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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Noteikumi)  ir daļa no Priekuļu 
novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums), kas ir spēkā visā Priekuļu 
novada  administratīvajā  teritorijā  un  nosaka  prasības  teritorijas  apbūvei,  saimnieciskajai 
darbībai un cita veida teritorijas izmantošanai, atbilstoši saistošo noteikumu grafiskās daļas 
kartei „Teritorijas funkcionālais zonējums” un kartei “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”.

2. Noteikumi  ir  saistoši  visām  fiziskajām  un  juridiskajām  personām  –  zemes  īpašniekiem, 
tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot teritoriju plānošanu, nekustamo 
īpašumu izmantošanu un apbūvi,  jaunu zemes vienību veidošanu, zemes vienību robežu 
pārkārtošanu, ēku un būvju būvniecību.

3. Ja šajos Noteikumos nav īpaši atrunāts, kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums” noteiktajās 
zonās  piemēro  prasības  saskaņā  ar  Vispārīgajiem  apbūves  noteikumiem,  kurus  izdod 
Ministru kabinets.

4. Kartē  “Aizsargjoslas  un  apgrūtinājumi”  noteiktajās  un  attēlotajās  aizsargjoslu  un 
apgrūtinājumu teritorijās ir  piemērojamas šo Noteikumu prasības un prasības, ko nosaka 
augstāki normatīvie akti.  Aizsargjoslu (aizsardzības zonu) un apgrūtinājumu izmaiņas nav 
Priekuļu novada teritorijas plānojuma grozījumi.

5. Kartēs  noteikto  funkcionālo  zonu  un aizsargjoslu  robežu  precizējumi  atbilstošajā  mēroga 
noteiktībā nav teritorijas plānojuma grozījumi. Ja rodas neskaidrības par kartēs attēloto zonu 
robežām, tad jāievēro, ka zonas ir noteiktas pa zemes vienību robežām vai dabā redzamām 
(ceļi, grāvji u.tml.) kontūrām.

6. Ja  Noteikumos  zemes  vienībai,  kuras  izmantošana  ir  likumīgi  iesākta,  ir  noteikta  cits 
teritorijas izmantošanas veids vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās 
būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes 
vienības  īpašnieks  ir  tiesīgs  turpināt  likumīgi  iesākto  izmantošanu,  bet  jebkura  jauna 
izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši Noteikumu prasībām.

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

8. Teritorijās, kur ir spēkā esošs lokālplānojums vai detālplānojums, ievēro lokālplānojuma vai 
detālplānojuma noteikumus. Ja lokālplānojumu vai detālplānojumu atceļ, piemēro Teritorijas 
plānojumā noteikto izmantošanu.

9. Noteikumu  ievērošanu  kontrolē  Priekuļu  novada  pašvaldība  un  normatīvajos  aktos 
noteiktajos gadījumos citas institūcijas.

1.2. DEFINĪCIJAS

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

11. Apbūves augstums – ēkas un citas būves augstums ielas vai piebraucamā ceļa pusē no 
līmeņa pie  ēkas vidus  līdz  tai  ēkas daļai,  kas  aiztur  gaismas iekļūšanu  zem 45o  leņķa 
(dzegai,  jumta  malai,  jumta  korei,  kas  stāvāka  par  45o).  Stāvu  skaitā  ieskaita  visus 
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virszemes stāvus,  kā arī  cokola, mansarda,  jumta un tehnisko stāvu.  Jumta stāva izbūvi 
ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva 
platības. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tā griestu augstums ir 2,5 m un augstāks.

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

13.  Apbūves laukums – ēkas laukuma projekcija uz zemes, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs 
cokola līmenī,  ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un 
ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, stabiem, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā 
arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.

14. Apbūves līnija – attālums no zemes vienības robežas līdz kurai atļauts celt ēkas.

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

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

17. Ārtelpas elementi – objekti, kas izvietoti ārpus ēkām, paredzēti labiekārtojumam un teritorijas 
funkciju uzlabošanai (piemēram, skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, nožogojumi, 
rotaļu laukumi, reklāmas un informācijas zīmes).

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

19. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs - brīvās zaļās teritorijas attiecība pret visu apbūvēto teritoriju 
summu,  ko  aprēķina  procentos,  izmantojot  šādu  formulu:
b  =B  :  Z  x  100  %,
kur
b  –  brīvās  zaļās  teritorijas  rādītājs  (procentos);
B  –  brīvā  zaļā  teritorija  (m2);
Z – zemes vienības platība (m2).

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

21. Daudzstāvu apbūve – apbūve, kurā virszemes stāvu skaits ir četri un vairāk stāvu.
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22. Galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā.

23. Funkcionālā zona – ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri.

24. Iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgajā ielā vismaz 50 
% ēku atrodas uz šīs līnijas.

25. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko veic, 
lai noteiktā teritorijā būtu tehniski iespējams veikt būvniecību.

26. Inženiertīkls  vai  inženierkomunikācijas  –  būvju  kopums,  kas  sastāv  no  cauruļvadiem, 
kabeļiem,  vadiem,  aprīkojuma,  iekārtām  un  ierīcēm  un  paredzēts  elektroenerģijas, 
siltumenerģijas,  gāzes,  elektronisko  sakaru,  ūdens  un  citu  resursu  ražošanai,  pārvadei 
(transportam),  uzglabāšanai  vai  sadalei,  kā  arī  inženiertīklu  pievadiem  un  iekšējiem 
inženiertīkliem.

27. Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem 
un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām.

28. Kvartāls – ciema teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas, zemes vienību robežas, meži, 
ūdeņi vai, ja nav izveidojusies ielu struktūra, kādi citi dabiski šķēršļi.

29. Laukums – teritorija, ko izmanto sabiedriskiem nolūkiem, tai skaitā publiskiem pasākumiem, 
un kur var būt ierobežota transporta satiksme.

30. Mazstāvu apbūve – apbūve, kurā virszemes stāvu skaits nepārsniedz trīs stāvus.

31. Pagalms  –  ēkai  vai  ēku  grupai  piegulošā  teritorija  ar  dažādiem  labiekārtojuma  un 
apstādījumu elementiem.

32. Palīgēka – ēka, būve vai tās daļa, kas paredzēta funkcionālajā zonā atļautās galvenās ēkas 
izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, atsevišķa 
transportlīdzekļu  novietne  (garāža),  saimniecības  ēka,  klēts,  nojume,  darbnīca,  pirts, 
siltumnīca, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis, pagrabs u.tml. Palīgēka var tikt būvēta 
pirms galvenās ēkas vai arī kā vienīgā zemes vienības izmantošana.

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

34. Publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, 
parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas 
publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.

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

36. Stāvvieta  –  viena  transportlīdzekļa  novietošanai  paredzēta  un  šim  nolūkam  iekārtota 
(izbūvēta) platība zemes vienībā, ēkā vai publiskajā auto novietnē.

37. Teritorijas izmantošanas veids – teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības, būvju un 
zemes  izmantošanas  kopums,  kas  noteikts  teritorijas  plānojumā,  lokālplānojumā  un 
detālplānojumā.
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38. Transporta  infrastruktūra  –  būvju  komplekss,  kas  ietver  visu  veidu  transportam 
nepieciešamos  objektus  un  to  teritorijas  –  ielas,  ceļus,  tuneļus,  viaduktus,  satiksmes 
pārvadus, dzelzceļus ar dzelzceļa stacijām, jūras un upju ostas, lidostas, kanālus – kā arī  
citus to izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos objektus un sastāvdaļas.

39. Transportlīdzekļu novietne -  teritorija,  būve vai  būves daļa transportlīdzekļu  novietošanai. 
Novietnē ietilpst transportlīdzekļu stāvvietas, piebraucamie ceļi un vertikālās komunikācijas 
(rampas). Ir šādas novietnes:

39.1. segta autonovietne (garāža) – stāvvietas transportlīdzekļu novietošanai šim nolūkam 
izbūvētā ēkā vai ēkas daļā;

39.2. stāvlaukums – transportlīdzekļu novietošanai izbūvēts un ierīkots laukums, ietverot 
iebrauktuves un labiekārtojumu;

39.3. velonovietne – teritorija, būve vai būves daļa, kas izbūvēta vai ierīkota velosipēdu 
novietošanai.

40. Universālais  dizains  –  ēku  un  citu  būvju  projektēšana,  mēbeļu,  vides  labiekārtojuma 
elementu un citu funkcionālu priekšmetu un iekārtu izgatavošana, ņemot vērā visu iespējamo 
lietotāju  vajadzības,  lai  šos  izstrādājumus  un  būves  nevajadzētu  pielāgot  cilvēkiem  ar 
īpašām vajadzībām.

41. Vēja  parks  –  vienotā  sistēmā  saslēgtu  piecu  vai  vairāk  vēja  elektrostaciju  grupa,  kurā 
atsevišķas vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā 2 km attālumā cita no citas.

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

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

43. Plānojot  teritoriju  un veidojot  vidi,  ievēro  līdzvērtīgu  iespēju  principu,  kas paredz iespēju 
visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu 
pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, 
darba  vietām,  kultūras,  sporta,  atpūtas  un  citiem objektiem,  kā  arī  informācijas,  sakaru, 
elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem.

44. Vides un publiskās infrastruktūras plānošanā,  arhitektūras projektu  izstrādē un ieviešanā 
izmanto  universālā  dizaina  risinājumus,  lai  nodrošinātu  pieejamu  vidi  ar  vienlīdzīgām 
līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem.

45. Visā Priekuļu novada teritorijā, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām, ir atļauta:

45.1. esošo ielu un ceļu remonts un rekonstrukcija, AIV, AV un AVI kategorijas ceļu un C, D 
un E kategorijas ielu un māju un komersantu ceļu izbūve, rekonstrukcija un remonts;

45.2. objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietas;

45.3. apstādījumi un teritorijas labiekārtojums;

45.4. publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma) (24002);

45.5. inženierkomunikāciju tīkli un objekti;

45.6. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būves un meliorācijas sistēmas;

45.7. palīgēkas;

45.8. mākslīgs ūdensobjekts līdz 0,1 ha;

45.9. zemes  līmeņa  pazemināšana  vai  paaugstināšana  līdz  0,5  m,  kā  arī,  izstrādājot 
projektu  Būvniecības  likuma  kārtībā,  zemes  līmeņa  pazemināšana  vai 
paaugstināšana 0,5 m un vairāk;

45.10. lauksaimnieciska izmantošana (bez apbūves) un mežsaimnieciska izmantošana (bez 
apbūves), ja tas nav pretrunā ar funkcionālajā zonā definēto teritorijas izmantošanas 
veidu;

45.11. zemju  transformācija  citos  izmantošanas  veidos,  ja  tas  nav  pretrunā  ar 
augstākstāvošu normatīvo aktu;

45.12. mājražošana un amatniecība, ja tas nav pretrunā ar augstākstāvošu normatīvo aktu.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

46. Aizliegta  tāda  zemes  un  būvju  izmantošana,  kas  pārkāpj  normatīvajos  aktos  definētās 
robežvērtības un rada apdraudējumu lietotājam vai apkārtējiem īpašumiem – izraisa būtisku 
vides piesārņojumu, apdraud sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.

47. Aizliegts ciemu teritorijās veikt derīgo izrakteņu ieguvi.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

48. Vispārīgā gadījumā minimālās zemes vienības platības, ja šajos Noteikumos vai augstākos 
normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ir:
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48.1. ciemu teritorijās – 1200 m2;

48.2. ārpus ciemu teritorijām – 2 ha.

49. Izņēmums attiecināms uz gadījumiem, kad dēļ dabiskiem robežu elementiem un ņemot vērā 
iespējas  efektīvāk  izmantot  esošo  un  jauno  apbūvi,  koplietošanas  inženierbūves  un 
publiskās teritorijas, ir lietderīgi veidot mazāku zemes vienību, bet samazinot platību vairāk 
kā par 10% no pieļaujamās minimālās zemes vienības.

50. Prasības par zemes vienību minimālo platību neattiecas:

50.1. uz zemes vienībām, kas izveidotas līdz šo Noteikumu stāšanās spēkā;

50.2. ja zemes ierīcību veic inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai;

50.3. ja apvieno vairākas mazākas zemes vienības;

50.4. ja piesaista zemi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumam;

50.5. ja izstrādā konsolidācijas projektu;

50.6. uz apbūvētu zemes vienību sadali reālajās daļās, nodalot atsevišķās zemes vienībās 
uzbūvētas ēkas, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā 
ar  šajā  punktā  minētajiem  nosacījumiem  izveidotās  zemes  vienības  tālākā 
izman¬tošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam.

51. Jaunas zemes vienības var veidot tikai tad, ja jaunveidojamai zemes vienībai ir atrisināta 
piekļūšana,  atbilstoši  paredzētajam  teritorijas  izmantošanas  veidam  un  vismaz  šādi 
minimālie zemes vienības konfigurācijas parametri:

51.1. zemes vienības frontes platums ir 20 m;

51.2. zemes vienības robežas attālums no esošas ēkas kaimiņa zemes vienībā ir 4 m. Šo 
attālumu atļauts samazināt, pamatojoties uz abu zemes vienību īpašnieku notariāli 
apstiprinātu vienošanos, ja tiek ievērotas ugunsdrošības normas.

52. Ciemos zemes vienības dalīšana piecās un vairāk daļās atļauta, izstrādājot detālplānojumu 
un tikai teritorijās, kurām ir nodrošināta piekļūšana pie valsts vai pašvaldības ceļiem/ielām.

53. Veicot zemes ierīcību, novada dome ir tiesīga izvirzīt prasības un uzdot nekustamā īpašuma 
īpašniekam par labu pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem vai sabiedrībai kopumā:

53.1. pieprasīt nodrošināt vismaz vienu publisku pieeju pie ūdeņiem, ja zemes ierīcība tiek 
veikta vienībās, kas robežojas ar virszemes ūdeņiem.

53.2. piekļūšanu katrai  zemes vienībai pēc iespējas jāatrisina ar ceļu (ielu),  kas izdalīts 
atsevišķā zemes vienībā, izņēmuma gadījumos nosakot servitūtus, bet ne vairāk kā 
uz vienu nekustamo īpašumu.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Piekļūšanas noteikumi

54. Šo  Noteikumu  51. punktā  noteiktā  piekļūšana  ir  atrisināta,  ja  zemes  vienībai  ir  esošs 
pieslēgums vai ir iespējams izbūvēt pieslēgumu ceļam vai ielai.

55. Piekļūšana  pa  ceļa  servitūtu  ir  pieļaujama  tikai  izņēmuma  gadījumā  un  vienīgi  pie  jau 
esošiem īpašumiem. Jaunām zemes vienībām ievēro 53.2.punkta nosacījumus.

56. Ēku būvniecība zemes vienībā ir atļauta tikai pēc pieslēguma saskaņošanas un piebraucamā 
ceļa izbūves, ieklājot vismaz grants segumu.

57. Zemes vienībās ir  jānodrošina operatīvo un apkalpes dienestu  autotransporta piekļūšana 
ēkām un citām būvēm tās zemes vienības robežās, kurā atrodas būve.

58. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie valsts un pašvaldības ceļiem pieļaujams ne 
tuvāk kā 50 m attālumā no esoša krustojuma. Pieslēgumus pie ceļiem saskaņo ar autoceļa 
īpašnieku.

3.1.2. Vides pieejamības noteikumi

59. Detālplānojumos  un  būvprojektos  izstrādā  tādus  risinājumus,  kas  nodrošina  iespēju 
jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un 
pārvietoties vidē atbilstoši ārtelpas, būves vai telpas funkcijai.

60. Teritorijas labiekārtojuma risinājumus izstrādā atbilstoši universālā dizaina principiem.

61. Esošās  publiskās  ēkās,  kurās  tehniski  nav  iespējams  nodrošināt  ērtu  iekļūšanu  un 
pārvietošanos  personām  ar  īpašām  vajadzībām,  izmanto  alternatīvus  risinājumus  vides 
pieejamības nodrošināšanai.

3.1.3. Ceļu un ielu klasifikācija

62. Esošos ceļus un ielas iedala kategorijās atbilstoši to piederībai – valsts autoceļi, pašvaldības 
autoceļi, komersantu un māju autoceļi – un atbilstoši iedalījumam ievēro minimālo jaunas 
apbūves attālumu līdz ceļam. Valsts un pašvaldību ceļu un ielu sarakstu, kas pievienots šo 
Noteikumu  1.pielikumā  TIAN_1_piel_Celu_saraksts.pdf,  papildina  ar  jaunu  ekspluatācijā 
pieņemtu ceļu un ielu, un tas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

63. Jaunu ceļu un ielu plānošanā un projektēšanā ievēro ceļu un ielu funkciju un nozīmi atbilstoši 
65.,  66.  un  67.  punktiem,  kuru  pielieto  veidojot  pieslēgumus  pie  esošā  transporta  tīkla. 
Pieslēgumu var veidot, ja ielu kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par divām.

64. Vispārīgā  gadījumā  apbūves  teritoriju  sasaista  ar  valsts  autoceļu  tīklu,  ievērojot  šādus 
principus:

64.1. Tiešu pieslēgumu paredz pie pašvaldības vai valsts vietējā autoceļa.

64.2. Nepieļauj jaunu tiešu pieslēgumu pie valsts galvenā autoceļa.

64.3. Nepieļauj jaunu tiešu pieslēgumu pie valsts reģionālajiem autoceļiem, izņemot ja tas 
ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē.
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64.4. Jauna pieslēguma ierīkošanu  saskaņo ar autoceļa  īpašnieku un saņem tehniskos 
noteikumus.

65. A kategorijā ir ceļi lauku teritorijā:

65.1. AI  kategorijas  ceļš  –  galvenais  autoceļš  satiksmei  ar  ārvalstīm:  valsts  galvenais 
autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (E77);

65.2. AII kategorijas ceļš – starpreģionālais autoceļš satiksmei vairāku reģionu teritorijās 
starp galvenajiem autoceļiem, savieno galvenos centrus ar vidējiem centriem:

65.2.1. valsts reģionālais autoceļš P20 Valmiera - Cēsis – Drabeši;

65.2.2. valsts reģionālais autoceļš P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona.

65.3. AIII kategorijas ceļš – reģionālais autoceļš satiksmei starp vidējiem centriem, savieno 
vidējos centrus ar mazajiem centriem:

65.3.1. valsts reģionālais autoceļš P28 Priekuļi – Rauna;

65.3.2. valsts vietējais autoceļš V187 Valmiera–Rauna;

65.3.3. valsts vietējais autoceļš V323 Liepa – Smiltene;

65.4. AIV kategorijas ceļš – lauku ceļš, savieno mazos centrus, teritorijas:

65.4.1. valsts  vietējais  autoceļš  V183  Rauna–Mārsnēni–Ķerves  no  Mārsnēniem 
ziemeļu virzienā;

65.4.2. valsts vietējais autoceļš V330 Dukuri–Rāmnieki;

65.4.3. valsts vietējais autoceļš V321 Priekuļi–Jāņmuiža;

65.4.4. valsts vietējais autoceļš V296 Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava;

65.4.5. valsts vietējais autoceļš V320 Pievedceļš Cēsīm;

65.4.6. pašvaldības ceļš a6 Jāņmuiža-Rāmnieki Priekuļu pagastā.

65.5. AV kategorijas ceļš – lauku ceļš vietējai satiksmei lauku apvidos, savieno teritorijas ar 
augstākas kategorijas ceļiem:

65.5.1. valsts vietējais autoceļš V292 Cēsis–Pieškalni;

65.5.2. valsts  vietējais  autoceļš  V183  Rauna–Mārsnēni–Ķerves  no  Mārsnēniem 
dienvidu virzienā;

65.5.3. valsts vietējais autoceļš V332 Ķērpji–Jullas;

65.5.4. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā a2;

65.5.5. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā a6;

65.5.6. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā b9;

65.5.7. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā b10;

65.5.8. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā b19;

65.5.9. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā b20;

65.5.10. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā b32;

65.5.11. pašvaldības ceļš Veselavas pagastā b3;
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65.5.12. pašvaldības ceļš Veselavas pagastā b6;

65.5.13. pašvaldības ceļš Veselavas pagastā b7;

65.5.14. pašvaldības ceļš Priekuļu pagastā a7;

65.5.15. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā a1;

65.5.16. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā a10;

65.5.17. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā a17;

65.5.18. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā b4;

65.5.19. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā b5;

65.5.20. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā b27;

65.5.21. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā b28;

65.5.22. pašvaldības ceļš Mārsnēnu pagastā b29;

65.5.23. pašvaldības ceļš Liepas pagastā a1;

65.5.24. pašvaldības ceļš Liepas pagastā b7;

65.5.25. pašvaldības ceļš Liepas pagastā b10;

65.5.26. pašvaldības ceļš Liepas pagastā b11.

65.6. AVI kategorijas ceļš – lauku ceļš lauku un mežu apsaimniekošanai,  piebraukšanai 
ražošanas  objektiem,  zemnieku  vai  individuālajām  saimniecībām,  iestādēm  un 
mājām.  Kā  AVI  kategorijas  ceļi  tiek  noteikti  visi  pārējie  pašvaldības  ceļi,  kā  arī 
komersantu un māju ceļi.

66. Ja nākotnē tiek izbūvēts Priekuļu apvadceļš, tā kategorija ir AII.

67. B, C un D kategorijās pēc ceļa funkcijas un nozīmes ir noteiktas ielas ciemu teritorijās:

67.1. B kategorijas ielas ir paredzētas tranzītsatiksmei neapbūvētā ciemu teritorijā;

67.2. C kategorijas ielas ir paredzētas, lai savienotu ciema iekšējos centrus;

67.3. D  kategorijas  ielas  ir  paredzētas,  lai  apbūves  teritorijas  savienotu  ar  augstākas 
kategorijas ielām;

67.4. E  kategorijas  ielas  ir  paredzētas,  lai  nodrošinātu  piekļūšanu  nekustamajiem 
īpašumiem. E6 kategorija ir noteikta gājēju ceļiem.

68. Jaunas ielas un ceļa šķērsprofilu nosaka būvprojektā, ņemot vērā Latvijas valsts standartu, 
atbilstoši  plānotajai  ielas  vai  ceļa  funkcijai,  ņemot  vērā  inženierkomunikāciju  izvietošanai 
nepieciešamo teritoriju un projektēšanas prasības.

3.1.4. Veloceļu noteikumi

69. Veloceļi var būt ar vienvirziena un divvirzienu kustību, ar ne mazāk kā 0,5 m platām drošības 
joslām abās pusēs ceļam.

70. Veloceļus vienā klātnē atļauts ierīkot gar ceļiem un ielām, kurās ir noteikti braukšanas ātruma 
ierobežojumi autotransportam. Uz A un B kategorijas autoceļiem veloceļus nodala atsevišķā 
joslā.
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3.1.5. Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu novietnēm

71. Minimālais  nepieciešamo  autostāvvietu  skaits  noteikts  2.pielikumā 
TIAN_2_piel_Stavvietam.pdf.  Ja  Latvijas  valsts  standartu  vai  normatīvo  aktu  prasības 
nosaka lielāku nepieciešamo autostāvvietu skaitu, ievērojamas stingrākās prasības.

72. Ēka ar autostāvvietām un velosipēdu novietnēm jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.

73. Pašvaldība  var  ļaut  samazināt  autostāvvietu  minimālo  skaitu  ne  vairāk  par  30%  no 
2.pielikumā  noteiktā  minimālā  autostāvvietu  skaita,  ņemot  vērā  autostāvvietu  skaitu 
ietekmējošos  faktorus,  tai  skaitā  nodrošinājumu  ar  sabiedrisko  transportu  un  objekta 
paredzēto izmantošanu.

74. Esošām būvēm un  teritorijām autostāvvietu  un  velo  stāvvietu  skaita  normatīvu  pārskata 
gadījumos, ja:

74.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;

74.2. tiek palielināta būves platība;

74.3. tiek paplašināta objekta darbības apjomi.

75. Autostāvvietas izvieto tajā pašā zemes vienībā (vai būvē), uz kuras atrodas objekts.

76. Transportlīdzekļu  novietni  var  paredzēt  citā  zemes  vienībā,  ja  noslēdz  ilgtermiņa  nomas 
līgumu.

77. Prasības autobusu stāvvietām nosaka Būvvalde, ņemot vērā objekta darbības specifiku.

78. Īslaicīgās apstāšanās stāvvietas ir atļautas uz ielām, kuru platums ir 12 m un lielāks, un 
pašvaldības stāvlaukumos.

79. Autostāvvietu platību nosaka:

79.1. vienai vieglās automašīnas stāvvietai virszemes atklātā autostāvvietā - 25 m2;

79.2. vienai autobusa stāvvietai virszemes autostāvvietā - 75 m2;

79.3. vienai  kravas  automašīnas  stāvvietai  virszemes  atklātā  stāvvietā  -  atkarībā  no 
transportlīdzekļa tipa, bet ne mazāk kā 35 m2;

79.4. vienai velosipēda stāvvietai virszemes stāvvietā - 0,5 m2;

79.5. vienai vieglās automašīnas stāvvietai virszemes slēgtā autostāvvietā - 30 m2.

80. Iežogotām  autostāvvietām  ar  ietilpību  virs  10  transportlīdzekļiem  nodrošina  6  m  platu 
priekšlaukumu.

81. Atklātām  autostāvvietām  nodrošina  lietusūdens  savākšanu  un  novadīšanu  lietusūdens 
kanalizācijas sistēmā. Autostāvvietām ar ietilpību virs 20 autotransporta līdzekļiem paredz 
lietusūdens notekūdeņu attīrīšanu naftas produktu un cieto daļiņu uztveršanai.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

82. Visās  funkcionālajās  zonās  atļauta  inženierkomunikāciju  izvietošana.  To  būvniecību  veic 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

83. Jaunas inženierkomunikācijas ciemos izvieto galvenokārt joslā starp ielu sarkanajām līnijām, 
inženierkomunikāciju  koridoros  vai  joslā  starp  ielas  sarkano  līniju  un  būvlaidi,  ievērojot 
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normatīvo  aktu  prasības attiecībā uz  to  izvietojumu.  Jaunas inženierkomunikācijas ārpus 
ciemiem izvieto ceļu nodalījuma joslā vai aizsargjoslā, saskaņojot ar zemes īpašnieku.

84. Noteikumos noteiktie visu veidu augstuma ierobežojumi neattiecas uz inženierkomunikāciju 
objektiem.

85. Inženierkomunikāciju  būvniecības darbos ietilpst  teritorijas  sakārtošana  un ceļa,  ielas  un 
ietves seguma atjaunošana.

86. Inženierkomunikāciju  īpašnieks  nodrošina  izbūvēto  inženierkomunikāciju  reģistrēšanu 
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmā.

87. Pēc  inženierkomunikāciju  pārbūves  (rekonstrukcijas),  ekspluatācijā  nelietojamās 
inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc un aizvāc no teritorijas.

88. Ēkas nodrošina ar ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju. Jaunu ēku būvniecības gadījumā 
ciemos paredz pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, ja 
tie ir izbūvēti līdz zemesgabalam.

89. Ja  nav iespējama pieslēgšanās centralizētai  siltumapgādei,  pieļaujama lokālu  katlu  māju 
izbūve.

90. Atkarībā  no  objektiem  projektējamās  elektriskās  slodzes  lieluma,  rakstura  un  režīma, 
būvprojektā paredz iespēju apbūves teritorijā izvietot transformatoru apakšstaciju. To izvieto 
pēc iespējas tuvāk slodžu centriem un ielai, ceļam vai piebraucamam ceļam.

91. Jaunās  apbūves  teritorijās  paredz  vietu  inženierkomunikāciju  koridoriem  ēku  un  būvju 
pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem elektriskajiem tīkliem. Elektrisko tīklu un 
būvju projektēšanu un būvniecību veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

92. Plānojot  atkritumu  tvertņu  novietņu  izvietojumu,  izvērtē  funkcionālos,  higiēniskos  un 
estētiskos  aspektus,  kā  arī  apkārtējās  apbūves  raksturu.  Jaunās  apbūves  teritorijās  no 
atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas ievēro šādus attālumus:

92.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem;

92.2. ne tuvāk par 20 m no bērnu rotaļu laukuma vai atpūtas zonas;

92.3. ne tuvāk par 3 m no kaimiņu zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts 
blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums;

92.4. ne tuvāk par 10 m un ne tālāk par 100 m no galvenās ieejas dzīvojamā mājā vai 
publiskā ēkā.

93. Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz vismaz 2 m2 

un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Neatbilstoša izmantošana, uzsākta projektēšana un uzsākta būvniecība

94. Ja kāda zemesgabala vai ēkas izmantošana ir likumīgi iesākta, līdz Šo Noteikumu spēkā 
stāšanās, un šim zemesgabalam un ēkai teritorijas plānojumā tiek noteikts cits izmantošanas 
veids, tad uz šo zemesgabalu un ēku ir attiecināms neatbilstoša izmantojuma statuss.

95. Neatbilstoša izmantojuma statusa nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi 
uzsākto  izmantošanu,  bet  jebkura  jauna būvniecība un esošo būvju  rekonstrukcija  jāveic 
atbilstoši Noteikumu prasībām.
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96. Ja zemesgabala vai ēkas īpašniekam ir līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir akceptēts 
(saskaņots) būvprojekts vai izsniegta būvatļauja un to derīguma termiņi nav beigušies, tad 
īpašnieks ir tiesīgs pabeigt būvniecību.

97. Ja saskaņā ar šiem Noteikumiem ir jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tad to 
veic ar brīdi, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība, kā arī ja nekustamais īpašums tiek 
pārdots vai atdāvināts.

3.3.2. Stihiju postījumu atjaunošana

98. Īpašnieks  ir  tiesīgs  atjaunot  ugunsgrēkā  vai  dabas  stihiju  rezultātā  nopostītas  vai  daļēji 
nopostītas  ēkas  vai  citas  būves  to  sākotnējiem  izmantošanas  mērķiem,  arī  ja  ēkām  ir 
neatbilstoša izmantojuma statuss.

3.3.3. Būvlaide

99. Jaunās apbūves teritorijās ciemos būvlaides minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas ir 6 
m, no piebrauktuves vai gājēju ceļa nodalījuma joslas – ne mazāk kā 3 m. Izņēmums – 
jaunai dzīvojamai apbūvei ciemos pie valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem 
būvlaide sakrīt, bet nav mazāka par ceļa aizsargjoslu.

100. Ciemos,  kur  eksistē  iedibināta  būvlaide,  galveno  ēku  izvieto  tā,  lai  tās  pret  ielu  vērstās 
fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi. Izņēmumu gadījumus saskaņo ar Būvvaldi.

101. Lauku teritorijās būvlaidi nosaka kā attālumu no autoceļa aizsargjoslas. Būvlaide var sakrist 
ar ceļa aizsargjoslu, bet nevar būt mazāka par to, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 
transporta  infrastruktūras  un  transporta  apkalpes  objektu  būvniecībai,  kā  arī 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai, saskaņojot ar autoceļa īpašnieku.

3.3.4. Apbūves līnija

102. Minimālais  attālums no  dzīvojamo  telpu  logiem līdz  jebkurai  ēkai  blakus  zemes  vienībā 
nedrīkst  būt  mazāks  par  6  metriem.  Jebkuras  būves,  izņemot  inženierbūves,  žogu  un 
labiekārtojuma  elementus,  nav  atļauts  izvietot  tuvāk  par  3  metriem  no  kaimiņa  zemes 
vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts kaimiņa zemes vienības īpašnieka rakstisks 
saskaņojums.

103. Ēku izvietot tuvāk vai tieši  pie robežas atļauts tikai gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības 
normas, tiek ievērotas ēku un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī ir saņemts blakus 
zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

104. Minimālā apbūves līnija no upēm, ezeriem, mākslīgiem ūdensobjektiem un valsts nozīmes 
meliorācijas grāvjiem ir ne mazāk kā 10 m no krasta augšējās krants vai ārpus applūstošās 
teritorijas. Minimālais attālums no koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas grāvjiem – 5 
m no grāvja krants.

105. Attālums no ēkām, no būvēm un no inženiertīkliem līdz kokiem un krūmiem:

105.1. Ēkas un būves nav atļauts celt tuvāk kā vainaga attālumā no zemes vienībā vai tam 
blakus augošu kokiem, bet ne vairāk kā 12 m no koka stumbra, ja koks nav atzīts par 
aizsargājamu koku;

105.2. Ēkas un būves nav atļauts celt tuvāk kā 10 m no aizsargājama koka vainaga.

106. Minimālā apbūves līnija no dzelzceļa infrastruktūras nosakāma ārpus aizsargjoslām.
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3.3.5. Būvju izvietojums zemes vienībā

107. Galveno ēku izvieto uz būvlaides, pārējās ēkas – pagalma dziļumā.

108. Plānojot būvju izvietojumu zemes vienībā, ievēro 3.3.3.nodaļā noteikto būvlaidi, 3.3.4.nodaļā 
noteikto  apbūves  līniju  un  apbūves  ierobežojumus  aizsargjoslās  un  citās  apgrūtinātajās 
teritorijās.

109. Minimāli attālumi no jaunas ēkas līdz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu namiem ir:

109.1. līdz ēkas garākajai fasādei jāpieņem ne mazāks par 15 m;

109.2. līdz ēkas gala fasādei jāpieņem ne mazāks par 10 m;

109.3. ja  tiek  ievērotas  insolācijas  prasības,  minimālos  attālumus  var  samazināt,  bet  ne 
vairāk kā par diviem metriem.

3.3.6. Žogi

110. Ja  zemes  vienību  iežogo,  žogu  izvieto  uz  zemes  vienības  robežas,  ievērojot,  ka  žogu 
novieto:

110.1. gar ielu – pa sarkano līniju, gar ceļu – pa ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;

110.2. stūra zemes vienībās – pa redzamības trīsstūriem;

110.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm – par tauvas joslas robežu;

110.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.

111. Starp kaimiņu zemes vienībām žogus būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties.

112. Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.

113. Žogiem, kas pārsniedz 1 metru augstumu, nodrošina caurredzamību. Izņēmums – tehniskas 
un rūpnieciskas apbūves teritorijas, kurām atļauts veidot necaurredzamus žogus.

114. Jābūvē attiecīgajam ciemam raksturīgie žogu tipi. Tiem jābūt stilistiski saskaņotam ar ēku un 
kaimiņu zemes vienību žogu arhitektūru.

115. Ja blakusesošo zemes īpašumu īpašnieki nevar vienoties par robežžoga veidu un augstumu, 
to ar lēmumu nosaka Būvvalde.

116. Aizliegta  dzeloņstiepļu  un  surogātmateriālu  (piemēram,  metāllūžņu  vai  plastmasas 
atgriezumu) izmantošana žogu būvniecībā.

117. Aizliegts nožogot esošo daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu 
teritorijas, publiskās teritorijas (P), izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi, vai teritorijas 
labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žodziņš ne augstāks par 1 metru.

3.3.7. Būves dzīvniekiem

118. Līdz  jaunām  lauksaimniecības  dzīvnieku  turēšanai  paredzētām  būvēm  ievēro  šādus 
minimālos attālumus no esošās dzīvojamās un publiskās apbūves:

118.1. 50 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 20 dzīvnieku vienībām;

118.2. 100 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 21 līdz 50 dzīvnieku vienību;

118.3. 300 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 51 līdz 500 dzīvnieku vienību;

118.4. 500 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu vairāk par 501 dzīvnieku vienību.
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119. Šo noteikumu 118.punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, ja esošo lauksaimniecības 
dzīvnieku  turēšanai  paredzēto  būvju  tuvumā  tiek  plānota  jauna  dzīvojamā  vai  publiskā 
apbūve.

120. Šo noteikumu 118.punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja lauksaimniecības 
dzīvnieku  turēšanai  paredzētās  būves  un  dzīvojamā  apbūve  pieder  vienam īpašniekam, 
atrodas vienā zemes vienībā vai ir panākta savstarpēja vienošanās.

121. Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā 
cūku  blīvums  nepārsniegtu  1500  dzīvnieku  vienības.  Šī  prasība  neattiecas  uz  cūku 
novietnēm, kurās tiek turētas piecas vai mazāk dzīvnieku vienības.

122. Ciemu teritorijā jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, kurās ir vairāk par 5 
dzīvnieku  vienībām,  aizliegts  izvietot,  izņemot  Lauksaimniecības  zemēs  (L2),  ja  ievēro 
118.punktā minētos minimālos attālumus un nodrošina pasākumus aizsardzībai pret troksni, 
smakām un citiem negatīviem faktoriem. Pasākumus nodrošina tajā zemes vienībā,  kurā 
atrodas  lauksaimniecības dzīvnieku  turēšanai  paredzētās  būves,  neradot  apgrūtinājumus 
blakus esošo zemes vienību īpašniekiem.

3.3.8. Fasādes, jumti un reklāmas

123. Katra  nekustamā  īpašnieka  īpašnieks  uztur  kārtībā  sava  īpašuma  ēkas  fasādes,  ūdens 
notekcaurules, renes un jumtu.

124. Jumtus un notekcaurules izbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu nekustamo īpašumu.

125. Nav atļauta patvaļīga satelītantenu novietošana uz jumtiem un balkoniem, virs erkeriem vai 
to piestiprināšana pie ēku fasādēm.

126. Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana.

127. Atsevišķi stāvošu reklāmas objektu izvietojumu saskaņo ar Būvvaldi un autoceļa īpašnieku, 
ja tādus ir plānots izvietot pie publiskajiem autoceļiem.

3.3.9. Apgaismes ķermeņi un ārtelpas elementi

128. Ārtelpas apgaismošanai  izmanto  pie  stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus.  Atļauts 
dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katras ielas 
vai publiskās teritorijas robežās.

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

130. Ar apgaismojumu nodrošina daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas un 
publiskās ārtelpas teritorijas.

131. Izvietojot  apgaismes  ķermeņus  publiskajā  ārtelpā,  ievēro,  lai  to  novietojums  netraucē 
satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

132. Uzstādot apgaismojumu lidlauka satiksmes zonā 5 km rādiusā ap lidlauku, Būvvalde izvērtē, 
vai nepieciešami tehniskie noteikumi no Civilās aviācijas aģentūras.
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3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Apstādījumi

133. Īpašnieka pienākums ir nepieļaut, ka esošie koki, krūmi, tostarp dzīvžogi un citi stādījumi:

133.1. izplešas ārpus zemes vienības robežas;

133.2. traucē ēku insolācijai;

133.3. traucē gājēju, velosipēdistu un transporta kustībai;

133.4. bojā esošās ēkas un inženierbūves.

134. Zemes īpašniekiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā nodrošināt koku un 
krūmu minimālo attālumu līdz kaimiņa zemes vienību robežām. Koki, kuru pieauguša koka 
augstums pārsniedz 1,8 m, stādāmi vismaz 5 m attālumā no blakus esošas zemes vienības 
robežas, ābeles - 3 m, plūmes un ķirši - 2 m, ogu krūmi - 1 m attālumā. Izņēmums: ja starp 
kaimiņiem ir panākta rakstiska vienošanās.

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

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Aizsardzība pret trokšņiem

136. Dzīvojamo un publisko apbūvi izvieto ārpus valsts autoceļu aizsargjoslas, izņemot servisa 
objektus, kuru izvietojumu ir saskaņojis autoceļa īpašnieks.

137. Jaunu dzīvojamo un publisko apbūvi ir atļauts novietot teritorijās, kurās ir pārsniegti trokšņu 
normatīvi, ja:

137.1. būvprojektā ir ņemti vērā būvakustikas būvnormatīvi;

137.2. tiek veikti prettrokšņu pasākumi attiecībā pret trokšņa avotu tā, lai netiktu pārsniegti 
trokšņa robežlielumi telpās un teritorijās.

138. Pirms  jauna  ražošanas  rakstura  objekta  būvniecības  būvvalde  var  noteikt  prasību  veikt 
esošo un prognozēto trokšņu līmeņu modelēšanu, iekļaujot trokšņu mērījumus, un nosakot 
esošās  un  prognozētās  trokšņa  līmeņu  pārsniegumu  vietas,  teritorijas,  ēkas,  ietekmēto 
cilvēku skaitu. Atbilstoši modelēšanas rezultātiem, būvprojektā jāparedz trokšņu slāpēšanas 
pasākumi.

139. Prettrokšņa pasākumus īsteno saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5.2. Potenciāli piesārņotās vietas

140. Teritorijās  un  objektos  pirms  jaunas  atļautās  izmantošanas  uzsākšanas  vai  būvniecības 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  veic  izpēti.  Ja  saskaņā  ar  izpētes  rezultātiem  ir 
pārsniegti  vides  kvalitātes normatīvi  vai  piesārņojums apdraud vai  var  apdraudēt  cilvēku 
veselību vai vidi. Pirms būvdarbu uzsākšanas veic teritorijas sanāciju.
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3.5.3. Applūstošās teritorijas

141. Applūstošajās teritorijās nav atļauta jauna apbūve, izņemot apbūvi, kas nodrošina esošās 
apbūves aizsardzību, būvējot krasta nostiprinājumus un veicot esošās apbūves aizsardzības 
pasākumus.

142. Esošā apbūve aprīkojama ar tādiem inženiertehniskās apgādes risinājumiem, kas nodrošina 
apbūvi pret applūšanas risku.

143. Krasta  stiprināšanas  inženiertehniskos  pasākumus  veic,  kompleksi  izvērtējot  ietekmi  uz 
apkārtējām zemes vienībām.

144. Zemes vienībās, kuras kartē „Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” ir noteiktas kā applūstošas, 
atļauts  uzsākt  būvniecību,  ja  lokālplānojumā  vai  detālplānojumā  ir  precizēta  applūstošās 
teritorijas robeža un būve tiek plānota ārpus applūstošās teritorijas.

145. Applūstošo teritoriju robežu precizē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai.

146. Applūstošo  teritoriju  robežu  attēlošana  augstas  detalizācijas  grafiskajā  materiālā  nav 
teritorijas plānojuma grozījumi.

3.5.4. Grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves

147. Būvdarbi vai cita saimnieciskā darbība nedrīkst izjaukt esošo meliorācijas sistēmu darbību 
un bojāt valsts un koplietošanas meliorācijas būves un ierīces.

148. Ja  ūdens novadīšanas risinājuma  prasības zemes  ierīcības  projektā,  detālplānojumā  vai 
būvprojektā nav saskaņotas citādi,  saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces,  iekļaujot 
grāvjus vienotā noteces sistēmā.

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

3.5.5. Prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai

150. Teritorijās,  kurās  ir  atļauta  apbūve,  pirms  būvdarbiem  veic  teritorijas  inženiertehnisko 
sagatavošanu.

151. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert  atsevišķus pasākumus vai pasākumu 
kompleksu:

151.1. teritorijas drenāžu;

151.2. teritorijas uzbēršanu;

151.3. krasta nostiprinājumu dambju būvniecību un sūkņu staciju izbūvi, ja jāaizsargā esoša 
apbūve;

151.4. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;

151.5. inženierkomunikāciju izbūvi;

151.6. piebraucamo ceļu izbūvi.

152. Teritorijas uzbēršanai aizliegts izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus.

153. Veicot  zemes  līmeņa  pazemināšanu  vai  paaugstināšanu  vairāk  nekā  par  0,5  m,  ievēro 
Vispārīgo apbūves noteikumu reljefa un augsnes virskārtas aizsardzības prasības.

154. Pirms  būvniecības  izvērtē  esošo  meliorācijas  sistēmu  stāvokli.  Teritorijās  ar  augstu 
gruntsūdeņu  līmeni  veic  hidroģeoloģisko  izpēti  un  izvērtē  būvniecības  ietekmi  uz 
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gruntsūdeņiem.  Ja  nepieciešams,  detālplānojuma  vai  būvprojekta  sastāvā  izstrādā 
meliorācijas sistēmas pārkārtošanas risinājumu.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

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

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.1.1. Pamatinformācija

155. Savrupmāju  apbūves  teritorija  (DzS)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  mājokļa  funkciju  savrupam dzīvesveidam,  paredzot 
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

156. Savrupmāju apbūve (11001).

157. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

158. Dārza māju apbūve (11003).

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

160. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

161. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

162. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

163. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

164. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

165. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

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

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

167 1200 *1 30 *2 12

1. Apbūves blīvums publiskai apbūvei 40%. Apbūves blīvumu var paaugstināt, ja vienā zemes vienībā būvē galveno un papildizmantošanas būvi, bet ne vairāk kā 50%

2. Apbūves blīvums publiskai apbūvei 40%. Apbūves blīvumu var paaugstināt, ja vienā zemes vienībā būvē galveno un papildizmantošanas būvi, bet ne vairāk kā 50%.

4.1.1.5. Citi noteikumi

168. 167. Jaunās apbūves teritorijās ēku būvniecību atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves

169. 168. Maksimālais galveno, papildizmantošanas un palīgēku skaits vienā zemes vienībā netiek noteikts, ievērojot šādas prasības

169.1. 168.1 tiek ievēroti apbūves rādītāji

169.2. 168.2. pie katras galvenās un papildizmantošanas ēkas tiek nodrošināta teritorija 1000 m2 platībā

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)

4.2.1.1. Pamatinformācija

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

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

171. Savrupmāju apbūve (11001).

172. Rindu māju apbūve (11005).

173. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
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4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

174. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

175. Biroju ēku apbūve (12001).

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

177. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

178. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

179. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

180. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

181. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

182. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

183. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

184. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

185. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.2.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

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

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

186 1200 40 16 30

4.2.1.5. Citi noteikumi

187. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu dzīvojamo ēku vai daudzdzīvokļu nama sekciju, vai dvīņu mājas daļu un saimniecības ēkas.

188. Zemes vienībā nodrošina minimālo vietu skaitu vieglo automašīnu novietošanai: atbilstoši 3.1.punkta prasībām
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189. Veidojot jaunas mazstāvu apbūves teritorijas (10 un vairāk māju grupai vai 12 un vairāk dzīvokļu namam), jāparedz neapbūvētas teritorijas  
(labiekārtotu ārtelpu) – apstādījumus u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejami sabiedrībai. Šajās teritorijās  
neietilpst ūdenstilpnes un ūdensteces ar aizsargjoslām, kā arī ielu un ceļu braucamās daļas.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1)

4.3.1.1. Pamatinformācija

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

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

191. Rindu māju apbūve (11005).

192. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

193. Biroju ēku apbūve (12001).

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

195. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

196. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

197. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

198. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

199. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

200. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

201. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

202. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
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203. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

204. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

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

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

205 1200 40 20 30

4.3.1.5. Citi noteikumi

206. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu dzīvojamo ēku vai daudzdzīvokļu nama sekciju, vai rindu mājas sekciju un saimniecības ēkas.

207. Koplietošanas pagalmos nodrošina  bērnu  rotaļu  laukumus,  pieaugušo  atpūtas vietas,  saimnieciskos laukumus (t.sk.  atkritumu konteineru 
izvietošanai), kā arī autostāvvietas iedzīvotājiem.

208. Jaunu papildizmantošanas veida ēku būvniecībai  daudzdzīvokļu  māju  koplietošanas pagalmos saņem pašvaldības un dzīvokļu  īpašnieku 
piekrišanu

209. Zemes vienībā jānodrošina minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai: atbilstoši 3.1.punkta prasībām.

210. Veidojot  jaunas  daudzstāvu  apbūves  teritorijas  (12  un  vairāk  dzīvokļu  namam),  jāparedz  neapbūvētas  teritorijas  (labiekārtotu  ārtelpu)  – 
apstādījumus u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejami sabiedrībai. Šajās teritorijās neietilpst ūdenstilpnes un 
ūdensteces ar aizsargjoslām, kā arī ielu un ceļu braucamās daļas.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.1.1. Pamatinformācija

211. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un  
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
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4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

212. Biroju ēku apbūve (12001).

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

214. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

215. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

216. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

217. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

218. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

219. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

220. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

221. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

222. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

223. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

224. Rindu māju apbūve (11005).

225. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

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

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

226 1200 *3 40 16 30

3. Lauku teritorijā 2 ha
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4.4.1.5. Citi noteikumi

227. Publiskajās apbūves teritorijās jaunu dzīvojamo apbūvi funkcionāli (ar labiekārtojuma, satiksmes organizāciju) nodala no publiskās apbūves.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

4.5.1.1. Pamatinformācija

228. 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.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

229. Savrupmāju apbūve (11001).

230. Rindu māju apbūve (11005).

231. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

232. Biroju ēku apbūve (12001).

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

234. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

235. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

236. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

237. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

238. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

239. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

240. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

241. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

242. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
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243. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

244. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

245. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

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

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

246 1200 50 20 30

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.1.1. Pamatinformācija

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

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

248. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

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

250. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

251. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
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252. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

253. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

254. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

255. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

256. Noliktavu apbūve (14004).

257. Lidostu un ostu apbūve (14005).

258. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

259. Biroju ēku apbūve (12001).

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

261. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna no līdz Atruna

262 70 20 *4

4. ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības

4.6.1.5. Citi noteikumi

263. Zemes vienības robežās veic pasākumus, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un cita veida piesārņojuma. Izņēmums – ja  
apkārtējās  teritorijās  uzsāk  jaunu  būvniecību,  jaunās būvniecības ierosinātājs  paredz  pasākumus jaunā  objekta  aizsardzībai  pret  esošās 
rūpnieciskās apbūves nevēlamo ietekmi uz to.
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4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija. Autoceļi un ielas. (TR1)

4.7.1.1. Pamatinformācija

264. 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

265. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

266. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

267. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

268. Biroju ēku apbūve (12001).

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

270. Noliktavu apbūve (14004).

271. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr. Apbūves augstums (m)

no līdz Atruna

272 12 *5

5. attiecas uz papildizmantošanas veidiem
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4.7.1.5. Citi noteikumi

273. Papildizmantošanas veidu apbūve ir atļauta, tikai saskaņojot ar transporta infrastruktūras īpašnieku.

274. Papildizmantošanas veidu apbūvei maksimālais apbūves augstums – 12 m.

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija. Dzelzceļš (TR2)

4.7.2.1. Pamatinformācija

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

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

276. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

277. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

278. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

279. Biroju ēku apbūve (12001).

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

281. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

282. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nr. Apbūves augstums (m)

no līdz Atruna

283 12 *6

6. attiecas uz papildizmantošanas veidiem
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4.7.2.5. Citi noteikumi

284. Papildizmantošanas veidu apbūve ir atļauta, tikai saskaņojot ar transporta infrastruktūras īpašnieku.

285. Papildizmantošanas veidu apbūvei  maksimālais apbūves augstums – 12 m,  ja  savādāk nenosaka dzelzceļa  infrastruktūras tehnoloģiskās 
procesa normatīvi.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA1)

4.8.1.1. Pamatinformācija

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

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

287. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

288. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

289. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

290. Noliktavu apbūve (14004).

291. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

292. Biroju ēku apbūve (12001).

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

294. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr. Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) 
(pašvaldības noteiktais)
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Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

295 70 16 *7 10

7. ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.1.1. Pamatinformācija

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

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

297. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

298. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

299. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

301. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

302. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

303. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
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4.9.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

304 1200 *8 20 9 *9

8. Lauku teritorijā 2 ha

9. Prasība attiecas tikai uz attiecas uz papildizmantošanas veidiem ciemu teritorijās

4.9.1.5. Citi noteikumi

305. Dabas un apstādījumu teritorijām pirms jaunu ēku būvniecības būvprojekta sastāvā izstrādā labiekārtojuma projektu. Sezonas ēku izvietošanu 
saskaņo pašvaldībā un būvvaldē, GNP teritorijā – ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija. Kapsēta (DA2)

4.9.2.1. Pamatinformācija

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

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

307. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

308. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

4.9.2.4. Apbūves parametri

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

310 1200

4.9.2.5. Citi noteikumi

311. Par  papildizmantošanas  būvju  nepieciešamību  lemj  pašvaldība.  Papildizmantošanai  apbūves  parametrus  nosaka  atbilstoši  funkcionālajai 
nepieciešamībai un būvniecības iecerei.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M1)

4.10.1.1. Pamatinformācija

312. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

313. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

314. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

315. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

316. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

317. Viensētu apbūve (11004).

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

319. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

320. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

321. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
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4.10.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

322 20000 *10 15 14 *11

10. Ciemu teritorijā 1200 m2

11. Ja augstumu nenosaka nozares normatīvo aktu prasības

4.10.1.5. Citi noteikumi

323. Veicot  derīgo  izrakteņu  ieguvi  darbību,  jebkuras  izmaiņas  purvu  hidroloģiskajā  režīmā  saskaņo  ar  Valsts  meža  dienestu  un  valsts  SIA  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

324. Ja plāno  vairāk par  vienu derīgo izrakteņu ieguves vietu,  kas nepārsniedz 5  ha platību,  vai  vairāk par  vienu  kūdras ieguves vietu,  kas  
nepārsniedz 25 hektāru platību, un attālums starp ieguves vietām ir mazāks par 1 km, otrajai ieguves vietai izstrādā lokālplānojumu, kurā:

324.1. precizē teritoriju, kurā teritorijas izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve (13004);

324.2. izstrādā transporta kustības organizāciju atradnes izstrādes laikam;

324.3. izstrādā risinājumus ietekmes uz meža ekosistēmu un apdzīvotajām vietām mazināšanai.

325. Pēc karjeru izstrādes veicama derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem un izvēloties racionālāko Mežu 
teritorijā M1 atļauto teritorijas izmantošanas veidu.

4.10.2. Mežu teritorija. Purvi (M2)

4.10.2.1. Pamatinformācija

326. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

327. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam 2.0 Lpp.36 (68)



328. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

329. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

330. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

331. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.10.2.4. Apbūves parametri

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

Vērtība Atruna

332 20000

4.10.2.5. Citi noteikumi

333. Veicot saimniecisko darbību, jebkuras izmaiņas purvu hidroloģiskajā režīmā saskaņo ar Valsts meža dienestu un valsts SIA "Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi".

334. Ja plāno  vairāk par  vienu derīgo izrakteņu ieguves vietu,  kas nepārsniedz 5  ha platību,  vai  vairāk par  vienu  kūdras ieguves vietu,  kas  
nepārsniedz 25 hektāru platību, un attālums starp ieguves vietām ir mazāks par 1 km, otrajai ieguves vietai izstrādā lokālplānojumu, kurā:

334.1. precizē teritoriju, kurā teritorijas izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve (13004);

334.2. izstrādā transporta kustības organizāciju atradnes izstrādes laikam;

334.3. izstrādā risinājumus ietekmes uz meža ekosistēmu un apdzīvotajām vietām mazināšanai.

335. Pēc karjeru izstrādes veicama derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem un izvēloties racionālāko Mežu 
teritorijā M2 atļauto teritorijas izmantošanas veidu.
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4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.1.1. Pamatinformācija

336. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu 
izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

337. Viensētu apbūve (11004).

338. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

339. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

340. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

341. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

342. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

343. Vasarnīcu apbūve (11002).

344. Dārza māju apbūve (11003).

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

346. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

347. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

348. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

349. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

350. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

351. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
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352. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

353. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

354. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

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

356. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

357. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

358. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

359. Noliktavu apbūve (14004).

360. Lidostu un ostu apbūve (14005).

361. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

362. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

363 20000 *12 30 16 *13

12. Izņemot GNP Dabas lieguma zonā, kur ar GNP noteikumiem, nosaka 10 ha minimālo platību

13. Ja augstumu nenosaka ražošanas vai inženierapgādes tehnoloģiskā procesa īpatnības

4.11.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka
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4.11.2. Lauksaimniecības teritorija ciemā (L2)

4.11.2.1. Pamatinformācija

364. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu 
izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

365. Viensētu apbūve (11004).

366. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

367. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

368. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

369. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

370. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

371. Vasarnīcu apbūve (11002).

372. Dārza māju apbūve (11003).

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

374. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

375. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

376. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

377. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

378. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

379. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

380. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
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381. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

382. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

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

384. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

385. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

386. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

387. Noliktavu apbūve (14004).

388. Lidostu un ostu apbūve (14005).

389. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

390. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

391 1200 30 12 *14

14. Ja augstumu nenosaka ražošanas vai inženierapgādes tehnoloģiskā procesa īpatnības

4.11.2.5. Citi noteikumi

392. Maksimālais galveno, papildizmantošanas un palīgēku skaits vienā zemes vienībā netiek noteikts, ja:

392.1. tiek ievēroti apbūves rādītāji,

392.2. pie katras galvenās un papildizmantošanas ēkas tiek nodrošināta teritorija 1000 m2 platībā.
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū1)

4.12.1.1. Pamatinformācija

393. 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

394. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

395. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

396. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

397. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

398. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

399. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

400. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

401. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nr. Apbūves augstums (m)

no līdz Atruna

402 8 *15

15. Attiecas uz papildizmantošanas veidiem
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4.12.1.5. Citi noteikumi

403. Pirms papildizmantošanas veidu uzsākšanas izvērtē tās ietekmi uz virszemes ūdensobjektu.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Piepilsētas apbūves teritorija (TIN11)

5.1.1.1. Pamatinformācija

404. Piepilsētas apbūves teritorija (TIN 11) ir teritorija, kurā atļauta blīvas apbūves veidošana, izstrādājot detālplānojumu.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

405. Izstrādājot detālplānojumu, ievēro 4.5.nodaļas noteikumus Jauktām centra apbūves teritorijām (JC).

406. Detālplānojumu izstrādā gadījumos, ja veido par 2 ha mazāku zemes vienību, izņemot 2.3.nodaļā noteiktos izņēmumus.

407. Detālplānojumā:

407.1. parāda plānoto zemes vienību sadalījumu atbilstoši 2.3.nodaļas prasībām ciemos,

407.2. precizē funkcionālo zonu un apbūves parametrus,

407.3. parāda transporta organizācijas un inženierapgādes risinājumus. Ja izstrādāti vairāki līdzvērtīgi risinājumi, priekšroku dod pieslēgumiem 
Cēsu pilsētas transporta un komunikāciju tīklam.

408. Piepilsētas apbūves teritorijai perspektīvā pašvaldība var noteikt ciema vai vairāku ciemu statusu.

409. Ja jaunās ciema vai ciemu robežas nepārsniedz TIN 11 robežas, nav nepieciešami teritorijas plānojuma grozījumi.

5.1.2. Perspektīvā ciema teritorija (TIN12)

5.1.2.1. Pamatinformācija

410. Perspektīvā ciema teritorija (TIN 12) nosaka teritoriju, kur atbalstāma ciema apbūves paplašināšanās.
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5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

411. Perspektīvajā ciema teritorijā ievēro 4.5.nodaļas noteikumus Jauktām centra apbūves teritorijām (JC).

412. Ja veido par 2 ha mazāku zemes vienību, izņemot 2.3.nodaļā noteiktos izņēmumus, izstrādā detālplānojumu.

413. Detālplānojumā:

413.1. parāda plānoto zemes vienību sadalījumu atbilstoši 2.3.nodaļas prasībām ciemos,

413.2. precizē funkcionālo zonu un apbūves parametrus,

413.3. parāda transporta organizācijas un inženierapgādes risinājumus. Ja izstrādāti vairāki līdzvērtīgi risinājumi, priekšroku dod pieslēgumiem 
ciema transporta un komunikāciju tīklam.

414. Apbūvētās teritorijas perspektīvā pašvaldība var iekļaut ciemā.

415. Ja jaunās ciema robežas tiek noteiktas pa TIN 12 robežām vai ir mazākas par tām, nav nepieciešami teritorijas plānojuma grozījumi.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka
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5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN51)

5.5.1.1. Pamatinformācija

416. Ainaviski vērtīga teritorija ir noteikta, lai saglabātu dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstinātu 
kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti Priekuļu novadā.

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

417. Saņemot  būvniecības  ieceres  iesniegumu  (vai  Paskaidrojuma  rakstu  vai  apliecinājuma  karti)  par  būvniecību  Ainaviski  vērtīgā  teritorijā, 
Būvvalde, konsultējoties ar pašvaldību, izvērtē un, ja nepieciešams, papildus pieprasa ainavu arhitekta slēdzienu par būvniecības ieceres 
ietekmi uz ainavu, kuru ņem vērā sagatavojot projektēšanas nosacījumus.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Lidlauka satiksmes zona (TIN71)

5.7.1.1. Pamatinformācija

418. Lidlauka  satiksmes  zonā  (TIN  71)  ir  spēkā  gaisa  kuģu  lidojumiem potenciāli  bīstamu  objektu  būvniecības,  ierīkošanas,  izvietošanas  un 
apzīmēšanas kārtība.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka
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5.7.1.3. Citi noteikumi

419. Lidlauka satiksmes zonā gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektu būvniecību saskaņo ar VA “Civilās aviācijas aģentūra”.

420. Lidlauka satiksmes zonas iedalījums:

420.1. Lidlauka manevrēšanas divu kilometru joslā saskaņo jebkura augstuma objekta būvniecību, kā arī koku stādīšanu (TIN 711);

420.2. Lidlauka manevrēšanas piecu kilometru joslā saskaņo jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai (TIN 712);

420.3. Lidlauka satiksmes piecu kilometru zonā saskaņo 30 m un augstāku būvju būvniecību (TIN 713);

420.4. Lidlauka satiksmes 15 kilometru zonā saskaņo būves, kuras var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un 
ligzdošanas vietas). Šī zona grafiskajā daļā nav attēlota.

5.7.2. Priekuļu apvadceļa teritorija (TIN72)

5.7.2.1. Pamatinformācija

421. Priekuļu  apvadceļa  teritorija  (TIN 72)  ir  noteikta  informatīvi,  lai  īpašniekiem rekomendētu  atstāt  brīvu  no  apbūves koridoru  P30 autoceļa 
iespējamai būvniecībai ilgtermiņā.

5.7.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.2.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

422. Noteikumus  detalizē,  izstrādājot  lokālplānojumu  vai  detālplānojumu,  atbilstoši  mēroga 
noteiktībai precizējot teritorijas daļas funkcionālā zonējuma izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI

7.1.1. Vispārīgās prasības

423. Prasības  kultūras  mantojuma  saglabāšanai  attiecas  uz  valsts  aizsargājamo  nekustamo 
kultūras  pieminekļu  teritorijām un to  aizsargjoslām,  kas  ir  noteiktas  Teritorijas  plānojuma 
kartē  “Aizsargjoslas  un  apgrūtinājumi”,  un  pašvaldības  noteiktajām  kultūrvēsturiski 
nozīmīgajām ēkām, kas ir noteiktas 3.pielikumā TIAN_3_piel_Kultur.pdf.

424. Veicot būvniecību, zemes gabalu robežu pārkārtošanu vai citu saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās saglabā svarīgākos kultūrvēsturisko vidi veidojošos 
elementus:

424.1. apbūves  panorāmu  un  siluetu,  raksturīgos  atvērtos  skatus  publiskajā  ārtelpā  t.sk. 
pievedceļu perspektīvās;

424.2. plānojuma sistēmu un telpisko izveidojumu;

424.3. apbūves mērogu, ko nosaka apbūves apjomu proporciju sistēma;

424.4. apbūves  raksturu,  ko  nosaka  vēsturisko  ēku  apjomi,  būvniecības  laikam tipiskais 
materiālu  un  būvdetaļu  lietojums,  apbūves  blīvums,  apbūves  augstums,  attālums 
starp ēkām, fasāžu frontes garums un fasāžu ritms, ēku apjomu proporcijas un jumtu 
ģeometrija;

424.5. ikvienas ēkas arhitektūras iezīmes, ko nosaka vēsturiskā būves konstrukcija, fasādes 
artikulācija, raksturīgās (autentiskās) būvdetaļas un apdares materiāli;

424.6. ainavisko  vidi,  ko  veido  reljefs,  dabas  elementi,  apstādījumi,  labiekārtojums  un 
dekoratīvi vides dizaina elementi;

424.7. seno celtņu konstrukcijas kultūras slānī.

425. Jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa 
pārveidošanu  saistīti  darbi  arheoloģiskajos  pieminekļos  un  to  aizsardzības  zonās  ir 
pieļaujami ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.

426. Nav  pieļaujama tādu  transporta  līnijbūvju  un mezglu,  tiltu  un citu  inženiertehnisko  būvju 
celtniecība, kas traucē uztvert vietas vēsturisko veidolu. Ja to celtniecība ir nepieciešama, 
jāizmanto tādi tehniski paņēmieni un konstrukcijas, kas nedisonē ar vēsturisko apbūves daļu.

427. Ja  aizsardzības  zonā  esošām  ēkām,  kas  nav  kultūras  pieminekļi,  ir  izpildīti  Noteikumu 
nosacījumi fasāžu apdares renovācijai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu 
nomaiņai un noteiktās prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā 
ar  būvniecību  reglamentējošo  normatīvo  aktu  prasībām,  Būvvaldē  iesniedzams 
paskaidrojuma  raksts,  apliecinājuma  karte  vai  ēkas  fasādes  apliecinājuma  karte,  Valsts 
kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  izdoti  īpašie  noteikumi,  būvniecības 
dokumentācijas  saskaņošana  un  atļauja  ar  nosacījumiem  darbu  veikšanai  nav 
nepieciešama.

7.1.2. Prasības ēkām, kas ir kultūras pieminekļi

428. Ēkas saglabā, savlaicīgi veicot renovācijas, konservācijas un restaurācijas darbus.
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429. Uz ēku fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot  tādus reklāmas objektus,  satelītantenas un 
citas  iekārtas,  kas  maina  fasādes  raksturu  un  ietekmē  ēkas  siluetu  no  skatu  punktiem 
publiskajā ārtelpā.

430. Ja ēka ir bojāta tā, ka nav iespējama tās renovācija un restaurācija un ir zudusi attiecīgās 
ēkas  kultūrvēsturiskā  vērtība,  tās  vietā  pieļaujama  tikai  tāda  paša  (iepriekšējā  oriģinālā) 
veidola  ēkas būvniecība.  Šī  prasība  attiecas uz  ēkas  dimensijām,  fasāžu  apdari,  jumtu, 
logiem un citiem fasādes elementiem un detaļām.

431. Ja  ēkā  tiek  veikts  remonts,  pirms  darbu  uzsākšanas  par  to  ir  jāinformē  Valsts  kultūras 
pieminekļu  aizsardzības  inspekcija  un  Būvvalde,  kas  var  norādīt  īpašu  aizsardzības 
pasākumu ievērošanu remonta laikā.

7.1.3. Prasības kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku pārbūvei, renovācijai un restaurācijai

432. Ja tiek atļauta ēkas fasādes daļas pārveidošana, projektā jāattēlo visa fasāde kopumā.

433. Ēku pārbūves pieļaujamas vienīgi to plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma tehniskā līmeņa 
paaugstināšanas, konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī pielāgojot tās citai izmantošanai.

434. Ēkas pārbūvējot  vai  remontējot  saglābjams tās ārējais veidols,  nav pieļaujama to fasāžu 
arhitektūras  vienkāršošana  un  redzamo  arhitektonisko  veidojumu  (rustikas,  portālu,  logu 
apmaļu,  sandriku,  dzegu,  jumta  logu,  verandu,  lodžiju  un  balkonu  u.c.)  likvidācija  un 
pārbūvēšana, kā arī vēsturisko ēku logailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas.

435. Ēkās  nav  pieļaujama  logu  nomaiņa  ar  modernos  materiālos  izgatavotām  konstrukcijām 
(plastmasas, metāla).

436. Ēku fasāžu apmešana vai apšūšana dekoratīvos nolūkos jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām 
raksturīgiem  materiāliem  un  faktūru.  Nav  pieļaujams  plastmasas  materiālu  pielietojums 
fasāžu apšuvumam. Fasāžu apšuvumam izmantojamo dēļu minimālais platums ir I5 cm.

437. Nav pieļaujama ēku koka fasāžu apšūšana ar citiem materiāliem.

438. Pirms ēku krāsošanas jāveic tās krāsojuma kontrolzondāžas, ja iespējams, ka ir saglabājies 
vēsturiskais  krāsojums.  Ēku  fasāžu  krāsošana  jāveic  saskaņā  ar  būvvaldes  apstiprinātu 
krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu. Abos gadījumos šis dokuments jāapstiprina 
būvvaldei.

439. Pie ēku galvenajām fasādēm aizliegts novietot  elektrosadales un elektrouzskaites iekārtu 
kastes un redzamā veidā kabeļus.

440. Esošo ēku jumtu stāvu izbūve atļauta, ja tā nedisharmonē ar ēkas ārējo izskatu. Jumta logu 
izvietojums un veids pieskaņojams ēkas arhitektūrai. Arhitektūras pieminekļos „Velux" tipa 
logi nav pieļaujami galvenās fasādes jumta plaknē.

441. Ēkām  nav  pieļaujama  māla  un  betona  dakstiņus  imitējoša  materiāla  lietošana  jumtu 
segumiem. Ieteicams veidot krāsota vai cinkota skārda lokšņu segumu.

442. Nav  atļauta  satelītantenu  piestiprināšana  pie  ēku  galvenajām  fasādēm.  Satelītantenu 
uzstādīšana saskaņojama ar Būvvaldi.

443. Ja  ēkai  tiek  atļautas  piebūves,  to  apjomam,  siluetam un  detaļām galvenajās  fasādēs  ir 
jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.

444. Garāžas  un  saimniecības  ēkas  nedrīkst  no  jauna  iekļaut  ēku  apjomā  vai  izveidot  kā 
piebūves.
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7.1.4. Prasības jaunbūvēm 

445. Būvvaldei  ir  tiesības  ierobežot  jaunceltņu  būvniecību  gadījumos,  ja  tās  tiek  celtas  tiešā 
kultūras pieminekļa vai kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas tuvumā, kad jaunceltnes augstums 
kaitē harmoniskai apbūves ainavai.

446. Projektējot jaunceltnes kultūrvēsturisku nozīmīgu ēku vietā iespējami sekojoši risinājumi:

446.1. Zudušo ēku apjomu un fasāžu apdares atdarināšana.

446.2. Vēsturisko apjomu atjaunošana mūsdienu interpretācijā.

446.3. Jaunbūves  harmoniska  iekļaušanās  kultūrvēsturiskajā  ainavā,  respektējot  tās 
apbūves tradīcijas, būvapjomus, siluetu, materiālus, proporcijas.

7.1.5. Ēku nojaukšana

447. Arhitektūras pieminekli vai kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku bez īpašas atļaujas nedrīkst nojaukt 
neatkarīgi no tā tehniskā stāvokļa.

448. Lai  saņemtu  atļauju  ēkas  nojaukšanai,  īpašnieks  būvvaldē  iesniedz  slēdzienu  par  ēkas 
konstruktīvo stāvokli un ēkas fotofiksācijas un uzmērījumu projektu.

449. Lēmumu par  zemes  vienības  pamatēkas  nojaukšanu  pieņem būvvalde,  pamatojoties  uz 
kompetenta  speciālista  slēdzienu  par  ēkas  konstrukciju  stāvokli  un  arhitektoniski 
māksliniecisko vērtību.

450. Ēkas  nojaukšanas  procesā  pieaicina  kompetentu  speciālistu,  lai  neparedzētu  atklājumu 
gadījumā varētu veikt fiksācijas un izpētes darbus.

7.2. AIZSARGJOSLAS

451. Aizsargjoslas  un  aprobežojumus  tajās  nosaka  Aizsargjoslu  likums  un  tam  pakārtotie 
normatīvie akti.

452. Grafiskās  daļas  kartē  “Aizsargjoslas  un  apgrūtinājumi”,  atbilstoši  teritorijas  plānojuma 
mēroga noteiktībai, ir attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un lielāks.

453. Esošo objektu, kuru aizsargjoslu platums ir mazāks par 10 m, attēlo plānos, kurus izstrādā 
augstākā detalizācijā.

454. Aizsargjoslas  atzīmē  zemes  vienību  apgrūtinājumu  plānos  un  ieraksta  Zemesgrāmatā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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1.pielikums. Ceļu un ielu saraksts Priekuļu novadā 

 

1.tab. Valsts autoceļi un to aizsargjoslas 

Autoceļa nozīme Ceļa indekss un nosaukums 

Aizsargjoslas 

platums no 

ceļa ass, m 

Valsts galvenais 

autoceļš 

 

(TEN-T autoceļš) 

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 

93,852-101,363 km 

(E77 Pleskava - Rīga - Jelgava - Šauļi - Sovetska 

- Varšava - Krakova - Ružomberoka – Budapešta) 

100 

Valsts reģionālais 

autoceļš 

P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši  

17,797-32,909 km 

60 

Valsts reģionālais 

autoceļš 

P28 Priekuli-Rauna  

0,000-12,014 km 

60 

Valsts reģionālais 

autoceļš 

P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona  

(2,147-9,400 km un 10,448-20,955 km 

60 

Valsts vietējais autoceļš V183 Rauna–Mārsnēni–Ķerves 30 

Valsts vietējais autoceļš V187 Valmiera–Rauna 30 

Valsts vietējais autoceļš V292 Cēsis–Pieškalni 30 

Valsts vietējais autoceļš V320 Pievedceļš Cēsīm 30 

Valsts vietējais autoceļš V321 Priekuļi–Jāņmuiža 30 

Valsts vietējais autoceļš V323 Liepa–Smiltene 30 

Valsts vietējais autoceļš V296 Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava 30 

Valsts vietējais autoceļš V330 Dukuri–Rāmnieki 30 

Valsts vietējais autoceļš V332 Ķērpji–Jullas 30 

 

2.tab. Pašvaldības autoceļi, to aizsargjoslas un ielas 

Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

A grupas ceļi 

a1 Brunīši-Ziediņi (Brunīši-

Selekcijas stac.)  

Priekuļu 

pag. 

0,254 42720070421 30 

a2 Priekuļi-Mežmaļi 

(Mežmalas) 

Priekuļu 

pag. 

0,585 42720070425 30 

a3 Baltiņi-Dainas Priekuļu 

pag. 
0,429 42720060172 

privātīpaš.42720

060056 

30 

a4 Ķingas-Cēsis Priekuļu 

pag. 
0,627 42720060243 30 

a5 Rāmnieku c.-Purmaļi -

Saulītes 

Priekuļu 

pag. 
1,951 42720060244 

privātīpaš. 

42720020203;4

2720020213; 

42720020214;4

2720020211; 

42720060219 

30 

a6 Jāņmuiža-Rāmnieki Priekuļu 

pag. 
1,958 42720020129 30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

a7 Tālītes-Baižēni Priekuļu 

pag. 
0,650 42720020129 30 

a1 Kainaiži-Sarkaņi Liepas pag. 3,621 42600010071,4

2600020052,42

600020059, 

42600050138, 

42600020001-

fiziska pers. 

42600020047-

Satiksmes 

ministrija , 

42600050138 

30 

a1 Auniņi-Dzeguzes Mārsnēnu 

pag. 

5,559 42640040135 ; 

42640030318 ; 

42640030298 ; 

42640010235 

30 

a7 Kapsēta-Pagrabs Mārsnēnu 

pag. 

0,530 42640030307 

privātīpaš. 

42640030117 

30 

a10 Mārsnēni-Pintuļi Mārsnēnu 

pag. 

5,109 42640020103 

42640030297 

42640030226 -

fiziska pers.; 

42640030297, 

42640020103, 

42640030226 -

fiziska pers. 

30 

a15 Sīkuļi-Lisa Mārsnēnu 

pag. 

3,376 42640030302, 

42640050076 

30 

a17 Tūri-Lisa Mārsnēnu 

pag. 

3,532 42640010237 30 

a18 Skolas ceļš Mārsnēnu 

pag. 

0,846 42640030304; 

privātīpaš. 

42640030102; 

42640030304 

30 

a1 Kapi - Veselava Veselavas 

pag. 

2,561 42940010262; 

42940010265 

30 

a2 Strauti-a.c. Cēsis-

Vecpiebalga 

Veselavas 

pag. 

0,722 42940010263 

un daļa no 

42940010266 

30 

B grupas Ceļi 

b8 Brunīši-Piebalgas ceļš 

(ceļš gar Lieldienu 

salu) 

Priekuļu 

pag. 
0,457 42720070597, 

juridiska pers. 

42720070014 

30 

b9 Meža kapi-Pieškalni Priekuļu 

pag. 
2,703 42720010083; 

privātīpaš. 

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

42720010004;

42720010142 

b10 Pušklaipi-Brīvkalni 

(Brīvnieki) 

Priekuļu 

pag. 
2,613 42720010084; 

privātīpaš'4272

0010004 

30 

 Dukuri-Sīļi Priekuļu 

pag. 
0,714 42720060285; 

42720060242 

30 

b12 Valmieras ceļš-Gībolas 

-Garkalnes ceļš 

Priekuļu 

pag. 
1,407 42720030118 30 

b13 Paeglīši-Podiņi Priekuļu 

pag. 
0,580 42720030119 30 

b14 Valmieras ceļš-

Leukādijas 

Priekuļu 

pag. 
0,300 42720020132 30 

b15 Garkalne -Graviņas 

(Upmaļi-Garkalne-

Graviņas) 

Priekuļu 

pag. 
1,124 42720030120 30 

b16 Garkalne-Vaives 

dzirnavas 

Priekuļu 

pag. 
1,696 42720030121 30 

b17 Lejasinkuļi-Mežciemi-

Elites iela 

Priekuļu 

pag. 
1,687 42720070423; 

42720070397; 

42720070571 

30 

b18 Lāčplēši-Zemturi 

(Lāčplēši-Eglaine) 

Priekuļu 

pag. 
0,523 42720070426 30 

b19 Rūkumi-Zvaigznītes-

Veismaņu ceļš 

(Rūkumi-Zvaigznītes) 

Priekuļu 

pag. 
1,059 42720070427 30 

b20 Akmeņkrogs-Veismaņi 

(Krustaines-Sniķeri) 

Priekuļu 

pag. 
1,345 RZF 

42720070424 

30 

b21 Strautmaļi-Rāmnieku 

ceļš 

Priekuļu 

pag. 
0,912 42720060254 

privātīpaš.427

20060219; 

42720060001; 

42720060287; 

42720060255 

30 

b22 Bites-Kunči Bites-

Ģūģeri 

Priekuļu 

pag. 
2,727  30 

b23 Ģūģeru kalns-Kunči Priekuļu 

pag. 
1,136 42720080046 

privātīpaš.427

20080055; 

42720080002 

30 

b24 Piebalgas ceļš-Kunči Priekuļu 

pag. 
1,134 42720080057; 

42720080047; 

42720080070 

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

privātīpaš.427

20080009 

b25 Viesītes-Sauleskalns Priekuļu 

pag. 
0,634 42720040184 30 

b26 Raunas ceļš-Pravarnas Priekuļu 

pag. 
0,973 42720040200 30 

b27 Jaunrauna-Smurģi 

(Rauna-Smurģi) 

Jaunrauna-Jaundankas-

Smurģi 

Priekuļu 

pag. 
3,738 42720040059; 

42720050143 

30 

b28 Spāriņi-Smurģi Priekuļu 

pag. 
1,182 42720050144 30 

b29 Ķērpji-Smurģi Priekuļu 

pag. 
2,130 42720050161 30 

b30 Jaunrauna-Kēdēni 

(Jaunrauna-

Grantskalni-Ķēdēni) 

Priekuļu 

pag. 
1,370 42720040185 30 

b31 Tālītes-Baudzes 

(Priekūnas-Baudzes) 

Priekuļu 

pag. 
1,895 42720050142 30 

b32 Tautas nams-Upītes Priekuļu 

pag. 
3,573 42720040113; 

42720040207; 

42720090045 

privātīpaš. 

42720040230 

30 

b33 Lasmaņi-Raunas ceļš Priekuļu 

pag. 
0,325 42720070574 

privātīpaš.427

20070693 

30 

b2 P20-Salabērziņi Liepas pag. 0,966 42600010068 30 

b3 P20-Ozoli Liepas pag. 0,574 42600010067 30 

b4 Kainaži-Sarkaņi-Pilpi Liepas pag. 1,533 42600020053 

privātīpaš.426

00020003; 

42600020058  

30 

b5 Lizītes-Sīkas-Auduļi Liepas pag. 1,803 42600040058 

privātīpašumi 

42600040019; 

42600040003; 

42600040008 

30 

b6 Grīviņi-Rāmlejas 

Grīviņi-Rāmlejas II 

Liepas pag. 2,681 42600010069 

42600010079 

30 

b7 V332-Penderi Liepas pag. 0,895 42600040059 

privātīpašumi 

42600040002; 

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

42600040011; 

42600040052 

b8 V296-A/S Lode Liepas pag. 0,623 42600030292 30 

b9 V323-Dārza iela Liepas pag. 0,796 42600030299 

42600030273 

42600030207 

privātīpaš. 

42600030089 

30 

b10 Kalāči-Irbītes Liepas pag. 3,287 42600050137 30 

b11 Tomēni-Irbītes-Rauna Liepas pag. 3,224 42600050142 30 

b12 Zemītes-Liepas muiža Liepas pag. 1,462 42600030232; 

42600060146 

privātīpašumi 

42600030013; 

42600030039; 

42600030038; 

42600060007;  

30 

b13 Liepas muiža-Brauņi 

Liepas muiža-Dukuļi 

Liepas pag. 2,704 42600060147 

privātīpašumi 

42600060023; 

42600060004 

30 

b14 Dukuļi-Vaive Liepas pag. 4,571 42600060145; 

42600060173; 

42600060176 

privātīpašumi 

42600060009; 

42600060004; 

42600060005; 

42600060001 

30 

b15 Dukuļi-Birzkalnu 

krusts Birzkalni-Brauņi 

Liepas pag. 1,592 42600060149 

privātīpašums 

42600060014 

30 

b16 Liepas muiža-Baķi - 

Ceļš pie Skujniekiem 

Liepas pag. 2,926 42600060184; 

42600060154; 

42600060075; 

42600060183 

privātīpašumi 

42600060076;

42600060046;

42600060194;

42600060028;

42600060030;

42600060029;

42600060020;

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

42600060004;

42600060193;

42600060009 

b22 Gubāti-Dzirkaļi Mārsnēnu 

pag. 
2,385 42640010236;

42640010255 

privātīpašumi 

42640010012;

42640010069;

42640010135;

42640010038;

42640010034 

30 

b2 Sīkuļi-Jaunpenguri Mārsnēnu 

pag. 
2,052 42640050108 

42640050121 

privātīpaš.426

40050150; 

42640050010; 

42640050075 

30 

b3 Bērziņi-Radziņu ezers Mārsnēnu 

pag. 
0,395 42640030296 

privātīpaš.426

40030105; 

42600030331; 

42600030011 

30 

b4 Mārsnēni-Sakaiņi Mārsnēnu 

pag. 
2,750 42640030301; 

42640030316; 

42640030302 

30 

b5 Dauguļi-Smurģi Mārsnēnu 

pag. 
1,894 42640030299; 

42640030300; 

42640040142; 

42640040143; 

42640040135 

30 

b6 Kalna Ceri-Lembi Mārsnēnu 

pag. 
0,398 privātīpaš 

.42640030121; 

42640030038; 

42640030105; 

42640030123; 

42640030353 

30 

b8 Strautnieki-Sīmaņi Mārsnēnu 

pag. 
2,106 42640040050; 

42640040147; 

42640040132; 

42640040281 

privātīpašumi 

42640040047; 

42640040046; 

42640040026; 

42640040005 

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

b11 Jānīši-Mūrnieki Mārsnēnu 

pag. 
0,946 privātīpašumi 

42640030199; 

42640030078; 

42640030093; 

42640030075; 

42640030356; 

42640030014 

30 

b12 Auniņi-Penguri Mārsnēnu 

pag. 
2,924 42640040049; 

42640050057 

privātīpašumi 

42640050008;

42640050013 

30 

b13 Rožkalni-Oppes Mārsnēnu 

pag. 
0,826 42640010238 30 

b14 Jaunsigāti-Gaitnieki Mārsnēnu 

pag. 
1,183 42640010251 

privātīpašumi 

42640010170; 

42640010167; 

42640010032; 

42640010173; 

42640010245; 

42640010050; 

42640010270; 

42640010175; 

42640010082; 

42640010079 

30 

b16 Kūdras-Strautnieki Mārsnēnu 

pag. 
1,390 42640040134; 

42640040145; 

42640040149 

privātīpašumi 

42640040003; 

42640040031; 

42640040048 

30 

b17 Ziedi-Sīkuļi Mārsnēnu 

pag. 
0,497 42640050127 

privātīpašums 

42640050028 

30 

b3 Kapi-Veģeri-Vidzemes 

šoseja 

Veselavas 

pag. 
5,879 42940010273; 

42940020094 

30 

b4 Strauti-a.c Cēsis-

Vecpiebalga 

Veselavas 

pag. 
0,405 42940010264 30 

b5 Bērzkalni-Vidzemes 

šoseja 

Veselavas 

pag. 
0,912 42940010272 30 

b6 Skola-Puķi Veselavas 

pag. 
3,957 42940010285 30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

b7 Rabākas-Stirnas-

Fēlikss 

Veselavas 

pag. 
5,940 42940040106; 

42940020098; 

42940040105 

privātīpašums 

42940040006 

30 

b8 Vanagi-Saulītes-

Vidzemes šoseja 

Veselavas 

pag. 
2,870 42940020100 

privātīpašums 

42940020003 

30 

b9 Autoceļš Nr.7-Kausuļi Veselavas 

pag. 
1,699 42940040109 30 

b10 Cēsis,Vecpiebalga-

Rauņi-Jokas 

Veselavas 

pag. 
4,231 42940030081; 

42940040103; 

42940030080 

30 

b11 Cēsis,Vecpiebalga-

Dikļi-Vaives pagasts 

Veselavas 

pag. 
5,120 42940040102; 

42940030078 

valsts meži 

42940030077; 

42940030078; 

42940040102 

privātīpašums 

42940030077 

30 

b12 Vidzemes šoseja-Pauļi Veselavas 

pag. 
0,796 privātīpašumi 

42940010058; 

42940010056; 

42940010063; 

42940010054; 

42940010070  

30 

b13 Stimas-Podi Veselavas 

pag. 
0,636 privātīpašumi 

42940040029; 

42940040012; 

42940040047; 

42940040028 

30 

b14 Rozītes-Mežgaiļi Veselavas 

pag. 
1,167 42940040112 

fiziskas pers. 

42940040015; 

42940040006  

30 

b15 Veclaicenes šoseja-

Lejas Stirnas 

Zemnieki-Dadzīši 

Veselavas 

pag. 
0,120 42940010311 30 

 

C grupas pašvaldības ceļi 

c34 Raunas c.-Mazrubeņi Priekuļu 

pag. 

0,967 42720040187 30 

c35 Raunas ceļš-Lielrubeņi Priekuļu 0,586   30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

pag. 

 Rubeņi - Niedras Priekuļu 

pag. 

  42720040205 30 

c36 Raunas c.-Staļi Priekuļu 

pag. 

0,338   42720040188                     

fiziska pers 

42720040212 

30 

c37 Kārļu kalns-Norveļi Priekuļu 

pag. 

0,499 42720050145 30 

c38 Kalna Brenči-Pielekši -

Pieškalni 
Priekuļu 

pag. 

1,488 42720010082 30 

c39 Rāmnieku ceļš-Ninieris Priekuļu 

pag. 

1,724 Priekuļu 

pag.pašvald.zem

e 42720060218 

30 

c40 Ceļš (Piebalgas ceļš-

Rāceņi) 
Priekuļu 

pag. 

0,408 42720090048 30 

c17 323-Lagāti-Irbītes 

(Smiltenes ceļš-Lagāti-

Irbītes) 

Liepas pag. 4,056 42600050141 

juridiskas pers.       

42600050161; 

fiziska 

pers.426000501

62 

30 

c18 Jaunliepas-Krieviņi Liepas pag. 0,534 fiziskas pers. 

42600060060;   

42600060175 

30 

c19 A1-Rekšņu purvs Liepas pag. 1,777 42600020054 30 

c20 A/S Lode-Atvari Liepas pag. 0,817 42600030340  

42600030339 

fiziskas pers. 

42600030093 

42600030287 

42600030071 

42600030086 

juridiska pers. 

42600030199 

30 

c21 V296-Kapi ( Kapu ceļš) Liepas pag. 0,217 42600060148 30 

c22 Liepas muiža-Priedītes 

(Jaunraunas ceļš-

Dārzniecība) 

Liepas pag. 0,328 42600060169 

juridiska pers.                

42600060078 

30 

c9 Laistītava(Liepa-

Smiltene 18.km) 
Mārsnēnu 

pag. 

0,241 42640010240 30 

c19 Lisas tilts-

Pļavas(18.3.km) 
Mārsnēnu 

pag. 

0,655 fiziskas pers.        

42640010281 

42640010284 

42640010164 

42640010055 

30 

c21 Grants karjers (ceļa 

sākuma punkts Mārsnēnu 

pagasta autoceļa Nr.A-10 

- 3,9 km) 

Mārsnēnu 

pag. 

1,094 42640020104 

fiziska pers 

.42640020082; 

42640020018 

30 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

c20 Gaitnieki-Startukalns 

(ceļa sākuma punkts 

Mārsnēnu pagasta 

autoceļa Nr.A-17 - 2,0 

km) 

Mārsnēnu 

pag. 

2,897 42640010241 

fiziskas pers.                     

42640010045                  

42640010106 

30 

c23 Celtnieku iela(aiz 

saimniec.ēkām) Strazdi-

Tūjas 

Mārsnēnu 

pag. 

0,384 42640030330 30 

c16 Vidzemes šoseja-

Nornieki 
Veselavas 

pag. 

0,470 42940010311 30 

c17 Silabuli-Buli Veselavas 

pag. 

1,481 42940010277 30 

c18 A.c Cēsis,Vecpiebalga-

Brīvnieki-gāzesvads 
Veselavas 

pag. 

1,822 42940010270 30 

c19 A.c Cēsis,Vecpiebalga-

Oškalni 
Veselavas 

pag. 

0,599 42940010269 30 

c20 Puķi-Indrāni Veselavas 

pag. 

0,510 42940020286 30 

c21 A.c Cēsis,Vecpiebalga-

Banti (Vecpiebalgas šos.-

Banti) 

Veselavas 

pag. 

1,094 42940010283 30 

c22 Rauņi-Vilki-a.c Nr.11 Veselavas 

pag. 

2,062 42940030079 30 

c23 Rozītes-Sīļi Veselavas 

pag. 

0,630 42940020099 

fiziska pers.    

42940040016 

30 

c24 Rauņi-Mindaugas Veselavas 

pag. 

0,571 42940040108 30 

c25 A,c Cēsis,Vecpiebalga-

Pūpoli 
Veselavas 

pag. 

  30 

c26 Birzmaļi-Zeikari Veselavas 

pag. 

1,097 42940010280 30 

c27 Pintuļi-Raunas pagasts Veselavas 

pag. 

1,310 42940020096 30 

c28 Griezes -Vilgas Veselavas 

pag. 

0,711 42940010279 30 

c29 Vidzemes šoseja-

Attīrīšanas iekārtas 
Veselavas 

pag. 

0,210 42940010276 30 

c30 Vidzemes šoseja-Upītes Veselavas 

pag. 

0,351 42940010302 30 

c31 Krogzemnieki-Aizvēji Veselavas 

pag. 

0,324 privātīpaš. 

42940010125 
30 

 

D grupas pašvaldības ielas 

d41 Zinātnes iela Priekuļu 

pag. 

0,758 42720070430 Sarkanās 

līnijas 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

Priekuļu c. 

d42 Selekcijas iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

2,218 42720070431 Sarkanās 

līnijas 

d43 Dārza iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

1,224 42720070432; 

42720070560 

Sarkanās 

līnijas 

d44 Izmēģinātāju iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

1,404 42720070433 Sarkanās 

līnijas 

d45 Elites iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,727 42720070434 Sarkanās 

līnijas 

d46 Jāņkalna iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,552 42720070435 Sarkanās 

līnijas 

d47 Meža iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,647 42720070436; 

42720070638 

Sarkanās 

līnijas 

d48 Saules iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,224 42720070437 Sarkanās 

līnijas 

d49 Zirņu iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,248 42720070438 Sarkanās 

līnijas 

d50 Vitas iela Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,284 42720070439; 

42720070504 

Sarkanās 

līnijas 

d51 Rotas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,370 42720070440; 

42720070577 

Sarkanās 

līnijas 

d52 Laimas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,069 42720070441 Sarkanās 

līnijas 

d53 V.Skubiņa Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

1,093 42720070443 Sarkanās 

līnijas 

d54 Izstādes Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,710 42720070444 Sarkanās 

līnijas 

d55 Tehniķu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,610 42720070445 Sarkanās 

līnijas 

d56 Egļu gatve Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,512 42720070446; 

42720070539 

Sarkanās 

līnijas 

d57 Vaives Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,219 42720070447 Sarkanās 

līnijas 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

d58 Parka Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,187 42720070488 Sarkanās 

līnijas 

d59 Raiņa Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,373 42720070451 Sarkanās 

līnijas 

d60 Mežpils Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,099 42720070630 Sarkanās 

līnijas 

d61 Pūpolu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,197 42720070629 Sarkanās 

līnijas 

d62 Kalna Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,140 42720070452 Sarkanās 

līnijas 

d63 Veidenbauma Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,470 42720070449 Sarkanās 

līnijas 

d64 Raunas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,032 42720070571 Sarkanās 

līnijas 

d70 Astras Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,172 42720070442 Sarkanās 

līnijas 

d71 Skolas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,196 42720070450 Sarkanās 

līnijas 

d78 Ozolu gatve Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

1,380 42720020130 Sarkanās 

līnijas 

d79 Sporta Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,521 privātīpaš. 

42720020063 

Sarkanās 

līnijas 

d80 Gravas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,336 42720020140 Sarkanās 

līnijas 

d81 Līvānu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,208 42720020137 Sarkanās 

līnijas 

d82 Krasta Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,096 42720020138 Sarkanās 

līnijas 

d84 Pārgravas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,173 privātīpaš. 

42720020063; 

42720020186 

Sarkanās 

līnijas 

d85 Ābeļu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,222 42720020187       

privātīpaš. 

42720020063 

Sarkanās 

līnijas 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

d86 Meistaru Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,304 privātīpaš. 

42720020063; 

42720020183 

Sarkanās 

līnijas 

d87 Gaujas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,069 privātīpaš. 

42720020063;  

Sarkanās 

līnijas 

d88 Alejas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,434 42720020158; 

42720020134 

Sarkanās 

līnijas 

d89 Jāņlejas Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,384 42720020136 Sarkanās 

līnijas 

d90 Lakstīgalu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,077 42720020154 Sarkanās 

līnijas 

d92 Lauku Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,272 42720020185; 

42720020180 

privātīpaš 

42720020182; 

42720020183 

Sarkanās 

līnijas 

d93 Tālīšu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,622 42720050167 Sarkanās 

līnijas 

d94 Ķingu Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

1,477 42720060241 Sarkanās 

līnijas 

d96 Mazā Dārza Priekuļu 

pag. 

Priekuļu c. 

0,177 42720070559 Sarkanās 

līnijas 

d11 Maija iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,467 42600030284 Sarkanās 

līnijas 

d12 P.Rozīša iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,387 42600030283 Sarkanās 

līnijas 

d13 Gaujas iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,178 42600030266 Sarkanās 

līnijas 

d14 Raunas iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,382 42600030204; Sarkanās 

līnijas 

d15 Dārza iela  Liepas pag. 

Liepas c. 

0,362 42600030280; Sarkanās 

līnijas 

d16 Jullas iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,468 42600030276 Sarkanās 

līnijas 

d17 Lauku iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,575 42600030278 Sarkanās 

līnijas 

d18 Lintera iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,526 42600030274 Sarkanās 

līnijas 

d19 Pļavas iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,580 42600030342; 

42600030253 

privātīpaš 

42600030024; 

42600030057; 

Sarkanās 

līnijas 
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Inde

kss Ceļa nosaukums Pagasts 

Ceļa 

garums, 

km 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Aizsargjosla, 

platums no 

ceļa ass, m 

42600030007; 

42600030044 

d20 Maizīšu iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,222 42600030294 Sarkanās 

līnijas 

d21 Ed.Veidenbauma iela Liepas pag. 

Liepas c. 

0,728 42600030272; 

42600030293 

privātīpaš. 

42600030020; 

42600030007 

Sarkanās 

līnijas 

d23 Celtnieku iela Mārsnēnu 

pag. 

Mārsnēnu c. 

0,328 42640030306 Sarkanās 

līnijas 

d32 Vālodžu iela Veselavas 

pag. 

Veselavas 

c. 

0,635 42940010347; 

42940010309; 

42940010282; 

privātīpaš. 

42940010008 

Sarkanās 

līnijas 
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2.pielikums. Minimālais autostāvvietu skaits 

3.tab. Minimālais autostāvvietu skaits 

Nr.p.k. Būves tips 

Auto 

stāvvietu 

skaits 

Velo 

stāvvietu 

skaits 

Uz 1 plānotās 

apbūves vienību 

1. Viena vai divu 

dzīvokļu māja 

1-2 

stāvvietas 

- Uz 1 dzīvokli 

2. Daudzdzīvokļu māja 1-1,5 

stāvvietas 

2 stāvvietas Uz 1 dzīvokli 

3. Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas 

1 stāvvieta 0,5 

stāvvieta 

Uz 20 apmeklētājiem 

jeb 20 gultas vietām 

4. Viesnīcas un tām 

līdzīga lietojuma ēkas 

1 stāvvieta 0,5 

stāvvieta 

Uz 1 viesnīcas 

numuru 

5.  Biroju ēkas; 

Biroja telpu grupa 

1 stāvvieta 0,5 

stāvvieta 

Uz 30-40 m2 

lietderīgās platības vai 

10-20 apmeklētājiem 

dienā 

6. Mazumtirdzniecības 

ēkas un telpu grupas 

un pakalpojumu 

sniegšanas iestādes, 

t.sk. degvielas 

uzpildes stacijas 

1 stāvvieta 2 stāvvietas Uz 30-40 m2 

lietderīgās platības vai 

30-80 apmeklētājiem 

dienā 

7. Ēkas plašizklaides 

pasākumiem un 

restorāni 

1 stāvvieta 1 stāvvieta Uz 30-40 m2 

lietderīgās platības vai 

uz 5 sēdvietām 

8. Teritorijas 

plašizklaides 

pasākumiem 

1 stāvvieta 2 stāvvietas Uz 30-40 m2 

lietderīgās platības 

9.  Rūpnieciskās 

ražošanas ēkas un 

noliktavas 

1 stāvvieta 1 stāvvieta Uz 30-40 m2 

lietderīgās platības 
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3.pielikums. Kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas 

 
4.tab. Kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas 

Nr. 

p.k. 
Objekts Adrese 

Būves kad. 

apzīmējums 

Veselavas muiža: 

1. Kūts (A) 
“Zemnieki 2”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140003 

2. Ratnīca (B) 
“Zemnieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140002 

3. Stallis (C) 
“Zemnieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140001 

4. Putnu māja (D) 
“Viesturi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010145002 

5. 
Kalpu māja “Ezeriņi” 

(E) 

“Graviņas”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010146001 

6. Kalpu māja (F) 
“Ezernieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010240001 

7. Šķūnis (G) 
“Ezernieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010240002 

8. Kalēju māja (I) 
“Dadzīši”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 

42940010142001

; 

42940010142002 

9. Ūdensdzirnavas (J) 
“Strauti”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 

42940010136001

; 

42940010136004 

10. Kūts (K) 
“Vizbulītes”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010148001 

11. Ledus pagrabs (L) 
“Jaunbaloži”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010148003 

12. Kūts (M) 
“Rubeņi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010156002 

13. Kalpu māja (N) 
“Rubeņi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010156001 

Jāņmuižas apbūve (pie muižnieka dzīvojamās mājas): 

14. Saimniecības ēka (A) 
Ozolu gatve 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063001 

15. Dzīvojamā ēka (B) 
Gaujas iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063005 

16. Saimniecības ēka (C) 
Gaujas iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063039 

17. Saimniecības ēka (D) 
Pārgravas iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063003 

18. Saimniecības ēka (E) Ābeļu iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 42720020063011 
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Nr. 

p.k. 
Objekts Adrese 

Būves kad. 

apzīmējums 

Priekuļu nov., LV-4154 

19. Dzīvojamā ēka (F) 
Pārgravas iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059002 

20. 
Saimniecības ēka (H) Lauku iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059020 

21. 
Saimniecības ēka (I) Lauku iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059014 

22. Dzīvojamā ēka (J) 
Pārgravas iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059001 

23. Saimniecības ēka (K) 
Ozolu gatve 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063050 

Jaunraunas muiža: 

24. 
Muižkunga (pārv.) māja 

(A) 

“Alpi”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-

4126 
42720040141001 

25. Klēts (B) 
“Alpi``, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-

4126 
42720040141002 

26. Kungu māja (C) 
”Dzelmes”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166002 

27. Kūts (D) 
“Zemitāni”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166003 

28. Stallis (E) 
“Zemitāni”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166004 
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