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B. APBŪVES NOTEIKUMI  
 

ŠIE NOTEIKUMI , KAS IR ATBILSTOŠI ĀDAŽU PAGASTA APBŪVES NOTEIKUMU I. REDAKCIJAI , 
TIEK APSTIPRINĀTI AR ĀDAŽU PAGASTA PADOMES LĒMUMU,  REIZĒ AR  “BĀRDAS”, “BĒRZMALAS”, 
“MEIJAS”, “RUDZUPUĶES”  -  DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀJUMU, KĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI, KAS 

DARBOJAS ŠAI PROJEKTĀ NOTEIKTAJĀS  ROBEŽĀS. 
 
 

1.   SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA (DzS)  

1.1. DEFINĪCIJA 
Apbūves noteikumos savrupmāju dzīvojamās apbūves zona (DzS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu 
māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai 
vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis. 

 
1.2.            VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
a)               Atļautā izmantošana 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta savrupmāju dzīvojamajai apbūvei 
(DzS), ir: 

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

- ārstniecības iestāde, 
- sociālās aprūpes iestāde, 
- pirmsskolas bērnu iestāde, 

             Kā  palīgizmantošanu  var plānot : individuālais darbs, privāts mājas bērnudārzs,   saimniecības ēka, dzīvoklis , 
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.). 
 f)     Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) : 
               (1) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (LBN 209, 3.1.1.p. 3,0 m), kas atbilst 
detālplānojuma teritorijā iedibinātajai  būvlaidei. 

(2) Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, kas atbilst  
detālplānojuma teritorijā iedibinātajai  būvlaidei. 

 g)       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 
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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. 
 

 h)    Aizmugures pagalma minimālais dziļums 
               (1)  Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par  3,0 m, pret kaimiņu zemesgabaliem,  

(2) Ar detālplānojumu  noteikts 3,0 m – Aizmugures pagalma minimālais dziļums pret dabiskajām robežām – Dabiski 
veidojušos gravu, Dabisko dīķa krasta nogāzi un Dabisko ieplaku , kurā noteikta DABAS VIDES 
AIZSARGZONA, dabas faktoru aizsardzībai. (Atbilstoši LBN-100, P. 2.5.; 2.6.) 

(3) Būvlaide gar Vējupes krastu ir noteikta 10 m, kā aizmugures pagalma dziļums, kas sakrīt ar Vējupes aizsargjoslu. 
(4) 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. 

    i)      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. 

    j)   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. 

    k)    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. 

     l)     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. 

   k)     Žogi jāizbūvē  :   
           (1) Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem, izņemot SABIEDRISKA rakstura ēku zemesgabalus. 

(2) Gar ielām – pa sarkano līniju un priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu robežās – 1,5 m  augstumā,   vismaz 50% 
caurredzami, ar vai bez dzīvžogiem zemesgabala iekšpusē. 

(3) Gar  kaimiņu zemesgabaliem iekšējās malās – 1,8 m , caurredzami vai arī blīvi (saskaņojot ēku projektos). 
(4) Gar aizmugures , īpašuma robežu, ja tā ir pret aizsargājamiem dabas objektiem  

- Vēsturiski izveidoto ainavas daļu, pret gravas nogāzi ar lielajiem kokiem, pret dīķa malu, pret Vējupes krastu,  
                  1,8 m augstumā , metāla stiepļu caurredzams žogs (zaļā tonī – “BEKAERT” tipa) . 

(5) GAR VĒJUPES KRASTU ŽOGI NOVIETOJAMI AIZ 4 m platās VĒJUPES TAUVAS JOSLAS, NE TUVĀK. 
(6) Aiz žogiem var tikt izveidoti Dzīvžogi , no atbilstošajiem augiem (cirptiem krūmiem). 
(7) Vārtu augstums un raksturs – tam jābūt atbilstošam žoga veidam, kurā tie ievietoti.  
(8) Priekšdārziņos var būt dekoratīvo stādījumu apgaismes – zemās lampas. 
(9) Ar detālplānojumu noteikts, ka žogi var nebūt izbūvēti gar dīķa krastiem, un uz zemesgabalu savstarpējām, iekšējām  

robežām, kaimiņiem par to vienojoties . 
 
  n)        AIZSARGJOSLAS. 

(1) Detālplānojumā  tiek apstiprināta  esošā  AIZSARGJOSLA –10 m platumā , GAR VĒJUPES KRASTU. 
(2) TAUVAS JOSLA 4 m platumā  GAR VĒJUPES KRASTU, noteikta kā PUBLISKI PIEJAMA.  
(3) Visām plānotajām inženierapgādes tīklu līnijām tiek noteiktas atbilstošās aizsargjoslas, kas ietilpst ielu sarkano  līniju 
joslās. 
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1.3.        PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 
 a)    Dzīvoklis:   Papildus 8.1.2.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:   sporta būvi nedrīkst: 
1) ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi  
       (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā) 

 
2.               DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA 

2.1. DEFINĪCIJA   :   Apbūves noteikumos Darījumu iestāžu apbūves zona (D) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un 
kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti.                     
ŠĪ ZONA  ATTIECAS UZ ZEMESGABALU Nr. 36.  

2.2.         VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
a)  Atļautā izmantošana : Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta darījumu 
iestāžu apbūvei (D), ir: 

• darījumu iestāde, 
• mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
• kultūras iestāde, 
• zinātnes iestāde, 
• sporta un atpūtas objekts, 

d)  Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par                                                       3,0 m , 
e)   Apbūves maksimālais augstums : Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt   12 m,  izbūvējot 3 stāvus. 
f)    Zemesgabalam nedrīgst būt žogs pret ielu, pret Vējupi, un pret gājēju celiņu.  

PIEZĪME :   PĀRĒJIE NOTEIKUMI TĀDI PAT, KĀ SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀ APBŪVES ZONĀ (DZS). 
 
 

3. JAUKTA DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA . 
 
3.1. 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.  ŠĪ ZONA ATTIECAS UZ ZEMESGABALIEM Nr.5, 6, 7, 28,32.  

3.2.            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: 

• mazstāvu daudzdzīvokļu nams,  rindu māja, 
• savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 
• dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 
• 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, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, saimniecības ēka. 



 12

b)            Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 15 m, 
c) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 
             (1)  Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus , 
             (2)  Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 
             (3)  Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un izglītības iestādēm nedrīkst būt  
                    mazāks par 25 m (LBN 100, 2.tabula). 

3.3. PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI 
a) Dzīvoklis : 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. 

3.4. PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA). 
e) Apbūves maksimālais augstums : nedrīkst pārsniegt 12 m. 
f) Maksimālais stāvu skaits:  3, (Divi stāvi un jumta stāva izbūve, kā trešais stāvs). 
g) Noteikumi mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namiem, rindu mājām, dvīņu mājām un savrupmājām :  

PIEZĪME :   PĀRĒJIE NOTEIKUMI TĀDI PAT KĀ SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀ APBŪVES ZONĀ (DZS).  
 
 
4. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS 
4.1.        DEFINĪCIJA:   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. 

4.2. VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
a) Atļautā izmantošana:   Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz Detālplānojumā noteiktās 
līnijbūvju izbūves teritorijās, ir: 

1) vietējās nozīmes iela, 
2)  laukums,   atklāta autostāvvieta, 
3) maģistrālā inženierkomunikācija, 

b) Ceļu klasifikācija  - Ielas: Vietējās nozīmes iela:   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  ēkām, to grupām un citiem objektiem izbūves teritoriju 

iekšienē; 
3) veloceliņu – braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu kustības. 

c) Ceļu un ielu šķērsprofili :  Detālplānojuma lapā GP-4 doti orientējoši ielu šķērsprofili un ceļu zemes nodalījuma 
joslas platumi,  kā arī ieteiktais ielas vidus līnijas augstums + 5.50, kas nodrošinātu pret applūšanas briesmām –5% (1 x 20 
gados); vai + 6,50 m, kas nodrošinātu pret applūšanas briesmām – 1% (1 x 100 gados) 

        1. Detālplānojumā noteikti  šādi pagasta ceļu un ielu cieto iesegumu joslu platumi: 
        1.1.  Ciemata  savienojošiem ceļiem, gar Detālplānojuma teritorijas malām :  7,5 m, 
  1.2. Vietējai , jaunizbūvējamai “MELDU” ielai  :  7,5 m, 
  1.3. Piebraucamajiem strupceļiem , līdz 5 mājām :  4,5 m. 
  2.    Detālplānojumā noteikti šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām: 
        2.1.  Ciemata savienojošām , maģistrālajām ielām: 16  m, 

2.2. Vietējās nozīmes ielai 13 m,     (piebrauktuvēm, strupceļiem  – 9,5  m), 

        e) Strupceļš    - strupceļu galos izveidoti apgriešanās laukumi,  apļa sektora formā  ar iekšējo diametru - 16 m..     
Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām (LBN 100, 7.21.p.). 

        f) Veloceliņi    - Veloceliņi plānojumā ar vienas joslas kustību ar ne mazāk par 0,5 m platām drošības joslām sānos. 
Šauros apstākļos drošības joslu vietā pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras 
            - 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.) 
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       g) Brauktuvju noapaļojumu rādiusi Detālplānojuma robežās : 
          (1)    Ielu  brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos vietējai un  maģistrālajai ielai - 10,0 m,  
          (2)   Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par   
2,0 m.(8m+2m)           (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 un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai 

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

    (2) 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. 

    (3) Ietvju platumam jāatbilst LBN 100, 4.tab. prasībām: 1 –1,5m; Augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 10-15 cm. 

    (4)  Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmali  ne augstāku par 2,5 cm. 

     (5)  Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas vai pagasta ceļa slēgšana, jāsaņem pagasta pašvaldības atļauja. 
     (6) Klātne (segums) :  Līdz inženierapgādes tīklu izbūvei ir pieļaujama Ciemata ielu izbūve ar šķembu un grants maisījuma 
klātni (segumu).  Perespektīvē Ciemata  ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar cietu segumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


