
1. TERITORIJAS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

UN APBŪVES NOTEIKUMI 

1.1. ATKLĀTO TELPU IZBŪVES TERITORIJAS (Z) 

1.1.1. Definīcija 

Apbūves noteikumos atklāto telpu izbūves teritorijas (Z) nozīmē izbūves 
teritorijas, ko veido sabiedrībai pieejamas dabas un apzaļumotās teritorijas (arī 
kapsētas), atpūtas teritorijas, aizsargstādījumi, pludmales un ūdenskrātuves, kur 
apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana lielākā vai 
mazākā mērā, atkarībā no attiecīgās izbūves teritorijas daļas īpatnībām, ir 
saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību. 

Atklāto telpu izbūves teritorijas (Z), ietver: 

apstādījumu teritorijas (ZA), t.i., sabiedrībai pieejamas ar augiem apaudzētas 
un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur neiegūst produkciju, un kas 
ietver parku, dārzu un skvēru stādījumus, pludmales, arī peldvietas, kā arī ar 
rekreāciju saistītas būves. 

1.1.2. PARCELE NR. “1” 

a) Atļautā izmantošana- saskaņā ar teritorijas plānojumu - (ZA). 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība - tālāk nav dalāma. 

c) Parceles apgrūtinājumi: 

Tauvas josla, Gaujas vecupes, Gaujas un Ķīmiskā aizsargjosla. Teritorija 
atrodas applūstošajā zonā. 

d) Prasības labiekārtojumam: 

  Apzaļumošanas un labiekārtojuma elementiem (soliņiem, miskastēm) ir jābūt 
  savstarpēji saistītiem. Zaļajā zonā iekārtojama pastaigu taka, tās iesegumā 
  neizmanto asfaltu. Pretplūdu pasākumam jāparedz pastaigas takas uzbēršana 
  par 0,5 m. 

e) Teritorijā aizliegts: 

  Mazgāt transportlīdzekļus; jebkādā veidā piesārņot augsni, ūdeni; mest  
  jebkādus atkritumus apstādījumos, mežos, ūdenskrātuvēs, grāvjos; kurināt 
  ugunskurus; veikt patvarīgu koku un krūmu ciršanu. 

1.2. MEŽAPARKA APBŪVES ZONA (DzP) 

1.2.1. Definīcija 

Apbūves noteikumos mežaparka apbūves zona (DzP) nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju 
(vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) apbūve upēm un ezeriem 
pieguļošā vai ar mežu klātā teritorijā. 

 



1.2.2. PARCELE NR. “2” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, dvīņu māja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamai mājai 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – Gaujas aizsargjosla 

h) Sānpagalma minimālais platums – 10 m  

i) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m 

j) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 m augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā 
vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja 
kaimiņi par žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu 
priekšlikumus un izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem 
kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 



Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

k) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

l) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

m) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

n) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas un Ķīmiskā aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas applūstošajā zonā un 
pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, 
ne augstāk par 0,5m. 

1.2.3. PARCELE NR. “3” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, dvīņu māja 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 



d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma dziļums – līdz Gaujas aizsargjoslai 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 



 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas un Ķīmiskā aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas applūstošajā zonā un 
pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, 
neaugstāk par 0,5m. 

1.2.4. PARCELE NR. “4” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma dziļums – līdz applūduma līnijai 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 



 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas un Ķīmiskā aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas applūstošajā zonā un 
pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, 
neaugstāk par 0,5m. 

1.2.5. PARCELE NR. “5” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 



 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma dziļums – līdz applūduma līnijai 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 



 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas un ķīmiskā aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas applūstošajā zonā un 
pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, 
neaugstāk par 0,5m. 

1.2.6. PARCELE NR. “6” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma dziļums – līdz applūduma līnijai 

k) Žogi 



 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 



 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas un ķīmiskā aizsargjosla, attīrīšanas iekārtu aizsargjosla. Teritorija daļēji 
atrodas applūstošajā zonā un pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem 
ēkām plānota grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

1.2.7. PARCELE NR. “7” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m un līdz Vecupes biotopa aizsargjoslai 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 



kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Ķīmiskā aizsargjosla, Vecupes biotopa aizsargjosla, teritorija atrodas pilnībā 1% 
iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, neaugstāk 



par 0,5m. 

1.2.8. PARCELE NR. “8” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m un līdz Vecupes biotopa aizsargjoslai 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 



izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Ķīmiskā aizsargjosla, Vecupes biotopa aizsargjosla, teritorija atrodas pilnībā 1% 
iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām plānota grunts uzbēršana, neaugstāk 
par 0,5m. 

1.2.9. PARCELE NR. “9” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 



(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 



l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Ķīmiskā aizsargjosla, teritorija atrodas pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc 
zem ēkām plānota grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

1.2.10. PARCELE NR. “10” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 



 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 

g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 



 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 
 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Ķīmiskā aizsargjosla, attīrīšanas iekārtu aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas 
applūstošajā zonā un pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem ēkām 
plānota grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

1.2.11. PARCELE NR. “11” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) savrupmāja, 
(2.) individuālais darbs, 
(3.) privāts mājas bērnudārzs, 
(4.) saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 3500 m2. 

c) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 40 m 

d) Apbūves maksimālais augstums: 

 (1.) dzīvojamām ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 8 m; 

 (2.) saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

 (3.) nevienā 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; 

e) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 10% 

f) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 800% 



g) Savrupmāju skaits uz zemesgabala 

 Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 

h) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 10 m 

i) Sānpagalma minimālais platums – 10 m 

j) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 10 m 

k) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

l) Saimniecības ēkas: 

 Saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 10 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures 
 robežas. 

m) Augsnes virskārtas un koku saglabāšana: 

 (1.) izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli 
 jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki; 

 (2.) meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem; 

 (3.) augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 

 (4.) mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, 



 projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem 
 ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai; 

 (5.) attālums no ēku un būvju ārsienām līdz koka stumbra vidum minimāli – 
 7 metri. Ja lapotnes diametrs pārsniedz 5 metrus, attālums jāpalielina; 

 (6.) būvniecības laikā jānorobežo ar lentu zemes gabala transformējamo 
 daļu, kurā tiks veikta būvniecība, kā arī nav pieļaujama būvgružu 
 uzglabāšana ārpus norobežotās teritorijas. 

n) Zemes transformācija: 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un 
 piebraucamajiem ceļiem. Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka 
 MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

o) Parceles apgrūtinājumi: 

Ķīmiskā aizsargjosla, teritorija atrodas 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem 
ēkām plānota grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

1.3. TEHNISKĀS APBŪVES ZONA (RT) 

1.3.1. Definīcija 

Apbūves noteikumos tehniskās apbūves zona (RT) nozīmē izbūves teritoriju, 
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta 
inženierkomunikāciju objekti. 

1.3.2. PARCELE NR. “12” 

a) Atļautā izmantošana 

• inženierkomunikāciju objekts- dzeramā ūdens ņemšanas vieta. 
 

b) Būvlaide – 10 m 
c) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 



Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

d) Parceles apgrūtinājumi: 

Ūdens urbuma aizsargjosla, ķīmiskā aizsargjosla, Vecupes biotopa aizsargjosla. 
Teritorija atrodas pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, tāpēc zem būvēm plānota 
grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

1.3.3. PARCELE NR. “13” 

a) Atļautā izmantošana 

• inženierkomunikāciju objekts- bioloģisko attīrīšanas iekārtu vieta. 
b) Būvlaide – 10 m 
c) Žogi 

 Apbūvētu zemes gabalu atļauts iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām un 
 laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

 pa tauvas joslu; 

pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. Robežžogi abiem 
kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu 
jābūt pēc iespējas vienā veidā.  

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

d) Parceles apgrūtinājumi: 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas aizsargjosla, Gaujas un Ķīmiskā aizsargjosla. 
Teritorija daļēji atrodas applūstošajā zonā un pilnībā 1% iespējamo plūdu zonā, 
tāpēc zem būvēm plānota grunts uzbēršana, neaugstāk par 0,5m. 

 

 



1.4. LAUKU APBŪVES ZONA (JL) 

1.4.1. Definīcija 

Apbūves noteikumos lauku apbūves zona (JL) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids šobrīd ir lauksaimniecība, ko 
atļauts transformēt par apbūves zemi dzīvojamās, darījumu, 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos. 

1.4.2. PARCELE NR. “14” 

a) Atļautā izmantošana 

• sporta un atpūtas objekts - dīķis, 
• viesu māja, 
• mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
• saimniecības ēka. 

b) Zemesgabala (parceles) minimālā platība 5000 m2. 
c) Apbūves maksimālais augstums: pakalpojumu objektiem-2 stāvi, bet ne augstāk par 6 
m, saimniecības ēkām 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 m; 

d) Būvlaide ne mazāk kā – 6 m 

e) Sānpagalma minimālais platums – 3 m 

f) Aizmugures pagalma minimālais dziļums – 3 m 

g) Žogi 

Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu 
zemesgabalu žogu arhitektūru. 

Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 

pa robežām pie komercobjekta (saimniecisku apsvērumu dēļ), norādot to 
būvprojektā. 

Žogi jāizbūvē līdz 1.5 augsti. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, 
robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1.5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un 
izlemj kādu žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 

Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts 
žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā. 

Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 
cēlapmetumu žogos. 

h) Parceles apgrūtinājumi: 

Gaujas aizsargjosla, ceļa servitūts, ķīmiskā aizsargjosla, Vecupes biotopa 
aizsargjosla, dīķa aizsargjosla. Teritorija daļēji atrodas 1% iespējamo plūdu 
zonā. 



i) Projektējamā dīķa apbūves noteikumi: 

 Projektētā dīķa nogāzes slīpums 1 : 3, plānoto pludmaļu vietās 1 : 7. 
 Prognozētais ūdens līmenis noteikts atbilstoši ģeoloģiskās izpētes laikā 
noteiktajam pastāvīgajam gruntsūdens līmenim 6.40m (BAS). Līmeņa svārstības 
iespējamas sakarā ar sniega kušanas ūdeņu pieplūdi, lietus periodu ūdeņu pieplūdi, kā arī 
ilgstoša sausuma periodos. 
  Maksimālā ūdens līmeņa ierobežošanai paredzēt caurteku regulatoru.  
 Pludmaļu vietās dīķa nogāzēs paredzēt smilts grunti, pārējās nogāzēs paredzēt 
labiekārtošanu ar 10 cm biezu augsnes slāni un zāļu sēju. 
 Jāveic esošo graviņu un ieplaku planēšana. 
 Virszemes ūdens novadīšanai projektētā dīķa šļērsprofilā jāparedz sāngrāvis 
ūdens uztveršanai un novadīšanai. 
 Jāparedz ceļa caurteka un caurteka regulators. 
 Ja izraktās grunts daudzums pārsniegs 20000m3, tehniskā projekta izstrāde 
jāveic atbilstoši Ministru Kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.280 “Zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 
un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” prasībām. 
 Pirms grunts izvešanas jānodrošina piebraucamā ceļa segas konstrukcijas 
 atbilstība plānotajai slodzes intensitātei. 

  Projektā jāparedz krautuves augsnes novietošanai. Augsni pēc būvdarbu  
 pabeigšanas jāizmato teritorijas labiekārtošanai. 

1.5. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJA (L) 

1.5.1. 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. 

1.5.2. PARCELE NR. “15” 

a) Atļautā izmantošana 

(1.) maģistrālā iela, 
(2.) vietējās nozīmes iela, 
(3.) maģistrālās inženierkomunikācijas. 

b) Prasības ielu un ietvju ierīkošanai un uzturēšanai: 

 (1.) Ielu izbūvi un uzturēšanu veic detālplānojuma teritorijas attīstītājs. 
 Vienlaicīgi ar ielu izbūvi veic inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācijas, gāzes) 
 izvietošanu zem brauktuvēm. 

 (2.) Ja iela pēc tās izbūves nodota pašvaldībai, pašvaldības dienestu 
 pienākumi: 

 (2.1.) ierīkot un remontēt pašvaldības ielas to sarkanajās līnijās; 

 (2.2.) uzturēt kārtībā pašvaldības ielu brauktuves; 

 (3.) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves un ietvju pārbrauktuves gar 
 zemesgabala ielas robežu. 



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

 (5.) Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar 
 ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2.5 cm. 

 (6.) Jāparedz ceļa caurteka un caurteka regulators. 

c) Klātne (segums). 

Pašvaldības ielu klātnēm jābūt ar cietu segumu. 

d) Apgaismes ķermeņi: 

 (1.) Ielu apgaismošanai atļauts izmantot pie stabiem piestiprinātus apgaismes 
 ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli 
 vienlaicīgi uztverama ielas posma garumā. 

 (2.) Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju 
 sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs. 

 

1.6. VISĀM APBŪVES TERITORIJĀM 

a) Saskaņā ar aizsargjoslu likuma 39. panta 3.punktu pirms paredzēto būvniecības darbu 
veikšanas jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. 

b) Projektējot apbūvi maksimāli saglabājami platlapji (liepas, gobas u.c.) un lielu dimensiju 
vītoli. 


