA 

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū) 

4.12.1.1. Pamatinformācija 

539. 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. 

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

540. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

541. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

542. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

543. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 

544. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001). 

545. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003). 

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

Nenosaka 
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4.12.1.4. Apbūves parametri 

Nr. Apbūves augstums (stāvu skaits) 

 no līdz Atruna 

546  1 *44 

44. Attiecināms uz īslaicīgas lietošanas būvēm – kioskiem, paviljoniem, nojumēm, atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem. 

4.12.1.5. Citi noteikumi 

547.  Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un 
ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju 
apsaimniekošanu vai uzraudzību. 

548. Ūdeņu izmantošanā apbūve nav primāra, pieļaujamas atļauto peldlīdzekļu piestātnes un 
krasta nostiprinājumi, kā arī citas būves ūdeņu izmantošanas nodrošināšanai, kas saistītas ar 
tauvas joslā un virszemes ūdens objektu aizsargjoslās atļautām būvēm; 

549.  Ūdens objektu krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku 
eroziju, kā arī piestātņu izbūves gadījumos; 

550.  Krasta nostiprināšana ir pieļaujama tikai saskaņā ar akceptētu būvprojektu; 
 ūdeņu akvatorijas izmantošanai nepieciešamo būvju izvietošanai, ja nodomātā izmantošana 
nav saistīta ar tauvas joslā un krasta aizsargjoslā atļautajām būvēm, obligāti izstrādājams 
būvprojekts, kas realizējams, veicot ieceres publisko apspriešanu un pozitīvu šīs apspriešanas 
rezultātu gadījumā. 

551.  Īpašās ūdeņu teritorijas izmantošanas prasības Radžu ūdenskrātuvē:  

551.1. ūdenskrātuves teritorijā atļauts izvietot:  

- ar ūdeņu un krastmalu izmantošanu saistītas būves, stacionāras platformas, molus un 
sezonas aprīkojumu – laipas, pontonus laivu piestātnēm;  

- īslaicīgas lietošanas būves – kioskus, paviljonus, nojumes, atbilstoši vispārīgo būvnoteikumu 
noteikumiem, kuru maksimālais pieļaujamais augstums – 3,5 metri. 

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM 

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM 

5.1.1. Spēkā esošs detālplānojums (TIN11) 

5.1.1.1. Pamatinformācija 

552. Teritorijās, kurās izstrādāts un ir spēkā esošs detālplānojums, ievēro detālplānojuma 
nosacījumus. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts iekļauts šo noteikumu 3.pielikumā. 

5.1.1.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.1.1.3. Citi noteikumi 

553. Teritorijās, kurās izstrādāts un ir spēkā esošs detālplānojums, ievēro šī detālplānojuma 
nosacījumus. 
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5.1.2. Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils 
vēsturiskais centrs (v.a.nr.7432) teritorija (TIN12) 

5.1.2.1. Pamatinformācija 

554. Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils vēsturiskais centrs (v.a.nr.7432) 
teritorija 

5.1.2.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.1.2.3. Citi noteikumi 

555. Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils vēsturiskais centrs (v.a.nr.7432) 
teritorijā  papildus vispārīgajiem kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem  ievēro šo noteikumu 2.9.apakšnodaļas "Prasības 
kultūras mantojuma saglabāšanai" 67.punkta prasības. 

5.1.3. Vēsturiskās pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves 
noteikumiem (TIN13) 

5.1.3.1. Pamatinformācija 

556. Vēsturiskās pilsētvides fragmenti ar īpašiem apbūves noteikumiem ir pašvaldības noteiktas 
vietējās nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgas aizsargājamas apbūves teritorijas 

5.1.3.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.1.3.3. Citi noteikumi 

557. Vēsturiskās pilsētvides fragmentos ar īpašiem apbūves noteikumiem  (pašvaldības noteiktajās 
vietējās nozīmes kultūrvēsturiski nozīmīgas  aizsargājamas apbūves teritorijās) ievēro šo 
noteikumu 2.9.apakšnodaļas "Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai" 68.punkta 
prasības. 

5.1.4. Turpmākās izpētes teritorija (TIN14) 

5.1.4.1. Pamatinformācija 

558. Turpmākās izpētes teritorija noteikta dzelzceļa divlīmeņa pārvada (savienojot Kurzemes 
prospektu ar Slimnīcas ielu) un Slimnīcas ielas pieslēguma pie Zīlānu ielas risinājumu iespēju 
izvērtēšanai. 

5.1.4.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.1.4.3. Citi noteikumi 

559. Līdz pašvaldības lēmuma pieņemšanai par jaunu infrastruktūras  būvju  vai esošo pārbūvi, 
zemes vienībās, kas atrodas turpmākās izpētes teritorijā  atļauta likumīgi uzsāktā 
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izmantošana,  kā arī pagaidu izmantošana saskaņā ar šo noteikumu 2.4.apakšnodaļas 
prasībām. 

560. Infrastruktūras izbūvei vai pārbūvei nepieciešamo teritoriju robežu precizē atbilstoši  izpētei vai 
būvprojektam. Šie precizējumi nav plānojuma grozījumi 

5.1.5. Teritorija ar atpūtas iespēju brīvā dabā (TIN15) 

5.1.5.1. Pamatinformācija 

561. Teritorija, kas grafiskās daļas kartē atzīmēta ar apzīmējumu “Teritorija atpūtas iespējām brīvā 
dabā" (TIN 15) noteikta pie Radžu ūdenskrātuves, lai nodrošinātu izņēmuma nosacījumus 
funkcionālās zonas Publiskās apbūves teritorijas (P1) ietvaros, kultūras, izziņas, aktīvās 
atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai augstvērtīgas dabiskās vides apstākļos, izmantojot 
teritorijas ekoloģisko un ainavisko potenciālu. 

5.1.5.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.1.5.3. Citi noteikumi 

562. Teritorijā, kas grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums"  atzīmēta kā Teritorijas atpūtas 
iespējām brīvā dabā"  (TIN 15) ",  ievēro sekojošus funkcionālās zonas Publiskās apbūves 
teritorija (P1)  izņēmuma nosacījumus:  

562.1. Atļautās izmantošanas: kultūras iestāde, zinātnes iestāde, sporta būve, tirdzniecības 
un pakalpojumu iestāde kā palīgizmantošana. Maksimālais apbūves blīvums: 
10%. Maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: netiek regulēta, Minimālā brīvā 
teritorija: 70%. Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 2, kas neattiecas uz īpašām 
vajadzībām projektētu unikālu objektu, piemēram, skatu torni, brīvdabas estrādi u.tml.  

562.2. Teritorijas izmantošanā papildus ievēro  nosacījumus, kas nodrošina paaugstinātu 
apstādījumu īpatsvaru:  

562.2.1. ievēro papildu prasības apstādījumu izveidošanai vai saglabāšanai, 
nodrošinot tādu brīvās teritorijas ar apstādījumiem īpatsvaru zemesgabala 
platībā, kas nav mazāks par šajos noteikumos prasīto, un ņemot vērā 
ekoloģiskos apstākļus un dabas vides vērtības šajās teritorijās;  

562.2.2.nekomerciālajās sabiedrisko iestāžu teritorijās attiecīgo zemesgabalu 
minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 80% no zemesgabala 
platības, esošo zemesgabalu sadalīšana pieļaujama tikai ar detālplānojumu; 

562.2.3.minimālais zemesgabala lielums nedrīkst būt mazāks par 2000 m2 un brīvā 
teritorija nedrīkst būt mazāka par 75% no zemesgabala platības. 
. 

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS 

Nenosaka 
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5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS 

5.3.1. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3) 

5.3.1.1. Pamatinformācija 

563. Teritorijas, kurās izstrādājams detālplānojums (TIN 3) noteiktas, ievērojot pēctecības principu. 

5.3.1.2. Apbūves parametri 

Nenosaka 

5.3.1.3. Citi noteikumi 

564. Detālplānojumu teritoriju robežas attēlotas orientējoši, precizējamas katra konkrētā 
detālplānojuma darba uzdevuma izstrādes ietvaros. Detālplānojuma teritorijas robežu atļauts 
samazināt, vai  teritoriju sadalīt pa atsevišķām mazākām detālplānojuma teritorijām, pie 
nosacījuma, ka teritorijas plānojumā noteiktajās robežas tiek attiecinātas vismaz uz 
infrastruktūras izveides iespēju izpētes teritorijas robežu.  

565. Detalizētas prasības detālplānojuma  izstrādei nosaka  konkrētajā katras teritorijas 
detālplānojuma darba uzdevumā, ietverot  vismaz sekojošus būtiskākos nosacījumus:  
 

565.1. teritorijā  Daugavas kreisajā krastā, Celtnieku/Kārklu ielas rajonā, kuras robežas   
attēlotas ar teritorijas TIN3 apzīmējumu,  jānosaka apbūves un vietējo ielu un 
piebrauktuvju risinājums, lai nodrošinātu piekļūšanu esošajām un plānotajām ēkām, 
apbūves noteikumi, lai veidotos arhitektoniski pabeigts pilsētas rajona risinājums, kā 
arī, ja nepieciešams, optimāls funkciju sadalījums jauktas apbūves teritorijā, lokalizējot 
atsevišķu funkciju zemes vienības; 

565.2. teritorijā  Daugavas kreisajā krastā, starp Neretas un Namiķa ielām, kuras robežas 
attēlotas ar teritorijas TIN3 apzīmējumu,  jāizstrādā optimāls zemes vienību 
potenciālais dalījums, paredzot sadalīšanas un apvienošanas iespējas un respektējot 
esošo reljefu, jānosaka vietējo ielu tīkls un publiski lietojamu gājēju ceļu tīkls starp 
Neretas un Nameja ielām, kā arī, ja nepieciešams, optimāls funkciju sadalījums jauktas 
apbūves teritorijā, lokalizējot atsevišķu funkciju zemes vienības; 

565.3. teritorijā  Daugavas kreisajā krastā, starp Neretas un Namiķa ielām, kuras robežas 
attēlotas ar teritorijas TIN3 apzīmējumu,  jāizstrādā optimāls zemes vienību 
potenciālais dalījums, paredzot sadalīšanas un apvienošanas iespējas un respektējot 
esošo reljefu, jānosaka vietējo ielu tīkls un publiski lietojamu gājēju ceļu tīkls starp 
Neretas un Nameja ielām, kā arī, ja nepieciešams, optimāls funkciju sadalījums jauktas 
apbūves teritorijā, lokalizējot atsevišķu funkciju zemes vienības; 

565.4. teritorijā  Daugavas labajā krastā, Ķiegļu ielas rajonā, kuras robežas attēlotas ar 
apzīmējumu TIN3, jāplāno vietējo ielu tīkls, jānosaka optimālu zemes vienību 
izveidošanas iespējas un jāprecizē maģistrālo ielu izbūvei un pārbūvei nepieciešamās 
ielu sarkanās līnijas; 

565.5. teritorijā  Daugavas labajā krastā, Cukura ielas rajonā, kuras robežas attēlotas ar 
apzīmējumu TIN3: 

565.5.1. lai realizētu jebkādu jaunu objektu būvniecību, jāplāno nepieciešamie 
pasākumi teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai, esošo pretplūdu 
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aizsardzības būvju pārbūve teritorijas aizsardzībai no applūšanas, lai 
nodrošinātu normatīvo aktu prasības ēku būvniecībai; 

565.5.2. jānosaka ēku apjomu kompozīcija un pieļaujamie ēku augstumi, lai veidotu 
arhitektoniski izteiksmīgu Daugavas krasta panorāmu; 

565.5.3. krastu nostiprināšana un tam nepieciešāmās būves (ja nepieciešams); 

565.5.4. jāveic iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajām būvēm un 
citiem pasākumiem plānotās izmantošanas realizēšanai; 

565.5.5. jāprecizē Daugavas krasta aizsargjosla, ņemot vērā pretplūdu aizsargbūvju 
pārbūvi. 

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA 

Nenosaka 

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA 

Nenosaka 

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA 

Nenosaka 

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBAS TERITORIJA 

Nenosaka 

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA 

Nenosaka 

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA DETALIZĀCIJA 

566. Šos Apbūves noteikumus groza, precizē un detalizē izstrādājot lokālplānojumu, atbilstoši 
mēroga noteiktībai, grozot un/vai precizējot teritorijas daļas funkcionālā zonējuma 
izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. 

567. Šos  Apbūves noteikumus detalizē izstrādājot detālplānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai, 
precizējot un detalizējot teritorijas daļas funkcionālā zonējuma izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus. 

6.2. PRASĪBAS TEMATISKO PLĀNOJUMU, LOKĀLPLĀNOJUMU UN 
DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDEI 

568. Vispārīgās prasības tematisko plānojumu,  lokālplānojumu un detālplānojumu  izstrādes 
procesa piemērošanai, saturam  un izstrādes procedūrai nosaka normatīvie akti vietējo 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas jomā. 

569. Detālplānojumus Jēkabpils  pilsētas teritorijās izstrādā sekojošos gadījumos: 
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569.1. teritorijās, kas norādītas šo noteikumu 5.3. apakšnodaļā "Teritorijas, kur izstrādājams 
detālplānojums" (TIN 3), to robežas precizējot līdztekus ar darba uzdevuma  izstrādei. 

569.2. ja apbūves ieceres realizācijai ir nepieciešami   kompleksi risinājumi  (zemesgabalu 
apvienošana, sadalīšana vai citas robežu izmaiņas, transporta infrastruktūras vai 
inženierkomunikāciju izbūve vai pārkārtošana, atļauto izmantošanu savstarpējā 
izkārtojumu precizēšana jauktas apbūves teritorijās u.tml.) 

569.3. citos gadījumos, Pašvaldībai izvērtējot  jaunas būvniecības vai esošās apbūves 
pārbūves ieceres apjomu (piemēram,  ja iecere paredz būtisku apbūves  apjoma 
(vairāk kā 30%, salīdzinot ar esošo)  palielināšanu u.tml.; 

569.4.  citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos. 

570. Konkrētas prasības detālplānojuma izstrādei Pašvaldība nosaka darba uzdevumā, iekļaujot 
vismaz sekojošas prasības: 

570.1. jāprecizē vai jānosaka zemesgabalu robežas, proporcijas un izmēri vai to veidošanas 
principi; 

570.2. jāprecizē vai jānosaka zemesgabalu apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un 
brīvās teritorijas rādītāji; 

570.3. jānosaka vai jāprecizē nepieciešamo pagalmu izmēri jeb minimālie attālumi no 
zemesgabala robežām līdz būvēm; 

570.4. jāprecizē vai jānosaka ēku stāvu skaita un būvju augstuma noteikumi; 

570.5. jāprecizē vai jānosaka inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi; 

570.6. jāprecizē prasības automašīnu novietošanai; 

570.7. jāprecizē ielu un piebraucamo ceļu sarkanās līnijas, koplietošanas gājēju un 
velosipēdistu ceļi u.tml., vienlaikus precizējot attiecīgo teritorijas izmantošanas veidu 
robežas; 

570.8. jāprecizē vai jānosaka visu veidu aizsargjoslas atbilstoši detālplānojuma mēroga 
noteiktībai; 

570.9. jāprecizē teritorijas labiekārtojuma  prasības; 

570.10. jādetalizē un jāprecizē citas prasības saskaņā ar pilsētas domes apstiprināto 
detālplānojuma darba uzdevumu. 

571. Papildus iepriekš punktā minētajam, detālplānojumu  izstrādes ietvaros: 

571.1. transporta un satiksmes plānošanai veicama pašreizējās un perspektīvā paredzamās 
transporta kustības analīze un izstrādājama tās perspektīvās attīstības shēma; 

571.2. jāprecizē transporta risinājums un maģistrālo ielu sarkanās līnijas, jāparedz vietējo ielu 
un piebrauktuvju izbūvei nepieciešamās sarkanās līnijas, savstarpēji koriģējot 
izmantošanas veidu robežas; 

571.3. gājēju satiksmes plānojumam jānodrošina optimāla piekļūšana teritorijai no sabiedriskā 
transporta pieturvietām, auto stāvvietām un citām publiskās ārtelpas teritorijām; 

571.4. velosipēdu satiksmes plānošanā jānodrošina kopējā pilsētas velotransporta tīkla 
īstenošanas iespējas detālplānojuma teritorijā, jānosaka galvenie velosipēdistu 
satiksmes virzieni, joslas un velosipēdu novietošanas organizācijas prasības; 
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571.5. ielu telpas plānošanā jānosaka ielu telpas sadalījums brauktuvēm, gājēju zonām, 
velosipēdistu zonām, auto un citu transportlīdzekļu stāvvietām, inženierkomunikāciju 
objektiem un ielu stādījumiem. 

572. Lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādei Pašvaldība ir tiesīga iekļaut darba uzdevumā 
papildus prasības, atbilstoši detālplānojuma izstrādes mērķim un plānošanas situācijai, t.sk.: 

572.1. noteikt ārpus lokālplānojuma vai detālplānojuma robežām izpētes teritoriju; 

572.2. uzdot veikt izpētes lokālplānojuma vai detālplānojuma risinājumu pamatojumam un 
izvērtējumam (piemēram, bioloģiskās daudzveidības izpēti, vizuālās ietekmes analīzi, 
novērtējumu par objekta ietekmi uz autosatiksmes intensitāti, trokšņu līmeņa 
modelēšanu, risinājuma ietekmes uz apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību 
izvērtējumu, risinājuma tehniski - ekonomisko pamatojumu u.tml.). 

6.3. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

573.  Ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas 
ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka normatīvie akti būvniecības jomā. 

574. Jēkabpils pilsētas Būvvalde veic likumā noteiktās darbības būvniecības procesa pārraudzībā 
un kontrolē būvniecības procesu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. 

575.  Būvvalde ir tiesīga būves (būvniecības ieceres) labāka risinājuma iegūšanai uzdot 
būvniecības ierosinātajam rīkot atklātu arhitektūras konkursu šādos gadījumos: 

575.1. jaunu publisku ēku būvniecībai Jēkabpils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā; 

575.2. jaunu publisko ārtelpu teritoriju izbūvei un esošo teritoriju pārbūvei; 

575.3. sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībai un pārbūvei; 

575.4. jaunbūvēm un esošo būvju pārbūvēm pilsētbūvnieciski nozīmīgu skatu 
teritorijās,  pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils vēsturiskais centrs"  teritorijā; 

575.5. kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku pārbūvei; 

576.  Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība: 

576.1.  Jēkabpils pilsētas Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas; 

576.2.  lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
mēneša laikā no dienas, kad ir stājies spēkā attiecīgais Jēkabpils pilsētas domes 
lēmums. 

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS 

577. Izstrādes stadijā esošos būvprojektus pabeidz un būvniecības ieceri var īstenot saskaņā ar 
izsniegto un spēkā esošo būvatļauju. 

578. Būvatļauja, kas izsniegta līdz Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma un šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai ir derīga līdz tā termiņa beigām un ir pagarināms tikai tad, ja tas atbilst 
teritorijas plānojumam un šo saistošo noteikumu prasībām. 

579. Neatbilstošas būves būvniecību var pabeigt saskaņā ar jau saņemtajām atļaujām un 
pieņemtajiem lēmumiem. 

580. Šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus var 
pabeigt saskaņā ar  teritorijas plānojumu, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes 
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uzsākšanas dienā, ja plānošanas dokuments tiek apstiprināts 24 mēnešu laikā pēc šo 
noteikumu spēkā stāšanās. 

581. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošanu uzsāk divu gadu 
laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam 
par detālplānojuma īstenošanu, ja tajā ir minēts cits termiņš. Par detālplānojuma īstenošanas 
uzsākšanu uzskata būvatļaujas izsniegšanu. Pēc minēta termiņa pašvaldība ir tiesīga rosināt 
detālplānojuma atcelšanu. 

582. Pilsētbūvniecības pieminekļa „Jēkabpils vēsturiskais centrs”  un tā aizsargjolas (aizsardzības 
zonas)  robežu izmaiņas stājas spēkā pēc robežu izmaiņu akcepta VKPAI un apstiprināšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

583. Šo noteikumu izpildi kontrolē: 

583.1. Jēkabpils pilsētas Būvvalde - tai  deleģēto pienākumu un tiesību jomā; 

583.2. Jēkabpils pilsētas dome. 
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PIELIKUMI 

 

1.pielikums.  Termini  

2.pieliekums. Izmantošanas veidu klasifikācija 

3.pielikums. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 

4.pielikums. Aizsargājamo koku saraksts 

5.pielikums. Vadlīnijas koku aizsardzībai būvlaukumos 

6.pielikums. Kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski vērtīgo ēku saraksts 

7.pielikums.Autostāvvietu aprēķins 

8.pielikums. Inženierbūvju aizsardzības noteikumi 

9.pielikums. Pagalmi 

10.pielikums. Redzamības brīvlauki 

11.pielikums. Ielu norādes zīmju un velostatīvu dizains 

 12.pielikums. Ielu kategorijas, sarkano līniju parametri un tipveida šķērsprofili 

13.pielikums. Degradēto teritoriju saraksts.  
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1. pielikums.  NOTEIKUMOS LIETOTIE VISPĀRĪGIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 

1. Šo noteikumu izpratnē lietotie teritorijas izmantošanu raksturojoši termini 

1.1. aizsargjoslas – saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt 
dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt 
to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes – 
noteikts  Aizsargjoslu likumu (turpmāk tekstā - AL) 

1.2. aizsargstādījumi  - ielu un dzelzceļa aizsargstādījumi- ir mākslīgi veidoti un uzturēti kokaugu 
stādījumi, lai aizsargātu vidi no transporta radītā trokšņa, putekļiem un, gaisa piesārņojuma, kā 
arī ainaviski uzlabotu publisko ārtelpu; 

1.3. aizsprosts -  ir hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens līmeņa pacelšanu ūdenstilpē 
vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību divi metri un vairāk – noteikts AL 

1.4. apstādījumi ir mērķtiecīgi labiekārtota un kopta ārtelpas teritorija vai tās daļa ar augu (koku, 
krūmu, vīteņaugu, puķu, zāliena un citu zemes sedzējaugu) stādījumiem vides ainavas un 
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai un/vai atpūtai, kurā neiegūst produkciju pārtikai, koksni, 
grieztus ziedus un citu preču produkciju. Apstādījumi ietver parkus, skvērus, ielu, laukumu un 
krastmalu stādījumus, kā arī apbūves brīvas teritorijas daļas ar augu stādījumiem un attiecīgiem 
labiekārtojuma elementiem citu izmantošanu teritorijās. Apstādījumos var atrasties arī 
labiekārtojuma elementi – atļautajai izmantošanai nepieciešamie ceļi un laukumi, 
inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās formas, ūdensteces un ūdenstilpes; 

1.5. atklāta autostāvvieta nozīmē zemes un būves, vai tās daļas, izmantošanu auto novietnei, kas 
nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir paredzēta automašīnu novietošanai uz laiku par samaksu 
vai bez tās; 

1.6. atļautā izmantošana ir tāda plānota, esoša vai paredzēta zemes, ēku un citu būvju vai to daļu un 
telpu izmantošana vai papildizmantošana, kas atbilst teritorijas plānojumam, lokālplānojumam 
vai detālplānojumam 

1.7. augļu dārzu apbūve (skat. Dārzkopību sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku apbūve); 

1.8. auto novietne ir teritorijas, tās daļas vai speciālas būves, kur ietilpst stāvvietas, piebrauktuves un 
vertikālās komunikācijas (vairākstāvu auto novietnei), izmantošana vienas vai vairāku 
automašīnu novietošanu uz laiku, izņemot automašīnu novietošanu tās apkopei un/vai 
remontam; 

1.9. autoosta ir izmantošana autobusu satiksmes pasažieru un personāla apkalpošanai un autobusu 
īslaicīgai novietošanai; 

1.10. auto tirdzniecības iestāde ir izmantošana, kas ietver jaunu automašīnu vai motociklu 
tirdzniecības salonu; 

1.11. azartspēļu objekts ir izmantošana, kas ietver ēkas un būves, kā arī telpas ar tiesiski normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā īpaši izveidotām un iekārtotām atļauto izložu un azartspēļu organizēšanas 
vietām vai spēļu zāles ar vismaz 10 azartspēļu automātiem un kazino; 

1.12. ārpustelpu jeb atklāta uzglabāšana ir izmantošana preču uzglabāšanai ārtelpā vai būves daļā, 
kas nav norobežota ar sienām un jumtu un nav autostāvvieta; 

1.13. veselības aizsardzības iestāžu apbūve - noteikts MK noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi “- turpmāk  tekstā MK 240 VAN 

1.14. bīstamo atkritumu savākšanas stacija ir izmantošana - bīstamo atkritumu savākšanas vieta, kas 
paredzēta atkritumu šķirošanai un īslaicīgai uzkrāšanai pirms transportēšanas pārstrādei vai uz 
speciālām bīstamo atkritumu apglabāšanas vietām; 

1.15. biroja ēku apbūve – noteikts MK 240 VAN 

1.16. daudzdzīvokļu ēku apbūve – noteikts MK 240 VAN 

1.17. degvielas uzpildes stacija nozīmē zemes un stacionāras būves komerciāla rakstura izmantošanu 
degvielas, arī automobiļu gāzes, eļļas un smērvielu pārdošanai, ka arī citai mazumtirdzniecībai 
un automašīnu mazgāšanai; 
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1.18. dvīņu māja ir izmantošana, kas nozīmē divas bloķētas vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas 
ar vienotu arhitektonisko risinājumu, parasti katru atsevišķā zemesgabalā; 

1.19. dzelzceļa pievedceļš  nozīmē zemes un būves dzelzceļa atzaru, kas nepieder Valsts akciju 
sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš”; 

1.20. dzelzceļa stacija ir dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, kas nodrošina dzelzceļa 
pārvadājumus un atrodas noteiktā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas daļā; 

1.21. dzelzceļš ir izmantošana, kas plānota, izmantota vai paredzēta dzelzceļa infrastruktūras 
izvietošanai un tās darbības nodrošināšanai, arī pieturvietas, izņemot dzelzceļa staciju; 

1.22. dzīvojamā apbūve - noteikts MK 240 VAN 

1.23. dzīvnieku patversme ir speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie un 
bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem nepieciešama palīdzība; 

1.24. dzīvnieku viesnīca ir speciāli aprīkota vieta, kur mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu 
laiku var atstāt aprūpē savu dzīvnieku; 

1.25. dzīvoklis kā palīgizmantošana nozīmē ēkas vai tās norobežotas daļas izmantošanu dzīvoklim 
zemesgabalā, kur teritorijas plānojumā dzīvojamā māja nav galvenā atļautā izmantošana. Šādam 
dzīvoklim ir atsevišķa piekļūšana un to izmanto kā dienesta dzīvokli vai īpašnieka mājokli; 

1.26. garāža nozīmē zemes un būves, vai tās daļas izmantošanu auto novietnei, kas ir iekļauta ēkā vai 
tās daļā pastāvīgai automašīnas vai automašīnu novietošanai. Garāža var būt privātai vai 
publiskai izmantošanai. Šajos noteikumos garāža privātas izmantošanas nozīmē netiek lietota, ja 
tā ir ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā; 

1.27. iela – transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve, kuras robežas ir noteiktas ar 
sarkanajām līnijām, ietverot gājēju satiksmei un citām ielas funkcijām, piemēram, apstādījumiem 
un inženiertīklu izvietošanai, paredzēto teritoriju. Atbilstoši to funkcijām un savienojuma pakāpei 
ielas iedala šādās kategorijās  (noteiks  MK 240 VAN): 

1.27.1. B kategorijas iela – maģistrālās/tranzīta nozīmes  iela ar dominējošu savienošanas 
funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Savienošanas funkcijas īstenošana un 
atbilstošās kvalitātes prasības ir noteicošas šīs kategorijas ielu izbūvē; 

1.27.2. C kategorijas iela – maģistrālās/pilsētas nozīmes iela vai tās posms, kam ir 
savienošanas un piekļūšanas funkcija. Šo ielu izbūvē noteicošās ir savienošanas funkcijas 
kvalitātes prasības, kuras var ierobežot pieguļošās apbūves veids un apjoms; 

1.27.3. D kategorijas iela – pilsētas rajons nozīmes iela vai tās posms, kas galvenokārt 
nodrošina piekļūšanu atsevišķām zemes vienībām. Noteiktās diennakts stundās šī iela var 
veikt arī savienošanas funkciju; 

1.27.4. E kategorijas iela – vietējās nozīmes iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina 
uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir 
uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības; 

1.27.5. gājēju iela vai gājēju ceļš ir gājēju satiksmei labiekārtota iela vai tās posms, kur 
transporta satiksme ir pilnībā aizliegta vai arī tai ir noteikts īpašs režīms vai kādi citi 
ierobežojumi; 

1.28. inženierkomunikāciju objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pilsētas nozīmes 
inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objektus - elektroapakšstacijas, 
termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu noliktavas, automātiskās 
telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves 
un atdzelžošanas stacijas u.tml.; 

1.29. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver virszemes, pazemes 
un zemūdens inženierkomunikācijas, kas paredzētas izbūves teritoriju vietējās 
inženierkomunikāciju sistēmu pieslēgšanai maģistrālajām inženierkomunikācijām un objektiem; 

1.30. izbūve ir kopīgs nosaukums plānotai, esošai vai paredzētai visu veidu teritorijas izmantošanai un 
attīstībai, tai skaitā apbūvei, inženierkomunikācijām un ainavu veidošanai. Izbūves teritorija ir 
teritorija, kas plānota, izmantota vai paredzēta izbūvei; 
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1.31.  izglītības un zinātņu iestāžu apbūve - noteikts MK 240 VAN 

1.32. izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai paredzētu zemes, būves, ēkas vai tās daļas 
izmantošanu, kas tieši atbilst teritorijas plānojumam (atļautā izmantošana) vai neatbilst 
teritorijas plānojumam (aizliegtā izmantošana). Izmantošana var būt: 

1.32.1. galvenā izmantošana ir tāda plānota, esoša vai paredzēta zemes un būves vai tās 
daļas izmantošana, kas zemesgabalā ir dominējoša, 

1.32.2. papildizmantošana ir plānota, esoša vai paredzēta zemes un būves vai tās daļas 
izmantošana ar šādiem nosacījumiem: tā ir pakārtota zemesgabala galvenajai 
izmantošanai un/vai papildina to un tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā 
izmantošana, 

1.32.3. izvērtējamā izmantošana ir tāda izmantošana, kas atļauta cita izmantošanas veida 
teritorijā, kas robežojas ar izvērtējamo zemesgabalu vai ko no šī zemesgabala atdala 
piebraucamais ceļš. Izvērtējamo izmantošanu akceptē kā atļauto izmantošanu pēc 
ieinteresētā īpašnieka lūguma un padziļinātas visu apstākļu izvērtēšanas par šīs 
izmantošanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem īpašumiem, ja pret minēto izvērtējumu 
neiebilst kaimiņu zemesgabalu īpašnieki; 

1.32.4. pagaidu izmantošana ir pagaidu saimnieciska darbība ko atļauts veikt neapbūvētās 
teritorijās līdz atļautās izmantošanas uzsākšanai (skat. nosacījumus 2.3. sadaļā) 

1.32.5. neatbilstoša izmantošana – izmantošana, kas neatbilst plānojumā atļautajai 
izmantošanai, bet ir likumīgi pastāvējusi vai ir likumīgi iesākta līdz plānojuma spēkā 
stāšanās brīdim; 

1.33. kapsēta ir teritorijas izmantošana mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un 
krematoriju apbūvei; 

1.34. maģistrālā inženierkomunikācija ir izmantošana, kas ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās 
apgādes (inženiertīklu infrastruktūras) maģistrālos tīklus un būves, kas nepieciešamas apgādei ar 
sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem 

1.35. mazstāvu daudzdzīvokļu nams ir izmantošana, kas ietver 2 - 3 stāvu ēku, kurā ir vismaz trīs 
dzīvokļi ar ieeju no koplietošanas kāpņu telpas, koridora vai galerijas un ja visu dzīvokļu kopējā 
platība (ēkas dzīvojamā daļa) ir vismaz 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās lietderīgās platības; 

1.36. peldvieta šajos noteikumos ir pludmalei pieguļošās teritorijas, kas paredzēta un atbilstoši 
labiekārtota atpūtas un rekreācijas mērķiem, izmantošana; 

1.37. pirmsskolas bērnu iestāde ir izmantošana, kas ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu 
specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu; 

1.38. privāts mājas bērnudārzs ir izmantošana ar īpašu pašvaldības atļauju, kas ietver īslaicīgas 
(dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu par atalgojumu vai atlīdzību dzīvoklī vai 
dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem 
vecumā līdz 10 gadiem, neieskaitot aprūpētāja bērnus; 

1.39. publiska garāža nozīmē garāžu, kura tiek izmantota pastāvīgai automašīnu novietošanai 
komerciālos nolūkos; 

1.40. reliģisko organizāciju ēku apbūve – noteikts MK 240 VAN 

1.41. ražošanas uzņēmums - uzņēmums, kas veic preču vai produkcijas rūpniecisku izgatavošanu, 
apstrādi vai pārstrādi;  

1.42. mazais ražošanas uzņēmums - ražošanas uzņēmums (ražotne) kura kopējā platība nepārsniedz 
1000 m2 un kurš atbilst šādiem nosacījumiem:  
1.42.1. uzņēmumam nav nepieciešama piesārņojošas darbības atļauja atbilstoši likuma 

„Par piesārņojumu” prasībām;  
1.42.2. uzņēmuma darbība nerada smakas traucējumus apkārtnē, t.i., tā darbībā nerodas 

smakas, kas pārsniedz mērķlielumu - 5 ouE/m3 vairāk par piecām diennaktīm gadā;  
1.42.3. uzņēmuma darbība nepalielina trokšņa līmeni tuvākajā apkārtnē (300 m rādiusā) 

vairāk nekā par 3% salīdzinot ar esošo trokšņa līmeni un nerada trokšņa līmeņa 
robežlielumu pārsniegumus; 
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1.42.4.  uzņēmuma darbība nepalielina gaisa piesārņojumu tuvākajā apkārtnē (300 m 
rādiusā) vairāk nekā par 3%, salīdzinot ar esošo gaisa piesārņojuma līmeni, vērtējot 
konkrētu piesārņojošo vielu izkliedes, un nerada gaisa kvalitātes robežlielumu 
pārsniegumus;  

1.42.5. uzņēmuma darbība (apkalpes vai apmeklētāju transports) nepalielina satiksmes 
intensitāti, radot sadzīviskus traucējumus tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem vai pasliktinot 
satiksmes komfortu ielu posmos un krustojumos,  

1.42.6. uzņēmuma darbības rezultātā nerodas cilvēka veselībai kaitīgas vai diskomfortu 
radošas vibrācijas apkārtnē;  

1.42.7. uzņēmuma nakts apgaismojums nerada sadzīviskus traucējumus apkārtnē.  

1.43. ražošanas uzņēmums ar nelielu ietekmi vidē – ražošanas uzņēmums (ražotne), kam 
nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja (C kategorijas vai B kategorija) un tā ietekme 
nepārsniedz zemesgabala robežas, kurā uzņēmums izvietots; 

1.44. reklāma - ar saimniecisko vai profesionālo darbibu saistītas jebkuras formas un jebkura veida 
paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, 
tiesību vai saistību) popularitāti vai piepraījumu pēc tiem;  

1.44.1. īslaicīga reklāma - reklāmas objekts, kura eksponēšanas laiks nepārsniedz trīs 
mēnešus, kura uzstādīšanai netiek izgatavotas īpašas konstrukcijas konstruktīvā saistībā 
ar būvi vai veikti rakšanas darbi un kura izvietošanai nav nepieciešams izstrādāt 
būvprojektu; 

1.44.2. mobilā reklāma - reklāmas objekts, kas izvietots uz tam paredzētas 
transportlīdzekļa piekabes vai uz transportlīdzeklim uzmontētas konstrukcijas un kuru 
nepārtraukti pārvietoto pa saskaņotu maršrutu; 

1.45. rūpnieciskās ražošanas uzņēmums ir izmantošana, kas ietver ražošanu, montēšanu, 
pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu 
glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu; 

1.46. sarkanā līnija saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir juridiski noteikta, detālplānojumā vai 
zemesgabala plānā atzīmēta ielas, piebraucamā ceļa un/vai inženiertehnisko komunikāciju 
koridora robeža; 

1.47. savrupmāju apbūve – noteikts MK 240 VAN 

1.48. slēgta autostāvvieta nozīmē zemes un būves, vai tās daļas, izmantošanu auto novietnei, kas ir 
iekļauta ēkā vai tās daļā automašīnu novietošanai uz laiku, bet nav garāža; 

1.49. sociālās aprūpes iestāžu apbūve - noteikts MK 240 VAN 

1.50. sporta būvju apbūve - noteikts MK 240 VAN 

1.51. tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve - noteikts MK 240 VAN 

1.52. transporta tehniskās apkopes stacija ir komerciāla rakstura izmantošana, kas ietver transporta 
apkopes un remonta darbnīcas, automašīnu mazgāšanu un rezerves daļu un visa veida 
transporta līdzekļu tirdzniecību u.tml.; 

1.53. vairumtirdzniecības bāze ir izmantošana, kas ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu, 
komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu vairumā galvenokārt 
juridiskām personām, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi; 

1.54. zemes starpgabals ir valstij vai pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība ir mazāka par 
šajos noteikumos paredzēto minimālo apbūves zemesgabala platību vai tā konfigurācija ir tāda, 
ka nav iespējama apbūves izveidošana atbilstoši šiem noteikumiem, vai tam nav iespējams 
nodrošināt pieslēgumu ielai vai koplietošanas ceļam; 

1.55. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – noteikts MK 240 VAN 
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2. Šo noteikumu izpratnē lietotie apbūvi raksturojoši termini: 

2.1. adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina 
adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts zemes dienesta 
informācijas sistēmā – Valsts adrešu reģistrā; 

2.2. apbūve – teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un 
labiekārtojuma elementu kopums - noteikts MK 240 VAN 

2.3. apbūves teritorija ir izbūves teritorija, kas teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei, arī noteikta 
veida apbūvei vai apbūvei ar noteikta veida vai izmantošanas ēkām; 

2.4. bēniņi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām 
konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (līdz siltinājuma virskārtai); 

2.5. būve ir būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, arī ēka, 
žogs un citi labiekārtojuma elementi, kuru izveidošanai veicami būvdarbi; 

2.6. būve mājlopiem, jeb kūts ir palīgēka mājlopu un mājputnu izmitināšanai, kā arī citas šim nolūkam 
nepieciešamās būves; 

2.7. dārza māju apbūve - noteikts MK 240 VAN 

2.8. divu ģimeņu dzīvojamā māja ir viena dzīvojamā māja atsevišķā zemesgabalā, kas paredzēta divu 
ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvošanai un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas; 

2.9. dzelzceļa infrastruktūra (sliežu ceļi) saskaņā ar Dzelzceļa likumu ir kompleksa inženierbūve, kurā 
ietilpst: dzelzceļa virsbūve (sliedes, pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un citi virsbūves elementu piederumi), 
pārbrauktuves un pārejas; zemes klātne, inženiertehniskās būves (tilti, ceļa pārvadi, caurtekas, ūdens 
novadīšanas ietaises, komunikāciju kanāli, atbalsta sienas, aizsargsienas u.tml.); dzelzceļa zemes 
nodalījuma josla, robežzīmes un aizsargstādījumi; dzelzceļa signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas 
līnijas, iekārtas vilcienu kustības drošības garantēšanai, pārmiju stāvokļa un signālu regulēšanai, luksofori, 
signālrādītāji un signālzīmes; specializētie dzelzceļa telekomunikāciju tīkli; dzelzceļa elektroapgādes 
gaisvadu un kabeļu līnijas, kontakttīkli, transformatoru un vilces apakšstacijas; stacijas un pieturas punkti; 
ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai; 
gaisa telpa un zemes dzīles dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams dzelzceļa 
infrastruktūras objektu ekspluatācijai, aizsardzībai un dzelzceļa satiksmei; 

2.10. dzelzceļa zemes nodalījuma josla ir zemes platība, kas paredzēta dzelzceļa infrastruktūras 
objektu izvietošanai un kuras uzdevums ir nodrošināt attiecīgās infrastruktūras attīstību un drošu 
ekspluatāciju; 

2.11. dzīvoklis ir ar ārsienām, iekšsienām un atsevišķu ieeju no kāpņu telpas, ielas vai pagalma 
norobežota ēkas daļa, kurā ir dzīvojamās telpas un palīgtelpas (vismaz viena apkurināma istaba, 
virtuve vai virtuves niša un sanitārais mezgls) un kas aprīkota ar attiecīgajām 
inženierkomunikācijām un iekārtām; 

2.12. elektroietaise ir vairāku savstarpēji saistītu elektroiekārtu un konstrukciju kopums, kas paredzēts 
kopīgu funkciju veikšanai (vispārējā gadījumā ietver arī elektrisko apakšstaciju, elektroiekārtu 
elektroenerģijas ražošanai, gaisvadu un kabeļu elektrolīniju); 

2.13. ēka, arī nams un māja ir atsevišķi stāvošas, arhitektoniskas, tehniskas vai konstruktīvas 
virszemes, arī daļēji pazemes, būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un 
publiskai izmantošanai, kā arī citām ar to saistītām darbībām; 

2.14. inženierkomunikācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ierīce, aprīkojums vai ierīču un 
aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar energoresursiem, sakariem, citiem 
resursiem un izejvielām; 

2.15. īslaicīgas lietošanas būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir būve, kuras ekspluatācijas laiks 
nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām; 

2.16. risks ir komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtību un šī notikuma 
izraisīto nevēlamo seku potenciālo apjomu. Riska zonas ir teritorijas, kuras var iespaidot nelaimes 
gadījuma nevēlamās izpausmes.  

2.17. vienas ģimenes dzīvojamā māja ir viena dzīvojamā māja atsevišķā zemesgabalā, kas paredzēta 
vienas ģimenes (mājsaimniecības) dzīvošanai un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas. 
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3. Šo noteikumu izpratnē lietotie būvniecības un teritorijas plānošanas procesa termini: 

3.1. avārija - iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes 
gadījumus vai materiālus zaudējumus; 

3.2. avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju; 

3.3. būvatļauja -  administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — 
projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā – noteikts Būvniecības 
likumā – turpmāk BL 

3.4. būvdarbi -  būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu 
būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, 
iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu - noteikts BL 

3.5. būvniecība - ir visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi, arī būvju nojaukšana; visu veidu būvju 
projektēšana un būvdarbi-  noteikts  BL 

3.6. būvprojekta akcepts ir rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi 
Būvvalde vai ministrija, kuras pārraudzībā ir specializētā būvniecība; 

3.7. būvprojekts ir būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta 
materiālu kopums - noteikts BL 

3.8. būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu noteiktas un ar teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem nodrošinātas un aizsargātas fizisku un juridisku personu 
tiesības veikt izbūvi un būvniecību noteiktā teritorijā; 

3.9. būvvalde ir Jēkabpils pilsētas domes institūcija, kas saskaņā ar tiesiski normatīvajiem aktiem 
pārzina būvniecību un tās kontroli Jēkabpils pilsētā; 

3.10. detālplānojums - noteikts Teritorijas attīstības plānošanas likumā – turpmāk  TPL 

3.11. lokālplānojums - noteikts TPL 

3.12. teritorijas plānojums - noteikts TPL 

3.13. tematiskais plānojums - noteikts TPL 

3.14. izpildītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura veic rakšanas darbus; 

3.15. pasūtītājs - nekustamā īpašuma vai komunikāciju īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā 
persona, kuru uzdevumā, saskaņā ar līgumu, izpildītājs veic būvdarbus; 

3.16. rakšanas darbu atļauja – šajos noteikumos noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina 
tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta 
(darba zīmējuma); 

3.17. rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami dziļāk par 30 cm, bet 
sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā; 

 

3. Šajos noteikumos lietotie apbūves raksturlielumu mērījumi un aprēķināmie lielumi 
 

3.1. aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala aizmugures robežu 
un tuvāko jebkuras zemesgabala galvenās ēkas sienu (sk. attēlu  3.pielikumā ). 
 

3.2. apbūves blīvums ir procentos izteikta apbūves laukuma attiecība pret teritorijas platību. Kā apbūvi 
raksturojošu rādītāju to lieto kopā ar stāvu skaitu. Apbūves blīvuma rādītāju (A) zemes vienībai aprēķina 
pēc šādas formulas: 

    L 
   A = --------------- x 100 %, 

    Z 
kur:  
L – zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summa, 
Z – zemes vienības platība; 
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3.3. apbūves intensitāte ir procentos izteikta apbūves telpu platības attiecība pret teritorijas platību. Apbūves 
intensitāti (I) zemes vienībai aprēķina pēc šādas formulas: 

    S 
   I = -------------- x 100 %, 
    Z 

 
Kur:  
S – zemes vienības visu ēku stāvu platība, 
Z – zemes vienības platība; 

3.4. apbūves laukumu nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda laukuma projekciju cokola līmenī, kuru ierobežo 
ēkas ārējais perimetrs ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas 
daļām, kuras izvietotas uz kolonām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, 
terasēm un ārējām kāpnēm; 

3.5. brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kuras atskaitīta autostāvvietu, piebraucamo ceļu un 
citu būvju, kas nav apstādījumu labiekārtojums, platība. Brīvās teritorijas platību nosaka: 

šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajās savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 
procentos no zemes vienības kopējās platības, 

citās apbūves teritorijās - procentos no zemes vienības ēku telpu platības. Brīvās teritorijas rādītāju 
(B) aprēķina pēc šādas formulas: 

 
    (Z – L1 – L2 – L3) 
   B = ----------------------------- x 100 %  
     S 

 
kur: Z – zemes vienības platība, 

L1 – apbūves laukums zemes vienībā. Tajā neieskaita ar apstādījumiem 
labiekārtotu, apzaļumotu un izmantojamu pazemes apjomu jumtu, ja tā 
nepaceļas virs pagalma virsmas, 
L2 – piebraucamo ceļu laukums zemes vienībā, 
L3 – autostāvvietu laukums zemes vienībā, 
S – zemes vienības stāvu platība. 

3.6. 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) – nosaka MK 
240 VAN) 

3.6.1.  iedibinātā būvlaide - esošās apbūves frontes veidota līnija, ja kvartāla       robežās vairāk kā 50% 
zemesgabalos galvenās būves atrodas uz vienas līnijas. 

3.6.2. obligātā būvlaide – projektētā līnija, uz kuras ir jāizvieto ēkas fasāde; 

3.7. būvtilpumu nosaka kubikmetros (m3) summējot ēkas virszemes daļas un pazemes daļas tilpumu starp 
norobežojošo tilpumu ārējām virsmām. Būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem ēkas vai ēkas daļas, kas 
būvēta uz kolonām, kā arī caurbrauktuvju tilpumu, lieveņu, terašu un ārējo atklāto kāpņu tilpumu un 
arhitektūras detaļu un konstrukciju elementu izvirzījumu apjomus; 

3.8. ēkas augstums ir attālums no esošā vai projektētā ietves vai, ja tāda nav paredzēta – ielas ass līmeņa līdz 
tai augstākajai ēkas daļai, kas aiztur gaismas plūsmu 45° leņķī (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, 
mansarda jumta starpdzegai, vai jumta korei, ja jumts stāvāks par 45°); 

3.9. ēkas augstumu mēra ielas pusē. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas vidējā līmeņa. 
Ja ēka atrodas slīpā vietā, tās augstumu mēra no projektētā reljefa augstākā punkta pie ēkas; 

3.10. ēkas stāvu platība ir visu ēkas stāvu, izņemot pagrabstāvu, platību summa kvadrātmetros (m2); 

3.11. ielas platums ir horizontālais attālums starp ielas sarkanajām līnijām; 

3.12. jumtu slīpums: 
3.12.1. lēzens jumts ir jumts ar slīpumu starp 5° un 30°, 
3.12.2. normāla slīpuma jumts ir jumts ar slīpumu starp 30° un 45°, 
3.12.3. plakans jumts ir jumts ar slīpumu mazāku vai vienādu ar 5°, 
3.12.4. stāvs jumts ir jumts ar slīpumu lielāku par 45°; 
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3.13. kopējo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību ēkas stāvos starp sienu 
ārējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā. Kopējā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko 
bēniņu), tehniskās pagrīdes, ārtelpu un ārējo atklāto kāpņu platību. Kāpņu telpas vai tās daļu platības 
iekaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup; 

3.14. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala fronti (sarkano 
līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu (sk. 1.attēlā Pagalmi); 

3.15. sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala sānu robežu un tuvāko 
jebkuras galvenās būves sienu (sk. 1.attēlā Pagalmi); 

3.16. stāva augstums ir attālums starp stāva tīrās grīdas atzīmi un pārseguma konstrukcijas (paneļa, sijas 
u.tml.) apakšējo virsmu; 

3.17. stāvu platība ir zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. 
Stāvu platību nosaka kvadrātmetros (m2) ēkas ārējā perimetra robežās; 

3.18. stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, ieskaitot cokola stāvu, tehnisko stāvu un jumta stāvu. 
Pagrabstāvu, jumtā izbūvētu mansarda stāvu un neizbūvētus bēniņus stāvu skaitā neieskaita, izņemot 
mansarda stāvu, ja tam ir vertikālas sienas, kuru augstums ēkas ārpusē pārsniedz 1m virs mansarda stāva 
tīrās grīdas virsmas. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits, vai ēka izvietota slīpā reljefā, stāvu skaitu nosaka 
atsevišķi katrai ēkas daļai; 

3.19. zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu. 
Ja šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala frontes 
un zemesgabala aizmugures robežas viduspunktiem. Ja nav zemesgabala aizmugures robežas, 
zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas nogriežņa garumu, kas savieno zemesgabala frontes 
viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas; 

3.20. zemesgabala fronte nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu 
robežām. 

 



 

2.pielikums. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDU KLASIFIKATORS  

Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu NR. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. pielikumu 

 
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 13001 Vieglās Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu 
apbūve un rūpniecības ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, 
teritorijas uzņēmumu poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku un citu 
izmantošana apbūve 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 Lauksaimnieciskās 
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 
apsaimniekošanas 
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 Inženiertehniskā 
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 Mežsaimnieciska 
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 
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Grupas 
kods 

Teritorijas izmantošanas 
veida grupas nosaukums 

Veida kods Teritorijas 
izmantošanas veida 
nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

22 Lauksaimnieciska 
teritorijas izmantošana 

22001 Lauksaimnieciska 
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 Ūdenssaimnieciska 
teritorijas izmantošana 

23001 Ūdenssaimnieciska 
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 

 

 



3.pielikums. SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI 
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4.pielikums. AIZSARGĀJAMO KOKU SARAKSTS  
Datu avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldības informācija uz 2018. gada janvāri 

 
N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

1. 980603/258324, 
980603/258325, 
980603/258326, 
980603/258327, 
980603/258328, 
980603/258329, 
980603/258330, 
980603/258331, 
980603/258332, 
980603/258333, 
980603/258334, 
980603/258335. 

Quercus robur Parastais ozols 
(12 koku rinda) 

Nr.1-149 cm; Nr.2- 
131cm; Nr.3- 124; 
Nr.4- 123; Nr.5- 125; 
Nr.6- 78; Nr.7- 130; 
Nr.8- 75; Nr.9 -107; 
Nr.10 - 85; Nr.11- 10; 
Nr.12 -104. 

min.9 
max.12 

Vid.10 Andreja Pormaļa 
ielas sarkanajā līnijā, 
pret zemes īpašumu 
Andreja Pormaļa ielā 
125, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010027153 

Piemiņas koki Jēkabpils slimnīcas ārstu stādīta 12 koku 
rinda: 1.- koks ar skraju vainagu, 
streszariem, iekaltušiem zariem. 3.- koks 
ar skraju vainagu, iekaltušiem zariem. 4. 
- koks ar iekaltušiem zariem. 5.- koks ar 
iekaltušiem zariem. 6. - koks ar 2,2 m 
augstumā nozāģētu zaru, vērojami 
stumbra trupes bojājumi, atmirstošu 
vainagu. 7.-  koks ar iekaltušiem zariem. 
8.-  koks ar vienpusēju vainagu. 9.- koks 
ar iekaltušu vainagu. 10.-  koks sliktā 
stāvoklī ar iekaltušiem zariem un daļēji 
noārdījušos vainagu. 11.-  koks ar 
iekaltušiem zariem. Nr.6-  kokam 
pieļaujama izzāģēšana. Kokiem 
vērojamas ieraktas saknes un blakus 
koku sakņu aizsargzonā ir izbūvēts 
trotuārs. Nepieciešama vainagu 
kopšana. 

2. 980603/258301 Tilia cordata Parastā liepa 413 17 16 Ādamsona saliņa, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012941 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Koka vainags noliecies līdz zemei, labā 
stāvoklī, no sakņu kakla līdz 1,6m 
augstumam stumbrā rēta, aplieva 
veidojas, 1m augstumā aizbetonēts 
dobums Dobumam ieteicams 
nodrošināt ventilāciju !!! Stumbrs 3,5m 
augstumā dalās divās starās. 

3. 980603/258377 Quercus rubra Sarkanais ozols 152 17 13 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383.Kena 
parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Vienpusējais vainags, teicamā 
stāvoklī,5m augstumā dalās divos 
stumbros, šaurā V veida žākle, plaisa 
žāklē, atsaite vainaga daļā jāliek, vainaga 
sanitārā sakopšana. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

4. 980603/258378 Quercus rubra Sarkanais ozols 142 16 14 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383. Kena 
parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Labā stāvoklī. 

5. 980603/258379 Pyrus 
pyrastervar. 
achras 

Meža bumbiere 
(varietāte) 

103/104 18 12 Dambja iela 23A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022383. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
vietējā kokaugu 
suga. 

Divstumbru koks, vainags skrajš, 
iekaltuši apakšējie zari. Daļēji noārdījies 
vainags(lapas apaļās). (Blakus aug meža 
bumbiere ar stumbra apkārtmēru 0,58 
m ). 

6. 980603/258299 Tilia cordata Parastā liepa 395 17 15 Daugavas iela 1. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012930 

Valsts nozīmes 
dižkoks. 

Koks 3m augstumā dalās divos 
stumbros, V veida žākle, labā stāvoklī. 
Sausi zari vainagā.Streszari. Stumbra 
iegrimumi. 

7. 980603/258300 Tilia cordata Parastā liepa 337 15 16 Daugavas ielas 
sarkanajā līnijā, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010017102. 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Vainagā vērojami sausi zari un stresa 
zari. 3,8 m augstumā dalās divos 
stumbros, no kuriem viens ir nolūzis, 
atverot dobumu, kas pildīts ar trupi un 
gaisa saknēm un rētu no 0 līdz 3,8m 
augstumam. Lapām konstatēta sarkanā 
pangu radziņērce. Regulāri jānovērtē 
koka stāvoklis. 

8. 980603/258264 Quercus robur Parastais ozols 314 16 23 Daugavas Krasta iela 
37, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010011126 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Skaists ainavisks veselīgs koks labā 
stāvoklī. Stumbrs 2,0 m augstumā 
sadalās divās starās un 2,5m augstumā 
dalās trīs starās. Vainaga sanitārā 
kopšana elektrolīnijas koridora 
nodrošināšanai. 

9. 980603/258266 Tilia cordata Parastā liepa 512 14 13 Dzirnavu dīķis, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
6010013071. 
Donaviņas upes 
aizsargjoslā. 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Divstumbru koks, viens no stumbriem 
izdedzināts un nolūzis apmēram 5m 
augstumā. Dzīvajam stumbram 
izdedzināts dobums, taču stumbrs ar 
relatīvi kuplu vainagu un dzīvotspējīgs. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

10. 980603/258375 Larix decidua Eiropas lapegle 222 22 16 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Apmierinošā stāvoklī. Uz stumbra 
attīstījušies adventīvie dzinumi. 
Nepieciešama sauso zaru izzāģēšana. 

11. 980603/258368 Pinus sibirica Sibīrijas ciedru 
priede 

126 16 6 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Apmierinošā stāvoklī, koks cietis no 
priežu dzinumu vēža. Ir čiekuru raža. 
Blakus aug divi jauni eksemplāri ar 
stumbra apkārtmēru 56 cm un 36 cm. 

12. 980603/258369 Pinus sibirica Sibīrijas ciedru 
priede 

123 14 8 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Vienpusējs vainags, no sakņu kakla līdz 
1,5 m augstumam plaša aizaugoša rēta. 
Koks apmierinošā stāvoklī. Blakus aug 
liepas. 

13. 980603/258370 Acer 
saccharinum 

Sudrabkļava 217/200 18 16 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

No četriem stumbriem divi nolūzuši, 
trupe, piepju augļķermeņi. Vienpusējs 
vainags, Žākles vietā trupe. Atsegtas 
saknes. 

14. 980603/258371 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

212/215 19 22 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Divstumbru koks labā stāvoklī. No celma 
līdz 1m augstumam aizaudzis plaisveida 
dobums. Vienpusējs vainags. Celma 
atvases. Nepieciešams uzstādīt 
dinamisko atsaiti. 

15. 980603/258372 Tilia x 
euchlora 

Krimas liepa 167 19 9 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Koks labā stāvoklī. Asimetrisks vainags. 
Stumbra iegrimumi pie sakņu kakla. 
Celma atvases. 
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16. 980603/258373 Tilia x 
euchlora 

Krimas liepa 190 18 10 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Valsts nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Koks labā stāvoklī. Māzeraina potējuma 
vieta. 

17. 980603/258374 Larix decidua Eiropas lapegle 252 23 18 Filozofu iela 6/2, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022234. 
Brīvdabas muzejs 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī. Iekaltuši 
skeletzari. Atrodas blakus teritorijas 
žogam. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. (Blakus aug divas lapegles ar 
stumbra apkārtmēru 1,76m un 1,20m). 

18. 980603/260344 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 108 12 6 Jēkabpils pilsētas 
kapi, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

 Atrodas netālu no Ošu ģimenes 
kapavietas. 

19. 980603/260343 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 123 14 6 Jēkabpils pilsētas 
kapi, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

 Atrodas blakus Imanta Malcenieka un 
Ernas Laines kapavietām. 

20. 980603/260328 Abies alba Eiropas baltegle 80 12 8 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina 
ģimenes kapavietas. 

21. 980603/260329 Abies alba Eiropas baltegle 94 15 8 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina 
ģimenes kapavietas. 

22. 980603/260330 Abies alba Eiropas baltegle 76 12 8 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina 
ģimenes kapavietas. 
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23. 980603/260333 Abies sibirica Sibīrijas baltegle 91 17 5 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Labā stāvoklī. Atrodas pie Ašaka Pētera 
kapavietas. 

24. 980603/260332 Abies sibirica ( 
x balsamea ?) 

Sibīrijas baltegle 117 18 4 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kokam 13m augstumā nolauzta galotne, 
kas turpina attīstīties un blakus izaudzis 
viens no galotnes zariem. Netālu Lejiņu 
ģimenes kapavieta. 

25. 980603/260331 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 253 23 12 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Pa ceļam uz veco kapliču labā pusē 
ieejas vārtiņi, netālu koks. Blakus 
atrodas kapavieta Razuvajev Aleksand 
Nikolajevič. 

26. 980603/260339 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 230 18 8 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Mežvīna stīgas uz stumbra, vainagā 
kalstoši zari, Koks labā stāvoklī. Atrodas 
pie Anpilogova Ivana kapa vietas. 

27. 980603/260338 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 216 19 6 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī, 10m 
augstumā plaisveida dobums, skrajš 
vainags, atsegtas saknes. Centrālās ejas 
labajā pusē, 1m attālumā no asfaltētas 
takas. Atrodas pie Teimaņu kapuvietas.  

28. 980603/260337 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 240 21 7 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Skrajš vainags, slīps stumbrs, divas 
galotnes. Koks labā stāvoklī. Atrodas pie 
Uļģu ģimenes kapavietas. Blakus liels 
piemineklis Familie Hickstein. 
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29. 980603/260340 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 225 23 9 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī, 12m 
augstumā sadalās trīs galotnēs, viena 
nolūzusi. 

30. 980603/260341 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 229 23 12 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Lūzuši zari snieglauzē,12m augstumā 
dalās divās galotnēs. Atrodas pie 
Bunneres Vandas un Zafira Manžukova 
kapavietas. 

31. 980603/260345 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 231 22 12 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vienpusējs, skrajš vainags. Labā stāvoklī, 
1m augstumā sveķojoša rēta stumbrā. 
Atrodas blakus Otrā pasaules kara krievu 
armijas Brāļu kapu ieejai. 

32. 980603/260346 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 217 20 12 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Iekalstoši skeletzari vainagā, koks 
apmierinošā stāvoklī. Netālu Jepiševa 
Pētera kapavieta. Zaros dzeņveidīgo 
putnu kalumi. 

33. 980603/260347 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 236 14 10 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 10m augstumā stumbrā 
māzerveida izaugumi, sausi apakšējie 
skeletzari. Blakus kapu žogam, pretī 
gaļas kombināta stāvlaukumam. 
Atrodas pie Meža-Eriņa Jūlija Petroviča 
kapavietas. 

34. 980603/260342 Pinus 
sylvestris f. 
annulata 

Parastās priedes 
forma 

189 25 7 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Reta vietējās 
kokaugu sugas 
forma. 

Asimetrisks, skrajš vainags. Šai parastās 
priedes formai raksturīgi gredzenveidīgi 
mizas atslāņojumi.  Atrodas pie Keišu 
ģimenes  kapavietas.9.sektors.No takas 
15m. 
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35. 980603/260336 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 112 12 6 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Kokam bojātas atsegtas saknes takas 
zonā. Atrodas netālu no Ošu ģimenes 
kapavietas. 

36. 980603/260335 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 111/108 16 6 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Priede nomāc tūju. Divstumbru koks 
labā stāvoklī. Atrodas pie Butānes 
Mildas  kapavietas. 

37. 980603/260334 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 161 15 7 Jēkabpils pilsētas 
kapi. Zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021216 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Skrajš vainags. Sadalās 2m augstumā un 
2,7m augstumā  trīs stumbros. Atrodas 
pie Brauna Jāņa kapavietas. 

38. 980603/258307 Ulmus laevis Parastā vīksna 370 21 21 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Holandes slimība, pie sakņu kakla 0,6m 
augstumā sulojošas rētas, atvērti trupes 
bojājumi, skrajš vainags. 2,0m augstumā 
uz nozāģētā zara vietā putna dobums. 
Vainagā vērojami sausi zari. 

39. 980603/258308 Larix x 
marschlinsii 
(L. x eurolepis) 

Eiropas un 
Japānas 
lapegles hibrīds 

180 18 5 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Sliktā stāvoklī, vienpusējs vainags 

40. 980603/258309 Pyrus pyraster 
var. achras 

Meža bumbiere 
(varietāte) 

153 15 8.5 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Kokam vienpusējs vainags, iekaltuši 
skeletzari, stumbra streszari.  Audu 
sablīvējumi un iegrimumi stumbra zonā. 
Dobums ar trupes pazīmēm. Slīps 
stumbrs.8,0m augstumā viena no 
starām nesen nolūzusi. 
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41. 980603/258310 Pyrus pyraster 
var. pyraster 

Meža bumbiere 134 20 12 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vainags labā stāvoklī, 9,0 m augstumā 
lūzis zars, atvērta rētas vieta. Slīps 
stumbrs. Celma atvases. (Apaļlapu 
eksemplārs). 

42. 980603/258316 Tilia x 
europaea    

Holandes liepa 308 20 14.5 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Celma daļā atvases, kokam 12m 
augstumā divas galotnes, viena ar plašu 
vaļēju dobumu,  kas ieiet staru žāklē. 
Plaisa stumbrā, iegrimumi stumbrā. 
Konkurējošā galotne. 

43. 980603/258315 Picea abies Parastā egle 269 22 17 Krustpils muižas 
parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013069 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, dore zarā. Blakus aug 
egles ar apkārtmēru 154 un 175. 

44. 980603/258265 Quercus robur Parastais ozols 512 stumbrs-
6m 

13 Mazā Daugavsala 
(Stimbānsala), 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013101 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Koks ar nolauztu galotni. Nepieciešams 
uzlikt atstāvošu jumtiņu, lai novērstu 
nokrišņu ūdens nokļūšanu koka 
dobumā.  

45. 980603/260348 Quercus robur Parastais ozols 
(Stimbānsalas 
ozols) 

466 14 11 Mazā Daugavsala 
(Stimbānsala). 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010013116 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Noārdījies vainags, dzīvi trīs skeletzari. 
Stumbrā plaši atvērti dobumi. Pie 
pamatnes jeb celma daļā stumbrs ir 
vesels. Blakus aug vairāki jauni ozoli, 
lielākie no tiem sasnieguši  8m 
augstumu. 

46. 980603/258391 Phellodendron 
amurense 

Amūras 
korķakoks 

35/18/30/14/33 5 8 Mežrūpnieku iela 
2A, zemes kadastra  
apzīmējums 
56010020141 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Labā stāvoklī, stabils pieaugums. 

47. 980603/258318 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

161 16 10 Mežrūpnieku iela 
6A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010020140, SIA 
JuN 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Ainavisks koks teicamā stāvoklī. Atrodas 
blakus gājēju takai. 
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48. 980603/258319 Juglans 
ailantifolia 
var. 
cardiformis 

Ailantlapu 
(Zībolda) 
riekstkoks 
(varietāte) 

120/124 18 16 Mežrūpnieku iela 
6A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010020171, SIA 
JuN 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Ainavisks koks labā stāvoklī. Nozāģēts 
liels zars elektrolīnijas pusē. Plašs, sugai 
raksturīgs vainags. 

49. 980603/258389 Aesculus flava Dzeltenā 
zirgkastaņa 

64/52 7 10 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Divstumbru koks labā stāvoklī. 
Zirgkastaņu mīnējošā kode (raibkode). 
Slēgta plaisa stumbrā no 0 līdz žākles 
vietai. Veikta vainagzaru izzāģēšana 
apgaismes staba dēļ. 

50. 980603/258390 Aesculus flava Dzeltenā 
zirgkastaņa 

100 12 9 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra  
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Divstumbru koks labā stāvoklī, mīnējošā 
kode. Veikta vainagzaru pacelšana. 

51. 980603/258320 Juglans 
ailantifolia 

Ailantlapu 
riekstkoks 

117 8 12 Mežrūpnieku iela 7, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024406 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Koks 2,5m 
augstumā V veida žāklē sadalās divos 
stumbros. 

52. 980603/258337 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

150 16 10 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kaitēkļu bojājumi - skuju hermess. Koks 
apmierinošā stāvoklī ar skraju, 
atmirstošu vainagu. 

53. 980603/258338 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

113 15 8 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Kaitēkļu bojājumi, koks apmierinošā 
stāvoklī ar skraju, atmirstošu vainagu. 

54. 980603/258339 Abies concolor Vienkrāsas 
baltegle 

102 14 6 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Izteikti pūkainās bruņuts bojājumi un 
klimata izraisīti skuju bojājumi 
(deflorācijā). Koks apmierinošā stāvoklī. 
Ap koka stumbru apaudzis ceriņu krūms. 
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55. 980603/258340 Acer 
tataricum 

Tatārijas kļava 7stumbri: 
51/57/66/56/53/70 
/71. 

8 10 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Savdabīgais koks Krūmveida, palikuši 7 stumbri (trīs 
nozāģēti). Koks labā stāvoklī. Ainavisks. 

56. 980603/258341 Pseudotsuga 
menziesii var. 
menziesii 

Menzisa 
duglāzija 

139 15 6 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Teicamā stāvoklī. Laba čiekuru raža. 

57. 980603/258342 Tilia 
platyphyllos 

Platlapu liepa 152/151 (0,5m 
augstumā 217cm) 

13 16 Oskara Kalpaka 
laukums, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021944 

Ainaviskais koks 1,2m stumbrs sadalās 2 starās. Staru 
žākle šaura – V veida ar dobumu.  Kokam 
vainaga daļā ieteicams uzlikt atsaiti abu 
staru stabilizācijai. 

58. 980603/258260 Thuja 
occidentalis 
cv. 

Rietumu tūja, 
šķ. 

194 13 3.7 Palejas iela 27, 
zemes kadastra 
apzīmējums  
56010013011 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Veselīgs koks ar kompaktu konusveida 
vainagu, iespējams šķirne. Celma zonā 
mizas bojājumi. Stumbrs 1,8m augstumā 
sadalās divās starās, viena no tām 
nolūzusi. 

59. 980603/258261 Thuja 
occidentalis 
cv. 

Rietumu tūja, 
šķ. 

147 13 3.5 Palejas iela 27, 
zemes kadastra 
apzīmējums  
56010013011 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Veselīgs koks ar kompaktu konusveida 
vainagu, iespējams šķirne. Kokam 2m 
augstumā nozāģēta viena galotne. 
Stumbra bojājums no sakņu kakla līdz 
1,6m augstumam. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

60. 980603/258392, 
980603/258393, 
980603/258394, 
980603/258395, 
980603/258396, 
980603/258397, 
980603/258398, 
980603/258399, 
980603/258400, 
980603/258281, 
980603/258282, 
980603/258283, 
980603/258284, 
980603/258285, 
980603/258286, 
980603/258287, 
980603/258288, 
980603/258289, 
980603/258290, 
980603/258291, 
980603/258292, 
980603/258293, 
980603/258294. 

Quercus robur Parastais ozols 
(23 koku rinda) 

 Apkārtmēri: Nr.1-271; 
Nr.2 -212; Nr.3- 190; 
Nr.4- 158; Nr.5- 170; 
Nr.6- 254; Nr.7-218; 
Nr.8- 210; Nr.9-192; 
Nr.10-196; Nr.11- 185; 
Nr.12- 216; Nr.13-
187;Nr.14- 220; Nr.15-
246 (dalās divās starās 
1,7m augstumā), Nr.16- 
177 (pamatnes 
bojājumi, 2,5 m 
augstumā divas staras); 
Nr.17 - 209; Nr.18 -195; 
Nr.19- 206; Nr.20- 213; 
Nr.21- 216; Nr.22- 230 
(nozāģēts skeletzars, 
dobumā trupe); Nr.23-
195. 

14-17 16- 18 Palejas ielas 
sarkanajā līnijā, pie 
Jēkabpils 
pamatskolas 
stadiona, zemes 
kadastra  
apzīmējums 
56010017145 

Piemiņas koki 
skolotājiem. 

Divdesmit trīs koki, veikta vainagu 
sanitārā sakopšana, vainagos iekaltuši 
zari, stumbru bojājumi. Trupes vietas. 
Vainagiem īsināti sānzari virs 
elektrolīnijas. 

61. 980603/258298 Quercus robur Parastais ozols 278 19 24 Parka iela 9, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010012421 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem. 

Teicamā stāvoklī,  nepieļaujami tuvu 
koka stumbram uzbūvēta garāža. 

62. 980603/260350 Pinus nigra Melnā priede 208 14 14 Parka iela 9, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010012421 

Valsts nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Labā stāvoklī, stādīta 1936.gadā. 
Iekaltuši vainaga apakšējie vecie zari. 
Vērojams priežu dzinumu vēzis. Laba 
čiekuru raža. 

63. 980603/258295 Larix 
kaempferi 

Japānas lapegle 113 14 6 Parka iela 9/13. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. 
Koks nogāzē.  
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

64. 980603/258296 Larix polonica Polijas lapegle 57 12 4 Parka iela 9/13. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. 
Koks nogāzē.  

65. 980603/258297 Larix polonica Polijas lapegle 67 12 4 Parka iela 9/13. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012430 

Piemiņas koks 
skolotājiem 
Petrovskim un 
Bērziņam. 

Teicamā stāvoklī. Vienpusējs vainags. 
Koks nogāzē. Izzāģēt kļavu, kas noēno 
lapegles.  

66. 980603/258361 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 147/96 (0,5m 
augstumā 195cm) 

17 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Koks labā stāvoklī. 1,3m augstumā divi 
kopā savijušies stumbri ar plaisu pa vidu. 
Zara rētas vietā trupe. Nepieciešama 
vainaga sanitārā kopšana. 

67. 980603/258362 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 125 15 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Atsevišķi iekaltuši zari, stumbra 
bojājums no 1,0 - 2,5 m platā joslā. 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

68. 980603/258365 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 90 12 9 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Vienpusējs vainags .koks labā 
stāvoklī.Sīps stumbrs. Nepieciešama 
vainaga sanitārā kopšana. 

69. 980603/258364 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 95 15 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Iekaltuši zari, koks labā stāvoklī.Sīps 
stumbrs. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. 

70. 980603/258363 Robinia 
luxurians 

Greznā robīnija 95/95 16 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Akmeņu iela 
1A, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024128 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Slīpi stumbri. Saslēgti grupā vienpusēji 
vainagi. Iekaltuši zari vainagā. 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

71. 980603/258358 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

130 6 15 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Veikta vainaga sanitārā sakopšana pēc 
apsalšanas. Pie sakņu kakla mehānisks 
stumbra bojājums. Nepieciešama 
ikgadēja vainaga sanitārā kopšana. 

72. 980603/258359 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

95/103 9 8 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Divstumbru koks. Pēc vairākām ziemām  
ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir 
ievērojami cietis. Stumbram ar 95cm 
apkārtmēru ir vērojami plaši stumbra 
bojājumi no 0,5 - 3,0m un no 0,0 -1,5m 
augstumam abās pusēs, atvērtas rētas 
stumbrā. Nepieciešama ikgadēja 
vainaga sanitārā kopšana. 

73. 980603/258360 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

69/64/78/66/69/40 8 11 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 40, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022013 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Daudzstumbru koks ar atjaunojošos 
vainagu pēc izsalšanas, apmierinošā 
stāvoklī. Koks blakus piemineklim. Viens 
stumbrs nozāģēts, viens stumbrs 
aizlauzts.  

74. 980603/258357 Juglans 
mandshurica 

Mandžūrijas 
riekstkoks 

116 8 10 Pasta - Akmeņu ielas 
skvērs, Pasta iela 38, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010024106 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

 Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā 
kopšana.  

75. 980603/260349 Quercus robur Parastais ozols 353 12 12 Pasta iela 1, 
Jēkabpils 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Koks ar reducētu vainagu, sausiem 
zariem , streszariem vainagā. Stumbra 
trupes klātbūtne. 

76. 980603/260276, 
980603/260277, 
980603/260278, 
980603/260279, 
980603/260280, 
980603/260281, 
980603/260282, 
980603/260283, 
980603/260284, 

Tilia cordata Parastā liepa (53 
koku rinda) 

Nr.1-170 cm sausos 
sānzarus izzāģēt - 
vainaga kopšana, Nr.2 -
166; Nr.3- 136; Nr.4- 
173; Nr.5- 210; Nr.6- 
128; Nr.7-160; Nr.8- 180; 
Nr.9-164; Nr.10-138; 
Nr.11- 216; Nr.12- 162; 
Nr.13-177;Nr.14- 183 

15-18 14 Pelītes iela sarkanās 
līnijas, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010027104, 
Stadiona pusē. 

Piemiņas koki 
(ainaviska 53 
koku rinda) 

Koki labā stāvoklī, ir trupes dobumi, 
atkalstoši zari, plaisas, rētas, V veida 
žākles. Uzmērīt sākti no A.Pormaļa ielas 
puses. Nr.47 un Nr.49 bīstams, izzāģēt!      
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

980603/260285, 
980603/260286, 
980603/260287, 
980603/260288, 
980603/260289, 
980603/260290, 
980603/260391,  
980603/260292, 
980603/260293, 
980603/260294, 
980603/260295, 
980603/260296, 
980603/260297, 
980603/260298, 
980603/260299, 
980603/260300, 
980603/260301, 
980603/260302, 
980603/260303, 
980603/260304, 
980603/260305, 
980603/260306, 
980603/260307, 
980603/260308, 
980603/260309, 
980603/260310, 
980603/260311, 
980603/260312, 
980603/260313, 
980603/260314, 
980603/260315, 
980603/260316, 
980603/260317, 
980603/260318, 
980603/260319, 
980603/260320, 
980603/260321, 
980603/260322, 
980603/260323, 
980603/260324, 
980603/260325, 

metāla stienis stumbrā; 
Nr.15-168 vaļējs 
dobums no 0,5m līdz 
1,6m, Nr.16- 130, Nr.17- 
167, Nr.18- 166, Nr.19- 
139, Nr.20- 190, Nr.21- 
174, Nr.22- 121, Nr.23- 
172;Nr.24- 147;Nr.125- 
118;Nr.26- 167;Nr.27-
163 dobums 2m 
augstumā;Nr.28-
126;Nr.29- 167; Nr.30- 
178; Nr.31- 142;Nr.32- 
146; Nr.33-147; Nr.34-
134; Nr.35-174; Nr.36-
136; Nr.37-148 dobums 
2,0m augstumā; Nr.38- 
174 masīvs skeletzars- 
rekomendēts nozāģēt; 
Nr.39- 151; Nr.40-224 
plaisa 2,2m aizvērta, 
novērot!; Nr.41- 208; 
Nr.42-102 vaļējs, 
aizaugošs dobums no 0 
līdz 0,5m; Nr.43- 145; 
Nr.44- 198 atvērts 
dobums 1,6m augstumā; 
Nr.45- 117; Nr.46- 184; 
Nr.47 - izzāģēts, jo plīsis 
stumbrs. Nr.48- 176 
stumbra iegrimumi; 
Nr.49- 198 koks 2,5m 
augstumā sadalās divās 
starās, vienā no tām 
plašs dobums; Nr.50 -
216; Nr.51-176 celma 
daļā dobums; Nr.52-136; 
Nr.53- 170 stumbrā no 
0,6- 1,0 plata, aizaugoša 
rēta. 



15 

 

N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

980603/260326, 
980603/260327. 

77. 980603/258306 Quercus robur Parastais ozols 309 23 21 Pils rajons 41, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013013 
Krustpils muižas 
parks 

Ainaviskais koks Koks ar skraju vainagu, streszariem, 
iekaltušiem skeletzariem. Nepieciešama 
vainaga sanitārā kopšana. Pie 
stāvlaukuma. 

78. 980603/258305 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

289 24 17 Pils rajons 41, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013013 
Krustpils muižas 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Teicamā stāvoklī, 4m augstumā dalās 
divos stumbros. Stāvlaukuma malā. 
Izvērtēt atsaites uzlikšanas 
nepieciešamību. 

79. 980603/258259 Ulmus laevis Parastā vīksna 367 23 17 Pils rajons 41, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010013013, 
Krustpils muižas 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Ainavisks 
koks. 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Atrodas 
parka vidū. Vainaga sanitārā kopšana. 

80. 980603/258314 Fagus 
sylvatica 
'Dawyck 
Purple' 

Parastais 
dižskābardis, 
šķirne 

39 ( 1,0 m augstumā 
46) 

5 4.5 Plosta - Brīvības ielas 
skvērs, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Piemiņas koks-  
Melles vāciešu 
biedrības 
dāvinājums 
Jēkabpilij. Reta 
citzemju kokaugu 
suga (šķirne). 

Teicamā stāvoklī, stabils pieaugums pēc 
beidzamās ziemas. Plaši ar trimmeri 
radīti stumbra bojājumi. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

81. 980603/258351 Quercus robur 
‘Fastigiata’ 

Parastā ozola 
šķirne 

165/150/70/30 (0,5m 
augstumā 267cm) 

18 12 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Koks apmierinošā stāvoklī. Stumbrs 1m 
augstumā dalās divos stumbros, vēl 
augstāk vairākās galotnēs. Vainagā  
kaltuši zari, uz saknēm sēņu 
augļķermeņi. 

82. 980603/258352 Quercus robur 
‘Fastigiata’ 

Parastā ozola 
šķirne 

150/61 (0,5m 
augstumā 154cm), 

16 10 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 1,3 m augstumā stumbrs 
dalās divās starās. Sulojošas plaisas 
stumbrā. Spožās skudras. 

83. 980603/258353 Crataegus x 
dunensis 

Daugavas 
vilkābele jeb 
krustābele 

31/32/36/45/35 8 6 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 

Neliels krūmveidīgs trīs stumbru koks 
labā stāvoklī. Rekonstruējot Plosta ielu, 
nozāģēts viens stumbrs. Atrodas pret 
Brīvības 208 

84. 980603/258354 Crataegus x 
pseudo-
oxyacantha 

vilkābele jeb 
krustābele 

65/51/38/40/22 8 8 Plosta Brīvības ielas 
skvērs, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021764 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, atsevišķi iekaltuši zari. 
Sakņu atvases. Nepieciešama sanitārā 
vainaga kopšana. Atrodas pret Brīvības 
220 

85. 980603/258262 Tilia 
platyphyllos 
'Vitifolia' 

Platlapu liepas 
šķ. 

247(0,5m augstumā 
195) 

17 12 Rīgas iela 209A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012942.            
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu sugas 
šķirne 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Atsevišķi 
iekaltuši zari. Stumbrs 1,5m augstumā 
dalās divās starās. Celma atvases. 
Stumbra koksnes iegrimumi. Atsegtas 
balsta saknes. Atrodas takas malā. 
Vainaga sanitārā kopšana. 

86. 980603/258263 Tilia 
platyphyllos 
'Grandifolia' (x 
'Obliqua'?) 

Platlapu liepas 
šķ. 

200 16 12 Rīgas iela 209A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012942.            
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu sugas 
šķirne 

Labā dendroloģiskā stāvoklī. Stumbram 
1,5m augstumā atzarojas viena galotne, 
2,3m augstumā stumbrs dalās divās 
starās. Stumbrs māzerains, koksnes 
iegrimumi. Atrodas pie piemiņas 
laukuma stūrī . Nepieciešama vainaga 
sanitārā kopšana. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

87. 980603/258303 Tilia 
platyphyllos 
‘Obliqua’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

134 18 12 Rīgas iela 209a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

Labā stāvoklī,1,8m augstumā dalās divās 
starās, 1,6 m augstumā dobumiņš, 1,3m 
augstumā nekrotiski stumbra 
iegrimumi, aizaugoša plaisa. Rindā 
blakus jasmīnam. 

88. 980603/258302 Pinus nigra Melnā priede 88 7 9 Rīgas iela 209a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Nīkuļo. Stumbrs līks, savērpts, nokaltusi 
galotne, sānu zars ieņēmis galotnes 
vietu. Priežu dzinumu vēzis. 

89. 980603/258304 Tilia 
platyphyllos 
‘Grandifolia’ 

Platlapu liepas 
šķirne 

250 (0,5m augstumā 
235) 

18 14 Rīgas iela 209a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010012942.           
Uzvaras parks 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 

Vajag vainagā atsaiti, v veida žākle, 
plaisa no žākles, 1,6m augstumā dalās 
divos stumbros. Labā stāvoklī 

90. 980603/258346 Laburnum x 
watereri 

Voterera 
zeltlietus 

28/28/29 5 4 Rūdolfa Blaumaņa 
iela 27, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021945 
Jēkabpils valsts 
ģimnāzijas teritorija 

Piemiņas koks. 
Reta citzemju 
kokaugu suga. 

28/28/29- plaisa stumbrā/23/19/52 
(0,5m augstumā  viens stumbrs 52cm) 
tad sadalās sešos stumbros. Krūmveida 
eksemplārs, jūtami cietis no sala, tomēr 
labā stāvoklī, laba sēklu raža. 

91. 980603/258347 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 105 10 6 Rūdolfa Blaumaņa 
iela 27, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021945 
Jēkabpils valsts 
ģimnāzijas teritorija 

Piemiņas koks. Koks labā stāvoklī. Stumbrā konstatēta 
aizaugoša plaisa. Kokam divas galotnes. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

92. 980603/258348 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 124 12 6 Rūdolfa Blaumaņa 
iela 27, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021945 
Jēkabpils valsts 
ģimnāzijas teritorija 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Piemiņas 
koks 

(Atrodas blakus karoga mastam.) Koks 
labā stāvoklī, divas konkurējošas 
galotnes vainagā. Ikgadējais pieaugums 
mazs, intensīvi ražo. Koka sakņu zonā 
ziemciešu stādījumi. 

93. 980603/258349 Thuja 
occidentalis 

Rietumu tūja 130 11 6 Rūdolfa Blaumaņa 
iela 27, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021945 
Jēkabpils valsts 
ģimnāzijas teritorija 

Vietējās nozīmes 
dižkoks, Piemiņas 
koks 

(Atrodas tuvāk sporta zālei takas malā). 
Koks labā stāvoklī, 6m augstumā 
stumbrs sadalās. Vienpusējs vainags. 

94. 980603/258350 Ulmus glabra Parastā goba 392 25 20 Rūdolfa Blaumaņa 
iela 27, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021945 
Jēkabpils valsts 
ģimnāzijas teritorija 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Piemiņas 
koks 

Koks labā stāvoklī, gobu Holandes 
slimības pirmās pazīmes vainagā. Sausi, 
kalstoši zari3m un 7m augstumā 
stumbrs dalās.  6m augstumā putnu 
apdzīvots dobums. Stumbrā zāģētu zaru 
vietas – aizaugošas. 

95. 980603/258311 Betula 
pendula 
‘Youngii’ 

Āra bērza šķirne 78 (0,5m augstumā 
87) 

4.5 8 Slimnīcas iela 5, 
zemes vienības 
apzīmējums 
56010011435, 
Jēkabpils 
3.vidusskola 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

No potējuma vietas celts uz augšu un 
veido nokarenu vainagu. Atrodas pie 
skolas ieejas. 

96. 980603/258312 Betula 
pendula 
‘Youngii’ 

Āra bērza šķirne 67 (0,5m augstumā 
85) 

4.5 8 Slimnīcas iela 5, 
zemes vienības 
apzīmējums 
56010011435, 
Jēkabpils 
3.vidusskola 

Reta citzemju 
kokaugu suga 
(šķirne) 

Savdabīgs ieaudzis stumbrā zars, kas 
veido osu. Labā stāvoklī. Atrodas pie 
skolas ieejas. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

97. 980603/258343 Tilia cordata Parastā liepa 443 23 20.5 Strūves parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021749 

Valsts nozīmes 
dižkoks 

Labā stāvoklī, 2,5m augstumā sadalās 
divos stumbros, šaurā V veida žākle, 
plaisa no žākles vietas līdz celma daļai. 
Plaisa aizaugoša. Ir uzstādīta atsaite. 
Ieteikts iztīrīt V veida žākles vietu. 

98. 980603/258344 Acer 
platanoides 

Parastā kļava 306 22 22 Strūves parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021749 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Kokam 3m augstumā V veida žāklē 
stumbrs sadalās divās starās, konstatēti 
sēņu augļķermeņi. Iekaltuši otrās 
pakāpes skeletzari. Stumbra koksnes 
iegrimumi. Žāklē iesējies un aug 
plūškoks. 

99. 980603/258345 Juglans 
cinerea 

Pelēkais 
riekstkoks 

114 16 8 Strūves parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021749 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga 

Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu 
temperatūru, koks ir ievērojami cietis - 
daudz sausu atmirstošu zaru. 
Nepieciešama  vainaga sanitārā 
kopšana. 

100. 980603/258313 Tilia cordata Parastā liepa 183/211/230 (0,5m 
augstumā 409cm ) 

24.5 20 Strūves parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021749 

Ainavisks koks 1-1,5 m augstumā dalās trīs stumbros, 
plaisas stumbrā. Vainaga daļā ieteicams 
uzlikt atsaites. 

101. 980603/258317 Carpinus 
betulus 

Parastais 
skabardis 

61/52 6 9 Strūves parks, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021749 

Īpaši 
aizsargājama 
augu suga. 

Austrumlatvijā reti stādīta suga, 
divstumbru koks. Iekaltuši otrās pakāpes 
zari. Stumbrs 0,5m augstumā iedalās 
divās starās. Stumbrā no 1,0 m  līdz 1,8m 
augstumam rēta. Ieteicams kompaktizēt 
vainagu, lai veicinātu koka atjaunošanos 
un ainaviskumu. 

102. 980603/258366 Quercus robur Parastais ozols 196 14 18 Vecpilsētas laukums 
1, zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022081. 
grāmatnīca ”Aisma” 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem 

Koks labā stāvoklī. 1,0 - 1,4 m augstumā 
apaugusi 5cm plata rēta stumbrā. 
Atmiruši atsevišķi otrās pakāpes zari. 

103. 980603/258367 Quercus robur Parastais ozols 258 16 22 Vecpilsētas laukums 
1, zemes kadastra 
apzīmējums 

Piemiņas koks 
1941.g.14.jūnija 
represiju 
upuriem 

Koks labā stāvoklī. Stumbrā aizaugoša 
plaisa no 0,3 līdz 3,5m augstumam. 
Balsta saknes bojājumi. Nepieciešama 
sānzaru īsināšana uz ēkas pusi. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

56010022081. 
grāmatnīca ”Aisma” 

104. 980603/258380 Carpinus 
betulus 

Parastais 
skābardis 

68 (72/63- saauguši 
stumbri) 89/62 

16 16 Vienības iela 48, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022381.          
Kena parks 

Īpaši 
aizsargājama 
augu suga. 

Austrumlatvijā reti stādīta suga, 
daudzstumbru koks. Celma atvases. 
Nozāģēts 1 stumbrs. 

105. 980603/258258 Picea mariana Melnā egle 45 8.5 6 Vienības iela 48, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022381.Kena 
parks 

Reta citzemju 
kokaugu suga. 

Salīdzinot ar iepriekšējo inventarizāciju, 
koks ir ievērojami paaudzies un ir lielisks 
savas sugas eksemplārs. Vismaz 
pagaidām vienīgais šīs sugas eksemplārs 
Jēkabpils pilsētā. 

106. 980603/258382 Larix decidua Eiropas lapegle 277/184/108/89 20 13 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.             
Kena parks         

Valsts nozīmes 
dižkoks. 
Savdabīgais koks. 
Ainaviskais koks. 

Ļoti ainavisks un patiesi savdabīgs koks. 
Apmierinošā stāvoklī. Virspusējas balsta 
saknes bojātas. Skrajš vainags ar 
sausiem skeletzariem vainagā. Stumbrā 
trīs bojāti laukumi. Zara zāģējuma vietā 
atvērts trupes dobums. (Blakus aug otra 
lapegle ar stumbra apkārtmēru 161cm). 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 

107. 980603/258381 Ulmus laevis Parastā vīksna 136/90/168 (0,5m 
augstumā 280cm) 

21 17 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Ainaviskais koks. Labā stāvoklī, saknēm pļaušanas 
bojājumi.1,30cm augstumā  stumbru 
veido divi kopā saauguši stumbri. 
Kopumā kokam ir četri stumbri. 

108. 980603/258383 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 265 20 18 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Atmirušas saknes dīķa pusē, slīps 
stumbrs, 6m augstumā sēņu 
augļķermeņi, daļa vainaga atmirusi, 
iekaltuši skeletzari, vainags noliekts uz 
parka pusi. Nepieciešama vainaga 
sanitārā kopšana. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

109. 980603/258384 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 370 20 20 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Stumbrs zem leņķa dīķa virzienā, 
stumbra pamatam abās pusēs sēru 
piepe, no 2 līdz 5m augstumā plašs 
stumbra segments, atmiris vaļējs, tā 
platums 60cm, vainags daļēji noārdījies, 
daudz sausu zaru, vainags vērsts virs 
dīķa. Nepieciešama vainaga sanitārā 
kopšana. Novērota Spožā skudra . 

110. 980603/258385 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 276 19 22 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.        
Kena parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Stumbrs zem leņķa, vērsts uz Vienības 
ielas pusi, vainags apmierinošā stāvoklī, 
kaltuši zari,0,5 m augstumā trupe. 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 
Novērota Spožā skudra . 

111. 980603/258386 Populus x 
canescens 

Pelēcīgā apse 338 16 22 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380. Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Vainags un stumbrs labā stāvoklī, 2m 
augstumā zara vietā trupe. 
Nepieciešama vainaga sanitārā kopšana. 
Koks atrodas blakus trotuāram. 

112. 980603/258387 Larix x 
marschlinsii 
(L. x eurolepis) 

Eiropas un 
Japānas 
lapegles hibrīds 

211 21 12 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.Kena 
parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. Reta 
citzemju kokaugu 
suga. 

Labā stāvoklī, 1,3m augstumā atvērta 20 
cm plata rēta, aplieva dzīva. Vainagā 
sausi zari. Zāģētu zaru vietas sveķojas. 
Mehāniski stumbra bojājumi pie sakņu 
kakla(trimmeris). Nepieciešama vainaga 
sanitārā kopšana. Atrodas vistuvāk 
Kļavu ielai. 

113. 980603/258388 Populus alba Baltā apse 343 16 14 Vienības iela 4A, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.        
Kena parks 

Vietējās nozīmes 
dižkoks 

Veikta vainaga sanitārā kopšana, 
centrālie vainaga zari dzīvi. Zaru vietās 
trupe, putnu dobums. Slīps stumbrs. 
Sakņu trupes pazīmes. Atrodas blakus 
Kļavu ielai. 

114. 980603/258376 Salix alba Baltais vītols 301 14 20 Vienības iela 4A. 
Zemes kadastra 
apzīmējums 
56010022380.            
Kena parks. 

Vietējas nozīmes 
dižkoks. 
Savdabīgais koks 
(vītols - soliņš) 

Izliekts stumbrs virs dīķa, apmierinošā 
stāvoklī, sēra piepes pie sakņu kakla. 
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N.p. 
k. 

Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
augstumā uz koka 
stumbra) 

Zinātniskais 
nosaukums 
latīņu valodā 

Zinātniskais 
nosaukums 
latviešu valodā 

Stumbra apkārtmērs 
(cm) 

h (m) Vainaga 
diametrs 
(m) 

Atrašanās vieta Statuss Piezīmes 

115. 980603/258356 Acer 
platanoides 

Parastā kļava 327 16 12 Zaļa iela 9, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021981 

Vietējās nozīmes 
dižkoks. 

Atvērts dobums 2,5m augstumā 
.Stumbrā koksnes iegrimumi. Vainagā 
nozāģēti galotnes un skeletzari. Atsegtas 
virspusējās balsta saknes. V veida žāklē 
ieaudzis Ribes rubrum. Vainaga sanitārā 
kopšana. Stumbra trupe. Nepieciešama 
vainaga kopšana elektrolīnijas zonā. 
Labot zāģējuma vietu zaram. Regulāri 
sekot koka stāvoklim, ja parādās sēņu 
infekcijas pazīmes stumbra sazarošanās 
zonā, pieļaujams risināt jautājumu par 
novākšanu.  

116. 980603/258336 Pinus 
sylvestris 

Parastā priede 142 7 8 Zaļā iela 22 zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010020200 .Pie 
”Gaļas kombināts” 
autostāvvietas. 

Savdabīgais koks. 
“Priede - elkonis” 

Saliekušies zari veido savdabīgu cepures 
veida vainagu. Koks apmierinošā 
stāvoklī. Nenozīmīgi stumbra bojājumi. 
Nepieciešama vainagu sanitārā 
kopšana. 

117. 980603/258355 Fraxinus 
pennsylvanica 
var. 
pennsylvanica  

Pensilvānijas 
osis 

138 14 10 Zaļā iela 9, zemes 
kadastra 
apzīmējums 
56010021981 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Vienpusējs vainags. Sausi zari vainagā. 
Viens no stumbriem gājis bojā, 1,8m 
augstumā nozāģēts zars, atvērta rēta, 
celma daļā trupes pazīmes, apmierinošā 
stāvoklī. Novākt akmeņus no celma 
zonas. Herbārijs- lapu kāti kaili, lapu 
plātnes dzīslas matainas.  

118. 980603/258322 Padus 
serotina 

Vēlā ieva 55/56 (0,5m 
augstumā 88cm) 

8 8 Zvanītāju iela 47a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021468 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Kokam vienpusējs vainags.1m augstumā 
sadalās divos U veidīgi izvērstos 
stumbros. Atsegtas, nedaudz bojātas 
saknes, vienpusējs vainags, koku nomāc 
līdzās augošā parastā kļava. Izzāģēt 
traucējošos kļavas zarus! 

119. 980603/258323 Larix decidua Eiropas lapegle 276 14 18 Zvanītāju iela 47a, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021468 

Vietējas nozīmes 
dižkoks 

Kokam jau samērā sen nolauzta galotne, 
no skeletzara izveidojusies jauna 
konkurējošā galotne. Koks apmierinošā 
stāvoklī, celma daļā trupes pazīmes. 
Sausi zari. Nepieciešama vainaga 
kopšana. 
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Koka 
inventarizācijas 
numurs (skatīt 
aptuveni 2m 
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120. 980603/258321 Cotinus 
obovatus 

Amerikas 
parūkkoks 

46/44/30/40 5 8 Zvanītāju iela 72, 
zemes kadastra 
apzīmējums 
56010021402 

Reta citzemju 
kokaugu suga 

Neliels slīps kociņš ar četriem 
stumbriem. O,5m augstumā dalās divos 
stumbros un vēlreiz dalās divos 
stumbros 0,8m augstumā. Celma zonā 
atvērta plaisa, bez trupes pazīmēm. 
Vienā pusē atsegtas saknes. Koka 
vainagā daudz kaltušu zaru. 
Nepieciešama sauso zaru izzāģēšana. 
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5.pielikums. VADLĪNIJAS KOKU AIZSARDZĪBAI BŪVOBJEKTĀ 

1. Veicot būvdarbus jāievēro likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētos vides aizsardzības 
pasākumus.  

2. Teritorijas norobežošana būvdarbu veikšanas zonā:  

2.1. Saglabājamā koka aizsardzības zonas norobežošana ar žogu (augstums 2m) ne mazāk kā 3 m 
attālumā no koka stumbra. 

2.2. Vietās, kur minimālo attālumu (3 m) ievērot nav iespējams, žogu uzstāda maksimāli iespējamā 
attālumā no stumbra vai nodrošina koka stumbra aizsardzības pasākumus. 

 3. Koku stumbru aizsardzība:  

3.1. Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai 
būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu. 

 3.2. Uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība:  

3.2.1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai 
analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;  

3.2.2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu. 

3.3. Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas 
salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, būvprojektā 
jāizdara izmaiņas paredzot īpašus pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi utaml), kas nodrošinātu koka 
augšanu.  

4. Koku sakņu aizsardzība:  

4.1. Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 1,5m no koka stumbra), kur sakņu diametrs 
pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu.  

4.2. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ja tiek 
nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas). 

4.3. Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas mazāks.  

4.4. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud 
izgāzties apcirsto sakņu dēļ un iespējams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņu 
kamola noenkurošana). 

4.5. Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes mitrina un piesedz (piem., ar džutas 
maisiem utaml). 

4.6. Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un noskaidro 
galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda projektā.)  

4.7. Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas 
par 1 cm, ar caurduršanas metodi. 

4.8. Tranšejas kritiskajā koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot gaisa 
lāpstu (airspade), nepārcērtot saknes. 

 4.9. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku.  

4.10. Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, 
ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas.  

4.11. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas 
atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā 
tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni). 4.12. 
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā augšanas apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā 
noklājama ar mulču (15 cm biezā kārtā) tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru.  
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4.13. Vietās, kur nav iespējams izveidot koku sakņu zonā (75 cm no stumbra) apdobi, veido cieto 
materiālu iesegumu ar atstarpēm starp seguma elementiem. (Atstarpēm starp cieto segumu jāaizņem 
vismaz 5% no kopējā seguma laukuma.) Koku sakņu sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot 
gaisa un ūdens drenāžu. 

 4.14. Sausā laikā kokiem jānodrošina laistīšana (20 – 30 l uz koku). 

 5. Koku vainagu kopšana:  

5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus nepieciešama zaru 
apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana. 

 5.2. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga 
apjoma samazināšana, apzāģēšana. 

 5.3. Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus veikt profesionāla 
kokkopja – arborista uzraudzībā. 

 5.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un 
kalstošos zarus). 

 6. Jaunu koku stādīšana: 

 6.1. Stāda kvalitatīvus koku stādus – dižstādus 
(stumbra caurmērs no 6 cm, stāda augstums no 
3 m). 

 6.2. Optimālie stādīšanas laiki kailsakņu 
stādiem no aprīļa līdz maija beigām un no 
septembra līdz oktobra beigām. Konteinerstādi 
stādāmi visu veģetācijas periodu, ja tiek 
nodrošināta to regulāra laistīšana.  

6.3. Stādbedrei jābūt par 45 – 60 cm lielākai kā 
sakņu kamols. To piepilda ar minerālvielām un 
humusu bagātinātu melnzemi. Pēc stādīšanas 
sakņu kaklam jāatrodas vienā līmenī ar augsnes 
virskārtu. 

 6.4. Koku stādus nostiprina stumbru piesienot 
pie 3 mietiem. Nostiprināšanai izmantojamo 
mietu diametrs ir vienāds ar stādāmā koka 
stumbra diametru. Mieta garums nofiksētā 
pozīcijā ir 1/3 augsnē un 2/3 no koka augstuma 
jeb 15 cm zem pirmā vainagzara. Piesiešanai 
izmanto platu, gludu un mīksta materiāla saiti, 
lai nesavaino koka mizu un materiāls izturētu 

vismaz 2 gadus. Ļoti lieliem koku dižstādiem augsnē nostiprina arī sakņu kamolu. 

 6.5. Dižstāda apdobi mulčē ar 10 cm biezu mulčas kārtu, neapberot koka stumbru.  

 7. Liela izmēra koku pārstādīšana:  

7.1. Liela izmēra koku pārstādīšanai ieteicams to sagatavot 2-3 gadu laikā. Iepriekšējā gadā sagatavo 
sakņu kamolu, izrokot grāvīti, ko piepilda ar organisko vielu substrātu (kūdras un trūdzemes maisījums), 
lai veicinātu uzsūcošo sakņu augšanu. Sakņu kamols vēlams līdz ar vainaga projekcijas ārējo malu un 
pirmā gadā atcērt 1/3 no saknēm. 

 7.2. Koka izcelšanu veic ar speciālu tehniku, mehānisko lāpstu vai pieaicinot profesionālu koku kopēju – 
arboristu. 

 7.3. Pārstādīto koku intensīvi jākopj vismaz trīs gadus (laistīšana, mēslošana, kalstošo zaru izzāģēšana). 
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6.pielikums. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI, VIETĒJĀS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKI VĒRTĪGĀS 
ĒKAS U.C. OBJEKTI 

1.tabula. Valsts aizsargājamie  kultūras pieminekļi saskaņā ar   valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu  uz 
19.01.2018. 

N.
p.
k. 

Valsts 
aizsar
dz. nr. 

Pieminekļ
a vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

1. 7432. Valsts 
nozīmes 

Pilsētbūvni
ecība 

Jēkabpils 
pilsētas 
vēsturiskais 
centrs 

Jēkabpils 
 1) BIJUŠĀS KRUSTPILS PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA: 
Tiltiņš pie mazās Daugavas labā krasta pa Madonas ielu 
līdz Rīga ielai, šķērso transporta izkārtojuma apli līdz 
Dzirnavu dīķim, pāri dīķa ūdens virsmai līdz pussalas 
ziemeļu krastam, pa ziemeļu krastu līdz stādīto koku 
parka A robežai, DA virzienā gar daudzstāvu apbūves R 
robežu līdz ieplakai no dīķa A virzienā, pa ieplaku līdz 
kājceliņam gar sporta laukuma R malu, kājceliņš gar 
sporta laukuma R malu līdz krustojumam ar ielu gar 
stadiona D malu, iela gar stadiona D maluun tās 
turpinājums taisnā līnijā līdz krustojumam ar Ozolu ielu, 
Ozolu ielas R puses žogs līdz pagriezienam ZR virzienā, 
mūra žogs ZR virzienā līdz Rīgas ielai, pa Rīga sielā 209. 
gruntsgabala DA robežu DR virzienā līdz Mazās 
Daugavas krastam, Daugavas labais krasts, Krustpils 
parka DA robeža līdz Rīgas ielai krustojumā ar Ozolu 
ielu, Rīgas ielas 206. gruntsgabala robežas kvartāla 
iekšpusē pa Rīgas ielas pāru numuru gruntsgabalu 
iekškvartāla robežām līdz Rīgas ielā 128. gruntsgabalam 
(ieskaitot), pāri Rīgas ielai līdz Rīgas ielā 107. 
gruntsgabala robežai, Daugavas labais krasts līdz 
Krustpils parka DA robežas sākumpunktam pie 
Daugavas. 
2) JĒKABPILS PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA: Daugavas 
kreisais krasts no Blaumaņa ielas līdz Viestura ielai, 
Viestura iela no Daugavas līdz Brīvības ielai, Brīvības 
ielas pāra numuru gruntsgabalu iekškvartāla robežas 
līdz Brīvības ielā 26 gruntsgabalam (ieskaitot), šķērso 
Brīvības ielu līdz Brīvība sielas 57. gruntsgabalam 
(ieskaitot), pa Brīvības ielas nepāru numuru apbūves 
gruntsgabalu iekškvartāla robežām līdz Katoļu baznīcas 
gruntsgabala D stūrim pie Zemgales ielā 3. (ieskaitot) 
līdz Nameja ielas krustojumam ar Jauno un Zemgales 
ielām, ieksiatot nameja ielas 2. gruntsgabalu, pa Jaunās 
ielas nepāru numuru iekškvartāla robežām līdz Romas 
ielas krustojumam, Romas ielas pāru numuru 
iekškvartāla gruntsgabalu robežas līdz Pormaļa ielai, 
Pormaļa ielas nepāru numuru iekškvartāla robežas līdz 
Blaumaņa ielas 25. gruntsgabalam pa iekškvartāla 
robežām līdz Daugavas kreisajam krastam. 

14.gs., 16.-
19.gs., 
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N.p.
k. 

Valsts 
aizsardz. 
nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Pieminekļu 
(notikumu) 
datējums 

2 6304. Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Uniātu baznīca Jēkabpils, Brīvības iela 167 1783. 

3 6305. Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Nikolaja klostera 
baznīca ar žogu 

Jēkabpils, Brīvības iela 202 1774. 
19.gs.v. 

4 6306. Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Apriņķa skola Jēkabpils, Pasta iela 1 1820. 

5 6307. Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Dzīvojamo ēku 
komplekss 

Jēkabpils, Pasta iela 81, 83, 
85, 87 

19.gs.2.p. 

6 6308. 
 

Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Krustpils pils un 
luterāņu baznīcas 
apbūve  

Jēkabpils , Rīgas iela 214 13.-19.gs. 
 

7 27. Valsts 
nozīmes 

Vēsture Mākslinieku O. un U. 
Skulmju dzīves vieta 

Jēkabpils, Brīvības iela 26 19.gs.b. – 
20.gs.s. 

8 904. Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Krustpils viduslaiku pils Jēkabpils, Rīgas iela 214  

9 8587 Valsts 
nozīmes 

Industriālais Strūves astronomisko 
novērojumu punkts 

Jēkabpils, Strūves parks 
 

1826.g., 
atjaunots 
1931.g. 

10 9114 Vietējas 
nozīmes 

Arhitektūra Aizsargu nams Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 
3; 

1935.-1936. 

11 9115 Vietējas 
nozīmes 

Arhitektūra Jēkabpils luterāņu 
baznīca 

Jēkabpils, Brīvības iela 123; 1769.-1807. 

12 9116 Vietējas 
nozīmes 

Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils, Brīvības iela 125A; 1808. 

13 9170 Vietējas 
nozīmes 

Māksla Kapa piemineklis Ceru 
ģimenei 

Jēkabpils, Kapu iela 2, 
Jēkabpils pilsētas kapos 

1936. 

14 3389 Valsts 
nozīmes 

Māksla Altāris Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

19.gs.lv. 

15 3390 Valsts 
nozīmes 

Māksla Cilnis "Ģerbonis" un 
piemiņas plāksne 

Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

19.gs.lv. 

16 3391 Valsts 
nozīmes 

Māksla Durvju komplekts Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

1818. 

17 3392 Valsts 
nozīmes 

Māksla Fasādes dekoratīvā 
apdare 

Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

19.gs.lv. 

18 3393 Valsts 
nozīmes 

Māksla Interjera dekoratīvā 
apdare 

Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

19.gs.lv. 

19 3394 Valsts 
nozīmes 

Māksla Piemiņas plāksne ar 
Korfu ģērboni 

Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

1686. 

20 3395 Valsts 
nozīmes 

Māksla Portāls ar cilni un 
durvju komplekts 

Jēkabpils, Rīgas iela 221a, 
Krustpils luterāņu baznīca 

ap 1818. 
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2.tabula. Vietējās nozīmes (pašvaldības noteiktās) kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas u.c. objekti 

N.p.k. Veids Nosaukums Adrese Datējums 
1.  Arhitektūra Katoļu baznīca Jēkabpils ,Brīvības iela 105 1903.g. 
2.  Arhitektūra Apriņķa miertiesas ēka Jēkabpils ,Brīvības iela 120 1880.g. 
3.  Arhitektūra Dzīvojamā māja Jēkabpils ,Brīvības iela 125 1808.g 
4.  Arhitektūra Bij. apriņķa renteja  Jēkabpils ,Brīvības iela 171 1870.g., 

1900.g. 
5.  Arhitektūra Bij. aptiekas ēka Jēkabpils ,Brīvības iela 175 20.gs.s 
6.  Arhitektūra Triju dzīvojamo ēku ansamblis Jēkabpils ,Brīvības iela 

178/180., 182., 184. 
19.gs.b. 
20.gs.s 

7.  Arhitektūra Sv. Gara vīriešu pareizticīgo klostera 
apbūve 

Jēkabpils ,Brīvības iela 200 18.gs.-19.gs 

8.  Arhitektūra Bij. Zvanītāja krogs – iebraucamā 
sēta 

Jēkabpils ,Brīvības iela 220 19.gs beigas 

9.  Arhitektūra Bij. Ābeļu pagasta nams Jēkabpils ,Brīvības iela 258 20.gs.s. 
10.  Arhitektūra Veikals un dzīvojamā ēka Jēkabpils ,Pasta iela 17 1850.g. 
11.  Arhitektūra Aptiekas ēka Jēkabpils ,Pasta iela 21 19.gs. 
12.  Arhitektūra Doktorāta, Kuļpoviča aptiekas ēka Jēkabpils ,Pasta iela 37 20.gs.s 
13.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils ,Pasta iela 77 19.gs. 
14.  Arhitektūra Valsts bankas ēka Jēkabpils ,A. Pormaļa iela 

11 
1930.g. 

15.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils ,Pormaļa iela 24 19.gs 
16.  Arhitektūra Četru dzīvojamo ēku ansamblis Jēkabpils ,Pormaļa iela 89., 

89-a., 91., 93. 
19.gs 

17.  Arhitektūra Aptieka – sabiedriska ēka Jēkabpils ,Rīgas iela 115 19.gs. 
18.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka, veikals Jēkabpils ,Rīgas iela 119 19.gs. 
19.  Arhitektūra Ēbreju skola, dzīvojamā ēka Jēkabpils ,Rīgas iela 137 19.gs. 
20.  Arhitektūra Aptiekas ēka Jēkabpils ,Rīgas iela 141 19.gs.b. 
21.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka, aptieka Jēkabpils ,Rīgas iela 171 20.gs.s. 
22.  Arhitektūra Krustpils ēbreju pamatskola, 

sabiedriska ēka, veikali 
Jēkabpils ,Rīgas iela 182 19.gs.s. 

23.  Arhitektūra Bij. Krustpils pilsētas valdes ēka, 
sabiedriska ēka 

Jēkabpils ,Rīgas iela 152 20.gs.s. 

24.  Arhitektūra Dzīvojamā māja Jēkabpils ,Rīgas iela 190 19.gs.b. 
25.  Arhitektūra Bij. Krustpils valsts pamatskolas ēka Jēkabpils ,Rīgas iela 192 20.gs.s. 
26.  Arhitektūra Bij. Krustpils valsts pamatskolas ēka Jēkabpils ,Rīgas iela 198 20.gs. 
27.  Arhitektūra Bij. Krustpils veselības kopšanas punkts Jēkabpils ,Rīgas iela 201 20.gs.s. 
28.  Arhitektūra Gleznotājas Emmas Baltmanes 

memoriālā māja 
Jēkabpils ,Rīgas iela 202a 1928.g. 

29.  Arhitektūra Bij. Kena muižas apbūve Jēkabpils ,Dambja iela 19 19.gs.b. 
30.  Arhitektūra Bij. „Shell” benzīna uzpildes ēka Jēkabpils ,Vecpilsētas 

laukums (pie Pasta ielas) 
30tie gadi 

31.  Arhitektūra Krustpils pareizticīgo baznīca Jēkabpils, Zīlānu iela 57 1910.g. 
32.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils, Katoļu iela 5 19.gs. 
33.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils ,Katoļu iela 17 19.gs.b. 
34.  Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jēkabpils, Jēkaba iela 20 19.gs.b. 
35.  Arhitektūra A/s. Turība noliktavas Jēkabpils, Jēkaba iela 10 20.gs. 
36.  Arhitektūra Jēkabpils vecticībnieku baznīca Jēkabpils, Viestura iela 15 1886.g. 
37.  Arhitektūra Krustpils pagasta skola Jēkabpils, Madonas iela 21 1887.g. 
38.  Arhitektūra Krustpils pagasta māja Jēkabpils ,Madonas iela 48 19.gs. beigas 
39.  Arhitektūra Veseļmuižas apbūve Jēkabpils, Madonas iela 

81.,83.,85 
 

40.  Arhitektūra Bij. Krustpils mācītājmuižas apbūve Jēkabpils, Madonas iela  19.gs. 
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N.p.k. Veids Nosaukums Adrese Datējums 
41.  Industriālais 

objekts 
Akmens mūra tilts pār Donaviņas upi  1936.g 

42.  Industriālais 
objekts 

Daugavas tilta caurbrauktuve   

43.  Māksla Piemineklis Kapeles kapos Jēkabpils, Zvaigžņu iela 19.gs. – 
20.gs.1. puse 

44.  Māksla Piemineklis Kapeles kapos Jēkabpils, Zaļā iela 20.gs. 
45.  Vēsture Dzīvojamā māja, kur dzimusi 

dzejniece Ā. Elksne, pie ēkas – 
piemiņas plāksne 

Jēkabpils, Ā. Elksnes iela  

46.  Vēsture Dzīvojamā ēka, mākslinieka Andreja 
Pormaļa memoriālā māja 

Jēkabpils, A. Pormaļa iela 
119 

 

47.  Vēsture Mākslinieka Modesta Trepša 
memoriālā māja ar viņam veltītu 
piemiņas plāksni 

Jēkabpils, Parka iela 6b  

48.  Vēsture Ērģelnieka Pētera Sipolnieka 
memoriālā māja 

Jēkabpils, Brīvības iela 141  

49.  Vēsture Dzīvojamā māja, kurā dzīvojis un 
strādājis latviešu rakstnieks Eduards 
Salenieks 

Jēkabpils, Brīvības iela 
152a 

 

50.  Vēsture Pie Jēkabpils valsts ģimnāzijas vecā 
korpusa sienas – piemiņas plāksne 
Arnoldam Štokmanim 

Jēkabpils, R. Blaumaņa iela 
27 

 

51.  Vēsture Pie ēkas piemiņas plāksne gleznotājai 
Emmai Baltmanei 

Jēkabpils ,Rīgas iela 202a  

52.  Vēsture A. Tīlinga piemiņas ozols Jēkabpils, Madonas iela  

53.  Vēsture Kapa piemineklis 1905.g. revolūcijas 
upuriem M. Un A. Žuravskiem 

Jēkabpils kapsēta, Zaļā iela
  

 

54.  Vēsture Kapa piemineklis boļševisma terora 
upuru kapos 

Jēkabpils kapi, Zaļā iela  

55.  Vēsture Kapa piemineklis Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem vecticībniekiem 

Jēkabpils kapi, Zaļā iela 
  

 

56.  Vēsture Kapa piemineklis 1. Pasaules karā 
kritušo krievu karavīru brāļu kaps ar 
granīta pieminekli, gar Kapu ielas 
žogu 

Jēkabpils kapi, Zaļā iela 
  

 

57.  Vēsture Kapa piemineklis 1. Pasaules kara 
laikā trīs pēc karatiesas sprieduma 
nošautiem krievu karavīriem 

Jēkabpils kapi, Zaļā iela 
  

1916.g. 

58.  Vēsture 1. Pasaules kara laikā trīs pēc 
karatiesas sprieduma nošauto krievu 
karavīru kaps ar granīta pieminekli 

Jēkabpils, Zaļā iela 
  

 

59.  Vēsture Latvijas Brīvības cīņās kritušo 6 4. 
Valmieras kājnieku pulka karavīru 
kaps ar granīta pieminekli 

Jēkabpils, Kapeles kapi 
Zvaigžņu iela 
  

1938.g. 

60.  Vēsture Gleznotājas Emmas Baltmanes kapa 
plāksne 

Jēkabpils, Kapeles kapi 
Zvaigžņu iela 

 

61.  Vēsture Krustpils baronu Korfu kapličas Jēkabpils, Kapeles kapi 
Zvaigžņu iela 

 

62.  Vēsture Iespējamā piemiņas zīmes 
uzstādīšanas vieta profesoram 
Nikolajam Maltam 

Jēkabpils, Madonas iela 27 
 

18.gs. – 19.gs. 

63.  Vēsture 2. Pasaules kara memoriāls Jēkabpils ,Rīgas iela  
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1.attēls.  

Valsts aizsargājamo  dabas  un kultūras pieminekļu  un vietējās nozīmes aizsargājamo apbūves teritoriju 
izvietojums 

 

 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, to teritorijas un aizsargjoslas (aizsardzības zonas), vietējas nozīmes 
aizsargājamās apbūves teritorijas  - vēsturiskie pilsētvides  fragmenti, kā arī  vietējās nozīmes kultūrvēsturiski  

vērtīgo ēkuu.c. kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu izvietojums  detalizēti attēlots  teritorijas plānojuma grafiskās  
daļas kartēs mērogā 1: 10 000 un M1: 6500 . 



 

 

7.pielikums.  SABIEDRISKI IZMANTOJAMIEM OBJEKTIEM NEPIECIEŠAMO 
AUTOSTĀVVIETU SKAITA RAKSTURLIELUMI 

Šis pielikums ir Latvijas valsts standarta LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu 
projektēšanas noteikumi” A pielikums “Orientējoši dati par pieprasījumu pēc stāvvietām pie 
sabiedriski izmantojamiem objektiem”.  

Projektējot jaunus un pārbūvējot esošus objektus Jēkabpils pilsētā, saskaņā ar apbūves 
noteikumu nosacījumiem, projektējams šajā pielikumā minētais autostāvvietu skaits, izlemjot 
konkrētajā situācijā nepieciešamo stāvvietu skaitu saskaņā ar apbūves noteikumu kritērijiem. 
 
Nr. Objekts Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 

apmeklētāji 
% 

 
Skaits 

 
Vienība 

1 2 3 4 5 
1. Dzīvojamās ēkas    
1.1. Vienģimenes dzīvojamās mājas 1-2 dzīvoklis - 
1.2. Daudzdzīvokļu mājas (un citas ēkas 

ar dzīvokļiem) 
1-1,5 dzīvoklis 10 

1.3. Veco ļaužu dzīvokļu mājas 0,2 dzīvoklis 20 
1.4. Atpūtas un svētku nami 1 dzīvoklis - 
1.5. Bērnudārzi un kopmītnes 1 (ne mazāk 

kā 2) 
10-20 gultas 75 

1.6. Studentu kopmītnes 1 2-3 gultas 10 
1.7. Māsu kopmītnes 1 3-5 gultas 10 
1.8. Strādājošo kopmītnes 1 (ne mazāk 

kā 3) 
2-4 gultas 20 

1.9. Veco ļaužu mītnes 1 (ne mazāk 
kā 3) 

8-15 gultas 75 

2. Biroju, administrācijas un prakses 
telpas 

   

2.1. Biroju un administrācijas ēkas 
kopumā 

1 30-40 m2 lietderīgās 
platības 

20 

2.2. Telpas ar lielu apmeklētāju skaitu 
(konsultācijas, ārstu prakses u.tml.) 

1 20-30 m2 lietderīgās 
platības 

75 

3. Tirdzniecības vietas     
3.1. Veikali, universālveikali 1 (ne mazāk 

kā 2 uz vienu 
veikalu) 

30-40 m2 
tirdzniecības platības 

75 

3.2. Veikali un universālveikali ar nelielu 
apmeklētāju skaitu 

1 50 m2 tirdzniecības 
platības 

75 

3.3. Lielveikali (tirdzniecības centri) 1 10-20 m2 
tirdzniecības platības 

90 

4. Pulcēšanās vietas    
4.1. Pulcēšanās vietas ar reģionālu nozīmi 

(piem., teātri, koncertzāles un zāles 
ar dažādu izmantojumu) 

1 5 sēdvietas 90 

4.2. Citas pulcēšanās vietas (piem., 
brīvdabas teātri, skolu aulas, 
konferenču zāles) 

1 5-10 sēdvietas 90 

4.3. Baznīcas 1 20-30 sēdvietas 90 



 

 

Nr. Objekts Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 
apmeklētāji 

% 
 

Skaits 
 

Vienība 
4.4. Baznīcas ar reģionālu nozīmi 1 10-20 sēdvietas 90 
5. Sporta centri    
5.1. Sporta laukumi bez apmeklētāju 

vietām (piem., treniņu laukumi) 
1 250 m2 - 

5.2. Sporta stadioni ar apmeklētāju 
vietām 

1 
papildus 1 

250 m2  
10-15 apmeklētāju 

vietas 

- 

5.3. Sporta zāles bez apmeklētāju vietām 1 50 m2 - 
5.4. Sporta zāles ar apmeklētāju vietām 1 

papildus 1 
50 m2  

10-15 apmeklētāju 
vietas 

- 

5.5. Baseini un peldētavas brīvā dabā 1 200-300 m2 
teritorijas platības 

- 

5.6. Slēgti baseini bez apmeklētājiem 1 5-10 ģērbtuves - 
5.7. Slēgti baseini ar apmeklētājiem 1 

papildus 1 
5-10 ģērbtuves 

10-15 apmeklētāju 
vietas 

- 

5.8. Tenisa laukumi bez apmeklētājiem 4 laukums - 
5.9. Tenisa laukumi ar apmeklētājiem 4 

papildus 1 
laukums 

10-15 apmeklētāju 
vietas 

- 

5.10. Minigolfa laukumi 6 minigolfa iekārta - 
5.11. Ķegļu zāles, boulings 4 katram - 
5.12. Laivu mājas un novietnes 1 2-5 laivas - 
6. Restorāni un naktsmītnes    
6.1. Vietējas nozīmes restorāni 1 8-12 sēdvietas 75 
6.2. Reģionālas nozīmes restorāni 1 4-8 sēdvietas 75 
6.3. Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un 

citas naktsmītnes 
1 2-6 gultas 75 

6.4. Jauniešu naktsmītnes 1 10 gultas 75 
7. Veselības aprūpes iestādes    
7.1. Universitātes klīnikas 1 2-3 gultas 50 
7.2. Reģionālas nozīmes veselības 

aizsardzības iestādes (piem., 
slimnīcas smagiem gadījumiem), 
privātklīnikas 

1 3-4 gultas 60 

7.3. Vietējas nozīmes medicīnas iestādes 1 4-6 gultas 60 
7.4. Sanatorijas, kūrorti, iestādes 

ilglaicīgai ārstēšanai 
1 2-4 gultas 25 

7.5. Veco ļaužu aprūpes iestādes 1 6-10 gultas 75 
8. Skolas, jauniešu izglītības iestādes    
8.1. Pamatskolas 1 30 skolēni - 
8.2. Citas vispārizglītojošās skolas, 

arodskolas, profesionālās skolas 
1 

papildus 
25 skolēni, 

5-10 skolēni virs 18 
gadu vecuma 

- 

8.3. Speciālās skolas invalīdiem 1 15 skolēni - 
8.4. Augstskolas 1 2-4 studenti - 



 

 

Nr. Objekts Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 
apmeklētāji 

% 
 

Skaits 
 

Vienība 
8.5. Bērnudārzi, dienas bērnudārzi u.tml. 1 (ne mazāk 

kā 2) 
20-30 bērni - 

8.6. Jauniešu atpūtas vietas 1 15 apmeklētāji - 
9. Uzņēmumi    
9.1. Amatniecības un rūpniecības 

uzņēmumi 
1 50-100 m2 lietderīgās 

platības vai uz 3 
darbiniekiem 1 

10-30 

9.2. Noliktavas, noliktavu laukumi, 
izstāžu un tirdzniecības laukumi 

1 80-70 m2 lietderīgās 
platības vai uz 3 
darbiniekiem1 

- 

9.3. Auto darbnīcas 6 apkopes vai remonta 
stends 

- 

9.4. Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi 10 apkopes vieta - 
9.5. Automātiskās auto mazgātavas 5 mazgāšanas iekārta 2 - 
9.6. Auto mazgātavas ar 

pašapkalpošanos 
3 mazgāšanas vieta - 

10. Dažādi    
10.1. Mazdārziņi 1 3 mazdārziņi - 
10.2. Kapsētas 1 (ne mazāk 

kā 10) 
2000 m2 teritorijas 

platības 
- 

10.3. Spēļu automātu zāles 1 (ne mazāk 
kā 3) 

20 m2 zāles platības - 

1) Pieprasījums pēc stāvvietām parasti jārēķina pēc lietderīgās platības; ja iznākums 
salīdzinājumā ar faktisko pieprasījumu ir acīmredzami nepareizs, par pamatu jāņem 
darbinieku skaits. 

2) Papildus jāparedz vieta automobiļiem gaidīšanai sastrēgumu gadījumos. 
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8.pielikums.JĒKABPILS PILSĒTAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU UN BŪVJU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Šo noteikumu mērķis – aizsargāt pilsētas ielas, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes 
inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem.  

1.2. Šie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas projektē, būvē, remontē 
un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas, un veic rakšanas darbus Jēkabpilss pilsētas 
administratīvajās robežās. 

1.3. Izpildītājam aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas: 

1.3.1. sarkano līniju robežās; 

1.3.2. transportbūvju un inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsardzības zonās. 

1.4. Fiziskām un juridiskām personām nav atļauts veikt rakšanas darbus sev nepiederošā 
zemesgabala teritorijā bez zemesgabala īpašnieka rakstiskas piekrišanas.  

1.5. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ielu seguma uzlaušanu drīkst sākt saskaņā ar 
šo noteikumu 5.nodaļu – “Avārijas darbi”. 

1.6. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana atļauta:   

1.6.1.    uz ietvēm - trīs gadus pēc tā uzklāšanas; 

1.6.2.    ielas braucamajā daļā – piecus gadus pēc tā uzklāšanas.  

1.7. Šo noteikumu p.1.6. neattiecas uz avārijas darbiem. 

1.8. Satiksmi pilsētas ielās var slēgt darbu veikšanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem pēc 
rakšanas darbu atļaujas saņemšanas (izņemot avārijas darbus), saskaņojot ar uzņēmumu, kas veic 
regulāros pasažieru pārvadājumus.   

1.9. Rakšanas darbu atļaujas tiek izsniegtas laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim. Pārējā laikā 
atļaujas tiek izsniegtas, rakšanas darbu komisijai izvērtējot klimatiskos apstākļus. 

1.10. Rakšanas darbu atļauju izsniedz tikai atbilstoši licencētām juridiskām personām vai atbilstoši 
sertificētām fiziskām personām.  

1.11. Veicot rakšanas darbus, pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par 
saviem līdzekļiem, pēc izpildītāja pieprasījuma, jāatvieno inženierkomunikāciju pārbūvējamie iecirkņi. 

1.12. Rakšanas darbi veicami saskaņā ar projektiem, kas izstrādāti un saskaņoti atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

2. Darba vietas aprīkošana. 

2.1. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, izpildītājam jāizstrādā rakšanas darba vietas aprīkojuma 
shēma atbilstoši normatīvajiem aktiem un tā jāsaskaņo ar VAS “Latvijas valsts ceļi” Jēkabpils nodaļu un 
visām ieinteresētajām organizācijām. Satiksmes organizācijas shēmas grozījumus saskaņo atkārtoti.  

2.2. Rakšanas darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda izpildītāja nosaukums, tā telefona 
numurs, darbu vadītāja telefona numurs, sertifikāta numurs. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietas 
aprīkojumu. 

2.3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta 
pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības 
izmaiņām jāpublicē sludinājums Jēkabpils vietējā laikrakstā.  

2.4. Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu 
policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.  

2.5. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs.  



2 
 

2.6. Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un 
transportlīdzekļu iebraukšana pagalmos. 

2.7. Ja atbildīgie darbinieki pārtrauc rakšanas darbus, izpildītājs netiek atbrīvots no atbildības par 
rakšanas darba vietas aprīkošanu līdz rakšanas darbu atļaujas atjaunošanai. 

2.8. Ja atbildīgie darbinieki anulē rakšanas darbu atļauju, tad izpildītājs netiek atbrīvots no atbildības 
par rakšanas darba vietas aprīkošanu un atjaunošanu.   

3. Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana. 

3.1. Darbu izpildītājam rakšanas darbu atļaujas (šo noteikumu 2. pielikums) saņemšanai Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā (turpmāk tekstā – VPA) jāiesniedz rakšanas darbu 
pieteikums (šo noteikumu 1. pielikums) un jāuzrāda šādi dokumenti: 

3.1.1. Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts; 

3.1.2. projekta plāna kopija un tā jānodod transporta un tīklu inženeirim; 

3.1.3.  līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs; 

3.1.4. rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma, 

3.1.5.  sertifikāts vai licence. 

3.2.  Būvniecības nodaļa, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek 
ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, 
būvniecības nodaļa var pagarināt rakšanas darbu atļauju.  
 

3.3. Izpildītājam par rakšanas darbu atļauju jāsamaksā pilsētas domes noteiktā nodeva. 

3.4. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš 
veiktiem rakšanas darbiem pilsētā. 

3.5. Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, Būvniecības nodaļai ir tiesības 
rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.  

4. Rakšanas darbu veikšanas kārtība. 

4.1.     Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt 
rakšanas darbu atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. 

4.2.   Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam, lai novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, jāuzaicina 
komunikāciju īpašnieki vai to pilnvarotas personas. Kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju 
izvietojums un pasākumi to saglabāšanai. 

4.3.  Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju 
drošību atbild izpildītājs, nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.  

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.  

4.5. Izpildītājs rakšanas darbus ceļu braucamajā daļā, ietvēs un stāvlaukumos veic ar beztranšeju 
ieguldīšanas (horizontāli vadāma urbšana, caurduršana, caurspiešana) metodēm.  

4.6. Ar Būvniecības nodaļas atļauju atsevišķos gadījumos veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi 
noteikumi: 

4.6.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un 
grunts apstākļiem. Asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar 
asfalta griezējiem; 

4.6.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu; 
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4.6.3. tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti 
slāņos līdz 0,3 m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā 
blīvuma; 

4.6.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar 
noteikumu, ja izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni 
novadīt uz brauktuves; 

4.6.5. rakšanas vietu atjaunošana jāveic saskaņā ar Pielikumu;  

4.6.6. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina 
transporta un gājēju kustības drošību;  

4.6.7. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, 
aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un 
biezums. Pēc aizbērtās tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs; 

4.6.8. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod 
īpašniekam vai tā pilnvarotai personai; 

4.6.9.  pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 24 stundu laikā; 

4.6.10. aizliegts sagatavot betonu, javu tieši uz brauktuves, ietves vai zālāja; 

4.6.11. iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem,kas nav zemāki par 2,5m, 
nebojājot koka mizu;(sk.2.zīm.), 

4.6.12. koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā iekārtot līmeniskus tērauda vairogus līdz 
1,5m rādiusā ap koka stumbru, ja ir intensīva kustība vai uzbērt 20cm grants vai šķembu slāni, ja ir 
periodiska kustība; 

4.6.13.  veicot ielu un laukumu cietā seguma klāšanas darbus, ap koka stumbru atstāt bez klājuma 
apdobi vismaz 1,5m diametrā, gājēju trotuāru zonā koka apdobi 1,5m diametrā noklāj ar 
specializētajām ūdens novades plāksnēm;ap krūmiem apdobei jābūt vismaz 0,5m platai; 

4.6.14. ierīkojot vai remontējot komunikācijas, aizliegts rakt bez saskaņota projekta dziļāk par 0.3m: ja 
koka stumbra diametrs ir līdz 0,15m- ne tuvāk par 2m no koka; ja kokam ir lielāks vainaga diametrs- 
attālums attiecīgi palielināms, krūmiem- ne tuvāk par 1,5m; 

4.6.15. koku sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku saknes;ja 
darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja 
jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni; 

4.6.16. ēku pamatu būvēšana koku sakņu sistēmas rajonā nav pieļaujama, izņēmuma gadījumus izvērtē 
Jēkabpils pilsētas daiļdārznieks, nosakot koku  saglabāšanas noteikumus;  

4.6.17.  paaugstinot vai pazeminot koka apkārtējo grunts līmeni, par līmeņa pazemināšanu vai 
paaugstināšanu tiek uzskatīta augsnes slāņa biezuma izmaiņa par 30cm;  

4.6.18.  būvmateriālu un citu materiālu (degviela, smērviela u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 
10m attālumā no kokiem vai krūmiem;  

4.6.19.  būvobjektu pievedceļi jāierīko ārpus sabiedriskajiem apstādījumiem; gadījumā, ja pievadceļu 
ierīkošana ārpus apstādījumiem nav iespējama, pabeidzot būvniecību, minētās teritorijas 
rekultivējamas.  

4.7. Šajos noteikumos noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 
stundu laikā izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanas. 

4.8. Veicot rakšanas darbus aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, 
ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c. 

4.9.  Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā 
neatzīmētas pazemes komunikācijas, apbedījumus, arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi 
jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo institūciju pārstāvji un jāinformē pašvaldība. 
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4.10. Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot pilsētas ielas, izbraucot no rakšanas darbu 
vietas; 

4.11.  Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides aizsardzības 
un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

5. Avārijas darbi. 

5.1. Avārijas darbus organizē juridiskās personas, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas. Rakšanas 
darbu atļaujas avārijas darbu veikšanai izsniedz līdz 10 kalendārām dienām. 

5.2. Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbi jāsāk nekavējoties, un jāveic 
maksimāli īsākā laikā, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus. Par avāriju 
nekavējoties jāpaziņo Būvniecības nodaļai. Tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 1000 
jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums un darbu izpildes vietas plāns Būvniecības nodaļā avārijas darbu 
veikšanai. 

5.3. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ielas segums jāatjauno nekavējoties pēc 
avārijas darbu pabeigšanas, ievērojot šo noteikumu prasības. 

5.4. Avārijas darbu vietas jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.5. Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, uzdodot šos darbus 
kā avārijas likvidēšanu. 

6. Rakšanas vietu atjaunošanas kārtība. 

6.1 Ja rakšanas darbi veikti būvju, transportbūvju, inženierkomunikāciju, hidrotehnisko būvju, 
ģeodēzisko punktu, labiekārtošanas elementu u.c. zonās, visi bojātie elementi izpildītājam jāatjauno 
atbilstoši būvniecības normu, bojātā elementa īpašnieka (apsaimniekotāja) un šo noteikumu prasībām. 

6.2. Ielas segums un transportbūvju elementi, neatkarīgi no esošo transportbūvju elementu 
stāvokļa, jāatjauno: 

6.2.1. ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar  bruģa segumu izņemot gadījumus, kad 
Būvniecības nodaļa saskaņo citu seguma veidu. Jāatjauno izjauktai ietvei piegulošās ietves apmales. 

6.2.2. ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres 
laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās. Seguma atjaunošanas 
robežas precizējamas Būvniecības nodaļā; 

6.2.3. ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves malas (apmales), segums 
jāatjauno līdz apmalei, ieskaitot apmales atjaunošanu. 

6.3. Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba joslas platumā, kurā 
tie ir iznīcināti vai bojāti. 

6.4. Ielu seguma atjaunošanas termiņus Būvniecības nodaļa nosaka atkarībā no darbu apjoma un 
ielas kategorijas: 

6.4.1. 48 stundu laikā pēc darbu beigšanas – maģistrālās ielās un ielās ar intensīvu transporta kustību; 

6.4.2. 72 stundu laikā – pārējās ielās. 

6.5. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams veikt ielas seguma 
atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu 
atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par būvorganizācijas 
līdzekļiem.  

6.6. Atjaunošanas darbi jāveic līdz izsniegtās rakšanas darbu atļaujas noteiktajam termiņam.  

6.7. Atjaunotos jebkura veida segumus izpildītājs pēc darbu pabeigšanas jānodod ne vēlāk kā 10 
kalendāro dienu laikā Būvniecības nodaļai.  

Par katru nokavēto dienu izpildītājam jāmaksā pilsētas Domes noteiktā nodeva. 
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6.8. Ja pēc rakšanas darbiem netiek atjaunoti bojātie elementi saskaņā ar rakšanas atļaujā noteikto 
termiņu, tad atjaunošanas darbus var organizēt Būvniecības nodaļa. 

     Veiktos atjaunošanas darbus apmaksā rakšanas darbu atļaujas saņēmējs. 

Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas. 

6.9. Ja 2 gadu laikā pēc rakšanas vietas nodošanas tā deformējas, atkārtotu rakšanas vietas 
atjaunošanu izpildītājs veic par saviem līdzekļiem ievērojot noteiktās tehnoloģijas. 

6.10. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m 
latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās 
organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu. 

6.11. Būvniecības nodaļai ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas seguma laboratoriskās 
pārbaudes. Ja laboratorijas pārbaužu atzinumā ir atklāta neatbilstība noteiktajām prasībām ielas 
seguma konstrukcijai vai materiāliem, kā arī spēkā esošiem normatīviem un 6.2.punktā minētais 
gadījums, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu. Visas izmaksas, kas saistītas ar laboratorijas atzinuma 
pārbaužu izpildi un defektu labošanu konkrētā rakšanas vietā, sedz izpildītājs. 

6.12. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts 
nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību. 

7. Atbildība par noteikumu neievērošanu. 

7.1. Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils pilsētā” neievērošanu vainīgās 
fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi;  

7.2.  Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils pilsētā” neievērošanu uzliek 
naudas sodu līdz 100,- Ls.  

7.3. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un sodu par tām uzliek Jēkabpils pilsētas domes 
administratīvā komisija (Latvijas APK 210.pants). 

7.4. Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils pilsētā” neievērošanu iekasētā 
soda nauda tiek izlietota: 

7.4.1. 50 % no iekasētās summas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai 
stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei; 

7.4.2. 50 % no iekasētās summas tiek ieskaitīta Jēkabpils Domes budžetā. 

8.4. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas LR 
likumdošanā paredzētajā kārtībā.  

 



9.pielikums. PAGALMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.pielikums. REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRI CEĻU KRUSTOJUMOS 
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11.pielikums. IELU NORĀŽU ZĪMES  UN  VELOSTATĪVA DETALIZĀCIJA  

 

Norāžu staba augstums ir 3,0 m un diametrs 100 mm, 
sieniņas biezums ne mazāk kā 3mm, pārklāts ar antikorozijas 
pārklājumu. Attālums no zemes virsmas līdz plāksnītei ne 
mazāks par 2.50 m. Staba krāsa RAL 6022. 

Ielu norādes plāksnītes fona krāsa RAL 6028, rāmīša un burtu 
krāsas tonis RAL 7047. 

Burtu fonts ARIAL vai ARIAL NARROW, ja ielas nosaukums ir 
garš. 

Ielu nosaukumu norādes plāksnītes izgatavojamas trīs 
dažādos izmēros atšķirībā no ielas nosaukuma burtu zīmju 
skaita.  

Atbilstoši izmēri ir: 160x420 mm, 160x640 mm vai 160x840 
mm. 
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12.pielikums. IELU KATEGORIJAS1 UN ATTĀLUMI STARP IELU SARKANAJĀM LĪNIJĀM 

 

B kategorijas iela – maģistrālās/tranzīta nozīmes  iela ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. 
Savienošanas funkcijas īstenošana un atbilstošās kvalitātes prasības ir noteicošas šīs kategorijas ielu izbūvē; 

C kategorijas iela – maģistrālās/pilsētas nozīmes iela vai tās posms, kam ir savienošanas un piekļūšanas funkcija. Šo ielu izbūvē noteicošās ir 
savienošanas funkcijas kvalitātes prasības, kuras var ierobežot pieguļošās apbūves veids un apjoms; 

D kategorijas iela – pilsētas rajona nozīmes iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina piekļūšanu atsevišķām zemes vienībām. Noteiktās 
diennakts stundās šī iela var veikt arī savienošanas funkciju; 

E kategorijas iela – vietējās nozīmes iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Šo 
ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības; 
*Tranzīta kravu kustība  pa Brīvības ielu līdz Zaļajai ielai un pa Zaļo ielu līdz Neretas ielai – pagaidu situācijā,  līdz Dolomīta ielas un tā 
pieslēguma  pie P76 izbūvei;  
**Tranzīta kravu kustība no Neretas ielu posmā pāri Daugavai uz Kurzemes prospektu līdz Ventas ielas -  pagaidu situācijā, līdz jaunā otrā 
tilta izbūvei pāri Daugavai Bebru ielas galā  

                                                           
1 Atbilstoši MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi 
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1.tabula. Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām 

Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

1 Jāņa Akurātera iela Zemgales iela līdz Arāju ielai 12-13 E 
Arāju iela līdz Neretas ielai 12-14,5 E 
Neretas iela līdz Jaunā ielai 10-12 E 
Jaunā iela līdz Brīvības ielai 12-14,5 E 

2 Alejas iela   12- 14 E 
3 Arāju iela Čiekura iela līdz Aldaunas ielai 14-20 D 

  Aldaunas ielai līdz Ilūkstes ielai 9-20 D 
  Ilūkstes iela līdz Zemgales ielai 7-20 D 

4 Akmeņu iela Brīvības iela līdz Pasta iela 7-12 E 
    Pasta iela līdz Akmeņu ielas 

beigām 
10-12 E 

5 Artilērijas iela no Palejas ielas līdz Ventas ielai 11-20 D 

    no Ventas ielas līdz Ķieģeļu ielai 11-20 D 
6 Asotes iela   12-13,5 E 
7 Aizkraukles iela   7-12 E 
8 Aiviekstes iela 

 
  

9 Avotu iela   8-12 E 
10 Aldaunas iela Pilsētas robeža līdz Tīruma ielai 25-34 C 

  Tīruma iela līdz Arāju ielai 25-32 C 
    Arāju iela līdz Neretas ielai 25-54,5 C 

11 Atmodas iela   6-12 E 
12 Atpūtas iela Jēkaba iela līdz Sila ielai 7-12 E 
    Sila iela līdz Nameja ielai 9-12 E 
    Nameja iela līdz  Jēkaba iela 12-13,5 E 

13 Augļu iela   4-12 E 
14 Augusta iela   6-12 E 
15 Ausekļa iela   10-12 E 
16 Auseklīša iela Pļaviņu iela līdz Kļavu ielai 10-12 E 

    Kļavu iela līdz Bebru ielai 20-24 D 
17 Aizupes iela   7-20 D 
18 Ā. Elksnes iela   18-25 C 
19 Ābeļu iela   12-18 E 
20 Baļotes iela   12 E 
21 Barona iela   11-12 E 
22 Bauskas iela   6-12 E 
23 Bērzu iela   12-14 E 
24 Bebru iela Neretas ielas aplis līdz Dūmu ielai 30-35 B 

  Dūmu iela līdz Bebru ielas tilts 35-38 B 
26 R. Blaumaņa iela Zaļā iela līdz Brīvības iela 12,5-20 D 

    Brīvības iela līdz Pļaviņu iela 8-12 E 

27 Brīvības iela Pilsētas robeža līdz Neretas ielas 
aplim 

18-25 C 

  Neretas ielas aplis līdz Vienības 
ielai 

13-25 C 

  Vienības iela līdz Pasta ielai 16-20 D 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

  Pasta iela līdz Zaļai ielai 8-20 D 
  Zaļā iela līdz Stadiona ielai 15-20 D 
  Stadiona iela līdz pilsētas robežai 15-20 D 

28 Brodu iela   12 E 
29 Celtnieku iela Brīvības iela līdz Sakas iela 17-20 D 

  Sakas iela līdz Zvanītāju iela 12-20 D 
30 Celtuves iela Rīgas iela līdz dambim 7-12 E 

  Gar dambi 12-19 E 

31 Cēsu iela   11-12 E 
32 Ceriņu iela   6-12 E 
33 Cukurfabrikas iela Dambis līdz Rīgas ielai 7-12 E 

  Rīgas iela līdz Varoņu ielas aplim 5-12 E 

34 Čiekuru iela   12-13 E 
35 Cukura iela   4-12 E 
36 Dambja iela Pļaviņu iela līdz Kļavu ielai 8-20 D 
    Kļavu iela līdz Andreja Pormaļa 

ielai 
10-20 D 

37 Daugavas iela   6-12 E 
38 Daugavkrasta iela    E 
39 Daugavsalas iela   12 E 

40 Dārznieku iela   6-12 E 
41 Dārzu iela Celtuves iela līdz Rīgas iela 12 E 

  Rīgas iela līdz Palejas ielai 9-12 E 
42 Daugavpils iela   25-35 B 

43 Dīķu iela   6-12 E 
44 Dzelzceļa iela   4,5-12 E 
45 Dzintara iela   4-12 E 
46 Dzirnavu iela Brīvības iela līdz Zaķu ielai 11-20 D 

  Zaķu iela līdz Tīruma ielai 14-20 D 
47 Dignājas iela   9-12 E 
48 Dolomīta iela   25-35 B 
49 Donaviņas iela   10-12 E 
50 Draudzības aleja iela Zemgales iela līdz M. Lutera iela 20-25 C 

  M. Lutera iela līdz Zaļai ielai  25-30 C 

51 Druvas iela   3-12 E 
52 Dunavas iela   10-12 E 
53 Dūmu iela   8-12 E 
54 Dzelzceļmalas iela   16,5-20 D 
55 Ezera iela   6-12 E 
56 Enerģijas iela   12-12,5 E 
57 Egļu iela   7-12 E 
58 Filozofu iela   9-12 E 
59 Ganību iela   7-12 E 
60 Ganu iela   5-12 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

61 Gaujas iela Kaļķu iela līdz Zemnieku iela 8-12 E 
  

 
Brodu iela līdz Zemnieku iela 5-12 E 

62 Gravas iela   12 E 
63 Graudu iela   4-12 E 
64 Gostiņu iela   9-12 E 
65 Gulbju iela   7-12 E 
66 Aleksandra Grīna iela   8-12 E 
67 Imantas iela   11-12 E 

68 Īves iela   9-12 E 
69 Ilūkstes iela   7-12 E 
70 Jēkaba iela Brīvības iela līdz A. Pormaļa ielai 8-12 E 

  A. Pormaļa iela līdz Nameja ielai 7-20 D 
  Nameja iela līdz Neretas ielai 10-20 D 

71 Jāņa iela Kalna iela līdz ielas beigām 12 E 

    Kraujas iela līdz Kalna ielai 6-12 E 
72 Jaunā iela Zaļā iela līdz Jēkaba ielai 12-20  D 

Jēkaba ielai līdz Viestura ielai 10-20  D 
Viestura iela līdz Zemgales ielai 9-12 E 

Zemgales iela līdz Meža ielai 12-20  D 
Meža iela līdz Neretas ielai 14-20  D 

73 Jūlija iela   8-12 E 
74 Kadiķu iela   8,5-12 E 
75 Kalna iela Siguldas iela līdz Kurzemes iela 11-12 E 

  Kurzemes iela līdz Zīlānu ielai 12-13 E 
76 Kalpu iela   6-12 E 
77 Kapu iela   25 C 
78 Kastaņu iela   7-12 E 
79 Katoļu iela Brīvības iela līdz Pasta ielai 6-12 E 

    Pasta iela līdz A. Pormaļa ielai 4-12 E 
80 Kavalērijas iela Lācplēša iela līdz Artilērijas ielai 14-20 D 

  Artilērijas iela līdz Kazarmu ielai 10-20 D 
81 Kārklu iela   6-12 E 

82 Kazarmu iela Rīgas iela līdz Pils ielai 9-20 D 
  Pils ielai līdz Kavalērijas ielai 6-20 D 

83 Klints iela   12-15 E 

84 Ķieģeļu iela no Zīlānu ielas līdz persp. 
Artilērijas ielai 

20-34 D 

    no Ķieģeļu ielas līdz Slimnīcas ielai 12-34 E 

85 Ķiršu iela   9-12 E 
86 Klostera iela   6-12 E 
87 Klusā iela   7,5-12 E 
88 Kokneses iela   10-12 E 

89 Krasta iela   6-12 E 
90 Kraujas iela   5-12 E 

91 Krāces iela   6-12 E 
92 Kuģu iela Krasta iela līdz Rīgas ielai 9-12 E 

  Rīgas iela līdz Palejas ielai 4-12 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

  Palejas iela līdz Kalna ielai 6-12 E 

93 Kungu iela   10-12 E 
94 Kurzemes iela  Rīgas iela līdz Jāņa Raiņa iela 17-35 B 

  Jāņa Raiņa iela līdz Ventas ielai 27-35 B 
  Rīgas iela līdz Mednieku ielai 10-12 E 
  Jāņa Raiņa iela līdz Ventas ielai 11-12 E 

95 Kļavu iela Auseklīša iela līdz Neretas ielai 20-21 D 

  Neretas iela līdz Vienības ielai 15-20 D 
  Vienības ielai līdz Dambja ielai 10-12 E 

96 Kaļķu iela   12 E 
97 Kalēju iela   7-12 E 
98 Krustpils iela   12-15 E 
99 Lazdu iela   12-14 E 

100 Lapu iela   5-12 E 
101 Latgales iela   12 E 

102 Lauku iela   6-12 E 
103 Lāčplēša iela 14. jūnija iela līdz Jāņa Raiņa ielai 12-17 E 

  Jāņa Raiņa ielai līfz Latgales ielai 12-20 E 
104 Ledus iela   18-20 D 
105 Lielā iela Zīlānu iela līdz Sporta iela 16-20 D 

  Sporta iela līdz Miera ielai 12-18 E 
106 Lielā Kapu iela   ? ? 
107 Liepu iela   6-12 E 
108 Liliju iela   8-12 E 
109 Līkā iela   6-12 E 
110 Līvānu iela   10-12 E 
111 Ļaudonas iela   11-12 E 
112 Mārtiņa Lutera iela   10-12 E 
113 Lakstīgalu iela   7-12 E 
114 Linarda Laicēna iela   7-12 E 

115 Lašu iela   9-12 E 
116 Madonas iela Rīgas iela līdz Aizupes ielai 25-26 C 

Aizupes iela līdz Rudens ielai 18-25 C 
Rudens iela līdz Veseļu ielai 14-25 C 
Veseļu iela līdz pilsētas robežai 15-20 D 

Rīgas iela līdz Daugavsalas ielai 12 E 
117 Mazā Zvaigžņu iela   12-15 E 
118 Mālu iela   12-20 E 
119 Mārītes iela   12-18 E 
120 Medņu iela   11-12 E 
121 Mednieku iela   10-12 E 
122 Mērnieku iela   8-12 E 
123 Mežaparka iela   10-12 E 
124 Meža iela Dignājas iela līdz Jaunā iela 12-13 E 

  Jaunā iela līdz Brīvības ielai 11-12 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

125 Mežāres iela   12 D 
126 Mežrūpnieku iela   12-13 E 
127 Meliorācijas iela   10-12 E 
128 Mēness iela   9-12 E 
129 Miera iela   10-12 E 
130 Meldru iela   9-12 E 
131 Nameja iela Zemgales iela līdz Viesītes iela 10-20 D 

    Viesītes iela līdz Oskara ielai 14-20 D 
    Oskara iela līdz Viestura ielai 23-25 C 
    Viestura ielai līdz Jēkaba ielai 20-25 C 
    Jēkaba iela līdz Zaļajai ielai 12-25 C 

132 Neļķu iela   10-12 E 
133 Nākotnes iela Viesītes iela līdz Jaunā iela 10-20 D 

  Viesītes iela līdz ielas beigām 12-19 E 
134 Neretas iela Zaļā iela līdz Zemgales ielai 35-44 B 

Zemgales iela līdz Brīvības ielai 35-44 B 
Brīvības iela līdz Kļavu ielai 27-35 B 
Kļavu iela līdz tiltam 35-38 B 
Tilts 35-62 B 

135 Nomales iela   7-12 E 
136 Niedru iela   6-12 E 
137 Oļu iela   12 E 
138 Ozolu iela   11-20 D 
139 Ogres iela   11-12 E 
140 Oskara iela   10-12 E 
141 Ošu iela   6-12 E 
142 Ostas iela   5-12 E 
143 Viktora Orehova iela   12-14 E 
144 Leona Paegles iela   6-12 E 
145 Pamatu iela   8-12 E 
146 Parka iela   9-12 E 

147 Pasta iela   7,5-12 E 
148 Palejnieku iela   4-12 E 
149 Andreja Pormaļa iela Zemgales iela līdz Viestura ielai 12-20 D 

  Viestura iela līdz R. Blaumaņa 
ielai 

9-20 D 

  R. Blaumaņa iela līdz Kapu ielai 7-12 E 
  Kapu iela līdz Dolomīta ielai 25 C 

150 Palejas iela Kurzemes iela līdz Ozolu ielai 11-20 D 
Ozolu iela līdz Rīgas ielai 12 E 

151 Pelītes iela Andreja Pormaļa iela līdz Brīvības 
ielai 

12-14 E 

  Brīvības iela līdz ielas beigām 10-12 E 
152 Pērses iela   9-12 E 
153 Pils iela   15-20 D 
154 Pilskalna iela   8-12 E 
155 Plostu iela   4-12 E 
156 Pļaviņu iela Kārklu iela līdz Leona Paegles iela 12-20 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

  Leona Pagles iela līdz Klostera 
ielai 

12-23 E 

  Klostera iela līdz Ostas ielai 5-12 E 
  Ostas iela līdz Mežrūpnieku ielai 8-12 E 

157 Pļevnas iela   6-12 E 
158 Priežu iela   6-12 E 
159 Puķu iela   8-12 E 

160 Andreja Pumpura iela   12 E 
161 Pureņu iela Zīlānu iela līdz Zīļu ielai 12-15 E 

    Zīļu iela līdz Klusajai ielai 9-12 E 
162 Putnu iela   8-12 E 
163 Pļaujas iela   7-12 E 
164 Radžu iela Ielas beigas līdz Dzirnavu ielai 15 E 

  Dzirnavu iela līdz Neretas ielai 20 D 
165 Ražas iela   8-11 E 

166 Jāņa Raiņa iela Rīgas iela līdz Kurzemes ielai 10-20 D 
  Kurzemes iela līdz Kavalērijas ielai 14-20 D 

167 Režģu iela   11-12 E 
168 Rēzeknes iela   18-20 D 
169 Rīgas iela Pilsētas robeža līdz Daugavpils 

ielai 
22-35 B 

Daugavpils iela līdz Gravas ielai 17-25 C 
Gravas iela līdz Līvānu ielai 18-25 C 
Līvānu iela līdz Staburaga ielai 15-25 C 
Staburaga iela līdz Celtuves ielai 19-25 C 
Celtuves iela līdz Madonas ielai 22-25 C 
Madonas iela līdz Ārijas Eksnes 
ielai 

31-35 B 

170 Mazā Rīgas iela   7-12 E 
171 Robežu iela   5-12 E 
172 Romas iela   4-12 E 
173 Rudens iela   12 E 
174 Rūpniecības iela   12 E 
175 Sakas iela   9-12 E 
176 Salas iela   10-12 E 
177 Salaskroga iela   3-12 E 
178 Saules iela   7-12 E 
179 Sēlijas iela   7-12 E 
180 Siguldas iela   12 E 
181 Sila iela   8-12 E 
182 Siliņu iela   8-12 E 
183 Kārļa Skaubīša iela Dambis līdz Rīgas ielai 6-12 E 

Rīgas ielai līdz Palejas ielai 10-12 E 
Palejas iela līdz 14. jūnija iela 17-12 E 

184 Slimnīcas iela Zīlānu iela līdz Rēzeknes ielai 12-20 D 
Rēzeknes iela līdz Ķieģeļu ielai 19-20 D 

185 Smilšu iela   4-12 E 
186 Smilgu iela   11-12 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
platums (m) 

Ielu 
kategorijas 

187 Sporta iela   8-20 D 
188 Sprīžu iela   6-12 E 
189 Staburaga iela   8-12 E 
190 Stacijas iela   8-12 E 

191 Stadiona iela   12-13 E 
192 Straumes iela   8-12 E 
193 Strauta iela   9-12 E 
194 Strūgu iela   3-12 E 
195 Vilhelma Strūves iela   7-12 E 
196 Godharda Fridriha 

Stendera iela 
  8-12 E 

197 Sūnu iela   6-12 E 
198 Tilta iela Zīlānu iela līdz Lazdu ielai 9-12 E 

Lazdu iela līdz Sporta ielai 6-12 E 
199 Tulpju iela   6-12 E 
200 Torņa iela   4-12 E 
201 Transporta iela   8-12 E 
202 Tīruma iela no Aldaunas ielas līdz Kaļķu ielai 15-20 D 

no Kaļķu ielas līdz pilsētas robežai 12-15 E 
203 Tvaika iela   12-15 E 

204 Upes iela   7-12 E 
205 Ūdens iela   7-12 E 

206 Ūdensvada iela   12 E 
207 Varoņu iela Madonas iela līdz Artilērijas ielai 23-35 B 

Rīgas iela līdz Madonas ielai 35-41 B 
208 Vārpu iela   10-12 E 
209 Vārnu iela   10,5-12 E 
210 Ventas iela   20-35 B 
211 Veseļu iela   12-25 C 
212 Vēju iela   7-12 E 
213 Vienības iela  Brīvības iela līdz Ledus ielai 25-28 C 

  Ledus iela līdz Kļavu ielai 25-38 C 

  Kļavu iela līdz Neretas ielai 25-33 C 
214 Viesītes iela Zemgales iela līdz Nameja iela 9-20 D 

Nameja iela līdz Nākotnes ielai 15-20 D 
Nākotnes iela līdz Saules ielai 12-15 E 

215 Vītolu iela   8-12 E 

216 Viļānu iela  8-12 E 
217 Viestura iela Neretas iela līdz Nameja ielai 13-25 C 

Nameja iela līdz Draudzības alejai 13-25 C 
Draudzības aleja līdz A. Pormaļa 
ielai 

10-20 D 

A. Pormaļa iela līdz Pasta ielai 7-12 E 
Pasta iela līdz Brīvības ielai 4-12 E 
Brīvības iela līdz Pļaviņu ielai 11-12 E 

218 Zaļā iela Neretas iela līdz Nameja ielai 19-25 C 
Nameja iela līdz Kapu ielai 12-25 C 

219 Zaķu iela   7-12 E 
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Nr. p.k. Ielas nosaukums Ielas posms Sarkano līniju 
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Ielu 
kategorijas 

220 Zemgales iela Aldaunas iela līdz Ilūkstes ielai 12-14 E 
Ilūkstes iela līdz Arāju ielai 10-12 E 
Arāju iela līdz Neretas ielai 12-19 E 
Neretas iela līdz Viesītes ielai 19-20 D 
Viesītes iela līdz Jaunai ielai 7-25 C 
Jaunā iela līdz Brīvības ielai 11-25 C 

221 Zemnieku iela   12 E 
222 Ziedu iela   8-12 E 
223 Ziemeļu iela   7-12 E 
224 Zīlānu iela Neretas iela līdz Ventas ielai 12-25 C 

Ventas iela līdz Kalēju ielai 17-35 B 
Kalēju iela līdz Lakstīgalu ielai 12-35 B 
Lalstīgalu iela līdz pilsētas robežai 20-35 B 

225 Zīļu iela   7-12 E 
226 Zīriņu iela   9-12 E 
227 Zvanītāju iela Brīvības iela līdz Celtnieku ielai 7-20 D 

Celtnieku iela līdz Pļaviņu ielai 3-12 E 
228 Zvaigžņu iela   10-12 E 
229 Zvejnieku iela   12-14 E 
230 14.jūnija iela Kārļa Skaubīša iela līdz Ozolu ielai 12-13 E 

  Ozolu iela līdz Parka ielai 20-21 D 
231 1.maija iela   13-20 D 
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13.pielikums. DEGRADĒTĀS TERITORIJAS 

N.p.k. Kadastra 
numurs 

Adrese Īpašumpiederība Zemesgabala 
platība (ha) 

Degradētās 
teritorijas 

platība (ha) 
1.  56010010067 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,27 1,27 

2.  56010010068 Kazarmu iela  11 juridiska persona 0,63 0,63 

3.  56010010110 Erniņi pašvaldība 5,58 5,58 

4.  56010010169 Ķieģeļu iela  19 pašvaldība 6,14 3,15 

5.  56010010170 Ķieģeļu iela  23 pašvaldība 6,89 4,04 

6.  56010011349 Rīgas iela 108/1 juridiska persona 0,09 0,09 

7.  56010011506 "Bekas" fiziska persona 2,79 0,47 

8.  56010011509 "Gailīši" pašvaldība 0,38 0,38 

9.  56010011510 Slimnīcas iela pašvaldība 8,42 4,35 

10.  56010011511 Ķieģeļu iela  13A pašvaldība 6,62 6,62 

11.  56010011513 Gar. koop. ROTORS(izsl.) fiziska persona 0,31 0,31 

12.  56010011525 Ķieģeļu iela   1 fiziska persona 0,36 0,36 

13.  56010011607 Artilērijas iela  18C juridiska persona 1,24 0,23 

14.  56010011616 Artilērijas iela  18B pašvaldība 4,63 3,45 

15.  56010011654 Artilērijas iela  20 juridiska persona 1,04 1,03 

16.  56010013045 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,86 1,86 

17.  56010013049 Jāņa Raiņa iela  83 juridiska persona 0,17 0,17 

18.  56010013066 Jāņa Raiņa iela  80 juridiska persona 1,10 1,10 

19.  56010013068 Kazarmu iela  12 juridiska persona 1,61 1,61 

20.  56010013226 Madonas iela  53 pašvaldība 3,44 3,33 

21.  56010013231 Zvaigžņu iela  12A pašvaldība 1,10 1,04 

22.  56010013243 Madonas iela  53A pašvaldība 0,42 0,42 

23.  56010013270 Madonas iela  27D juridiska persona 0,02 0,02 

24.  56010013375 Stacijas laukums   5 pašvaldība 0,66 0,66 

25.  56010015504 Kazarmu iela 10 juridiska persona 0,95 0,95 

26.  56010015510 Pils Rajons 205 juridiska persona 0,16 0,16 

27.  56010017133 Kazarmu iela pašvaldība 0,83 0,41 

28.  56010017134 Jāņa Raiņa iela pašvaldība 0,61 0,41 

29.  56010017135 Kavalērijas iela pašvaldība 0,81 0,79 

30.  56010020500 Celtnieku iela  23 pašvaldība 0,34 0,34 

31.  56010020579 Celtnieku iela  25 pašvaldība 0,58 0,58 

32.  56010021336 Celtnieku iela  19 pašvaldība 0,59 0,13 

33.  56010021352 Brīvības iela 288C juridiska persona 1,82 1,78 

34.  56010021370 Celtnieku iela  21 pašvaldība 0,30 0,07 

35.  56010021384 Celtnieku iela   3B fiziska persona 1,36 0,05 

36.  56010022617 Zaļā iela 30/2 fiziska persona 0,45 0,20 

37.  56010022623 Zaļā iela  32 juridiska persona 0,34 0,34 

38.  56010022625 Zaļā iela  32 juridiska persona 0,14 0,14 

39.  56010022650 Zaļā iela 32/1 fiziska persona 0,23 0,23 

40.  56010022754 Viestura iela  44 fiziska persona 0,67 0,67 

41.  56010027113 Celtnieku iela pašvaldība 1,92 0,02 

* Degradētas teritorijas - vietas (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas līdzšinējā laikā ir izmantotas  
un/vai apbūvēts, bet pašlaik  aktīva saimnieciskā darbība nenotiek, teritorijas ir  ekstensīvi izmantotas, 
nereti pilnībā vai daļēji pamestas, ar ēku graustiem vai citādi problemātiskas; iekļautas teritorijas 
plānojumā, lai veicinātu investīciju  piesaistes iespējas to sakārtošanai  un atgriešanai ekonomiskā 
apritē.  

Datu avots: pašvaldības informāciju uz 01.12.2017., precizējama turpmākā plānošanas procesā 


	Pages from II_TIAN_1_red_apspriesanai_finalllllllllllllll
	TIAN_pielikumi_apspriesanai
	1_pielik
	2_pielik
	3_pielik
	4_pielik
	5_pielik
	6_pielik
	7_pielikums
	8_pielik
	9_pielik
	10_pielik
	11_pielik
	12_pielikums
	13_pielik




