
 

1. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA (DzM) 

1.1. DEFINĪCIJA 

Apbūves noteikumos mazstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzM) nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu 
namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem, kā arī savrupmāju 
apbūve. 

1.2. VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 
paredzēta mazstāvu dzīvojamajai apbūvei (DzM), ir: 

• savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 
• dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 
• atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām– vietējas nozīmes: 

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
- sporta un atpūtas objekts, 

• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• saimniecības ēka, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
• sporta būve kā palīgizmantošana. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: 
savrupmājai – 1200 m2, 
katrai no dvīņu mājām – 600 m2, 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 

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

d) Apbūves maksimālais augstums 

(1) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no 
attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma 
starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu (LBN 209, 
3.1.2.p.). 

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

e) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Savrupmāju un dvīņu māju apbūvē zemesgabala maksimālais kopējais apbūves 
laukums nedrīkst pārsniegt 30% no zemesgabala platības (LBN 209, 3.1.3.p.). 

 ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI  



f) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 60%. 

g) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%, pirmsskolas bērnu 
iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 

 (1) Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt 
mazāks par 6,0 m. g)  

i) Sānpagalma minimālais platums 

 (1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures 
robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (LBN 209, 3.1.1.p.). 

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu 
insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku 
rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, 
iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst 
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem 
līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m 
(LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to 
jāieraksta Zemesgrāmatā. 

(3) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst 
būt mazāks par 6,0 m. 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums 

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m’ 

 (2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka 
rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, 
aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar 
noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu 
zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš atļauj būvēt 
uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

k) Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas 

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas 
atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam 
piebūvēt pie tās savu būvi (LBN 209, 3.1.2.p.). 

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

l) Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī 
sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
• autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no 

priekšpagalma platības; 



• piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m. 

m) Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

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

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

n) Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

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

(3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku 
rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, 
šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

o) Žogi 

Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem. 

p) Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz 
zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz 
zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi. 

 

1.3. PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

a) Dzīvoklis 

Papildus 1.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā 

dzīvojamā māja. 
2) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas 

lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa 
sastāvdaļa. 

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

b) Sporta būve 

Papildus 1.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un 

būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā); 
2) izmantot komerciāliem nolūkiem. 

 
 
 
 
 
 
 



2. JAUKTA DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA 

2.1. DEFINĪCIJA 

Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona (JC) 
nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzīvojamā 
apbūve un apbūve, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, 
pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu 
izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus. 

 

2.2. VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 
paredzēta jauktai dzīvojamai un darījumu iestāžu apbūvei (JC), ir: 

• pārvaldes iestāde, 
• izglītības iestāde, 
• pirmsskolas bērnu iestāde, 
• ārstniecības iestāde, 
• sociālās aprūpes iestāde, 
• kultūras iestāde, 
• zinātnes iestāde, 
• nevalstiskas organizācijas iestāde, 
• reliģiska iestāde, 
• sporta un atpūtas objekts, 
• darījumu iestāde, 
• mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

• saimniecības ēka, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: 1200 m2, 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m, 

d) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 

 (1) Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst 
būt mazāks par 6,0 m. 

(2) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un 
izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m (LBN 100, 2.tabula). 

e) Apbūves maksimālais augstums 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m. 

f) Maksimālais stāvu skaits: 3, 

g) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 150%. 

h) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 



Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 10%. 

 

2.3. PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 

 Dzīvoklis 

Papildus 2.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā 

dzīvojamā māja. 
2) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas 

lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa 
sastāvdaļa. 

3) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu 
darbinieka mājoklis. 

 
 
2.4. ZEMESGABALA VEIDOŠANA (DALĪŠANA VAI APVIENOŠANA). 
 

Zemesgabalus var apvienot un dalīt, neizstrādājot jaunu detaļplānojumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS 

3.1. DEFINĪCIJAS 

Apbūves noteikumos līnijbūvju izbūves teritorijas (L) nozīmē izbūves teritorijas, kur 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu 
satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana. 

 

3.2. VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

a) Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnijbūvju 
izbūves teritorijās (L), ir: 

• vietējās nozīmes iela, 
• maģistrālā inženierkomunikācija, 

b) Ceļu klasifikācija 
1) Vietējās nozīmes ielas: Teiču iela, Selgas iela, Zvaigžņu iela, Vēlmes iela, Velēnu 

iela, Braslas iela 

(2) Vietējās nozīmes iela ietver: 
1) dzīvojamo ielu – gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko pasažieru 

transportu) kustībai dzīvojamās apbūves teritorijās un saistībai ar maģistrālajām 
ielām; 

2) piebrauktuvi – automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un publiskajām ēkām, to 
grupām un citiem objektiem izbūves teritoriju iekšienē; 

c) Ceļu un ielu šķērsprofils 

(5) Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām: 
vietējās nozīmes ielām – 15 m (piebrauktuvēm – 12 m), 

f) Veloceliņi 

 Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar 
dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta 
plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m – pretējā virzienā. Joslas 
platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m. 

(LBN 100, 7.22.p.) 

g) Brauktuvju noapaļojumu rādiusi 

(1) Ielu un ceļu brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar 
regulējamas kustības autoceļiem un maģistrālēm jāpieņem ne mazāki par 8,0 m, bet 
transporta laukumos – ne mazāki par 12 m. 

(2) Rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos 
pieļaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m. 

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

(LBN 100, 7.23.p.) 

h) Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm 



Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes 
inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo 
komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju 
saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem 
brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav 
sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženieromunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar 
nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu izvietošana zem ielu 
brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku grūtību dēļ (LBN 100, 
8.21.p.). 

i) Prasības ielu, ietvju, grāvju un hidrotehnisko būvju ierīkošanai un uzturēšanai 

(1) Pagasta dienestiem jāierīko un jāremontē pagasta ielas un laukumi to sarkanajās 
līnijās, pagasta ceļi zemes nodalījuma joslas platumā, kā arī lietus ūdens novadīšanas 
sistēma, arī pagasta grāvji un caurtekas zem ielām un pagasta ceļiem. 

(2) Pagasta dienestiem jāuztur kārtībā pagasta ielu, laukumu un ceļu brauktuves, kā arī 
caurtekas zem pagasta ielām un ceļiem un pagasta bilancē esošās hidrotehniskās būves. 

(3) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un pagasta 
grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, pagasta grāvjus sava zemesgabala robežās, kā arī 
privātās ielas un hidrotehniskās būves, atbilstoši pagasta padomes izdotiem 
noteikumiem. 

(4) Pagasta dienestiem ir tiesības izbūvēt vai pārbūvēt grāvjus privāto zemesgabalu 
robežās saskaņā ar detālplānojumu vai būvprojektu, kā arī tos tīrīt, par to savlaicīgi 
informējot zemesgabalu īpašniekus. 

(5) Pagasta dienestiem ir tiesības izbūvēt vai pārbūvēt pretplūdu pasākumu 
nodrošināšanai nepieciešamās hidrotehniskās būves privāto zemesgabalu robežās 
saskaņā ar detālplānojumu vai būvprojektu, kā arī tās uzturēt kārtībā, par veicamajiem 
pasākumiem savlaicīgi informējot zemesgabalu īpašniekus. 

 (6) Ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki ar pagasta padomes 
atļauju drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju virzienus, kā arī ierīkot caurules 
saskaņā ar pagasta padomes izdotiem tehniskajiem noteikumiem. 

(7) Ietvju platumam jābūt vismaz 1.5 m. 

(8) Ietvju augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 15 cm. 

(9) Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas 
apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm. 

(10) Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas vai pagasta ceļa slēgšana, jāsaņem 
pagasta pašvaldības atļauja. 

(11) Valsts autoceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts līdzekļiem (ACL 
12.p.). Valsts dienestiem jāierīko, jāremontē un jāuztur kārtībā arī caurtekas zem valsts 
autoceļiem. 

(12) Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. 
Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu 
dienesta atļaujas (ACL, 27.p). 

j) Klātne (segums) 

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


