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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS
1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA
1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – Apbūves noteikumi)
nosaka prasības Siguldas novada administratīvās teritorijas (administratīvā teritorija līdz
01.07.2021.) plānošanai, izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Siguldas novada teritorijas
plānojuma 2012. - 2024. gadam (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums).

2.

Apbūves noteikumi attiecas uz Siguldas novada administratīvo teritoriju (administratīvā
teritorija līdz 01.07.2021.) un to prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām
personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot
jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, saimniecisko darbību, lokālplānojumu un
detālplānojumu izstrādi, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu,
ēku un būvju projektēšanu, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai ēkas un
būves nojaukšanu.

3.

Vispārīgas prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei
nosaka Ministru kabineta noteikumi (turpmāk tekstā – Vispārīgie apbūves noteikumi).

4.

Ja detālplānojumu vai lokālplānojumu atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu, piemēro
Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonu un Apbūves noteikumus.

5.

Apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk tekstā – ĪADT) un valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT
un kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošām tiesību normām.

6.

Siguldas pilsētas teritoriālās vienības robežās vēsturiski izveidotas pēc apbūves struktūras
atšķirīgas apkaimes: Centrs, Ģimnāzija, Līvkalni, Ķipari, Kaķīškalns, Krimulda, Šokolāde,
Depo, Lauktehnika, Lorupe, Kalnabeites, Raibais suns, Peltes (Apbūves noteikumu
1.pielikums).

1.2. DEFINĪCIJAS
7.

Arhitektonisks akcents – ēkas vai būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs,
kompozicionāls elements un atrodas ārpus galvenās ēkas vai būves apjoma un tās silueta.
Arhitektoniska akcenta augstākais punkts nedrīkst izvirzīties virs ēkas vai būves jumta vairāk
par 20% no ēkas vai būves augstuma, izņemot kulta celtņu arhitektoniskajiem akcentiem.

8.

Atkritumu konteineru novietne – īpaši aprīkota vieta sadzīves atkritumu konteineru
novietošanai.

9.

Autostāvvieta – automašīnu novietošana, kas ietver šādus veidus:
9.1.

atklāta autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, kas nozīmē teritoriju uz ielas,
pilsētas vai ciema laukumos vai zemes vienībās marķētās novietnēs (arī nožogotās)
un kas paredzēts vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku;

9.2.

garāža – ēka, būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai automašīnas
vai automašīnu novietošanai. Apbūves noteikumos garāža ar privātas garāžas nozīmi
netiek lietota, ja tā ir ietverta savrupmājā vai tās saimniecības ēkā;
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9.3.

pazemes autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, iekļauta ēkas vai tās daļas
pagraba stāvā, vai ir arī atsevišķa ēka pazemes līmenī automašīnu novietošanai uz
laiku, bet nav garāža.

10.

Dzīvžogs – Apbūves noteikumu izpratnē mūžzaļš vai vasarzaļš funkcionāls zemes vienības
ārtelpas elements, kas tiek izmantots nekustamo īpašumu kadastra robežu iezīmēšanai
dabā - auga centrs ne tālāk kā 1 metrs no zemes vienības kadastra robežas. Tas var tikt
izmantots arī kā dekoratīvs elements vai kā fiziska barjera, kas aizsargā pret valdošajām
vēja brāzmām, savvaļas dzīvniekiem, putekļiem, un vides piesārņojuma mazināšanai.

11.

Ielas apstādījumi – speciāli veidoti un kopti apstādījumi ielas sarkano līniju robežās vai
sadalošā joslā.

12.

Nozīmīgi publiski objekti - ēkas, būves ar svarīgu sabiedrisku funkciju (piemēram, muzejs,
koncertzāle, konferenču centrs, sporta būve ar skatītāju vietām, izglītības iestāde, u.tml.).

13.

Priekšpagalms – zemes vienības daļa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai
jebkuras ēkas fasādes sienai, kurā ir īpaši veidoti, ar ēkas arhitektūru kompozicionāli un
stilistiski vienoti apstādījumi (norobežoti vai nenorobežoti ar žogu) starp ēkas fasādi un ielas
fronti, kas raksturā kopīgi visai ielai vai atsevišķam kvartālam.

14.

Villa – brīvi stāvoša savrupmāja uz zemes vienības ar platību 2500 m2 un vairāk.

Siguldas novada teritorijas (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) plānojums 2012. – 2024. gadam (ar
grozījumiem) 3.1

Lpp.5 (132)

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI
2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
15.

Visā Siguldas novada administratīvajā teritorijā, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu
prasībām, papildus Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts izmantot zemi,
ēkas un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:
15.1.

ierīkot velosipēdu novietnes un atklātas autostāvvietas bet ne vairāk kā 30% no
zemes gabala platības, ja zemes vienība atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves
(DzM, DzM1, DzM2, DzM3, DzM4, DzM5) vai 50% no zemes vienības platības, ja
zemes vienība atrodas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD) teritorijā, ievērojot
Apbūves noteikumu citas prasības;

15.2.

izbūvēt ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves;

15.3.

izveidot un kopt apstādījumus;

15.4.

veikt teritorijas labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu, Teritorijas plānojuma,
lokālplānojuma, detālplānojuma, ja tiek izstrādāts, un Apbūves noteikumu prasībām
un saskaņā ar Pašvaldībā akceptētu projektu, izdotu būvatļauju;

15.5.

izbūvēt inženiertīklus un objektus;

15.6.

veikt erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas
sistēmu izbūvi;

15.7.

īstenojot funkcionālajā zonā un apakšzonā atļauto papildizmantošanu, veicama
būvniecības ieceres publiska apspriešana;

15.8.

ierīkot raktus dekoratīvus dīķus bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja dīķa virsmas
laukums nepārsniedz 0,1 ha, teritorijas labiekārtošanas, ugunsdzēsības u.c.
vajadzībām;

15.9.

ierīkot rekreācijas dīķus, ja dīķa virsmas laukums nepārsniedz 0,6 ha, saskaņā ar
detālplānojumu vai būvniecības ieceres dokumentāciju, ugunsdzēsības, teritoriju
labiekārtošanas, sporta, estētikas u.c. vajadzībām.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
16.

Aizliegta tāda zemes un ēku, būvju izmantošana, kas neatbilst spēkā esošu normatīvo aktu
prasībām, tai skaitā prasību izpildei attiecībā uz vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā
arī attiecībā uz apdraudējumu sabiedriskajai drošībai, cilvēku veselībai un dzīvībai.

17.

Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijās (Apbūves noteikumu 2.pielikums) jauna
būvniecība un teritorijas izmantošana atļauta tikai pēc teritorijas rekultivācijas vai sanācijas.

18.

Visā Siguldas novada administratīvajā teritorijā (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.)
aizliegts:
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18.1.

vākt un uzkrāt metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus vai piesārņotu grunti, ja
vien izmantotā teritorija vai būve nav noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu
funkciju nodrošināšanai;

18.2.

veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien šim nolūkam izmantotā
teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota kā derīgo izrakteņu ieguves
teritorija;

18.3.

novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus transporta līdzekļus, ja
vien šim nolūkam izmantotā teritorija vai ēka nav noteiktā kārtībā projektēta un
ierīkota nolietoto transporta līdzekļu savākšanai un uzglabāšanai;

18.4.

kā pastāvīgas dzīvojamās telpas izmantot jebkādus ceļojumu treilerus, kravas
konteinerus un vagoniņus, kas nav projektēti kā dzīvojamās mājas, izņemot:
18.4.1. ja zemes vienībai ir būvlaukuma statuss;
18.4.2. ja zemes vienība ir speciāli labiekārtots kempings;
18.4.3. ja ceļojuma treileri, kravas konteineri izmantoti kā nesošās konstrukcijas, kas
arhitektoniskiem līdzekļiem iekļautas apkārtējā apbūvē un kultūrvēsturiskajā
vidē;

18.5.

veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvgružus vai ražošanas
atkritumus.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA
19.

Jaunu zemes vienību konkrētajai teritorijas izmantošanai var veidot, sadalot vai apvienojot
zemes vienību, saskaņā ar Teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, izstrādājot detālplānojumu
vai zemes ierīcības projektu.

20.

Minimālās jaunizveidojamo zemes vienību platības noteiktas Apbūves noteikumu 4.nodaļā
Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.

21.

Nosakot jaunizveidojamas zemes vienības platību, minimālajā platībā neieskaita to zemes
vienības daļu, kura atrodas ielas sarkano līniju robežās.

22.

Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
22.1.

ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

22.2.

ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā platība,
izņemot 23.1.apakšpunktā un 24.punktā noteiktos gadījumus;

22.3.

kur, ņemot vērā esošo apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā
noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām;

22.4.

kurai nodrošinātas vai detālplānojumā, vai zemes ierīcības projektā norādītas
piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas (laukuma, gatves), vai servitūta ceļa, kas
nodibināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja zemes vienība tieši nerobežojas
ar ceļu vai ielu;
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22.5.

23.

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemot saskaņojumu no autoceļa valdītāja, ja
nav iespējama piekļuve no pašvaldības ceļa vai jau esoša pievienojuma valsts
autoceļam un nepieciešams jauns pievienojums valsts autoceļam.

Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana:
23.1.

ja rezultātā zemes vienības platība būs mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā
noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos
gadījumus;

23.2.

reāli nav iespējams sadalīt uz zemes vienības esošās, ar plānoto robežu
šķērsojamās ēkas, būves atbilstoši būvnormatīvu prasībām;

23.3.

ja piekļūšana iespējama tikai veidojot jaunu pievienojumu valsts autoceļam un nav
saņemts autoceļa valdītāja saskaņojums.

24.

Maksimāli pieļaujamā atkāpe no prasībām attiecībā uz minimālo jaunizveidojamās zemes
vienības platību ir 10%. Šo atkāpi var paredzēt zemes ierīcības projektā vai detālplānojumā,
kurā izstrādā risinājumus zemes vienību dalīšanai. Izņēmums attiecināms uz gadījumiem,
kad ir lietderīgi veidot mazāku zemes vienību, vai robežu nosakot pa izteiktiem apvidus
lineāriem objektiem, vai izteiktā reljefā. Ja izstrādā zemes ierīcības projektu, tad atkāpi
rēķina attiecībā pret vienu zemes vienību, detālplānojuma izstrādes gadījumā iespējamo
atkāpi nosaka darba uzdevumā.

25.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un aizsargjoslās (aizsardzības zonās)
pieļaujama zemes vienību sadalīšana, ja tas nav pretrunā ar šo Apbūves noteikumu
prasībām, neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Aizliegts atdalīt viena kultūras pieminekļa vai
pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek
apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

26.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās zemes vienību sadalīšana jāveic atbilstoši šo teritoriju
vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

2.4. VIDES PIEEJAMĪBAS NOTEIKUMI
27.

Projektējot publiskās ārtelpas teritoriju izbūvi, būvējot jaunas un pārbūvējot esošās publiskās
un dzīvojamās ēkas, paredz speciālus pasākumus un aprīkojumu vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI
3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
3.1.1. Vispārīgas prasības transporta infrastruktūras plānošanai
28.

Veidojot jaunas apbūves teritorijas, jāplāno racionāls un loģisks ielu un ceļu tīkls, veidojot
vienotu transporta sistēmu ar blakus esošajām zemes vienībām, ņemot vērā Vispārīgo
apbūves noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

29.

Jaunveidojamo ielu un ceļu parametri jāpieņem atbilstoši projektēšanas normatīvu prasībām
un rekomendējoši arī Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijām.

30.

Siguldas pilsētā zemes vienībām, kas tieši robežojas ar autoceļiem A2 un P8 jaunu
pieslēgumu veidošana nav atļauta pirms detalizēta transporta attīstības plāna izstrādes un
saskaņošanas ar atbildīgo institūciju. Līdz detalizēta transporta attīstības plāna izstrādei
piekļuve risināma no esošām piebrauktuvēm, ielām vai zemākas kategorijas autoceļa.

31.

Attālums no iebrauktuves un izbrauktuves pagalmā, zemes vienībā, garāžā, jāpieņem ne
mazāks par:
31.1.

50 m no krustojuma ar B un C kategorijas ielu (noapaļojuma rādiusa
beigām/sākuma);

31.2.

20 m no krustojuma ar D un E kategorijas ielu (noapaļojuma rādiusa
beigām/sākuma).

3.1.2. Ceļi un ielas
32.

Šīs apakšnodaļas prasības nav attiecināmas uz valsts autoceļiem.

33.

Ielu un ceļu kategorijas noteiktas Apbūves noteikumu 3.pielikumā, atbilstoši to atrašanās
vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina ielu projektēšanā,
būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā.

34.

Jaunas ielas projektē saskaņā ar Latvijas valsts standartu prasībām.

35.

Ielas šķērsprofilus nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartu prasībām un plānotās ielas
funkcijām, ņemot vērā inženiertīklu un objektu izvietošanai nepieciešamo teritoriju un citus
noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Siguldas identitāti veidojošā tematiskā
plānojuma vadlīnijas.

36.

Plānotas ielas šķērsprofils saskaņojams Pašvaldības būvvaldē.

37.

Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus pilsētā un ciemos ceļi un ielas
jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Lauku teritorijā atļauta ceļa servitūta tiesību
nodibināšana, neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības. Pašvaldība izvērtē katru
gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.

38.

Izbūvējot jaunas ielas vai pārbūvējot esošās, jāparedz ielu stādījumu joslu (koku rindas,
alejas u.tml.) izveide to sarkano līniju robežās, ievērtējot inženiertīklu izbūvei un
ekspluatācijai nepieciešamo teritoriju.
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39.

Ārpus Siguldas pilsētas un ciemu teritorijām autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek
noteikta ceļu zemes nodalījuma josla, ko precizē izstrādājot detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektus.

40.

Pārbūvējot ielu, ceļu, inženiertīklus, ja nepastāv pamatoti ierobežojumi, paredzēt izvietot tās
ārpus ielas vai ceļa brauktuves, primāri novietojot zem ietvēm un velosipēdu ceļiem,
autostāvvietās vai zaļajās zonās.

41.

Gadījumā, ja pie ielu vai ceļu pārbūves netiek veikta inženiertīklu pārvietošana, aku lūku
novietojumu, ja iespējams, paredzēt ārpus autotransporta riteņu zonām.

42.

Pārbūvējot vai atjaunojot ielas vai ceļus, aizliegts aizbērt un aizrakt lietus ūdens savākšanas
vietas, kolektorus u.c.

43.

Lietus kanalizācijai izvēlēties risinājumu, lai lietus ūdens uztvērējakas (rīdziņas) atrastos
ārpus brauktuves un netraucētu gājēju, velobraucēju un transportlīdzekļu kustībai.

3.1.3. Ielu sarkanās līnijas
44.

Apbūves noteikumu 3.pielikumā noteiktas esošo ielu sarkano līniju platums atbilstoši ielas
kategorijai.

45.

Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām atļauts:
45.1.

būvēt un pārbūvēt tādas būves, kas saistītas ar transporta funkciju;

45.2.

būvēt inženiertīklus;

45.3.

ierīkot transportlīdzekļu novietnes, atbilstoši detālplānojumam vai ielas būvniecības
ieceres dokumentācijai;

45.4.

atjaunot esošas ēkas vai būves.

3.1.4. Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu novietnēm
46.

Minimālais nepieciešamo autostāvvietu skaits noteikts Apbūves noteikumu 4.pielikumā. Ja
Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasības nosaka lielāku nepieciešamo
autostāvvietu skaitu, ievērojamas stingrākās prasības.

47.

Katrā transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējā
auto novietņu skaita paredz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izvietojot speciāli
pielāgotas - 3,5 m platas auto novietnes.

48.

Autostāvvietas jāizbūvē uz tās pašas zemes vienības, kura atļautai izmantošanai tās
nepieciešamas, ievērojot Latvijas valsts standarta prasības, izņemot gadījumus, ja tas nav
pretrunā ar vides aizsardzības prasībām, kā arī šo prasību nevar izpildīt pilsētbūvnieciskās
situācijas dēļ un Apbūves noteikumos nav noteikts savādāk.

49.

Gadījumos, kad autostāvvietas pilsētbūvnieciskās situācijas dēļ nav iespējams izbūvēt tajā
pašā zemes vienībā, uz kuras atrodas objekts, to izbūve var būt pieļaujama ielas sarkanajās
līnijās. Izbūvi veic par ierosinātāja līdzekļiem, tam nepretendējot uz kompensāciju un
izbūvētā objekta īpašuma tiesībām. Šādi izbūvētām autostāvvietām ir publiskas
autostāvvietas statuss.
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50.

Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram
izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu
skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un to summē.

51.

Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par autostāvvietu jebkādai citai
izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas
lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiki nesakrīt.

52.

Autostāvvietā ar ietilpību virs 20 auto novietnēm vismaz 10% no transportlīdzekļu novietnes
kopējās teritorijas paredz apstādījumiem ar kokiem vai krūmiem.

53.

Izbūvējot autostāvvietas, jāievēro Apbūves noteikumos noteiktās brīvās zaļās teritorijas
platības.

54.

Vietās, kur ir pieejama centralizētā lietusūdens kanalizācijas sistēma, jānodrošina, lai
lietusūdeni varētu savākt un novadīt lietusūdens kanalizācijas sistēmā. Transportlīdzekļu
novietnē ar 50 un vairāk transportlīdzekļu ietilpību, kur nav pieejama centralizēta lietusūdens
kanalizācijas sistēma, nodrošina lietusūdens savākšanu un attīrīšanu, izveidojot uztvērējakas
un filtrus (naftas produktu uztvērējus) ar attīrītā lietusūdens iesūcināšanu gruntī.

55.

Lielas ietilpības autostāvvietu (virs 200 transportlīdzekļiem) nodrošina ar publiski pieejamām
tualetēm un ar dalītās atkritumu savākšanas un šķirošanas konteineriem.

56.

Veicot esošo kultūras iestāžu ēku apmeklētājiem nepieciešamās autostāvvietu
nodrošinājuma aprēķinus, papildus pieļaujams ievērtēt publisko autostāvvietu nodrošinājumu
500 m rādiusā no objekta.

57.

Veicot mežaparku, atpūtas un atklātu sporta objektu darbības un atsevišķu publisku
pasākumu nodrošināšanai nepieciešamos autostāvvietu aprēķinus, papildus pieļaujams
ievērtēt publisko autostāvvietu nodrošinājumu 1000 m rādiusā no objekta.

58.

2% atklāto autostāvvietu platības paredzēt vieglajām automašīnām un pikapiem ar garumu
virs 5 m.

59.

Izveidot autostāvvietas uz ielu braucamās daļas drīkst, ja tiek nodrošināts minimālais
braukšanas joslas platums ielās katrā virzienā 2,25 m, bet piebrauktuvēs 2,25 m.

60.

Autostāvvietu piebraucamo ceļu katrai kustības joslai jābūt vismaz 2,25 m platai saskaņā ar
Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijām.

61.

Nedrīkst izvietot autostāvvietas vietās, kur tās šķērso gaisvadu līnijas. Uz pazemes
elektrokabeļu līnijām drīkst izvietot tikai autostāvvietas īslaicīgai transporta novietošanai.

62.

Autostāvvietas ar vairāk kā 20 vietām jāatdala ar apstādījumu joslu, kas nav šaurāka par 2,5
m starp katrām 20 vietām.

3.1.5. Autostāvvietu izvietojums pie publiskiem objektiem, ja tā darbības
nodrošināšanai nepieciešamas autostāvvietas
63.

Kultūrvēsturiski nozīmīgās Siguldas pilsētas teritorijās (TIN1; TIN11; TIN12; TIN13) nav
pieļaujams izmantot atsevišķas zemes vienības kā autostāvvietas.
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64.

Siguldas pilsētas Centra apkaimes teritorijā drīkst samazināt objektam nepieciešamo
autostāvvietu skaitu, bet ne mazāk kā 30% no normatīvi noteiktā skaita.

65.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos autostāvvietu izvietojumu izvērtē būvniecības
ieceres dokumentācijā un nosaka, ņemot vērā labiekārtojuma infrastruktūras labāko
izvietojumu, ugunsdrošības prasības, u.c. prasības.

66.

Ja autostāvvietu izvieto pie zemes vienības robežas, norobežojošos stādījumus gar
autostāvvietu veido neatkarīgi no tās ietilpības.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
3.2.1. Vispārīgas prasības
67.

Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēkas ar inženiertīklu apgādi
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Inženierbūves projektējamas, būvējamas,
pārbūvējamas un ekspluatējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

68.

Inženiertīklus izvietot starp ielu sarkanajām līnijām, primāri joslā starp ielu sarkano līniju un
projektēto brauktuvi.

3.2.2. Ūdensapgāde un kanalizācija
69.

70.

Jaunbūvējamas vai pārbūvējamas ēkas pilsētas un ciemu teritorijās pieslēdz centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmai šādās teritorijās:
69.1.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā;

69.2.

Publiskās apbūves teritorijā;

69.3.

Jauktas centra apbūves teritorijā;

69.4.

Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN15).

69.punktā noteiktā prasība attiecas uz:
70.1.

jaunu ēku būvniecību vai esošu ēku pārbūvi zemes vienībā, kas robežojas ar ielu vai
ceļu, kurā pie attiecīgās zemes vienības izbūvēti centralizētie ūdensapgādes vai
centralizētie kanalizācijas tīkli vai, ja pieslēguma vieta centralizētiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem atrodas ne tālāk kā 50 m attālumā;

70.2.

detālplānojuma izstrādi, ja plānota ēku būvniecība vai pārbūve un zemes vienība
robežojas ar ielu vai ceļu, kurā pie attiecīgās zemes vienības izbūvēti centralizētie
ūdensapgādes vai centralizētie kanalizācijas tīkli. Detālplānojuma ierosinātājam, ja
teritorijai nav centralizēto ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu, bet apbūves teritorija
ir pieguloša centralizēto tīklu apgādes teritorijai, vai centralizētie tīkli nodrošināmi
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jārisina centralizēto ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve. Centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve tiek veikta par detālplānojuma ierosinātāja
līdzekļiem;

70.3.

Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN15).
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71.

Individuālie urbumi, hermētiski noslēgti notekūdeņu krājrezervuāri vai individuālās attīrīšanas
iekārtas pieļaujams izmantot tikai kā pagaidu risinājumu, kas ir demontējami pēc centralizēto
ūdensapgādes un sadzīves kanalizāciju tīklu izbūves gar nekustamo īpašumu.

3.2.3. Alternatīvā energoapgāde
72.

Siguldas novada administratīvajā teritorijā aizliegts izvietot vēja elektrostacijas, kuru jauda ir
lielāka par 20 kW.

73.

Vienā zemes vienībā lauku teritorijā atļauts izvietot vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu līdz
20 kW individuālai lietošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ievērojot
papildus nosacījumus:

74.

73.1.

vēja elektrostacijas masta augstums nepārsniedz 10 m;

73.2.

attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes
lielāks nekā masta augstums;

73.3.

blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz
normatīvajos aktos pieļaujamo;

73.4.

citam nekustamā īpašuma īpašniekam piederošai esošai dzīvojamai vai publiskai
apbūvei nav apēnojuma no vēja elektrostacijas rotora;

73.5.

vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera
pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un nestspēju.

Saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru izvietošana nav atļauta uz vēsturisku ēku valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu un vietējas nozīmes kultūrvēsturisku objektu fasādēm un jumtiem.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
3.3.1. Apbūves parametri
75.

Galvenie apbūvi raksturojošie elementi (apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās
teritorijas rādītājs, apbūves augstums) noteikti Apbūves noteikumos attiecīgā funkcionālā
zonā.

76.

Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītājus aprēķina atbilstoši
Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam.

77.

Ja zemes vienības daļa atrodas ielu sarkanajās līnijās, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā,
mežu teritorijā un dabas un apstādījumu teritorijās, kurās nav plānota apbūve, tad, aprēķinot
apbūves blīvumu, apbūves intensitāti un brīvās zaļās teritorijas rādītāju, to neskaita zemes
vienības platībā, izņemot, ja Apbūves noteikumos nav noteikts savādāk.

78.

Vienas zemes vienības brīvās zaļās teritorijas daļu nedrīkst uzskatīt par otras zemes
vienības brīvās zaļās teritorijas daļu.
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3.3.2. Būvlaides
79.

Siguldas pilsētā un ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas
līdz apbūvei.

80.

Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas ēkas novietnei zemes vienībā, kur
nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 m attālumā no galvenās (C kategorija saskaņā ar
Apbūves noteikumu 3.pielikumu) ielas sarkanās līnijas un 5 m attālumā no vietējās (D un E,
E1, E2 kategorija saskaņā ar Apbūves noteikumu 3.pielikumu) ielas sarkanās līnijas, vai
piebrauktuves malas.

81.

Siguldas novada administratīvā teritorijā ārpus Siguldas pilsētas un ciemiem no jauna
būvējamas ēkas novietnei zemes vienībā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide
vismaz 10 m attālumā no komersantu ceļa ass.

82.

Būvlaide gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža Siguldas novada
lauku teritorijā noteikta 100 m attālumā no autoceļa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15
m no ielas sarkanās līnijas.

83.

Būvlaide Siguldas novada lauku teritorijā gar reģionālas nozīmes valsts autoceļiem noteikta
60 m attālumā no autoceļa ass. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijā valsts reģionālajiem
autoceļiem būvlaide noteikta 10 m attālumā no ielas sarkanās līnijas.

84.

Būvlaide Siguldas novada lauku teritorijā gar valsts vietējiem autoceļiem noteikta 30 m
attālumā no autoceļa ass. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijā valsts vietējiem autoceļiem
būvlaide noteikta 10 m attālumā no ielas sarkanās līnijas, izņemot Matiņu ciemu, kur
būvlaide noteikta 16,5 m attālumā no ielas sarkanās līnijas.

85.

Minimālais attālums no dzelzceļa malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai nedrīkst būt mazāks
par 25 m. Dzīvojamās apbūves zemes vienībā gar dzelzceļu vismaz 10 m platā joslā ir
jāveido aizsargstādījumi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņojot ar dzelzceļa
nodalījuma joslas valdītāju.

3.3.3. Pagalmi
86.

87.

Priekšpagalmu nedrīkst aizņemt galvenā ēka vai tās daļa, izņemot, tajā drīkst atrasties šādas
ēkas daļas vai būves:
86.1.

arhitektoniskas detaļas un/vai veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, dzegas, teknes,
pilastri un jumta balsti, kas projicējas ne vairāk par 0,5 m uz āru no ēkas sienas;

86.2.

erkeri un balkoni, izņemot nesegtas terases, kas projicējas ne vairāk par 1,5 m uz āru
no ēkas sienas, kā arī atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni
un laukumi aprīkoti ar margām un kas projicējas ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas
sienas;

86.3.

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

Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto iesegtus
celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus, un citus labiekārtojuma un
vides dizaina elementus.
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88.

89.

Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās funkcionāli nepieciešamās zemes
platības vai koplietošanas pagalmus jākopj un jāuztur kārtībā. Koplietošanas pagalmus
nedrīkst patvaļīgi apbūvēt. Koplietošanas pagalmos jāparedz vai jāierīko:
88.1.

jāparedz atsevišķi rotaļu laukumi dažādu vecuma grupu bērniem;

88.2.

atkritumu konteineru laukumus jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Tie
norobežojami ar krūmu dzīvžogu vai atsevišķu koku stādījumiem vai citu risinājumu.
Pie atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.

Pie/uz mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo māju koplietošanas piebraucamajiem
(caurbraucamajiem) ceļiem aizliegts novietot akmeņus, lielizmēra dekoratīvo apstādījumu
podus un citas priekšmetus, kas traucē un/vai liedz piekļuvi blakus esošai daudzdzīvokļu
mājai, vai veidot strupceļa risinājumu.

3.3.4. Būvju augstums, stāvu skaits
90.

Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā zemes
līmeņa ēkas vidū līdz augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, kā
arī jumta korei), ja jumts lēzenāks par 30°, vai līdz jumta korei, ja jumts stāvāks par 30°
(skatīt Apbūves noteikumu 5.pielikumu). Pagalmā ēkas augstumu mēra tās vidū no pagalma
virsmas līmeņa konkrētajā vietā.

91.

Atsevišķu apbūves teritoriju atļautie apbūves augstumi ir noteikti Apbūves noteikumu
atbilstošajos funkcionālo zonu punktos.

92.

Ēku stāvu skaitam jāatbilst attiecīgajā funkcionālā zonā atļautajam stāvu skaitam un to
nosaka atbilstoši Apbūves noteikumu 6.pielikumam.

93.

Nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5)
attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņa zemes vienību
(Apbūves noteikumu 7.pielikums).

94.

Pārbūvējot bijušās ražošanas ēkas, pieļaujama stāvu skaita palielināšana, nepārsniedzot
pārbūvējamās ēkas pašreizējo augstumu, ja tas ir lielāks par Apbūves noteikumos atļauto
maksimālo ēkas augstumu.

3.3.5. Apjomu proporcijas
95.

Attiecības starp ēkas augstumu no zemes līdz jumta dzegai un no jumta dzegas līdz korei:
95.1.

jumtiem ar maksimālo slīpumu 45 grādi – max 1:1 (sienas augstums : jumta
augstums – jumts nedrīkst būt augstāks par sienu);

95.2.

stāvākiem jumtiem - ar slīpumu virs 45 grādiem – max 1:2 (sienas augstums : jumta
augstums – stāvie jumti var būt augstāki par sienu).

3.3.6. Prasības ēkas cokola un pirmajam stāvam
96.

Cokola maksimālais augstums – dzīvojamām ēkām 0,45 m no projektētā zemes līmeņa ielas
pusē (ēkām, kas robežojas ar ielas sarkano līniju 0,45 m no ietves līmeņa). Tirdzniecības vai
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pakalpojumu objektiem 1.stāva grīdu un ieejas būvē ne augstāk kā 0,15 m virs ietves (vai
pagalma) līmeņa, t.i., lievenim jābūt ne vairāk kā ar vienu pakāpienu.
97.

Publiskām ēkām pret ielu vērstās, ielas telpā eksponētās fasādes nav pieļaujams veidot bez
logiem – t.s. “aklās fasādes” un augstus cokolus (augstākus par 0,45 m), puspagrabus, par
0,15 m augstāku slieksni pie ieejām tirdzniecības vai pakalpojumu objektos.

98.

Publiskiem objektiem ielas malā 1.stāva logu palodzes maksimālais augstums no cokola – 1
m; skatlogiem (veikaliem, kafejnīcām, u.tml. objektiem) – 0,6 m no zemes (ietves) līmeņa.

3.3.7. Ēku un būvju novietojums zemes vienībā
99.

Attālumi starp ēkām un būvēm jāprojektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot
ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženiertīklu aizsardzības prasības.

100. Izvietojot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar garākajām fasādēm vienu otrai pretī, attālums
starp šīm ēkām nedrīkst būt mazāks par 20 m 1 – 2 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apbūvē, bet ne mazāks par 30 m 3 – 4 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē.
Dažādu stāvu skaita daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvietošanā attālums starp to garākajām
fasādēm nedrīkst būt mazāks par 30 m.
101. Izvietojot pretī vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas garākajai fasādei otras daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne
mazāks par 15 m 1 – 2 stāvu apbūvē un ne mazāks par 20 m 3 – 4 stāvu apbūvē. Dažādu
stāvu skaita daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvietošanā šis attālums nedrīkst būt mazāks par
20 m.

3.3.8. Būves dzīvniekiem
102. Siguldas pilsētas teritorijā nav atļauts ierīkot jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem
paredzētas būves, izņemot būves mājputniem un trušiem, kas paredzētas ne vairāk kā 0,1
dzīvnieku vienībai, ievērojot normatīvajos aktos, kas nosaka vispārīgās prasības vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanai un apbūvei noteiktos minimālos attālumus no dzīvojamās
un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei. Būves mājputniem
un trušiem atļauts izvietot funkcionālajās zonās Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS, DzS1,
DzS2, DzS3, DzS4, DzS5, DzS6 un L1).
103. Ciemu teritorijā jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves atļauts izvietot
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L1), ievērojot normatīvo aktu prasības un
šādus noteikumus:
103.1. lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves jāizvieto tā, lai tā neatrastos ne
tuvāk par 10 metriem no kaimiņu zemes vienības robežas. Šo attālumu drīkst
samazināt ar kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstisku piekrišanu;
103.2. tiek nodrošinātas veterinārās un higiēniskās prasības, kā arī veikti pasākumi
aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem.
104. Ciemu teritorijā jaunas mājputniem un/vai trušiem paredzētas būves, kas paredzētas ne
vairāk kā 10 vienas sugas pieaugušo dzīvnieku, atļauts izvietot funkcionālajā zonā
Lauksaimniecības teritorija (L1) un funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1),
ievērojot normatīvajos aktos, kas nosaka vispārīgās prasības vietējās pašvaldības teritorijas
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plānošanai un apbūvei noteiktos minimālos attālumus no dzīvojamās un publiskās apbūves
līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei.
105. Vircas bedres, kūtsmēslu glabātuves un organisko mēslu kompostēšanas laukumi jāiekārto
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to izvietošana nav atļauta priekšpagalmā.

3.3.9. Stihiju postījumu atjaunošana
106. Neskatoties uz jebkādām citām Apbūves noteikumu prasībām, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot
ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas ēkas vai būves tajos
pašos (identiskos) būvapjomos, atbilstoši to agrākajam veidolam un tajā pašā novietnē
saskaņā ar būvprojektu, pēc kura ēka vai būve būvēta. Būvprojekta kopijas eksemplāru
īpašnieks var saņemt Būvvaldes arhīvā. Ja būvprojekts nav saglabājies, izstrādājama jauna
būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši jaunākajai ēku un būvju kadastrālās
uzmērīšanas lietai.

3.3.10. Nepieļaujami risinājumi
107. Vispārīgā gadījumā dzīvojamā apbūvē nedrīkst izmantot Siguldas novada apbūves
raksturam neatbilstošus arhitektūras risinājumus / formveides paņēmienus, tostarp:
107.1. apaļas, ovālas u.c. liektas formas ēkas plāna ģeometriju, izņemot atsevišķus rizalītus,
erkerus, ielu stūra akcentus, u.tml.;
107.2. arkveida durvju un logu ailas un to dekoratīvās apmales;
107.3. sarežģītas ģeometrijas jumtu formas ēku pamata apjomos – vairāk nekā četras slīpās
plaknes, asimetriskus slīpos jumtus, kupolus, u.tml. Izņēmumi – atsevišķi akcenti;
107.4. ielas fasādē vai citā fasādē pret publisko ārtelpu – logus, kuru vērtnēm ir vizuāli
asimetrisks dalījums, kas rodas, iestiprinot stikla paketes neveramajā daļā tieši rāmī;
107.5. konstruktīvajos un apdares materiālos oriģinālo materiālu imitācijas, apaļkokus
(nedrīkst eksponēt fasādēs).
108. Siguldas pilsētas teritorijā nedrīkst paredzēt zemes virsmas paaugstināšanu vairāk kā 30 cm
virs esošā līmeņa.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
3.4.1. Žogi un dzīvžogi
109. Zemes vienības atļauts iežogot:
109.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienības robežu;
109.2. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju, vai pa vēsturiski iedibināto žogu līniju viena
kvartāla robežās. Lauku teritorijā zemes vienību atļauts autoceļa pusē iežogot ne
tuvāk par autoceļa nodalījuma joslas robežu;
109.3. gar valsts autoceļiem zemes vienību atļauts iežogot autoceļa pusē – ne tuvāk kā 1 m
no autoceļa nodalījuma joslas robežas, izņemot gadījumus, ja risinājums ir saskaņots
ar autoceļu pārvaldītāju;
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109.4. stūra zemes vienībā - pa redzamības trīsstūriem, atbilstoši normatīvo aktu un valsts
standartu prasībām;
109.5. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - ievērojot virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas un
tauvas joslas prasības;
109.6. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības;
109.7. veidojot žogu starp dažādiem īpašniekiem piederošām zemes vienībām, īpašniekiem
žoga izbūve savstarpēji jāsaskaņo.
110. Prasības žogiem ārpus Siguldas pilsētas kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām TIN1, TIN11,
TIN12, TIN13:
110.1. maksimālais žoga augstums ielas vai cita veida publiskās ārtelpas teritorijas pusē
vispārīgā gadījumā - 1,6 m ar 40% caurredzamību;
110.2. apbūvētās teritorijās plānojot žogu, paredzēt, ka tas veidojams vienādā augstumā ar
abiem vai vismaz vienu no kaimiņu pusē esošajiem žogiem. Ja to augstums ir
atšķirīgs, žogu būvē (veido) zemākā blakus esošā žoga augstumā. Žogu nedrīkst
veidot augstāku par 1,6 m;
110.3. veidojot žogus, tos stilistiski saskaņo ar ēku arhitektūru.
111. Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālos zemes vienības nedrīkst nožogot.
Jāsaglabā oriģinālā kvartāla ārtelpas struktūra un visam kvartālam kopīgā ceļu (arī gājēju
ceļu) sistēma esošajos kvartālos, maksimāli izvairoties no strupceļu risinājumiem.
112. Vienas rindu mājas visas sekcijas nožogo ar vienādu žogu, kas veidots pēc vienota projekta,
ēkas projektēšanas laikā. Starp rindu mājas sekcijām paredzami vienādi žogi.
113. Rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās gar ielām pieļaujami žogi līdz 1,8 m augstumā,
tos kombinējot ar dzīvžogu ielas pusē (žogu jāveido ar atkāpi no sarkanās līnijas, žoga
priekšā ielas pusē stādot dzīvžogu, ne augstāku par 1,8 m).
114. Rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās, izņemot gar ielām, netiek ierobežota žogu
caurredzamība un augstums, kā arī atļauti blīvi mūžzaļi dzīvžogi, augstāki par 1,8 m.
115. Jauktas centra apbūves teritorijās, ja tiek paredzēta publiskiem mērķiem teritorija, teritoriju
nenožogo, lai nodrošinātu brīvu pieeju pirmajā stāvā izvietotajiem publiskās funkcijas
objektiem.
116. Pārējos gadījumos žogu augstums un caurredzamība netiek noteikti.
117. Prasības žogu izvietošanai un uzturēšanai Siguldas pilsētas kultūrvēsturiski nozīmīgās
teritorijās TIN1, TIN11, TIN12, TIN13:
117.1. teritorijās ar īpašiem noteikumiem TIN1, TIN11, TIN12, TIN13 pret ielu vērsto žogu un
vārtu maksimālais augstums - 1,45 metri ar 30% caurredzamību, t.sk. dubultajam
žogam, kuram dēļi ir no abām pusēm. Izņēmuma gadījumi pieļaujami, ja tie tiek
vēsturiski pamatoti vai kā noteikts Apbūves noteikumos attiecībā uz žogiem dzelzceļa
tuvumā;
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117.2. žoga un vārtu augstums tiek noteikts no zemes līmeņa virsmas, nevis no pasētas;
117.3. aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.)
izmantošana žogu būvniecībā;
117.4. žogus un vārtus izbūvē tā, lai tie netraucē gājēju un autotransporta plūsmas
(vēršanās virzienu paredzēt uz iekšpagalmu);
117.5. vēsturiskām ēkām pieļaujams
vēsturiskajiem materiāliem.

atjaunot

vēsturiskos

žogus,

pamatojoties

uz

118. Žogus un vārtus pret ielu vai citu publisko ārtelpu tiešā dzelzceļa tuvumā – ja zemes vienība
robežojas tieši ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu vai starp zemes vienību un dzelzceļa
nodalījuma joslu ir tikai iela – atļauts veidot līdz 1,6 m augstus un ar 30% caurredzamību. Šie
nosacījumi neattiecas uz Rūpnieciskās apbūves teritorijām.
119. Pieļaujami šādu žogu elementu krāsojumi, ja tie izvietoti gar publisko ārtelpu (ielu, parku,
skvēru u.c.):
119.1. žogu daļas krāso ar ēkas krāsojumu saskaņotos toņos;
119.2. koka dēļu žogi – dabiskā koka krāsā, brūni vai balti;
119.3. metāla kalti žogi – melni, tumši pelēki;
119.4. sieta žogi – brūns, melns, pelēks vai cinkota metāla tikai kombinācijā ar dzīvžogu;
119.5. žogu betona elementi – pelēkos betona toņos.
120. Pieļaujamie dzīvžogu veidi:
120.1. lapu dzīvžogs līdz 1,6 m vai augstāks par 2 m (nedrīkst veidot žogu augstumā starp
1,6 m un 2 m). Ja dzīvžogs tiek veidots starp divām zemes vienībām - tieši uz
robežas vai līdz 1 metra attālumam (līdz koka vai krūma stumbra pamatnei žoga
pusē) kādā no zemes vienībām - tad dzīvžoga stādīšana jāsaskaņo ar kaimiņu;
120.2. skuju dzīvžogs ne augstāks par 1,6 m. Ja dzīvžogs tiek veidots starp divām zemes
vienībām - tieši uz robežas vai līdz 1 metra attālumam (līdz koka vai krūma stumbra
pamatnei žoga pusē) kādā no zemes vienībām - tad dzīvžoga stādīšana jāsaskaņo ar
kaimiņu;
120.3. maksimālais dzīvžoga augstums ielas vai cita veida publiskās ārtelpas teritorijas pusē
vispārīgā gadījumā ne augstāks par 1,6 m.
121. Dzīvžogu stāda zemes vienības robežās - to nedrīkst stādīt ielas teritorijā.

3.4.2. Prasības ēku fasāžu apdares materiāliem
122. Siguldas pilsētas ēku fasāžu apdarē atļauts izmantot:
122.1. akmens vai ķieģeļu mūri;
122.2. apmestu mūri;
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122.3. neapmesta un apmesta mūra kombināciju;
122.4. koku, izņemot apaļkokus;
122.5. stiklojumu, ietverot ierobežojumus spoguļstikla lietošanai (spoguļstiklu nelieto pret
publisko ārtelpu vērstajās fasādēs) un limitējot stiklojuma kopējo laukumu līdz divām
trešdaļām no fasādes plaknes kopējā laukuma;
122.6. nedzīvojamām ēkām – metālu kā galveno ēkas pamatmateriālu tikai rūpnieciskajām
ēkām un tehniskajā apbūvē.
123. Siguldas pilsētā ēku fasāžu apdarē aizliegts izmantot plastikāta apšuvumu un dabīgo
materiālu imitācijas, izņemot kompozītmateriālus.

3.4.3. Logi un durvis
124. Logu formu un dalījumu veido saskanīgi ar ēkas arhitektūru.
125. Nav pieļaujams (vismaz no publiskās ārtelpas redzamajās fasādēs) iebūvēt logus, kuru
vērtnēm ir vizuāli asimetrisks dalījums, kas rodas, iestiprinot stikla paketes neveramajā daļā
tieši rāmī.
126. Simetriskā fasādē neiebūvē asimetriskus logus (asimetriski izvietotus logus vai logus ar
asimetrisku dalījumu).
127. Vēsturiskās ēkās iebūvē logus, kas atbilst ēkas vēsturiskajam izskatam, dalījumam un
materiāliem.
128. Siguldas pilsētas vēsturiskajā daļā TIN1 un TIN12 (Centra apkaimē) nav pieļaujama jumta
logu izbūve pret ielu vērstajās jumta plaknēs kultūrvēsturiskajās ēkās.
129. Logus un vitrīnas aizliegts iestiklot ar atstarojošu stiklojumu un aplīmēt stiklu ar atstarojošu
vai necaurredzamu materiālu.

3.4.4. Fasāžu, jumtu un citu ēku daļu krāsojums
130. Fasādes krāsu priekšlikumā jāietver pamatojums objekta krāsu risinājumam tajos gadījumos,
kad būvniecības ieceres dokumentācijā tiek ietverts no Siguldas identitāti veidojošā
tematiskā plānojuma vadlīnijām atšķirīgs risinājums, pamatojumā ietverot:
130.1. ielas notinumus (vai kvalitatīvu fotofiksāciju), ietverot 3 zemes vienības uz abām
pusēm no projektējamā objekta abās ielas pusēs;
130.2. ēku apdarē izmantoto materiālu un krāsojuma analīzi par blakus esošajām un pretējā
ielas pusē esošajām ēkām;
130.3. projektējamās ēkas vizualizāciju publiskām ēkām.
131. Par vidē iederīgu risinājumu atzīstams tāds, kas ir veidots saskanīgā toņu gammā ar
apkārtējiem objektiem ielas telpā un nekontrastē ar tiem. Ja izvēlas atšķirīgu risinājumu
(kontrastu) to izvērtē būvvalde, kas ir tiesīga izvirzīt prasības risinājuma korekcijām.
Būvvalde ir tiesīga saskaņot citus krāsu toņus tādos gadījumos un tādā kārtībā, kas minēti
Apbūves noteikumos.
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132. Krāsojumam jābūt tādam, kas uzsver un atspoguļo ēkas tektoniku, ēku daļas (jumts, dzegas,
starpdzegas, logi, durvis un to aplodas, u.tml.), izceļ fasādes konstruktīvos elementus un
dekoratīvos elementus, apdares elementu plastiku.
133. Būves daļas krāso to arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, pretugunsmūris
u.c.). Nav pieļaujams dažādu krāsojumu salaidums ēkas sienu sadurvietās – stūros (gala
fasāde – stūris - sānu fasāde) bez dekoratīva krāsas pārejas elementa. Dažādu krāsu
salaiduma vieta nedrīkst būt ēkas sienu sadures šķautne.
134. Rindu māju un dvīņu māju krāsojuma risinājumu izstrādā vienotā dokumentācijā visām ēkas
daļām. Atsevišķu rindu mājas sekciju var pārkrāsot atbilstoši iepriekš izstrādātai un būvvaldē
saskaņotajai būvniecības dokumentācijai.
135. Lieliem vienlaidus laukumiem, piemēram, lielpaneļu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku sienām,
var izstrādāt ornamentālus krāsojuma risinājumus.
136. Lielus sienas plaknes laukumus (vairāk nekā 50% no fasādes sienas plaknes, izņemot
stiklojumu) nekrāso spilgtos un tumšos agresīvos toņos, izvēlas klusinātu, gaišu toņu
gammu, pasteļtoņus, koka dabiskos toņus.
137. Vispārīgā gadījumā tīrus toņus (spektra pamatkrāsas), tajā skaitā melnu un tumšos toņus,
dzīvojamā apbūvē izmanto tikai detaļām un akcentiem, neklājot lielos laukumos (t.i., ne
vairāk kā vienlaidus laukumā, kas aizņem vienu piekto daļu no fasādes kopējās plaknes).
Publiskajā apbūvē – tikai pamatojot šādu krāsas toņa izvēli ar apkārtējās vides kontekstu.
138. Atsegtu kvalitatīvu ķieģeļu (izņemot silikātķieģeļu) un akmeņu mūri, arī cēlapmetumu un
keramiku nedrīkst krāsot. Šis nosacījums attiecas arī uz žogu elementiem.
139. Izmantojamie krāsu toņi fasāžu krāsojumā, izņemot detaļas, izmantojamās toņu paletes,
kuras var savstarpēji kombinēt un atļautas neatkarīgi no ēkas vai būves atrašanās vietas:
139.1. visi baltie toņi;
139.2. siltie pelēkie toņi;
139.3. gaišie neitrāli brūnie un sarkanbrūnie toņi, akcentiem šo krāsu tumšākie toņi;
139.4. siltie dzeltenīgi pelēkie toņi (tā saucamie smilšu, bēšie, maiga okerkrāsa);
139.5. siltie zaļgani pelēkie toņi, bet nav atļauti salātzaļie un spilgti zaļie toņi;
139.6. toņi, kas iegūstami no dabīgo minerālu pigmentiem.
140. Fasādēs, arī tās detaļas un akcenti nav atļauti krāsot spilgtās krāsās, tīrās rozā, zilās un
violetās krāsās.
141. Vispārīgā situācijā atļautie jumtu toņi - melni, antracīta, dabiskā šīfera krāsas, tumši pelēkas
krāsas, brūni un sarkanbrūni toņi. Publiskajā apbūvē krāsas toņa izvēli pamato ar apkārtējās
vides kontekstu.
142. No iepriekšminētajām toņu kombinācijām atšķirīgi risinājumi ir pieļaujami, ja tos saskaņo
Pašvaldības būvvalde.
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3.4.5. Fasāžu pārbūve, siltināšana un skaņas izolācijas uzlabošana
143. Pārbūvējot ēku fasādes, saglabā to raksturīgās arhitektūras iezīmes – dalījumu, akcentētos
elementus un detaļas.
144. Ēku siltinājuma vai skaņas izolācijas apdari veido, atspoguļojot ēkas tektoniku, fasādes
dalījumu, atšķirīgās daļas, detaļas, u.tml.

3.4.6. Reljefa izmaiņas zemes vienībā
145. Nav pieļaujami risinājumi, kas izmaina reljefu, negatīvi ietekmējot pilsētas vai ciema ainavu
(deformē reljefu), ignorē apkārtējo apbūves struktūru un dabas elementu īpatnības
(raksturīgo apstādījumu struktūru, veidu un kompozīciju, augu sortimentu).
146. Aizliegts veikt reljefa izmaiņas, kas pasliktina hidroloģisko režīmu kaimiņu zemes vienībās
vai var novest pie applūšanas lietusūdeņu vai sniega kušanas ūdeņu tecēšanas dēļ.

3.4.7. Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un
mākslinieciskajam noformējumam
147. Uz visiem nekustamiem īpašumiem jābūt izvietotai numura zīmei vai māju nosaukumam pēc
vienota Siguldas novada domē apstiprināta parauga. Plāksnītes ar ielu nosaukumu un mājas
numura zīmi jāstiprina 2,5 – 3,0 m augstumā pie ēkas fasādes ielas pusē vai pie žoga
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās. Ja piekļūšanai zemes vienībai noteikts ceļa servitūts,
tad mājas numura zīmi uzstāda tā, lai tā būtu redzama no ielas.
148. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas galvenās ieejas neatrodas ielas pusē, otru mājas
numura zīmi papildus piestiprina pagalma pusē. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām virs
katras kāpņu telpas ārdurvīm uzstāda informācijas zīmi ar dzīvokļu numuriem, kas izgatavota
pēc vienota parauga.
149. Teritorijas, gājēju celiņu un laukumu labiekārtošanai atļauts izmantot bruģa, grants, ekobruģa vai stiprinātā zāliena segumu, atkarībā no labiekārtojuma teritorijas platības un
izmantošanas biežuma.
150. Novada lauku teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašniekam jānodrošina,
lai uz ceļa pie iebrauktuves būtu uzstādīts mājas nosaukums, kas izgatavots pēc pašvaldībā
noteiktas formas. Individuāla risinājuma mājas nosaukuma zīmes saskaņojamas ar
Pašvaldības arhitektu.
151. Reklāmas un izkārtnes izvietojamas, ievērojot šādus nosacījumus:
151.1. reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un
apstādījumos, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu;
151.2. reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski
vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt vizuālo tēlu;
151.3. reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie
labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā;
151.4. reklāmu vai izkārtni drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes;
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151.5. jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas
plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras
raksturam un ēkas vienotas fasādes risinājumam saskaņā ar Siguldas identitāti
veidojošā tematiskā plānojuma vadlīnijām.
152. Atkritumu tvertnes:
152.1. zemes īpašniekam vai tiesiskajam vadītājam īpašumu apsaimniekošanai jānovieto
atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
publiskās apbūves teritorijās – ar vismaz 1,80 m necaurredzamiem slēdzamiem
žogiem nožogotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm un
jānodrošina pie tām brīva pieeja;
152.2. dabas un apstādījumu teritorijās, publiskās apbūves un daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju koplietošanas teritorijās sadzīves atkritumu tvertnes novietojamas tikai šim
nolūkam speciāli iekārtotās, ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotās vietās.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
3.5.1. Aizsardzība pret trokšņiem
153. Trokšņa pieļaujamos rādītājus dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām pieņem
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
154. Veicot dzīvojamo un publisko ēku pārbūvi, atjaunošanu vai būvniecību teritorijās ar
paaugstinātu trokšņu līmeni (TIN14 teritorija), ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret
viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa
kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa.
Ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus
ar papildus skaņu slāpējošu efektu. Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā
trokšņa aizsardzība katrā dzīvoklī vai telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas.
155. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā. Prettrokšņa sienas nepieciešamības gadījumā, ierīko gar Rūpniecības
apbūves teritorijām, Tehniskās apbūves teritorijām un Transporta infrastruktūras teritorijām
pilsētas un ciemu teritorijās ar blīvu dzīvojamo un publisko apbūvi.

3.5.2. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana
156. Teritorijās, kas nav piemērotas apbūvei (augsts gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas, grunts
piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženiertīklu trūkuma, kā arī citu
apstākļu dēļ, pirms būvniecības jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.
157. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus vai pasākumu
kompleksu, kas jāveic, lai teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi:
157.1. teritorijas drenāžu;
157.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus.
Inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas ietvaros teritorijas uzbēršanai aizliegts
izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
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157.3. krasta aizsargbūvju būvniecību erozijas apdraudētās vietās;
157.4. gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeņu novadīšana, gravu
gultņu nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana. Virszemes ūdeņu noteces
nedrīkst izsaukt nogāžu eroziju;
157.5. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;
157.6. maģistrālo inženiertīklu izbūvi;
157.7. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai ceļu izbūvi.
158. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ja nepieciešams, jāparedz pasākumi
teritorijas pasargāšanai no applūšanas, pārpurvošanās, noslīdeņiem, nogruvumiem u.c.
bīstamiem dabas procesiem.
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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 (DzS)
4.1.1.1. Pamatinformācija
159. 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 Siguldas pilsētas teritorijas
apkaimēs - Ģimnāzija, Šokolāde, Depo, Lauktehnika un Līvkalni.
4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
160. Savrupmāju apbūve (11001).
161. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
162. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, un ražošanas objektus
163. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesu izmitināšanas iestādes
ar maksimālo numuru skaitu 30
164. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības
iestāde, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
165. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
166. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido pansionāts, dienas centri, kā arī
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
167. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver labiekārtotus parkus, apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
168. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
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4.1.1.4. Apbūves parametri
Nr.

169.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1000 m2

līdz 9 2

līdz 2 1

50

30

1. un jumta izbūve; palīgēkai - 1 stāvs un jumta izbūve
2. līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.1.1.5. Citi noteikumi
170. Ēku skaits zemes vienībā:
170.1. ja zemes vienības platība ir līdz 1200 m2 - 1 dzīvojamā māja;
170.2. ja zemes vienības platība ir 1200 m2 un vairāk – ne vairāk kā 2 dzīvojamās mājas vai
1 dzīvojamā māja un 1 publiskās izmantošanas ēka.
171. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums nedrīkst būt mazāks par 5,0 m.
172. Citas prasības publiskās apbūves izvietošanai Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS):
172.1. publiskā objekta jaunbūve jāparedz kā brīvstāvoša ēka;
172.2. publiskus objektus izvieto vismaz 8 m attālumā no kaimiņu zemes vienības robežas;
172.3. piebraucamo ceļu attālums no kaimiņu zemes vienības robežas – 4 m;
172.4. jaunas autostāvvietas nedrīkst atrasties tuvāk kā 4 m no kaimiņu zemes vienības
robežas.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)
4.1.2.1. Pamatinformācija
173. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve Siguldas pilsētas teritorijas
apkaimēs - Peltes, Ķipari, Kalnabeites, Lorupe, Kaķīškalns un ciemos - Jūdaži, Allaži, More.
4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
174. Savrupmāju apbūve (11001).
175. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
176. Dārza māju apbūve (11003).
177. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, un ražošanas objektus
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178. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesu izmitināšanas iestādes
ar maksimālo numuru skaitu 30
179. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības
iestāde, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
180. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
181. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido pansionāts, dienas centri, kā arī
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
182. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver labiekārtotus parkus, apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
183. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.1.2.4. Apbūves parametri
Nr.

184.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1200 m2

līdz 9 4

līdz 2 3

50

30

3. un jumta izbūve, palīgēkai - 1 stāvs un jumta izbūve
4. līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.1.2.5. Citi noteikumi
185. Ēku skaits zemes vienībā – ne vairāk kā 4 ēkas, tajā skaitā dzīvojamās mājas ne vairāk kā 2
ēkas.
186. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums
nedrīkst
būt
mazāks
par
5,0
m.

4.1.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2)
4.1.3.1. Pamatinformācija
187. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju, vasarnīcu un villu apbūve pie Gaujas senielejas Siguldas
pilsētas teritorijas apkaimē Kaķīškalns.
4.1.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
188. Savrupmāju apbūve (11001).
189. Vasarnīcu apbūve (11002).
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4.1.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
190. Dārza māju apbūve (11003).
191. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
192. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesu izmitināšanas iestādes
ar maksimālo numuru skaitu 30
193. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības
iestāde, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
194. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
195. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido pansionāts, dienas centri, kā arī
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
196. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver labiekārtotus parkus, apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
197. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.1.3.4. Apbūves parametri
Nr.

198.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1200 m2

9 - 11 7

2-36

50

30 5

5. apbūvei līdz 2 stāviem (ieskaitot) – 30%, apbūvei ar 3 stāviem – 20%
6. trešā stāva platība nepārsniedz 60% no otrā stāva platības
7. 2 stāvi - 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai;
3 stāvi - 11 m līdz jumta korei un 9 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.

4.1.3.5. Citi noteikumi
199. Ja ēkai paredzēti vairāk kā 2 stāvi, tad ēkai paredz terasējumu, vēršot to pret Gaujas upi.
200. Ēku skaits zemes vienībā – ne vairāk kā 4 ēkas, tajā skaitā dzīvojamās mājas ne vairāk kā 2
ēkas.
201. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums nedrīkst būt mazāks par 5,0 m.

Siguldas novada teritorijas (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) plānojums 2012. – 2024. gadam (ar
grozījumiem) 3.1

Lpp.28 (132)

4.1.4. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3)
4.1.4.1. Pamatinformācija
202. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve Siguldas pilsētas teritorijas apkaimē
Līvkalni.
4.1.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
203. Savrupmāju apbūve (11001).
204. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
205. Dārza māju apbūve (11003).
206. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
207. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
208. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības
iestāde, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
209. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
210. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido pansionāts, dienas centri, kā arī
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
211. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver labiekārtoti parki, apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
212. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.1.4.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

213.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1500 m2

8-99

līdz 2 8

50

30

8. un jumta izbūve
9. 9 m līdz jumta korei un 8 m dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.
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4.1.4.5. Citi noteikumi
214. Ēku skaits zemes vienībā – ne vairāk kā 4 ēkas, tajā skaitā dzīvojamās mājas ne vairāk kā 2
ēkas.
215. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums nedrīkst būt mazāks par 5,0 m.

4.1.5. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS4)
4.1.5.1. Pamatinformācija
216. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve Siguldas pilsētas teritorijas apkaimē
Līvkalni.
4.1.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
217. Savrupmāju apbūve (11001).
218. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
219. Dārza māju apbūve (11003).
220. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
221. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
222. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības
iestāde, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
223. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
224. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido pansionāts, dienas centri, kā arī
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
225. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver labiekārtotu parkus, apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
226. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
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4.1.5.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

227.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2000 m2

8 - 9 11

līdz 2 10

50

20

10. un jumta izbūve
11. 9 m līdz jumta korei un 8 m dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.

4.1.5.5. Citi noteikumi
228. Ēku skaits zemes vienībā – ne vairāk kā 4 ēkas, tajā skaitā dzīvojamās mājas ne vairāk kā 2
ēkas.
229. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums nedrīkst būt mazāks par 5,0 m.

4.1.6. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS5)
4.1.6.1. Pamatinformācija
230. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS5) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmājas apbūve Gaujas nacionālā parka teritorijā, kas atrodas
Siguldas pilsētas robežās, kurā dominē savrupmāju apbūve un viensētu apbūve.
4.1.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
231. Savrupmāju apbūve (11001).
4.1.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
232. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
233. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve ko veido viesu mājas un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un
citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra,
ietverot, kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
234. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas,
veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
235. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.1.6.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

236.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2000 m2

8 - 9 13

līdz 2 12

70

20

12. un jumta izbūve
13. 9 m līdz jumta korei un 8 m dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.1.6.5. Citi noteikumi
237. Ēku skaits zemes vienībā – ne vairāk kā 4 ēkas, tajā skaitā 1 dzīvojamā māja.
238. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 m garai.
Nosacījums neattiecas uz iedziļinātas zemes vienības joslu piebraucamā ceļa izbūvei, kuras
platums nedrīkst būt mazāks par 5,0 m.

4.1.7. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS6)
4.1.7.1. Pamatinformācija
239. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS6) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu esošo
dārzkopības sabiedrību un vasarnīcu apbūves teritoriju uzturēšanu un sezonas rakstura
dzīvojamo ēku būvniecību, kas nav paredzēta pastāvīgai dzīvošanai Egļupes un Vējupītes
ciemos.
4.1.7.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
240. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.7.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
241. Dārza māju apbūve (11003).
242. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, un ražošanas objektus
243. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietver apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas,
veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
244. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.1.7.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

245.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

500 m2

6 - 8 15

līdz 1 14

70

20

14. un jumta izbūve
15. 8 m līdz jumta korei un 6 m līdz dzegas, parapeta vai jumta malai.
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4.1.7.5. Citi noteikumi
246. Jaunveidojamas zemes vienības robežai gar ceļu, ielu vai laukumu jābūt vismaz 15 m garai.
247. Nav pieļaujama ēku pārbūve pastāvīgai dzīvošanai.
248. Jaunu vasarnīcu vai dārzu māju atļauts būvēt, ja zemes vienības platība ir 500 m2 vai lielāka.
249. Ēkas un būves zemes vienībā jāizvieto ar tādu aprēķinu, lai jebkuras ēkas vai būves
pārseguma (jumta) virsmas punkta augstums virs dabīgā zemes līmeņa nebūtu lielāks kā
attālums no šī punkta projekcijas uz zemes līdz dārza gabala robežai ar kaimiņu zemes
vienību, bet ne tuvāk kā 1,0 m no tām. Vietās, kur zemes vienība robežojas ar ielu (ceļu),
attālums mērāms no punkta projekcijas līdz ielas (ceļa) asij.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
4.2.1.1. Pamatinformācija
250. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas
nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
251. Savrupmāju apbūve (11001).
252. Rindu māju apbūve (11005).
253. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz trijiem stāviem
4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
254. Biroju ēku apbūve (12001).
255. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
256. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas,
viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
257. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido kultūras nami, muzeji, arhīvu un
bibliotēku ēkas, koncertzāles, izstāžu zāles
258. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām bez skatītājiem
259. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido šāda līmeņa izglītības
iestādes -pirmsskolas izglītības iestāde, vispārizglītojošā iestāde, profesionālā ievirzes,
speciālās, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
260. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības
centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
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261. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido sociālās aprūpes un
rehabilitācijas iestādes bez izmitināšanas
262. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses
iestādes dzīvnieku aprūpei
263. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
264. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.2.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

265.

Savrupmāju apbūve

1000 m2

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 2 19

40

266.

Rindu māju apbūve

300 m2 16

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 2 19

40

267.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

268.

Biroju ēku apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

269.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

270.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

271.

Kultūras iestāžu apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

272.

Sporta būvju apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

273.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

274.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

275.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

276.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

līdz 3

40

277.

Labiekārtota ārtelpa

17

40

80 - 120 18

9 - 10 20

40

16. vienai sekcijai
17. pēc funkcionālās nepieciešamības
18. 80%, ja 2 stāvi;
120%, ja 3 stāvi
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19. un jumta izbūve
20. 2 stāvi - 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai;
3 stāvi - 10 m līdz jumta korei un 8,5 m līdz dzegai, parapeta vai jumta malai.

4.2.1.5. Citi noteikumi
278. Kultūras iestāžu apbūves ietilpības apjoms - ar apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem.

4.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)
4.2.2.1. Pamatinformācija
279. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) ir funkcionālā zona, kas nepārsniedz trīs
stāvus, ko nosaka Siguldas pilsētas teritorijas apkaimē Kaķīškalns (Šveices tipa esošā un
plānotā apbūves teritorijā), lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.2.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
280. Savrupmāju apbūve (11001).
281. Rindu māju apbūve (11005).
282. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.2.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
283. Biroju ēku apbūve (12001).
284. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
285. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas,
viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (pansijas) un citi izmitināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
286. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido kultūras nami, muzeji, arhīvu un
bibliotēku ēkas, koncertzāles, izstāžu zāles
287. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām bez skatītājiem
288. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido šāda līmeņa izglītības
iestādes -pirmsskolas izglītības iestāde, vispārizglītojošā iestāde, profesionālā ievirzes,
speciālās, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un
infrastruktūra
289. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības
centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
290. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
291. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
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292. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.2.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

293.

Savrupmāju apbūve

1200 m2

30

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

50

294.

Rindu māju apbūve

300 m2 21

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

295.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

296.

Biroju ēku apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

297.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

298.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

22

40 23

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40 24

299.

Kultūras iestāžu apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

300.

Sporta būvju apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

301.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

302.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

303.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

22

40

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

40

304.

Labiekārtota ārtelpa

22

60 - 80 25

9 - 12 27

2 - 3 26

21. vienai sekcijai
22. pēc funkcionālās nepieciešamības
23. 30% - viesu namu, pansiju apbūvē
24. 50% - viesu namu, pansiju apbūvē
25. 60% - savrupmāju, viesu namu, pansiju apbūvē, 80% - 1-2 stāvu daudzdzīvokļu māju un rindu māju apbūvē
26. 3 stāvu paredzēt kā jumta izbūvi; 2 stāvi - savrupmāju un rindu māju apbūvei
27. 2 stāvi - 9 m līdz jumta korei un 8 m dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai;
3 stāvi - 12 m līdz jumta korei un 10 m līdz dzegas, parapeta vai jumta malai. Iespējams arhitektonisks akcents ne augstāks par 13 m.

4.2.2.5. Citi noteikumi
305. Kultūras iestāžu apbūves ietilpības apjoms - ar apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem.
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4.2.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2)
4.2.3.1. Pamatinformācija
306. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz diviem
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru
Gaujas nacionālā parka teritorijā, kas atrodas Siguldas pilsētas robežās, kurā atrodas esoša
daudzdzīvokļu māju apbūve.
4.2.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
307. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz diviem
stāviem ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu
4.2.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
308. Biroju ēku apbūve (12001).
309. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
310. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot laukumus atpūtas
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
311. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem
nepieciešamā infrastruktūra
312. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
313. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.2.3.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

314.

40

līdz 80

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

8 - 9 29

līdz 2 28

40

28. un jumta izbūve
29. 9 m līdz korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.

4.2.3.5. Citi noteikumi
Nenosaka
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4.2.4. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3)
4.2.4.1. Pamatinformācija
315. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz diviem
stāviem Siguldas pilsētas teritorijā, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
4.2.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
316. Savrupmāju apbūve (11001).
317. Rindu māju apbūve (11005).
318. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz diviem
stāviem ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu
4.2.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
319. Biroju ēku apbūve (12001).
320. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi un ražošanas objektus
321. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesnīcas, dienesta viesnīcas, viesu mājas un
cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra
322. Kultūras iestāžu apbūve (12004): muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, izstāžu zāles
323. Sporta būvju apbūve (12005): ēkas sporta nodarbībām bez skatītājiem
324. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības
iestāde, vispārizglītojošā iestāde, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības iestāde
un darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
325. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakses, veselības centri un citi
ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
326. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
327. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
328. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
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4.2.4.4. Apbūves parametri
Nr.

329.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1000 m2 30

8 - 9 31

līdz 2

40

40

līdz 80

30. 300 m2 - rindu mājas vienai sekcijai
31. 9 m līdz korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.2.4.5. Citi noteikumi
330. Kultūras iestāžu apbūves ietilpības apjoms - ar apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem.

4.2.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM4)
4.2.5.1. Pamatinformācija
331. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM4) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas
nepārsniedz trīs stāvus, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru Siguldas pilsētas vasarnīcu apbūves teritorijā starp Šveices ielu un Gaujas
senieleju.
4.2.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
332. Savrupmāju apbūve (11001).
333. Rindu māju apbūve (11005).
4.2.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
334. Biroju ēku apbūve (12001).
335. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
336. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
337. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, izstāžu
zāles
338. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
339. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
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4.2.5.4. Apbūves parametri
Nr.

340.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

1200 m2

9 - 11 33

2 - 3 34

50

30 32

32. apbūvei līdz 2 stāviem (ieskaitot) – 30%, apbūvei ar 3 stāviem – 20%
33. 2 stāvi - 9 m līdz jumta korei un 8 m dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai; 3 stāvi - 11 m līdz jumta korei un 9 m līdz dzegai,
parapeta vai jumta malai. Ja zemes gabala platība ir lielāka vai vienāda ar 2500 m2, iespējams arhitektonisks akcents, ne augstāks par
13 m; rindu māju apbūvei - 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai.
34. trešo stāvu paredz kā jumta izbūvi vai ar terasējumu pret Gaujas upi, ar platību līdz 60% no otrā stāva platības; rindu māju apbūvei 2 stāvi

4.2.5.5. Citi noteikumi
341. Kultūras iestāžu apbūves ietilpības apjoms - ar apmeklētāju skaitu līdz 300 cilvēkiem.

4.2.6. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM5)
4.2.6.1. Pamatinformācija
342. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM5) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz diviem
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru
Siguldas pilsētas teritorijā Gaujas senielejā pie Peldu ielas.
4.2.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
343. Savrupmāju apbūve (11001).
344. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz diviem
stāviem ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu
4.2.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
345. Biroju ēku apbūve (12001).
346. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
347. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
348. Sporta būvju apbūve (12005).
349. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
350. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
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4.2.6.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

351.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2000 m2

līdz 9

līdz 2

50

20

4.2.6.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)
4.3.1.1. Pamatinformācija
352. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un
vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
353. Rindu māju apbūve (11005).
354. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
355. Biroju ēku apbūve (12001).
356. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
357. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesnīcas, dienesta viesnīcas, viesu mājas un
cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra
358. Kultūras iestāžu apbūve (12004): ko veido muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, izstāžu zāles
359. Sporta būvju apbūve (12005): ko veido ēkas sporta nodarbībām bez skatītājiem
360. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): vispārizglītojošā iestāde, profesionālās
ievirzes, speciālās, interešu izglītības iestāde un darbības nodrošināšanai nepieciešamie
objekti un infrastruktūra
361. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakses, veselības centri un citi
ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
362. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
363. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārmedicīniskās prakses iestādes
dzīvnieku aprūpei
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364. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
365. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma
infrastruktūras
4.3.1.4. Apbūves parametri
Nr.

366.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2000 m2 35

līdz 14 37

līdz 5 36

40

40

35. 600 m2 - rindu mājas vienai sekcijai
36. 2 stāvi - rindu māju apbūvei; piektais stāvs kā jumta izbūve vai ne vairāk kā 60% no ceturtā stāva platības
37. 14 m līdz korei un 11,5 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.3.1.5. Citi noteikumi
367. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) kvartālos zemes vienības nedrīkst
nožogot, jāsaglabā oriģinālā kvartāla ārtelpas struktūra.
368. Maksimālais apbūves augstums Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD), kas
robežojas ar funkcionālo zonu DzM un DzS (un to apakšzonām) teritorijām līdz 30 m
attālumā no funkcionālās zonas robežas – 3 stāvi un jumta izbūve, 10 m līdz augstākajam
jumta punktam.
369. Kultūras iestāžu apbūves, tai skaitā izklaides objektu apmeklētāju skaits līdz 300 cilvēkiem.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
4.4.1.1. Pamatinformācija
370. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
371. Biroju ēku apbūve (12001).
372. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, un ražošanas objektus
373. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
374. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
375. Sporta būvju apbūve (12005).
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376. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
377. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
378. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
379. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
380. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
381. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
382. Rindu māju apbūve (11005).
383. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.4.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

384.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

38

līdz 15 39

līdz 3 40

40

40

80 - 120 41

38. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
39. pilsētā 3 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi un 15 m līdz jumta korei un 12,5 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai; rindu mājām
– 2 stāvi un 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai; ārpus Siguldas pilsētas 2 stāvi, ieskaitot juma
izbūvi un 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai
40. Siguldas pilsētā, ieskaitot jumta izbūvi;
ārpus Siguldas pilsētas - 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi;
sporta būvēm maksimālo augstumu nenosaka, to pieņem atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
41. pilsētā 120%, ārpus pilsētas – 80%.

4.4.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)
4.4.2.1. Pamatinformācija
385. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu
vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu
infrastruktūru valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas
Krimuldas vēsturisko centru komplekss” esošās publiskās apbūves teritorijās.
4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
386. Biroju ēku apbūve (12001).
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387. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī
sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un
motociklu apkopes uzņēmumi, un ražošanas objekti
388. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
389. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
390. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
391. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
392. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
393. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.2.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.4.2.5. Citi noteikumi
394. Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts teritorijas aizsardzības
kārtību nosaka normatīvie akti.
395. Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa "Siguldas, Turaidas un Krimuldas
vēsturisko centru komplekss" (valsts aizsardzības Nr.7447) teritorijas izmantošanā jāievēro
normatīvie akti kultūras mantojuma aizsardzības jomā.
396. Citas prasības Siguldas pils apbūves kompleksa teritorijā:
396.1. teritorijā saglabājamas esošās zaļumvietas, attīstot un atjaunojot tajos celiņu tīklu un
publiskās izmantošanas iespējas;
396.2. veicot jebkādus zemes darbus teritorijā nepieciešama arheoloģiskā izpēte vai
uzraudzība;
396.3. visām ēkām veicama arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un visi projekti skaņojami
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē;
396.4. ēkas atjaunojamas sākotnējā vai vēlāka perioda augstvērtīgā vēsturiskā veidolā;
396.5. ēku atjaunošanā izmantojami oriģinālam atbilstoši materiāli, detaļas un risinājumi. Ja
nav pieejama pietiekama informācija par oriģinālajām detaļām un risinājumiem,
veicama stilistiski līdzīgu ēku izpēte, analizējot raksturīgos risinājumus;
396.6. jauniem elementiem izmantojami kvalitatīvi un augstvērtīgi materiāli;
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396.7. nav pieļaujama plastikāta, PVC, ruļļu materiālu, bitumena, rievotā skārda u.tml.
produktu izmantošana, tai skaitā īslaicīgiem risinājumiem.
397. Citas prasības Krimuldas muižas apbūves teritorijā (TIN4 teritorija):
397.1. veicot jebkādus pārbūves un atjaunošanas darbus obligāti veicama arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte, iekļaujot iekštelpu apdaru zondāžas;
397.2. veicot jebkādus zemes darbus, var tikt pieprasīta arheoloģiskā izpēte un uzraudzība;
397.3. ēkas atjaunojamas sākotnējā vai vēlāka perioda augstvērtīgā vēsturiskā veidolā;
397.4. ēku atjaunošanā izmantojami oriģinālam atbilstoši materiāli, detaļas un risinājumi. Ja
nav pieejama pietiekama informācija par oriģinālajām detaļām un risinājumiem,
veicama stilistiski līdzīgu ēku izpēte, analizējot raksturīgos risinājumus;
397.5. atjaunojot ēkas aizliegts izmainīt oriģinālo fasāžu apdari, apmest un siltināt ēkas no
fasādes puses;
397.6. atjaunojot skārda jumtus, uzmanība pievēršama vēsturiski atbilstošam izskatam –
izmantojamas mazā izmēra skārda loksnes, nav pieļaujama skārda ar poliestera,
PVC u.c. pārklājumiem izmantošana;
397.7. atjaunojot jumtus, jānojauc sekundāri izbūvētās jumtu izbūves un bēniņu stāvu
izbūves;
397.8. jumta izbūves veidojamas katram logam atsevišķi, centrējot uz apakšējā stāva logu
asīm. Izbūves maksimālais platums – 2 m;
397.9. ja ēkai saglabājušās oriģinālās jumta izbūves, jaunās izbūves jāveido atbilstošās
proporcijās;
397.10. ēkā nedrīkst izbūvēt jumta logus;
397.11. logu nomaiņa pieļaujama tikai gadījumos, ja oriģinālo logu tehniskais stāvoklis
nepieļauj to saglabāšanu, kuru apliecina speciālists ar pieredzi būvgaldniecības
restaurācijā;
397.12. veicot logu nomaiņu, jāveic visu ēkas logu tipu un veidu uzmērīšana, un rasējumi
jāpievieno projektam kā pamatojums nomaināmo logu risinājumam;
397.13. vēsturiski nozīmīgākajām ēkām – muižai, pārvaldnieka ēkai, klētij, laidaram, stallim
un ratnīcai, nomaiņas gadījumā izgatavojamas logu kopijas. Kopijas izgatavojamas
arī loga metāla furnitūrai (virām, tverekļiem, aizbīdņiem u.tml.);
397.14. restaurējot logus, durvis un vārtus, saglabājamas oriģinālās detaļas, apkalumi,
furnitūra un stiklojums, ja tāds ir saglabājies;
397.15. nav pieļaujams pārveidot dekoratīvi veidotos skursteņus vai to daļas;
397.16. saglabājamas visas oriģinālās, dekoratīvās detaļas – logu metālkaluma restes,
durvju un vārtu viras, žoga un vārtu elementi, u.c.
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397.17. muiža un tai pieguļošās saimniecības ēkas apsaimniekojamas kā vienots
komplekss, nav pieļaujama kompleksa sadalīšana atsevišķās īpašumu vienībās, kā
arī jaunu žogu izbūve starp kompleksa ēkām;
397.18. saglabājams un atjaunojams esošais kaltais metāla žogs ap sanatorijas ēku, kā arī
mūra žogs gar piebraucamo ceļu;
397.19. ēku un detaļu krāsojums pamatojams ar arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)
4.4.3.1. Pamatinformācija
398. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu sporta būves
bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda" apbūvi, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
399. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
400. Sporta būvju apbūve (12005).
401. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai
skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu
publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.3.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.4.3.5. Citi noteikumi
402. Apbūves parametri Apbūves noteikumos netiek noteikti, nosakāmi atbilstoši funkcionālai
nepieciešamībai, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju.

4.4.4. Publiskās apbūves teritorija (P3)
4.4.4.1. Pamatinformācija
403. Publiskās apbūves teritorija (P3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot
atbilstošu infrastruktūru Gaujas nacionālā parka teritorijā Siguldas pilsētā.
4.4.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
404. Biroju ēku apbūve (12001).
405. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumi, tirdzniecības kioski, segtie tirdzniecības stendi, tūrisma informācijas
centrs
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406. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
407. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
408. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki),
publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā
nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu
publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.4.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

409.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

42

8 - 9 43

līdz 2

40

40

42. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
43. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.4.4.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.4.5. Publiskās apbūves teritorija (P4)
4.4.5.1. Pamatinformācija
410. Publiskās apbūves teritorija (P4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu reliģisko
organizāciju ēku un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
411. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
412. Labiekārtota ārtelpa (24001): publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un
fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.5.4. Apbūves parametri
Nr.

413.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība
15

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

8 - 9 44
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44. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai, izņemot reliģisko kopienu kulta celtnes

4.4.5.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.4.6. Publiskās apbūves teritorija (P5)
4.4.6.1. Pamatinformācija
414. Publiskās apbūves teritorija (P5) ir funkcionālā zona, kas noteikta Gaujas nacionālā parka
teritorijā, viesnīcas apbūves teritorijā Turaidas ielā 6, Siguldā, lai nodrošinātu komerciālu vai
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.4.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
415. Biroju ēku apbūve (12001).
416. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, un ražošanas objektus
417. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
418. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtota publiskā ārtelpa, ko veido apstādījumi un
labiekārtojuma infrastruktūra, autostāvvietas, atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam
un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšana
4.4.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.6.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.4.6.5. Citi noteikumi
419. Pārbūvējot vai atjaunojot ēkas nedrīkst pārsniegt esošo ēku augstumu.
420. Apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt Publiskās apbūves teritorijā (P5) esošo apbūves
blīvumu.

4.4.7. Publiskās apbūves teritorija (P6)
4.4.7.1. Pamatinformācija
421. Publiskās apbūves teritorija (P6) ir funkcionālā zona, kas noteikta Siguldas pilsētā
tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves teritorijās pie valsts galvenā autoceļa A2, lai
nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.7.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
422. Biroju ēku apbūve (12001).
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423. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
424. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
425. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtota publiskā ārtelpa, ko veido apstādījumi un
labiekārtojuma infrastruktūra, autostāvvietas, atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam
un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.7.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.7.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

426.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

46

13 - 16 45

līdz 4

10

60

līdz 180

45. 16 m līdz korei un 13 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai
46. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.4.7.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.4.8. Publiskās apbūves teritorija (P7)
4.4.8.1. Pamatinformācija
427. Publiskās apbūves teritorija (P7) ir funkcionālā zona, kas noteikta Siguldas pilsētā, Dārza ielā
28, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu
izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.8.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
428. Biroju
ēku
apbūve
(12001):
diplomātiskie dienesti, pašvaldības
nodaļas

uzņēmumu
un
organizāciju
iestādes,
iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru

429. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): veikalu, aptieku un sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumu darbība
430. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): izmitināšana viesu mājās un
cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas), kā arī viesnīcās un
līdzīgās apmešanās vietās (dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes)
431. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtota publiskā ārtelpa, ko veido labiekārtojuma
infrastruktūra, piemēram, autostāvvietas un infrastruktūra gājēju kustības nodrošināšanai un
apstādījumi
4.4.8.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
432. Rindu māju apbūve (11005).
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433. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz diviem stāviem
4.4.8.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

434.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

49

8 - 9 48

līdz 2 47

50

30

līdz 60

47. ieskaitot jumta izbūvi
48. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai
49. 300 m2 - rindu mājas vienai sekcijai, pārējām izmantošanām pēc funkcionālās nepieciešamības

4.4.8.5. Citi noteikumi
435. Jebkura punkta augstums šajā funkcionālajā zonā nedrīkst pārsniegt 6 m.
436. Attālumi starp ēkām un būvēm jāprojektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot
ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženiertīklu aizsardzības prasības.
437. Teritorijā ēkas vai nedrīkst novietot tuvāk par 4 m un 8 m no kaimiņu zemes vienības
robežas, papildus ievērojot noteiktos būvju attālumus no zemes vienības robežām un līdz
citām būvēm tai pašā zemes vienībā atbilstoši ugunsdrošības prasībām.
438. Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto iesegtus
celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus, autostāvvietas, un citus
labiekārtojuma un vides dizaina elementus.
439. Jebkuram dzīvoklim, tirdzniecības vai pakalpojumu objektam, kas izvietots publiskā ēkā, ir
jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.
440. Gar piegulošām zemes vienībām attālumā līdz 3 m no robežas jāparedz mūžzaļo dekoratīvo
augu stādījums (piemēram, tūjas).
441. Žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes vienības žogu arhitektūru.
442. Žoga vārti nedrīkst būt verami uz ielas pusi, ja tie šķērso ielas brauktuves daļu vai ietvi visā
tās platumā.
443. Prettrokšņa sienas nepieciešamību un tās parametrus nosaka, balstoties uz trokšņa līmeņa
rādītājiem un pieļaujamo trokšņa līmeni.
444. Žoga augstums un caurredzamība:
444.1. žogam ir jābūt ne augstākam par 1,6 m un 40% caurredzamiem (starp stabiem),
perpendikulāri pret žoga plakni;
444.2. zemes vienību robežpunktos iekškvartālā žoga 0.00 atzīme jānosaka, kaimiņiem
savstarpēji vienojoties;
444.3. žoga pasētas augstums nedrīkst pārsniegt 50 cm.
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4.4.9. Publiskās apbūves teritorija (P8)
4.4.9.1. Pamatinformācija
445. Publiskās apbūves teritorija (P8) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
4.4.9.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
446. Biroju ēku apbūve (12001).
447. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmums
448. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
449. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
450. Sporta būvju apbūve (12005).
451. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
452. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
453. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, botāniskie dārzi, publiski pieejami pagalmi,
ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un
būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
4.4.9.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.9.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

454.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Biroju ēku apbūve

8 - 9 52

līdz 2

455.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

8 - 9 52

līdz 2

456.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

8 - 9 52

līdz 2

457.

Kultūras iestāžu apbūve

8 - 9 52

līdz 2

458.

Sporta būvju apbūve

51

50

459.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

8 - 9 52

līdz 2
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

460.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

461.

Labiekārtota ārtelpa

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

8 - 9 52

līdz 2

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

50

50. nenosaka
51. augstumu nosaka atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
52. 9 līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.4.9.5. Citi noteikumi
462. Publiskās apbūves teritorijas (P8) attīstībai un plānošanai rīkot arhitektūras metu konkursu.
463. Jaunu ēku vai būvju novietojums pamatojams ar esošās vēsturiskās apbūves analīzi un ēku
vai būvju arhitektonisko risinājumu un teritorijas labiekārtojumu kvalitātei jāatbilst vietas
būtiskajai nozīmei Siguldas pilsētas kultūrvēsturiskajā apkārtējā ainavā.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)
4.5.1.1. Pamatinformācija
464. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema
vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.
4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
465. Savrupmāju apbūve (11001).
466. Rindu māju apbūve (11005).
467. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem
468. Biroju ēku apbūve (12001).
469. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
470. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
471. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
472. Sporta būvju apbūve (12005).
473. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
474. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
475. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
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476. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
477. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
478. Labiekārtota ārtelpa (24001).
4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
479. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.5.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

480.

Savrupmāju apbūve

1000 m2

40 54

9 - 12 55

līdz 2

50

481.

Rindu māju apbūve

300 m2

40 54

9 - 12 55

līdz 2

40

482.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

1000 m2

40 54

9 - 12 55

līdz 3

40

483.

Biroju ēku apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

484.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

485.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

486.

Kultūras iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

487.

Sporta būvju apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

488.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

489.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

490.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

491.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

492.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

53

40 54

9 - 12 55

līdz 3

20

493.

Labiekārtota ārtelpa

53

40 54

9 - 12 55

līdz 1

494.

Transporta apkalpojošā
infrastruktūra

53

40 54

9 - 12 55

53. nosakāms atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, pamatojams ar būvniecības ieceri
54. izņemot teritorijā starp dzelzceļu, Raiņa ielu un abās pusēs Šveices ielai – 50%; savrupmāju apbūves teritorijā starp Lakstīgalas
ielu, Jāņa Čakstes ielu, Raiņa ielu, Cēsu ielu un Pils ielu – 30%
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55. 3 stāvi - 12 m līdz korei un 10 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai;
2 stāvi - 9 m līdz korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.5.1.5. Citi noteikumi
495. Ja funkcionālā zona Jauktas centra apbūves teritorija (JC) teritorija robežojas ar Savrupmāju
dzīvojamās apbūves (DzS) funkcionālo zonu teritoriju, tad apbūves augstums nedrīkst būt
vairāk kā par 25% lielāks kā noteikts funkcionālā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).
496. Ja savrupmāju (villu) zemes vienības platība ir 2500 m2 vai vairāk, tad atļauti 3 stāvi,
apbūves augstums – 11 m līdz jumta korei un 9 m līdz dzegai.
497. Ja ēkai paredzēti vairāk kā 2 stāvi, tad ēkai paredz terasējumu, vēršot to pret Gauju.
498. Atsevišķiem pilsētbūvnieciskiem un arhitektoniskiem akcentiem augstums drīkst būt līdz 15
m. Akcenti nevar aizņemt vairāk par 10% no ēkas augšējā stāva laukuma.
499. Pie publiskas apbūves izvietoti reklāmas piloni nedrīkst pārsniegt apbūves augstumu vairāk
kā par 25% un nedrīkst pārsniegt atļautā arhitektoniskā akcenta maksimālo augstumu
konkrētajā zonā.

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)
4.5.2.1. Pamatinformācija
500. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema
vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.
4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
501. Savrupmāju apbūve (11001).
502. Rindu māju apbūve (11005).
503. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
504. Biroju ēku apbūve (12001).
505. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
506. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
507. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
508. Sporta būvju apbūve (12005).
509. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
510. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
511. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
512. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
513. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
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514. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
515. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.5.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

516.

Savrupmāju apbūve

1000 m2

40

80 - 160 57

56

līdz 2

517.

Rindu māju apbūve

300 m2 58

40

80 - 160 57

56

līdz 2

518.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

1000 m2

40

80 - 160 57

56

līdz 4

519.

Biroju ēku apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

520.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

521.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

522.

Kultūras iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

523.

Sporta būvju apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

524.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

525.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

526.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

527.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

528.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

59

40

80 - 160 57

56

līdz 3

529.

Labiekārtota ārtelpa

59

40

80 - 160 57

56

530.

Transporta apkalpojošā
infrastruktūra

59

40

80 - 160 57

56

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

56. 4 stāvu apbūvei 15 m līdz korei un 12 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai;
2 stāvu apbūvei 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai
57. 1-2 stāvu daudzdzīvokļu māju un rindu māju apbūvē – 80%;
3-4 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvē – 160%
58. vienai sekcijai
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59. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.5.2.5. Citi noteikumi
531. Pie publiskas apbūves izvietoti reklāmas piloni nedrīkst pārsniegt apbūves augstumu vairāk
kā par 25% un nedrīkst pārsniegt atļautā arhitektoniskā akcenta maksimālo augstumu
konkrētajā zonā.

4.5.3. Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)
4.5.3.1. Pamatinformācija
532. Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) ir funkcionālā zona, ko nosaka Siguldas pilsētas
teritorijā gar valsts galveno autoceļu A2 apkaimēs Šokolāde, Depo un Lauktehnika, kur
atļauta dzīvojamā apbūve un publiskā apbūve.
4.5.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
533. Savrupmāju apbūve (11001).
534. Rindu māju apbūve (11005).
535. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
536. Biroju ēku apbūve (12001).
537. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot ražošanas objektus
538. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
539. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
540. Sporta būvju apbūve (12005).
541. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
542. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
543. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
544. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
545. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
546. Labiekārtota ārtelpa (24001).
4.5.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
547. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.5.3.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

548.

Savrupmāju apbūve

1000 m2

līdz 12 62

līdz 3

20

50

līdz 120
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

549.

Rindu māju apbūve

300 m2 60

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

550.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

2000 m2

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

551.

Biroju ēku apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

552.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

553.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

554.

Kultūras iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

555.

Sporta būvju apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

556.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

557.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

558.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

559.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

560.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

61

50

līdz 120

līdz 12 62

līdz 3

20

60. vienai sekcijai
61. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
62. 12 m līdz jumta korei un 10 m dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.5.3.5. Citi noteikumi
561. Pie publiskas apbūves izvietoti reklāmas piloni nedrīkst pārsniegt apbūves augstumu vairāk
kā par 25% un nedrīkst pārsniegt atļautā arhitektoniskā akcenta maksimālo augstumu
konkrētajā zonā.

4.5.4. Jauktas centra apbūves teritorija (JC3)
4.5.4.1. Pamatinformācija
562. Jauktas centra apbūves teritorija (JC3) ir funkcionālā zona, ko nosaka Siguldas pilsētas
teritorijā gar valsts galveno autoceļu A2 apkaimēs Kalnabeites, Raibais suns, Peltes un
Lauktehnika, kur atļauta dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve un kā papildizmantošana
atļauta ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta apbūve.
4.5.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
563. Savrupmāju apbūve (11001).
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564. Rindu māju apbūve (11005).
565. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
566. Biroju ēku apbūve (12001).
567. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
568. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
569. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
570. Sporta būvju apbūve (12005).
571. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
572. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
573. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
574. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
575. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
576. Labiekārtota ārtelpa (24001).
4.5.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
577. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
578. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.5.4.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

579.

Savrupmāju apbūve

1200 m2

50

67

līdz 2 65

30

580.

Rindu māju apbūve

300 m2 63

50

67

līdz 2 65

30

581.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

2000 m2

50

67

līdz 3 65

30

582.

Biroju ēku apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

583.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

584.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

585.

Kultūras iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

586.

Sporta būvju apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

587.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

588.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

589.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

590.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

591.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

64

50

67

līdz 3 65

30

592.

Vieglās rūpniecības
uzņēmumu apbūve

64

50

67

66

30

63. vienai sekcijai
64. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
65. un jumta izbūve
66. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai
67. 2 stāvi - 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai;
3 stāvi - ne augstāk par 12 m.

4.5.4.5. Citi noteikumi
593. Pie publiskas apbūves izvietoti reklāmas piloni nedrīkst pārsniegt apbūves augstumu vairāk
kā par 25% un nedrīkst pārsniegt atļautā arhitektoniskā akcenta maksimālo augstumu
konkrētajā zonā.

4.5.5. Jauktas centra apbūves teritorija (JC4)
4.5.5.1. Pamatinformācija
594. Jauktas centra apbūves teritorija (JC4) ir funkcionālā zona, ko nosaka Siguldas pilsētas
teritorijā Krimuldas apkaimē, kas ietver dzīvojamo un publisko apbūvi un teritorijas
izmantošanu.
4.5.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
595. Savrupmāju apbūve (11001).
596. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
597. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
598. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
599. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, botāniskie dārzi, laukumi, publiski pieejami
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās
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ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
4.5.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.5.5.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

600.

Savrupmāju apbūve

3500 m2

20

70

līdz 2 69

80

601.

Tirdzniecības vai
pakalpojumu objektu
apbūve

68

20

70

līdz 2 69

80

602.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

68

20

70

līdz 2 69

80

603.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

68

20

70

līdz 2 69

80

68. nosaka atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
69. un jumta izbūve
70. 2 stāvi 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai;
3 stāvi - ne augstāk par 12 m līdz jumta korei

4.5.5.5. Citi noteikumi
604. Pie publiskas apbūves izvietoti reklāmas piloni nedrīkst pārsniegt apbūves augstumu vairāk
kā par 25% un nedrīkst pārsniegt atļautā arhitektoniskā akcenta maksimālo augstumu
konkrētajā zonā.

4.5.6. Jauktas centra apbūves teritorija (JC5)
4.5.6.1. Pamatinformācija
605. Jauktas centra apbūves teritorija (JC5) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai
apkaimes (Ģimnāzija) centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem
centriem.
4.5.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
606. Biroju ēku apbūve (12001).
607. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi
608. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
609. Labiekārtota ārtelpa (24001): publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
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4.5.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
610. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas
4.5.6.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

611.

30

līdz 60

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

8 - 9 72

līdz 2 71

50

71. un jumta izbūve
72. 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai un 9 m līdz jumta korei

4.5.6.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.5.7. Jauktas centra apbūves teritorija (JC6)
4.5.7.1. Pamatinformācija
612. Jauktas centra apbūves teritorija (JC6) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā Nurmižu muižas
apbūves centrs.
4.5.7.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
613. Savrupmāju apbūve (11001).
614. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 2 stāviem
615. Biroju ēku apbūve (12001).
616. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas,
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un ražošanas objektus
617. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
618. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
619. Sporta būvju apbūve (12005): sporta nodarbību un sporta pasākumu izmantošana atļauta
tikai ēkā/s
620. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
621. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
622. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
623. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
624. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
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atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
4.5.7.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.5.7.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

625.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2000 m2

8 - 9 74

līdz 2 73

20

20

73. un jumta izbūve
74. 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai un 9 m līdz jumta korei

4.5.7.5. Citi noteikumi
626. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu "Nurmižu muižas apbūve" (valsts aizsardzības
Nr.6710), “Oranžērija” (valsts aizsardzības Nr.6711) un “Staļļa drupas” (valsts aizsardzības
Nr.6712) teritorijas un ēku izmantošanā jāievēro normatīvie akti kultūras mantojuma
aizsardzības jomā.
627. Atļauta bijušā Nurmižu muižas parka atjaunošana un parka teritorijas kopšana, respektējot
kultūrvēsturiskās vides, parka plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu
arhitektūras detaļas, izstrādājot vēsturiskā parka attīstības koncepciju.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)
4.6.1.1. Pamatinformācija
628. 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
629. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
630. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
631. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
632. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
633. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
634. Noliktavu apbūve (14004).
635. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
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4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
636. Biroju ēku apbūve (12001).
637. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
638. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.6.1.4. Apbūves parametri
Nr.

639.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

75

12 - 15 76

līdz 3

20

60

75. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
76. 15 m līdz jumta korei un 12 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.6.1.5. Citi noteikumi
640. Ēku skaits zemes vienībā – atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai.
641. Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) var nožogot ar necaurredzamu žogu augstumā līdz 1,8
metriem. Gar Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) zemes vienību robežām, kas robežojas ar
dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī pilsētas un ciemu koptām dabas un apstādījumu
teritorijām, papildus ierīkojami aizsargstādījumi.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)
4.6.2.1. Pamatinformācija
642. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu
rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
643. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
644. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
645. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
646. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
647. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
648. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
649. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
650. Noliktavu apbūve (14004).
651. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
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4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
652. Biroju ēku apbūve (12001).
653. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
654. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.6.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

655.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

77

12 - 15 78

līdz 3

20

60

77. nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
78. 15 m līdz jumta korei un 12 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.6.2.5. Citi noteikumi
656. Ēku skaits zemes vienībā – atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai.
657. Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) var nožogot ar necaurredzamu žogu augstumā līdz 1,8
metriem. Gar Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) zemes vienību robežām, kas robežojas
ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī pilsētas un ciemu koptām dabas un apstādījumu
teritorijām, papildus ierīkojami aizsargstādījumi.

4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)
4.6.3.1. Pamatinformācija
658. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu derīgo
izrakteņu ieguves darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju,
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
659. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
660. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
661. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
662. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
663. Noliktavu apbūve (14004).
4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.6.3.4. Apbūves parametri
Nenosaka
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4.6.3.5. Citi noteikumi
664. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dzīļu ieguves
jomā.
665. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, veicama derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
rekultivācija saskaņā ar rekultivācijas projektu.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA
4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
4.7.1.1. Pamatinformācija
666. 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
667. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
668. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
669. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
670. Biroju ēku apbūve (12001).
671. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
672. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
673. Noliktavu apbūve (14004).
4.7.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.7.1.5. Citi noteikumi
674. Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu nedrīkst
izmantot piebraucamo ceļu izbūvei uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)
4.8.1.1. Pamatinformācija
675. 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.
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4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
676. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
677. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
678. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
679. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
680. Noliktavu apbūve (14004).
681. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
682. Biroju ēku apbūve (12001).
683. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
684. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.8.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.8.1.5. Citi noteikumi
685. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, minimālā brīvā zaļumu teritorija
un maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits un augstums tiek noteikts, ievērojot
normatīvo aktu prasības konkrētajai izmantošanai un atkarībā no izmantotās tehnoloģijas.
686. Vispārīgās prasības inženiertīklu un objektu izmatošanai, būvniecībai un pārbūvei noteiktas
Apbūves noteikumu 3.nodaļā.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
4.9.1.1. Pamatinformācija
687. 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. Funkcionālā zona noteikta Siguldas pilsētā Gaujas nacionālā parka teritorijā
ar mežu klātās teritorijās gar Gaujas upi un citās dabas teritorijās, kur apbūve nav primārā.
4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
688. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
689. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas
parki),botāniskie dārzi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu
nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
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690. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.9.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

691.

Apbūves
augstums
(m)

5

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 1

85

4.9.1.5. Citi noteikumi
692. Publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementus veidot no koka, vēlams izmantot apaļkoku.
Pastaigu celiņus ieklāt ar mulču vai grants segumu.
693. Autostāvvietu segumam izvēlēties zālienu aizsargbruģi, EKO bruģi, grants - šķembu
maisījumu vai oļus.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)
4.9.2.1. Pamatinformācija
694. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Siguldas pilsētā Gaujas
nacionālā parka teritorijā esošām sporta un aktīvās atpūtas vietām, pilsētas pludmalei.
4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
695. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
696. Labiekārtota ārtelpa (24001).
697. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
698. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali,
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi
699. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus
atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
700. Sporta būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves
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4.9.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

701.

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 1

4.9.2.5. Citi noteikumi
702. Ievērot Gaujas nacionālā parka likuma un parka individuālos aizsardzības un izmantošanas
noteikumus.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)
4.9.3.1. Pamatinformācija
703. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona kapsētu teritoriju uzturēšanai un
ierīkošanai.
4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
704. Labiekārtota ārtelpa
infrastruktūru

(24001):

kapsētas,

ietverot

apstādījumus

un

labiekārtojuma

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.9.3.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.9.3.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.9.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)
4.9.4.1. Pamatinformācija
705. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) ir funkcionālā zona, kas noteikta zaļās zonās
publiskajā ārtelpā (parki, skvēri, sabiedrisko ēku priekšlaukumi, publisko laukumu zaļā zona
u.c.), zaļā zona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, zaļā zona satiksmes
infrastruktūras teritorijās (ielu stūru apstādījumi, rotāciju apļi) jeb mākslīgi veidotās
zaļumvietas Siguldas pilsētas un ciemu apbūvētajās daļās.
4.9.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
706. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
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4.9.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
707. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura
tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
708. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apbūve, ko veido apjumtas vasaras estrādes un to
darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
709. Sporta būvju apbūve (12005).
4.9.4.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

710.

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 1

4.9.4.5. Citi noteikumi
711. Izstrādājot parka izbūves vai pārbūves projektu vai plānošanas dokumentu, ir jāveic parka
funkcionālā izpēte (gājēju kustību virzieni, vertikālais plānojums, izsauļojums, u.c.),
dendroloģiskā izpēte un kultūras mantojuma izpēte.
712. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu plānošanas minimālās prasības:
712.1. apstādījumi aizņem 30% no iekšpagalma platības;
712.2. koku vainagu projekcija – 30%;
712.3. celiņu segums – bruģis, asfalts;
712.4. bērnu rotaļu laukumu segums – atbilstošs izmantošanai;
712.5. prasības atkritumu konteineriem:
712.5.1. slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes gan nešķirotiem, gan šķirotiem
atkritumiem, izņemot ar Pašvaldību saskaņotus pazemes konteinerus;
712.5.2. atkritumu konteineri atrodas vismaz 10 m no dzīvojamās mājas logiem, vietā,
kas ērti sasniedzama iedzīvotājiem un kur tiem netraucēti var piekļūt
atkritumu apsaimniekotāju specializētais transports.
713. Vēsturiskam parkam (objektam, kas vecāks par 50 gadiem) plānojumu izstrādā visai parka
teritorijai, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu
daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas. Izstrādājot plānojumu vēsturiska parka
atjaunošanai vai paplašināšanai, ievēro vides eksperta bioloģiskās daudzveidības jomā
atzinumu par parka dendrofloras sastāvu un nepieciešamo aizsardzību.

4.9.5. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4)
4.9.5.1. Pamatinformācija
714. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) ir funkcionālā zona, kas noteikta muižu parku
teritorijās.
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4.9.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
715. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, mežaparki, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un
fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.9.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
716. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura
tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)
717. Kultūras iestāžu apbūve (12004): apjumtas vasaras estrādes un to darbības nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra
4.9.5.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

718.

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 1

4.9.5.5. Citi noteikumi
719. Izstrādājot parka izbūves vai pārbūves projektu vai plānošanas dokumentu, ir jāveic parka
funkcionālā izpēte (gājēju kustību virzieni, esošais zonējums, vertikālais plānojums,
izsauļojums u.c.), dendroloģiskā izpēte un kultūras mantojuma izpēte.
720. Bijušo muižu parkus, t.i., Nurmižu, Kārtūžu, Akenstakas, Moresmuižas un Allažmuižas
parkus atjauno, respektējot kultūrvēsturiskās vides un parka plānojuma struktūru, sugu
daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas, izstrādājot vēsturiskā parka attīstības
koncepciju.
721. Lai saglabātu bijušo muižu parku uzbūvi un ainavu struktūru, jaunu ēku un būvju būvniecība
pieļaujama tikai bijušās apbūves vietās.
722. Nurmižu parka uzturēšana un pārbūve jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā un kultūras
mantojuma aizsardzības jomā.

4.9.6. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)
4.9.6.1. Pamatinformācija
723. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5) ir funkcionālā zona, kas noteikta kā zaļā zona
Siguldas pilsētā gar valsts galveno autoceļu A2 būvlaides - 15 m platumā.
4.9.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
724. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru
725. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.9.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.9.6.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.9.6.5. Citi noteikumi
726. Šajā funkcionālās zonas joslā aizliegta atklāta preču, citu priekšmetu un materiālu
uzglabāšana (krautnes), saimniecisko pagalmu ierīkošana un palīgēku izvietošana.
727. Šajā funkcionālās zonas joslā ierīko apstādījumus un labiekārtojumu.
728. Atļauts izvietot vides dizaina elementus, vides reklāmu, individuāli izvērtējot risinājumus,
atbilstoši attiecīgo Pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

4.9.7. Dabas un apstādījumu teritorija (DA6)
4.9.7.1. Pamatinformācija
729. Dabas un apstādījumu teritorija (DA6) ir funkcionālā zona, ko nosaka, kā autostāvlaukumu ar
stādījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu pilsētvides klimatu dzīvojamo māju apbūves teritorijā.
4.9.7.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
730. Labiekārtota ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru
4.9.7.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.9.7.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.9.7.5. Citi noteikumi
731. Ierīkojot apstādījumus atklātā virszemes transportlīdzekļu novietnē, jāievēro šādi nosacījumi:
731.1. vismaz 7% no transportlīdzekļu novietnes kopējās teritorijas tiek paredzēta ar kokiem.
Ja transportlīdzekļu novietnē veido apstādījumus ar krūmiem, tad apstādījumu platība
ir vismaz 10% no transportlīdzekļu novietnes kopējās teritorijas (asfaltētā
autostāvvietas platība);
731.2. gar robežu ar zemes vienību, kurā atļauta dzīvojamā apbūve, ierīko divu līmeņu koku
vai krūmu apstādījumu joslas.
731.3. apstādījumus transportlīdzekļu novietnē iespēju robežās organizē sadalošās joslās
un norobežojošos stādījumos;
731.4. koku stādījumi veidojami ritmiski.
732. Vietās, kur jāsaglabā laba redzamība, stādījumu augstums nedrīkst pārsniegt 0,8 m.
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4.10. MEŽU TERITORIJA
4.10.1. Mežu teritorija (M)
4.10.1.1. Pamatinformācija
733. 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
734. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
735. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
736. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas, dzīvnieku kapsētas
737. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
738. Viensētu apbūve (11004): ja vienas viensētas izveidei paredzētās zemes vienības platība
nav mazāka par 2 ha un vidi un dabas aizsardzību vai meža nozari regulējošajos
normatīvajos aktos nav noteikts citādi
739. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
740. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
741. Sporta būvju apbūve (12005).
4.10.1.4. Apbūves parametri
Nr.

742.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

2 ha 79

līdz 6 80

līdz 1

5

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

79. izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - saskaņā ar šīs teritorijas
vispārējiem vai individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem
80. izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus

4.10.1.5. Citi noteikumi
743. Meža teritoriju zemes vienības nav nožogojamas, izņemot, ja tas nepieciešams savvaļas
dzīvnieku dārzu ierīkošanai, jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu postījumiem vai citu
specifisku funkciju pildīšanai.
744. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - viensētu apbūvei – viena dzīvojamā māja,
pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.
745. Mežu teritorijā, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā jāievēro arī vispārējie vai
individuālie aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
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746. Meža teritoriju izmantošanu detalizē meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāni, kas
izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.

4.10.2. Mežu teritorija (M1)
4.10.2.1. Pamatinformācija
747. Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka ciemos apbūvei paredzētajās teritorijās,
kas klātas ar meža zemi.
4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
748. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
749. Labiekārtota ārtelpa (24001).
750. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
751. Viensētu apbūve (11004).
752. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas
un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, un ražošanas objektus
753. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
754. Sporta būvju apbūve (12005).
4.10.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

755.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

2500 m2

8 - 9 82

līdz 2 81

5

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

81. un jumta stāva izbūve
82. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.10.2.5. Citi noteikumi
756. Ciemos mežu teritorijās atļauta tikai kopšanas cirte, sanitārā cirte, ainavu cirte un
atmežošanas cirte, kā arī cita cirte, kas nepieciešama meža zemes infrastruktūras un
robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai vai dabas vērtību
saglabāšanai, vai atmežošanai būvniecības vajadzībām.
757. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - viensētu apbūvei – viena dzīvojamā māja,
pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.
758. Mežu teritoriju izmantošanu detalizē meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāni, kas
izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.
759. Mežu teritorijā, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, jāievēro arī vispārējie vai
individuālie aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
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4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)
4.11.1.1. Pamatinformācija
760. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu
lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
761. Viensētu apbūve (11004).
762. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
763. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
764. Labiekārtota ārtelpa (24001).
765. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
766. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
767. Vasarnīcu apbūve (11002).
768. Dārza māju apbūve (11003).
769. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
770. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
771. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
772. Sporta būvju apbūve (12005).
773. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
774. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
775. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
776. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
777. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
778. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
779. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
780. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
781. Noliktavu apbūve (14004).
782. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
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783. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
4.11.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

784.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

2 ha 85

8 - 9 84

līdz 1 83

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

83. un jumta stāva izbūve
84. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai
85. ja normatīvie akti vai Apbūves noteikumi konkrētajā gadījumā nenosaka citu platību

4.11.1.5. Citi noteikumi
785. Mežu atļauts ieaudzēt mazvērtīgās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kuru auglība
mazāka par 30 ballēm (ieskaitot) vai kuru platība ir 1 ha vai mazāk un tā atdalīta no citām
lauksaimniecības zemēm ar meža vai apbūves zemi, un kuras normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var transformēt meža zemē.
786. No jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība:
786.1. atdalot lauku zemi, ne mazāk kā 2 ha, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos
noteiktos izņēmuma gadījumus;
786.2. gadījumā, ja tiek atdalīta esoša viensēta, atbilstoši Vispārīgo apbūves noteikumu
prasībām, atlikušās zemes vienības platība ir ne mazāka kā 2 ha;
786.3. atdalot lauku zemi TIN5, TIN51, TIN52 teritorijās, ne mazāk kā 5 ha, izņemot
Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmuma gadījumus.
787. Zemes vienībā atļauts būvēt 2 dzīvojamās mājas, veidojot kompaktu viensētu.
788. Lauksaimniecības teritorijā, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā jāievēro arī
vispārējie vai individuālie aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības un izmantošanas
noteikumi.
789. Papildus jāievēro TIN5 teritoriju prasības.
790. Mežu nav atļauts ieaudzēt meliorētās zemēs, izņemot gadījumus, kad atbilstoši sertificēts
speciālists normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzinis meliorācijas sistēmu par
nefunkcionējošu vai ka tā nav nepieciešama un ir veiktas atbilstošas izmaiņas meliorācijas
kadastrā.
791. Starp jaunbūvējamām viensētām vai esošu un jaunbūvējamu viensētu neatkarīgi no īpašumu
robežām un skaita, ievērojams savstarpējais attālums ne mazāk 100 metri (starp
dzīvojamām ēkām, mērot no ārsienu tuvākajiem punktiem), izņemot gadījumu, kad kompaktu
viensētu grupu veido divu blakus esošu zemes vienību viensētas, kurā katrā ir ne vairāk kā
viena dzīvojamā māja. Šis nosacījums nav attiecināms uz mazciemiem.
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4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)
4.11.2.1. Pamatinformācija
792. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, kurā tiek ietvertas esošās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un viensētas pilsētas, ciemu robežās, kurās
perspektīvā pieļaujama dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve, ražošanas apbūve un teritorijas
izmantošana.
4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
793. Viensētu apbūve (11004).
794. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): tikai ciemu teritorijās
795. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot specializētos lopkopības kompleksus
796. Labiekārtota ārtelpa (24001).
797. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
798. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
799. Vasarnīcu apbūve (11002).
800. Dārza māju apbūve (11003).
801. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot Siguldas pilsētā degvielas
uzpildes stacijas
802. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
803. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
804. Sporta būvju apbūve (12005).
805. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
806. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
807. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
808. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
809. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
810. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
811. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
812. Noliktavu apbūve (14004).
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4.11.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

813.

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

2500 m2

8 - 9 87

līdz 2 86

70

30

86. un jumta stāva izbūve
87. 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegai, parapeta virsmalai vai jumta malai

4.11.2.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA
4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)
4.12.1.1. Pamatinformācija
814. 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
815. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
816. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
817. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
818. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
819. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).
820. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
821. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007): izņemot publiskos ūdeņus
4.12.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.12.1.5. Citi noteikumi
822. Ūdeņu teritorija, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, jāievēro arī vispārējie vai
individuālie aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
823. Nav pieļaujama upju un strautu iztaisnošana.
824. Uz publiskajiem ūdeņiem - Gaujā un Jūdažu ezerā – atļauts izvietot peldbūves pakalpojumu
objektu ierīkošanai.
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825. Peldbūvi piesaista pie konkrētas zemes vienības, kas ir publiski pieejama.
826. Publiski pieejamu objektu uz ūdens izvietošanu pamato ar ainavas analīzi.
827. Peldbūvei drīkst būt 1 stāvs.
828. Dzīvojamo apbūvi uz ūdens piesaista pie konkrētas zemes vienības.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1)
5.1.1.1. Pamatinformācija
829. Kultūrvēsturiski nozīmīga Siguldas pilsētas teritorija - Centrs ar perimetrālo apbūvi, teritorija
noteikta Apbūves noteikumu 8.pielikumā.
5.1.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.1.3. Citi noteikumi
830. Prasības Centra ar perimetrālo apbūvi teritorijai, vēsturiskajām ēkām:
830.1. saglabājamas vēsturiskās saimniecības ēkas iekškvartāla dziļumā. Ieteicama kvartāla
iekštelpas pārvēršana publiski pieejamā, atvērtā teritorijā;
830.2. jaunā apbūve veidojama gar zemesgabala robežu ar galveno fasādi un ieeju pret ielu.
Atvērtās perimetrālās apbūves gadījumā, ēkas savstarpēji var savienot žogs, ja
pagalmu vai kvartāla iekštelpu nav paredzēts veidot publiski pieejamu;
830.3. visām kultūrvēsturiskajām ēkām Centra ar perimetrālo apbūvi zonā jāveic
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Atjaunojot ēkas, vēlams noņemt visus nevērtīgos
uzslāņojumus – siltinājumu, sekundāru apšuvumu un silikātķieģeļu apmūrējumu, un
likvidēt apjomu degradējošas piebūves, atgriežoties pie ēkas sākotnējā, vēsturiskā
veidola;
830.4. ēku atjaunošanā izmantojami oriģinālam atbilstoši materiāli, detaļas un risinājumi. Ja
nav pieejama pietiekama informācija par oriģinālajām detaļām un risinājumiem,
veicama stilistiski līdzīgu ēku izpēte, analizējot raksturīgos risinājumus;
830.5. gadījumos, kad nav saglabājusies informācija par atjaunojamo detaļu izskatu,
pieļaujama mūsdienīgu, kvalitatīvu izstrādājumu un risinājumu izmantošana;
830.6. atjaunošanas projektā jābūt iekļautiem detaļu risinājumu rasējumiem ar materiālu un
krāsojumu atšifrējumiem, kā arī savienojumu mezglu risinājumiem;
830.7. mūra ēkām ar eksponētu mūri vai mūra detaļām (piemēram, cokolu) nedrīkst veidot
apdari ar apmetumu;
830.8. jumtiem izmantojams valcēta skārda iesegums, saimniecības ēkām iekškvartālā –
skārds vai māla un betona dakstiņi ar dabīgu māla toni;
830.9. skatlogi – esošo logu pārbūvi par skatlogiem izskatīt individuāli. Skatlogi nedrīkst
izjaukt fasādes ailu ritmu. Skatlogi (arī jaunbūvēm) veidojami ar cokola pacēlumu virs
zemes;
830.10. ieejas jumtiņu un marķīžu dizains pieskaņojams ēkas stilistikai. Virs skatlogiem
pieļaujama marķīžu izvietošana;
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830.11. izkārtnes un reklāmas – kultūrvēsturiskās zonās pieļaujama krāsotu reklāmu un
izkārtņu veidošana uz fasādēm, to izvietojumā ievērot fasādes un ailu dalījumu.
Izkārtņu izmērām jābūt samērīgam ar fasādi, tās nedrīkst nosegt arhitektūras detaļas;
830.12. nav atļauts ēku ielas fasādēs, kā arī ēkas priekšā izvietot redzamus inženiertīklu
skapjus;
830.13. fasāžu krāsojums – kultūrvēsturisko ēku krāsojums balstāms uz arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes materiāliem vai periodam raksturīgiem krāsojumiem un krāsu
salikumiem, ja oriģinālā apdare nav konstatējama. Krāsojumam izmantojami toņi, kas
iegūstami no dabīgo minerālu pigmentiem. Krāsu pasē iekļaujami fragmenti no blakus
ēkām, apbūves fragmenta krāsojuma saderības novērtējumam;
830.14. zonā nav ieteicams veidot koncentrētas autostāvvietas laukumos, paredzot iespēju
samazināt normatīvos norādīto nepieciešamo autostāvvietu skaitu.

5.1.2. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN11)
5.1.2.1. Pamatinformācija
831. Kultūrvēsturiski nozīmīga Siguldas pilsētas teritorija - Kalna, Šveices un Gulbju ielu kvartāli,
teritorija noteikta Apbūves noteikumu 9.pielikumā.
5.1.2.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.2.3. Citi noteikumi
832. Prasības Kalna - Šveices - Gulbju ielas apbūves kultūrvēsturiskajām ēkām:
832.1. ēku redzamajās daļās uz jumtiem, galvenajās fasādēs, žogu ārpusē neizvietot
inženiertīklu skapjus, kondicionierus un satelītantenas u.c. tehniskos elementus;
832.2. zemes vienības atļauts iežogot, izmantojot koka konstrukciju vai dēļu žogus;
832.3. šajā kultūrvēsturiski nozīmīgā zonā kultūrvēsturiskām ēkām nelietot neatbilstošus
materiālus – plastikāta dēlīšus, polikarbonāta loksnes u.c., nešpaktelēt un nelīdzināt
fakturētas, vēsturiski augstvērtīgas apmestas virsmas;
832.4. atjaunojamām kultūrvēsturiskajām ēkām veicama arhitektoniski mākslinieciskā izpēte,
jaunāka perioda ēkām detalizēta fotofiksācija;
832.5. atjaunojot ēkas, saglabājama oriģinālā apdare un krāsojums. Nedrīkst apmest
augstvērtīgu fasādes apdares materiālu virsmas – laukakmeni, ķieģeli (izņemot
silikātķieģeļi). Nav pieļaujams košu, dabiskām virsmām neraksturīgu krāsu lietojums.

5.1.3. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN12)
5.1.3.1. Pamatinformācija
833. Kultūrvēsturiski nozīmīga Siguldas pilsētas teritorija - Vasarnīcu zona, teritorija noteikta
Apbūves noteikumu 10.pielikumā.
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5.1.3.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.3.3. Citi noteikumi
Nenosaka

5.1.4. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN13)
5.1.4.1. Pamatinformācija
834. Kultūrvēsturiski nozīmīga pilsētas teritorija - Rīgas un Saules ielu kvartāli, teritorija noteikta
Apbūves noteikumu 11.pielikumā.
5.1.4.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.4.3. Citi noteikumi
835. Prasības kultūrvēsturiskām ēkām Rīgas un Saules ielas apbūves kvartālā:
835.1. saglabājamas oriģinālās jumta konstrukcijas, tai skaitā, frontonu savilces un
aizpildošais dekors. Jumtu iesegumam izmantojamas skaidas, valcētais skārds vai
betona dakstiņi. Pēckara apbūvei pieļaujama viļņoto azbestcementa lokšņu
saglabāšana un līdzīgu materiālu izmantošana;
835.2. atjaunojot ēkas, ieteicams atjaunot zudušās verandas. Esošajām verandām
saglabājams orģinālais stiklojuma dalījums, apdare;
835.3. nav atļauts apmest vai citādi nosegt eksponētās mūra fasādes. Krāsojumam
izmantojami toņi, kas iegūstami ar dabīgo minerālu pigmentiem no vēsturiskām ēkām
paredzētiem krāsu katalogiem.

5.1.5. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorija (TIN14)
5.1.5.1. Pamatinformācija
836. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorija (TIN14) ir teritorija gar valsts galveno
autoceļu A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (Siguldas pilsētas teritorijā
Vidzemes šoseja), kur ir izbūvēti vai ir plānots attīstīt trokšņa jūtīgus objektus, bet ir
konstatēts paaugstināts vides troksnis.
5.1.5.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.5.3. Citi noteikumi
837. TIN14 teritorijas robežas un nepieciešamība veikt prettrokšņa aizsardzības pasākumus
precizējama ņemot vērā plānotā objekta funkciju un aktualizētu prognozētā trokšņa karti.
838. Ja TIN14 teritorijā tiek pārbūvēts, atjaunots vai no jauna izbūvēts trokšņu jūtīgs objekts,
kuram saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir noteikti trokšņa robežlielumi, jāparedz
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nepieciešamie prettrokšņu pasākumi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un Apbūves
noteikumiem.

5.1.6. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN15)
5.1.6.1. Pamatinformācija
839. Siguldas pilsētas un Matiņu ciema teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas.
5.1.6.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.1.6.3. Citi noteikumi
840. Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi esošām (pirms centralizēto
inženiertīklu izbūves ielās būvētām) ēkām izbūvējami vienlaicīgi ar centralizēto inženiertīklu
izbūvi ielās. Pieslēgumu izbūvi nodrošina ēku īpašnieki.
841. Teritorijā, kas noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN15, primāri jānodrošina
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana, izbūvējot nepieciešamos
tīklus un būves.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA
5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)
5.4.1.1. Pamatinformācija
842. Kā "Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija" (TIN4) noteiktas vietējas nozīmes
kultūrvēsturiskas teritorijas un objekti (Apbūves noteikumu 12.pielikums).
5.4.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.4.1.3. Citi noteikumi
843. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskos objektus ir aizliegts iznīcināt.
844. Vietējas nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu pārveidošana vai tā oriģinālo daļu
aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt objektu,
vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās objekta kultūrvēsturiskā vērtība.
845. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti vietējas nozīmes
kultūrvēsturiskie un dabas objekti, kas ir to īpašumā (valdījumā).
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5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)
5.5.1.1. Pamatinformācija
846. Īpašas nozīmes ainavas teritorija - senās kultūrainavas Gudrēnu ainava, Kārtūžu muižas
centra apbūve, Peļņu ainava, Mores muižas ainava, Tumšupes ielejas ainava (Apbūves
noteikumu 13.pielikums).
5.5.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.5.1.3. Citi noteikumi
847. Teritorijas plānojumā noteiktajās un attēlotajās senajās kultūrainavās, ņemot vērā konkrētās
senās kultūrainavas vērtības – dabas un cilvēka darbības veidotos ainavas elementus,
zemes izmantošanas vēstures zīmes, ainavas telpiskās struktūras īpatnības, pašreizējo
apdzīvojumu, ceļu tīklu, nozīmīgos ainavas elementus (ceļi, lauku sētas, alejas un to
fragmenti, koki, dabas pieminekļi, kādreizējie muižu parki vai to paliekas u.tml.), kā arī
pievēršot īpašu uzmanību vēsturiskajām lauku sētām kā senā apdzīvojuma vienībām,
nepieciešams:
847.1. katrai Teritorijas plānojumā noteiktajai un attēlotajai senai kultūrainavai jāizstrādā
lokālais ainavu plāns vai vizuāli saistītas teritorijas ainavas analīze - vizualizācija no
raksturīgajiem punktiem (var izstrādāt uz fotofiksācijas pamatnes), kas būtu pamats,
lai reāli, atbilstoši katras vietas īpatnībām, plānotu ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu ar jaunās attīstības nepieciešamību un
tendencēm, kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus;
847.2. senajās kultūrainavās jaunas apbūves ierobežojumi saistās ar nepieciešamību
saglabāt kultūrainavu vērtības un telpiskās struktūras raksturu.
848. Senajās kultūrainavās aizliegta jebkāda darbība, kas mazina vides kultūrvēsturisko kvalitāti.
849. Pirms jebkuras jaunas saimnieciskās darbības, īpaši jaunas apbūves vienības veidošanas
(jaunas lauku sētas, publiskās apbūves), kas var izmainīt konkrētās vietas vides īpatnības un
raksturīgos ainavu elementus, izstrādājams lokālais ainavu plāns vai ainavu analīze.
850. Šajās teritorijās jāsaglabā vēsturiskās lauku sētas apbūves raksturs, mērogs, ritms, novadam
raksturīgu materiālu izvēle un vietējās būvniecības tradīcijas. Būvējot jaunas ēkas, to
proporcijās, apdarē un krāsojumā jāizmanto vēsturiskie ēku būvapjomu risinājumi
(vēsturiskie jumtu slīpumi, proporcijas u.tml.), kas pakārtoti ēkas funkcijai, konstrukcijai,
siluetam, un tradicionālie būvmateriāli (māla ķieģelis, laukakmens mūris, apmestas sienu
plaknes, koks, kārniņa jumti u.tml.), kas raksturīgi konkrētajai vietai.
851. Pašreizējās lauku sētās, pārbūvējot esošo ēku apjomu, mainot to telpisko struktūru un
plānojumu, izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā vēsturisko ēku un būvju oriģinālo
konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas, plānojumu, apbūves ārējo veidolu (siluetu, materiālus,
apdari u.tml.) vērtīgus interjera elementus, detaļas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un
komunikācijas, kā arī telpisko izveidojumu, reljefa, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu.
852. Nav pieļaujams veikt šādas darbības:
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852.1. mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un
augsnes erozijas attīstību;
852.2. bojāt, pārveidot vai iznīcināt estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
852.3. uzstādīt vēja elektrostacijas.
853. Šajās teritorijās nav atļauta degvielas un gāzes uzpildes staciju būvniecība, kā arī jauna
rūpnieciskā apbūve, izņemot zemes vienības, uz kurām atrodas esoša rūpnieciskā apbūve.

5.5.2. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN51)
5.5.2.1. Pamatinformācija
854. Īpašas nozīmes ainavas teritorija - vizuāli nozīmīgas ainavas Mucenieku ainava, Nurmižu
(Vildogas) ainava, Pakaušu ainava, Seimaču ainava (Apbūves noteikumu 13.pielikums).
5.5.2.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.5.2.3. Citi noteikumi
855. Teritorijas plānojumā noteiktajās vizuāli nozīmīgajās ainavās jāņem vērā konkrētās ainavas
vizuāli telpiskās struktūras īpatnības, pārskatāmība (no ceļiem, no mājām), pašreizējā
izmantošana. Šajās ainavās nepieciešams:
855.1. katrai Teritorijas plānojumā noteiktajai un attēlotajai vizuāli nozīmīgajai ainavai
jāizstrādā lokālais ainavu plāns vai vizuāli saistītas teritorijas ainavu analīze, kas būtu
pamats, lai jaunu apbūvi un kokaugu vai mežu stādīšanu vai likvidēšanu plānotu
saskaņā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām, saglabājot un veidojot vizuāli
pievilcīgas ainavas;
855.2. šajās ainavu telpās nedrīkst pieļaut vizuālās struktūras skatījumā nemotivētu jauno
apbūvi - tādu jaunās apbūves vienību veidošanos, kas izjauc ainavas vizuālo
struktūru, mazina ainavas estētisko vērtību. Šajās ainavās nedrīkst pieļaut pilsētas
tipa apbūves veidošanu.
856. Vizuāli nozīmīgajās aizliegta jebkāda darbība, kas mazina vides vizuālo kvalitāti.
857. Pirms jebkuras jaunas saimnieciskās darbības, īpaši jaunas apbūves vienības veidošanas
(jaunas lauku sētas, publiskās apbūves), kas var izmainīt konkrētās vietas vides īpatnības un
raksturīgos ainavu elementus, izstrādājams lokālais ainavu plāns vai ainavu analīze.
858. Šajās teritorijās jāsaglabā vizuāli nozīmīgās ainavas raksturs. Būvējot jaunas ēkas un
pārbūvējot esošās ēkas, to proporcijās, apdarē un krāsojumā jāizmanto ainavai raksturīgi
ēku būvapjomu risinājumi (vēsturiskie jumtu slīpumi, proporcijas u.tml.), kas ar ainavu analīzi
pamatoti kā raksturīgi konkrētajai vietai.
859. Nav pieļaujams veikt šādas darbības:
859.1. mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un
augsnes erozijas attīstību;
859.2. bojāt, pārveidot vai iznīcināt estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
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859.3. uzstādīt vēja elektrostacijas.
860. Šajās teritorijās nav atļauta degvielas un gāzes uzpildes staciju būvniecība, kā arī jauna
rūpnieciskā apbūve, izņemot zemes vienības, uz kurām atrodas esoša rūpnieciskā apbūve.

5.5.3. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN52)
5.5.3.1. Pamatinformācija
861. Īpašas nozīmes ainavas teritorija - meža ainavas Lāčukalnu meža ainava, Saules kalnu
meža ainava (Apbūves noteikumu 13.pielikums).
5.5.3.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.5.3.3. Citi noteikumi
862. Teritorijās plānojumā noteiktajām meža ainavām pirms jebkuras jaunas saimnieciskās
darbības, kas var izmainīt konkrētās vietas vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus,
izstrādājams lokālais ainavu plāns vai ainavu analīze.
863. Nav pieļaujams veikt šādas darbības:
863.1. mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un
augsnes erozijas attīstību;
863.2. kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu (izņemot
ūdens līmeni regulējošu būvju remontu);
863.3. kas bojā, pārveido vai iznīcina biotopus, savvaļas augus, dzīvnieku dzīvotnes, kā arī
ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
863.4. uzstādīt vēja elektrostacijas.
864. Šajās teritorijās nav atļauta degvielas un gāzes uzpildes stacija, kā arī jauna rūpnieciskā
apbūve, izņemot zemes vienības, uz kurām atrodas esoša rūpnieciskā apbūve.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJA
5.7.1. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (valsts autoceļu
attīstībai nepieciešamā teritorija) (TIN7)
5.7.1.1. Pamatinformācija
865. Kā "Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija" (TIN7) noteikta projekta
"Autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Sēnīte - Rīdzene
attīstības izpēte" attīstībai nepieciešamā teritorija.
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5.7.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.7.1.3. Citi noteikumi
866. Citi noteikumi:
866.1. izskatot būvniecības pieteikumu nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības
teritorijā TIN7, Pašvaldības būvvalde informē būvniecības pieteicēju par atļauto
īslaicīgu izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu
pēc šā termiņa beigām;
866.2. TIN7 teritorijas robežas precizē atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, kas
nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem;
866.3. jauna būvniecības iecere TIN7 teritorijā jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju un VAS
"Latvijas Valsts ceļi";

5.7.2. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71)
5.7.2.1. Pamatinformācija
867. Kā "Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas" (TIN71) noteiktas un Grafiskā daļā
attēlotas perspektīvās pašvaldības ielas, ceļi un teritorija gājēju tuneļa zem dzelzceļa
izveidei.
5.7.2.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.7.2.3. Citi noteikumi
868. Citi noteikumi:
868.1. izskatot būvniecības pieteikumu, Pašvaldības būvvalde informē būvniecības
pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par
būves nojaukšanu pēc šī termiņa beigām;
868.2. teritorijas robežas precizē atbilstoši detālplānojumam vai būvniecības ieceres
dokumentācijai, kas nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem;
868.3. ja veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka perspektīvās pašvaldības ielas
vai ceļa būvniecība nav tehniski īstenojama, nav ekonomiski pamatota vai transporta
savienojumu nodrošina alternatīvs risinājums, teritoriju izmantošana nosakāma
saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu, kas
nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA
Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
869. Teritorijas plānojumu groza un precizē, izstrādājot lokālos ainavu plānus, detālplānojumus,
zemes ierīcības projektus, lokālplānojumus vai saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem
normatīvajos aktos, pieņemot attiecīgu Siguldas novada domes lēmumu.
870. Ja spēkā stājas jauni ar Teritorijas plānojumā ietverto informāciju saistīti normatīvie akti ar
augstāku juridisko spēku vai jauns augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, Pašvaldībai jāizvērtē nepieciešamība izdarīt grozījumus Teritorijas plānojumā. Ja
netiek veikti grozījumi Teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta
prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
7.1. KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBA
7.1.1. Prasības valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem
871. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts un to aizsargjoslas iekļautas Apbūves
noteikumu 14.pielikumā.
872. Vispārīgās prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitei, aizsardzībai un
izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.
873. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsargjoslās
(aizsardzības zonās) drīkst veikt tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju.
874. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un derīgo
izrakteņu ieguve (karjeru izstrāde), jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa
pārveidošanu saistīti darbi.
875. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var
mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības
zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem.
876. Kultūras piemineklis konservējams, restaurējams un remontējams tikai ar Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes rakstveida atļauju un tās kontrolē.
877. Oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, izņemot nelabojami bojātos, ko aizstāj ar
analogiem risinājumiem – aizliegts mainīt logu ailu dalījumu, iebūvēt plastmasas vai metāla
konstrukcijas logus.
878. Fasāžu apdari veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru.
879. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu ēku fasādes aizliegts siltināt un veidot skaņas
izolāciju (dubulto fasādi) no ārpuses.
880. Aizliegts pilnībā aizsegt skatu uz kultūrvēsturiskajām ēkām no ielas/ceļa un citiem
raksturīgiem skatu punktiem ar jaunu apbūvi un jauniem apstādījumiem.
881. Kultūras pieminekļa aizsargjoslā
noteiktajām prasībām:

(aizsardzības

zonā)

papildus Aizsargjoslu

likumā

881.1. aizliegta reljefa izmaiņa (ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu);
881.2. aizliegts veidot jaunu rūpniecisku apbūvi;
881.3. nav pieļaujama vēsturisku zemes vienību dalīšana vai apvienošana ar mērķi veidot
videi neraksturīgu jaunu apbūvi;
881.4. nav pieļaujama jauna apbūve, kas vizuāli traucē kultūras pieminekļa uztveri.
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7.1.2. Prasības vēsturisko ēku saglabāšanai un uzturēšanai visām Siguldas novada
kultūrvēsturiskajām ēkām (TIN4)
882. Pirms plašāku remontdarbu, atjaunošanas vai pārbūves uzsākšanas, vēsturiskajās ēkās
obligāti veicama arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.
883. Aizliegts nojaukt ēkas ar kultūrvēsturisko novērtējumu, kurai Siguldas identitāti veidojošā
tematiskā plānojumā noteikta vērtība 1 - augstvērtīga celtne. Izņēmuma gadījumā
nojaukšanai nepieciešama Pašvaldības būvvaldes atļauja.
884. Vēsturiskajām mūra ēkām aizliegts vienkāršot un pārveidot fasāžu apdari - apmetuma
faktūras, ornamentālos dekorus, profilētās dzegas un starpdzegas, logailu apmales u.c.
885. Nav pieļaujams apmest vēsturiskās koka un mūra ēkas, kuras nav bijis paredzēts apmest.
886. Vēsturiskajām ēkām saglabājamas oriģinālās būvgaldniecības detaļas - ārdurvis un slēģi.
887. Nav pieļaujama arhitektonisko veidojumu (jumta logu izbūvju, lieveņu, verandu, baloku u.c.)
likvidēšana vai pārbūvēšana, kā arī logailu vēsturiskā kompozicionālā dalījuma izmaiņas.
888. Vēsturisko ēku oriģinālie logi restaurējami. Tie maināmi tikai tad, ja logu saglabāšana
tehniski vairs nav iespējama. jaunie logi izgatavojami kā vēsturisko logu kopijas.
889. Logu nomaiņas gadījumā, tie maināmi visai ēkai pēc vienota projekta. Jaunie logi
izgatavojami atbilstoši ēkas celtniecības laikam raksturīgajā materiālā, stilistikā, saglabājot
vēsturisko logu dalījumu un detalizācijas pakāpi.
890. Ēku pārbūves gadījumā vēsturiskajām ēkām atjaunojami slēģi, ja tādi ir bijuši.
891. Aizliegts izmainīt vēsturisko ēku un to jumtu apjomus, kas vērsti pret ielu vai redzami no
publiski pieejamiem skatu punktiem. Izņēmums ir ēkas, kas laika gaitā zaudējušas daļu
vēsturiskā apjoma vai jumta, vai arī tieši pretēji - piedzīvojušas vēsturiskajai ēkai
neatbilstošas apjoma izmaiņas. Šajos gadījumos rekomendējama vēsturiskā apjoma vai
jumta formas atjaunošana.
892. Kultūrvēsturisko ēku fasāžu krāsojums balstāms uz arhitektoniski mākslinieciskās izpētes
materiāliem vai periodam raksturīgiem krāsojumiem un krāsu salikumiem, ja oriģinālā apdare
nav konstatējama. Krāsojumam izmantojami toņi, kas iegūstami no dabīgo minerālu
pigmentiem. Krāsu pasē iekļaujami fragmenti no blakus ēkām, apbūves fragmenta
krāsojuma saderības novērtējumam.
893. Pašvaldības noteikto kultūrvēsturiski vērtīgo ēku fasādes aizliegts siltināt un veidot skaņas
izolāciju (dubulto fasādi) no ārpuses.

7.1.3. Prasības visām kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām pilsētā
894. Kultūrvēsturiski nozīmīgajās pilsētas teritorijās pret ielu vērsto žogu un vārtu maksimālais
augstums ir 1,45 m, tā caurspīdīgumu un citus parametrus saskaņo ar ēku stilu un esošajiem
kaimiņu žogiem.
895. Vispārīgas prasības žogu veidošanai kultūrvēsturiski nozīmīgajās pilsētas teritorijās:
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895.1. žogi starp kaimiņiem jāsaskaņo ar piegulošo zemju īpašniekiem, ja to augstums
pārsniedz 1,65 m;
895.2. žogu caurredzamībai jābūt vismaz 30%, t.sk., dubultajam žogam, kuram dēļi ir no
abām pusēm. Izņēmuma gadījumi pieļaujami, ja tie tiek vēsturiski pamatoti;
895.3. žoga augstums tiek noteikts no zemes līmeņa augsnes virsmas, nevis no pasētas;
895.4. aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi utt.)
izmantošana žogu būvniecībā;
895.5. žogs starp kaimiņiem jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi. Ja viņu starpā par to nav
sevišķas norunas, tad žogs starp kaimiņiem jāceļ un jāuztur tam namīpašniekam,
kura īpašumam sēta piekļaujas no labās puses, bet otra puse – viņa kaimiņam. Labo
un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz zemesgabala ar seju pret ielu;
895.6. žogus un vārtus izbūvē tā, lai tie netraucē gājēju un autotransporta plūsmas
(vēršanās virzienu paredzēt uz iekšpagalmu);
895.7. vēsturiskām ēkām pieļaujams
vēsturiskajiem materiāliem.

atjaunot

vēsturiskos

žogus,

pamatojoties

uz

896. Pieļaujamie dzīvžogu veidi kultūrvēsturiski nozīmīgajās teritorijās:
896.1. lapu dzīvžogs līdz 1,6 m vai augstāks par 2 m (nedrīkst veidot žogu augstumā starp
1,6 m – 2 m). Ja dzīvžogs tiek veidots starp divām zemes vienībām - tieši uz robežas
vai līdz 1 metra attālumam (līdz koka vai krūma stumbra pamatnei žoga pusē) kādā
no zemes vienības, tad dzīvžoga stādīšana jāsaskaņo ar kaimiņu;
896.2. skuju dzīvžogs ne augstāks par 1,6 m. Ja dzīvžogs tiek veidots starp divām zemes
vienībām - tieši uz robežas vai līdz 1 m attālumam (līdz koka vai krūma stumbra
pamatnei žoga pusē) kādā no zemes vienības, tad dzīvžoga stādīšana jāsaskaņo ar
kaimiņu.
897. Nav atļauta jumtu iesegšana ar vēsturiski neatbilstošiem materiāliem, piemēram, bitumena
dakstiņiem, profilētām vai viļņotām skārda loksnēm u.c., kas imitē dakstiņus.
898. Aizliegta vēsturiskajām ēkām nepiemērotu jumta izbūvju veidošana.
899. Koka ēku fasāžu apšūšana ar vēsturiskajai arhitektūrai nepiemērotiem materiāliem,
piemēram, plastmasas dēlīšiem.
900. Nav atļauta koka ēku fasāžu apmūrēšana.
901. Koka ēku apšuvuma dēļu nomaiņa pret vēsturiskajiem neatbilstoši šauriem dēļiem.
902. Koka ēku siltināšana no fasāžu puses, tādejādi logu un durvju ailām veidojot vizuālu pieduru.
Koka ēkām logi un durvis ir izvietoti vienā plaknē ar fasādi.
903. Koka ēku fasāžu detaļu novienkāršošana. Piemēram profilētas dzegas aizstājot ar t.s. dēļu
kastes dzegām, frontona savilču kokgriezuma detaļu neatjaunošana.
904. Nav atļauta apmetuma pāršpaktelēšana, tādejādi zaudējot tā faktūru.

Siguldas novada teritorijas (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) plānojums 2012. – 2024. gadam (ar
grozījumiem) 3.1

Lpp.90 (132)

905. Vēsturiski gludu apmetumu aizstāšana vai pārapmešana ar mūsdienīgi fakturētu apmetumu.
906. Nav atļauts fasāžu krāsojums košos, spilgtos toņos.
907. Reklāmās pie fasādēm drīkst būt ne vairāk kā 2 krāsu toņi pie vienas ēkas fasādes.
908. Fasāžu, jumtu un citu ēku daļu krāsojuma saskaņošana:
908.1. kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētas teritorijās visas galvenās ēkas vai būves krāso
atbilstoši arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām;
908.2. krāsojuma pamatojumam veic vēsturisko toņu krāsu izpēti, izvēloties to vēsturisko
krāsu paleti, kas harmonē ar kaimiņu zemes vienībās esošo ēku krāsojumu.

7.1.4. Prasības jaunbūvēm kultūrvēsturiskajās teritorijās
909. Jaunbūvēm harmoniski jāiekļaujas kultūrvēsturiskajā ainavā, respektējot tās apbūves
tradīcijas (būvapjomus, siluetu, proporcijas). Konkrētas jaunbūves apdares materiālu
izvēlēties, vadoties pēc zonā dominējošās apbūves un blakus esošās apbūves kontekstā.
910. Nav pieļaujama liela izmēra, monolītu, vienmuļu apjomu ar vienkāršotām formām un detaļām
veidošana.
911. Jaunbūvēm kultūrvēsturiskās
būvmateriāli.

teritorijās

izmantojami

tikai

kvalitatīvi

un

augstvērtīgi

912. Nav pieļaujama vēsturisku ēku kopiju veidošana, izņemot gadījumus, kad tiek atjaunota tajā
vietā bijusi, šobrīd zudusi vai neatgriezeniski bojāta ēka. Atjaunojot ēku vēsturiskā veidolā,
tai ne tikai pēc izskata, bet arī pēc konstruktīvā risinājuma jābūt pietuvinātai oriģinālajai ēkai.
913. Nav pieļaujama guļbaļķu ēku būvniecība, izņemot gadījumus, ja ēkas fasādes paredzēts
apšūt ar apdares dēļiem.
914. Kultūrvēsturiskajās teritorijās, kurās atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļu, nav
pieļaujamas jaunbūves, kas rada vizuālu traucējumu kultūras pieminekļu vizuālai uztverei.

7.2. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
915. Grafiskās daļas kartē attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Siguldas novada
administratīvajā teritorijā:
915.1. nacionālais parks "Gaujas nacionālais parks";
915.2. dabas liegums "Mazie Kangari";
915.3. dabas liegums "Mežmuižas avoti";
915.4. dabas pieminekļi:
915.4.1. aizsargājamais dendroloģiskais stādījums "Nurmižu parks";
915.4.2. aizsargājama aleja "Siguldas Beišu aleja";
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915.4.3. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Ezernieku
karsta kritenes";
915.4.4. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Sautas
kalns un Nurmižas lejtece", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.5. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Svīķupīte
un Kautraka gravas", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.6. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Kaktiņu
grava", atrodas Gaujas nacionālā parka rezervāta zonā - Nurmižu gravu
rezervāts;
915.4.7. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Kalna
Klauku ala un avots", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.8. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Daudas un
Jodupites ielejas", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.9. aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Gūtmaņa
ala", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.10.
aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
"Kraukļu aiza", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.11.
aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
"Pētera ala", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.12.
aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
"Piķenes krauja un Velnala", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.13.
aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
"Velnalas klintis";
915.4.14.
aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
"Saltavots";
915.4.15.
daļa no aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģisks dabas
pieminekļa "Cīruļu iezis un Blusu ala", atrodas Gaujas nacionālajā parkā;
915.4.16.

aizsargājamie koki (dižkoki);

915.5. mikroliegums "Silzemnieki".
916. Prasības Gaujas nacionālā parka teritorijas aizsardzībai un
individuālie normatīvie akti dabas aizsardzības jomā.

izmantošanai nosaka

917. Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" teritorijas aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka
individuālie normatīvie akti dabas aizsardzības jomā.
918. Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumu teritorijās nosaka to izmantošanu
regulējošie normatīvie akti - aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie vai individuālie
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aizsardzības un izmantošanas noteikumi, mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas
noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi teritoriju
dabas vērtību saglabāšanai.
919. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un būvniecības dokumentu
sagatavošanā ievēro normatīvajos aktos noteiktos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,
mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumus.
920. Veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts
lokālplānojums, detālplānojums vai būvniecības ieceres dokumentācija.

7.3. AIZSARGJOSLAS
7.3.1. Vispārīgi jautājumi
921. Visa veida aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums.
922. Atbilstoši teritorijas plānojuma Grafiskās daļas mēroga noteiktībai, kartē tiek attēlotas
aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks vai vienāds ar 10 m.
923. Visu aizsargjoslu teritorijas nosakāmas vai precizējamas, izstrādājot topogrāfisko plānu,
zemes ierīcības projektu, apgrūtinājumu plānu, lokālplānojumu, detālplānojumu vai objekta
būvniecības ieceres dokumentāciju, ar nepieciešamā mēroga precizitāti.
924. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums, citi
normatīvie akti un teritorijas plānojums.

7.3.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
925. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
saskaņā ar Apbūves noteikumu 15.pielikumu.
926. Ūdensobjektam ar applūstošo teritoriju aizsargjosla ir ne mazāka kā visas applūstošās
teritorijas platumā līdz ūdens līmenim, neatkarīgi no noteiktā minimālā virszemes
ūdensobjekta aizsargjoslas platuma.

7.3.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
927. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
ap kultūras pieminekļiem saskaņā ar Apbūves noteikumu 14.pielikumu.

7.3.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
928. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap centralizētas
ūdensapgādes ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar Apbūves noteikumu 16.pielikumu.

7.3.5. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļu
929. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskā daļā attēlotas:
929.1. Apbūves noteikumu 3.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un
aizsargjoslas gar pašvaldības ceļiem lauku teritorijā;

Siguldas novada teritorijas (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) plānojums 2012. – 2024. gadam (ar
grozījumiem) 3.1

Lpp.93 (132)

929.2. Apbūves noteikumu 3.pielikumā iekļauto ielu un ceļu sarkanās līnijas pilsētas, ciemu
teritorijās.
929.3. Dzelzceļa aizsargjosla:
929.3.1. Siguldas pilsētā – 50 m uz katru pusi no malējās sliedes vai ne mazāk kā
dzelzceļa nodalījuma joslas platumā;
929.3.2. lauku teritorijā - 100 m uz katru pusi no malējās sliedes vai ne mazāk kā
dzelzceļa nodalījuma joslas platumā.

7.3.6. Aizsargjoslas ap kapsētām
930. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap Siguldas
novada kapsētām, kurās notiek apbedīšana - 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās
malas (Apbūves noteikumu 17.pielikums).

7.3.7. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm,
ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
931. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm no objekta ārējās robežas vai ārējās malas. Notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu saraksts Apbūves noteikumu 18.pielikumā.

7.3.8. Drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas
produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus
932. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartē attēlotas drošības aizsargjoslas gar
dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un
produktus:
932.1. apdzīvotās vietās – 25 m katrā pusē no malējās sliedes;
932.2. ārpus apdzīvotām vietām – 50 m katrā pusē no malējās sliedes.

7.4. GADĪJUMI UN KĀRTĪBA KĀDĀ PIEĻAUJAMAS ATKĀPES NO APBŪVES
NOTEIKUMOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM APBŪVEI
933. Atkāpes no Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām apbūvei vērtē individuāli katram
projektam:
933.1. nelielas atkāpes no vispārīgajiem nosacījumiem būvniecības iecerēs vērtē un
apstiprina vai noraida Pašvaldības būvvalde;
933.2. nozīmīgas atkāpes un sabiedriski nozīmīgu objektu būvniecības ieceres vērtē īpaša
Siguldas pašvaldībā izveidota institūcija - Konsultatīvā padome (turpmāk tekstā Padome). Šai Padomei uzliek par pienākumu izvērtēt īpašos objektus un dod tiesības
pieļaut izņēmumus;
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933.3. nozīmīgu publisku objektu risinājumiem teritorijā gar Gaujas senieleju rīko
pilsētbūvniecības un arhitektūras metu konkursu.
934. Pašvaldības būvvalde izvērtē atkāpes no Apbūves noteikumu nosacījumiem (saskaņo
risinājumus, nosaka prasības):
934.1. ēku izvietojumam zemes vienībā;
934.2. krāsu risinājumiem;
934.3. žoga risinājumiem;
934.4. nelielām atkāpēm no prasībām arhitektūrai.
935. Padomi piesaista gadījumos, kad:
935.1. plānotais publiskas nozīmes objekts neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajiem
apbūves parametriem attiecīgajai funkcionālajā zonā visā Siguldas pilsētas teritorijā
un gadījumā, ja plānotās būves stāvu kopplatība pārsniedz 1000 m2;
935.2. visām sabiedrisku objektu būvniecības iecerēm Siguldas pilsētas Centra apkaimē un
valsts galvenajam autoceļam A2 piegulošajā pirmajā apbūves līnijā;
935.3. ja nepieciešams paredzēt pilsētbūvniecisku akcentu, kas pārsniedz Apbūves
noteikumos noteiktos apbūves parametrus konkrētajā funkcionālajā zonā.
936. Nozīmīgu publisku objektu pilsētbūvniecības un arhitektūras risinājumu izvēlas arhitektūras
metu konkursa rezultātā.
937. Arhitektūras metu konkursa uzdevumā jāiekļauj:
937.1. nosacījumus ēkas, būves izvietojuma un veidola pamatojumam, lai nodrošinātu
arhitektūras kvalitāti, apbūves optimālu iekļaušanos pilsētbūvnieciskajā vidē un
atbilstību teritorijas attīstības mērķiem;
937.2. prasības, kas nepieciešamas ēkas, būves novietojuma, apjomu, funkciju, satiksmes
organizācijas un teritorijas labiekārtojuma risinājuma izstrādāšanai;
937.3. prasības publiskās ārtelpas attīstībai – laukumu, priekšlaukumu, apstādījumu, vides
dizaina objektu izvietojumu, autonovietošanas principiem;
937.4. prasības konkursa materiālu sastāvā iesniedzamajām vizualizācijām, tostarp skatu
punktiem, kuros veicama vizuālās ietekmes analīze.

7.5. PRASĪBAS LOKĀLO AINAVU PLĀNU VAI AINAVU ANALĪZES IZSTRĀDEI
938. Lokālo ainavu plānu vai ainavu analīzes izstrādes mērķis ir saglabāt novadam raksturīgās
kultūrvēsturiskās un dabas ainavas.
939. Lokālie ainavu plāni vai ainavu analīze izstrādājami Apbūves noteikumu pielikumā
noteiktajām un attēlotajām īpašās nozīmes ainavām (TIN5, TIN51, TIN52).
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1.PIELIKUMS. SIGULDAS PILSĒTAS APKAIMES

2.PIELIKUMS. PIESĀRŅOTAS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS VIETAS1
Nr.
Grafiskā
daļā

1

Nosaukums

Zemes vienības
kadastra Nr.

Adrese
Dārza iela 31,
Sigulda, Siguldas
nov.
Vidzemes šoseja
67, Sigulda,
Siguldas nov.
Krastmalas, Allažu
pag., Siguldas nov.
Vējupītes iela 16,
Peltes, Siguldas
pag., Siguldas nov.

1.

Bijušais Siguldas sadzīves
pakalpojumu kombināts

80150023647

2.

Latvijas nafta DUS, Sigulda

80150032208

3.

SIA “Baltic pork”

80420070091

4.

Bijusī VZDS “Sigulda” naftas
bāze

80940040744

5.

Pētera ala

80150020101
80940020150

Sigulda, Siguldas
nov.

6.

Gaujas nacionālais parks pie
Vējupītes Siguldā

801500213

Sigulda, Siguldas
nov.

7.

Katlu māja Siguldā

80150030740

8.

Bijusī “Lauktehnika”

80940040013

9.

HRS (bijušās siltumnīcas)

80420080034

Siltumnīcas, Allažu
pag., Siguldas nov.

10.

Bijusī DUS, Allaži

80420040245

Allažu pag.,
Siguldas nov.

11.

Katlu māja, mehāniskās
darbnīcas

80420040226

Allažu pag.,
Siguldas nov.

12.

Amati – bijušās mehāniskās
darbnīcas

80420070103

Allažmuiža, Allažu
pag., Siguldas nov.

Vildogas ceļš 1,
Sigulda, Siguldas
nov.
Pulkveža Brieža
iela 113, Sigulda,
Siguldas nov.

Vietas
kategorija
Piesārņota
vieta
Piesārņota
vieta
Piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta
Potenciāli
piesārņota
vieta

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra dati

3.Pielikums. AUTOCEĻI, AIZSARGJOSLAS UN SARKANO LĪNIJU PLATUMS PILSĒTĀ UN CIEMOS
1.tabula. Pašvaldības ceļu aizsargjoslas un sarkano līniju platums ciemos

Nr.
Grafiskā
daļā

4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244

Aizsargjoslas
platums
Ceļa nosaukums
ārpus
apdzīvotas
vietas (m)
Allažu pagasts
Vecumnieki – Pullēni
30
Čerņavskas – Jaunzemi
30
Vecumnieki – Bisenieki
30
Egļupes ceļš – Mežāres (Mežāres)
30
Egļupes ceļš
30
Baznīca – kapliča
Pansionāts – Silciems
30
Dārznieki – Vizbuļi
30
Piebraucamais ceļš uz Ūdru mājām
30
Ceļš Kaļķugravās
30
Silciema ceļš
30
Stīverkalns – Strautnieki
30
Pansionāts – Alkšņi
30
Lūši – Robežnieki
30
Anšpēteri – Pansionāts
30
Mazvildas – Rumpji
30
Mazvildas – Sostes
30
Graudi – Darbnīcas
30
Rudiņi – Anšpēteri
30
Stūri – Bračas
30
Darbnīca – Stīpnieki – Bulduri
30
Zvirgzdi – Urdzēni
30
Zvirgzdi – Puriņi
30
Zvirgzdi – Lazdukalns
30
Cēskalns – Lielkalni
30
Lapaiņi – Akmentiņi
30
Zemnieki – Skruntes
30
Kalni – Pādes
30
Šķiliņi – Ozolkalns
30
Līdumi – Rūtiņi
30
Skaistkalni – Vēveri
30
Greznkalni – Lejgaļi
30
Lāčplēši – Augšciems
30
Ružas ceļš
30
Greznkalni –Pumpuri
30
Pūpoli – Mūrnieki
Piebraucamais ceļš uz ūdenstorni
Dzirnavu ceļš
Pullēni – Ezerkalni
30
Vecais Pullēnu ceļš (Kalna Pullēni)
30
Pullēni – Strazdiņi
30
Caunas – Kangarīši
30
Pullēni – Plānupe
30
Putniņi –Tiltiņi
30

Ciems

Sarkanās līnijas platums
ciemā (m)

Stīveri
Stīveri
Stīveri
Stīveri
Stīveri
Stīveri
Stīveri
Allaži
Allaži
Allaži
Allažmuiža
Allažmuiža
Allažmuiža
Allažmuiža
Allažmuiža
-

Saskaņā ar Grafisko daļu
12
19 – 22
15
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
15
Saskaņā ar Grafisko daļu
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
15
12
10 – 15
-

4245
4246
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430

P3 – Dalbji (Dalbji)
Zēmeru ceļš

30
30
Mores pagasts
Smēdītes – Peipi
30
Smēdītes – Jaunkaļļi
30
Kārtūžu muiža – Stiebriņi
30
Kārtūži – Madlēni
30
Alpi – Kaļļu grantskarjers
30
Bērziņi – Audakas
30
Skriduļi – pagrieziens uz Meldriem
30
Bērziņi – Piejaugi
30
Kalnāres – Ratnieki
30
Pļavas – Laģi
30
More – Dzintari
30
More
Dzintari – Rotas
30
Rotas – Akseles – Salmiņi
30
Mergupes tilts – pagasta robeža
30
Graudi – Kāši
30
Akenstaka – Rūpnieki – Kalēji
30
Pērkonīši – Rogaiņi (Sviestiņi)
30
Pērkonīši – Upkalni – Krustkalni
30
Strautiņi – Medulāju tilts
30
Gar Mores kapiem
More
Siguldas pagasts
Lauktehnika – pārbrauktuve (Vildogas
30
ceļš)
V83 – Daudas
30
V83 – Empēteri
30
V83 – Kodaļas
30
V83 – Rožkrūmi
30
V83 – Jaunozoli
30
V83 – Ceplīši
30
V83 – Āres
30
Kūdru ceļš
30
A2 – Kundziņi – Muldas
30
Vējupīte
A2 – Muldas
30
A2 – Mednieki – V85 (Jūdaži)
30
A2 – Rožkrūmi
30
A2 – Priednieki
30
V85 – Zalves
30
V85 – Mežakas
30
Ceļš Nr.2
30
V85 – Ezerlauki
30
Jūdaži
Jūdažu parks – Šoseja
Jūdaži
Stūrīši – Ezermalas (Jūdaži)
30
Jūdaži
V85 – (Jūdaži) – Dambīši
30
Tilgaļi – Dambīši
30
P8 – Teiļi
30
Kreiļu ceļš
30
Roķēnu ceļš
30
P8 – Rožlapas
30
P8 – Pelītes
30
Matiņu ciems
Egles – Rugāji
30
Pelītes – Sāri
30
Pelītes – 1 – Ziedi
30
-

19
9 – 27
Saskaņā ar Grafisko daļu
Saskaņā ar Grafisko daļu
19
19
Saskaņā ar Grafisko daļu
-

9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9441
9442

Pelītes – Saltavota iela
Līgotnes – Saltavota iela (Ezeri)
P8 – Limbas (Limbu ceļš)
Ceļš Nr.1
V58 – Ancīši
V58 – Lorkalni
Vējdzirnavu iela
Tilta iela
Nurmižu iela
A2- Senatnes
P8-Airīšu purvs

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Matiņu ciems
Matiņu ciems
Matiņu ciems
-

15
20
10
2.tabula. Ielu kategorijas

kategorija iela (tranzīta iela) – valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums vai
beigas ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Siguldas
novadā vienīgā B kategorijas iela (Vidzemes šoseja) ir valsts galvenais autoceļš A2 Rīga–
Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene), kas šķērso Siguldas pilsētu.

B

kategorija (maģistrāla iela) ar savienošanas un piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās
ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības. C kategorijas ielas veido Siguldas pilsētas
tranzīta kustības skeletu, kas nodrošina ārpilsētas ceļu savienošanu ar pilsētas ielām, kā arī
savieno pilsētas dzīvojamos rajonus ar iedzīvotāju darba vietām un pilsētas centru. Tās
nodrošina pilsētas iekšējo tranzītsatiksmi. C kategorijas ielas šķērso atsevišķus novada
ciemus.

C

D

E

E1

E2

kategorija (pilsētas vai ciema nozīmes iela ) nodrošina pilsētas iekšējo centru savienojumus
un vietējo tranzīta satiksmi. Savieno C kategorijas ielu tīklu ar E kategorijas ielu tīklu, kā arī
nodrošina piekļuvi īpašumiem. Atsevišķos gadījumos nodrošina savienojumus ar mazākas
nozīmes ārpilsētas ceļiem.
kategorijas iela (vietējas nozīmes iela) – iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina
uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir
uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības.
kategorijas iela (vietējas nozīmes iela) – iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina
uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Var nodrošināt E2 kategoriju
savienošanu ar D un C kategorijas ielām.
kategorijas iela (vietējas nozīmes iela ar dzīvojamās zonas raksturu) nodrošina
piekļuves un uzturēšanās funkciju.
3.tabula. Ielu un ceļu sarkanās līnijas pilsētā un ciemos

Ielas/ ceļa nosaukums
Ainas iela
Akas iela
Akāciju iela
Alauksta iela
Allažu iela
Alūksnes iela
Andreja Pumpura iela
Aspazijas iela
Ata Kronvalda iela
Atbrīvotāju iela
Atmodas iela
Atpūtas iela
Augļu iela

Ielas kategorija
Sigulda
E2
E2
E2
E2
E1
E2
E2
E2
D
D
E2
E2
E2

Sarkano līniju platums, m
12 – 15
11 – 12
12
12
12
12
12
12
20
15 – 20
12
12
12 – 15

Ausekļa iela
(posmā valsts reģionālais autoceļš P8)
Ausmas iela
Aveņu iela
Avotu iela
Ābeļdārza iela
Ābeļu iela
Ābeļziedu iela
Baznīcas iela
Bebrenes iela
Beites iela
Bezdelīgu iela
Bērzu iela
Birzes iela
Brūkleņu iela
Celtnieku iela
Cepļa iela
Ceriņu iela
Cēsu iela
Cielavu iela
Cīruļu iela
Čiatūras iela
Dabreļa iela
Dailes iela
Daudu iela
Dārza iela
Dārznieku iela
Depo iela
Dīķa iela
Doņu iela
Draudzības iela
Dzeņu iela
Dzērveņu iela
Dzintaru iela
Eduarda Veidenbauma iela
Egļu iela
Gaismas iela
Ganību iela
Gaujas iela
(valsts reģionālais autoceļš P8)
Gāršas iela
Gāles iela
(valsts reģionālais autoceļš P8 )
Graudu iela
Gravas iela
Griezes iela
Gulbju iela
Gundegu iela
Helmaņa iela
Ievu iela
Igauņu iela
Institūta iela
Jasmīnu iela
Jaunatnes iela
Jaunā iela

C
Starp Raiņa ielu un Parka ielu D
E2
E1
E2
E1
E2
E2
E2
E1
E2
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E2
C, D, E1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
C
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E1
E2

12
12
12
12
12
10 – 12
10 – 12
9 – 12
12
10 – 12
12
12
8
12
12 – 14
12
12 – 25
10 – 12
12
12
12 – 14
10 – 12
12
25
12
12
12
12
12
12
12 – 15
12
12
12
12
12

C, E1

12 – 27

E2

12
24-34
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
12
12
12
12
12 – 20
12
12
12
12
12
12

C
E2
E2
E2
E2
E2
E2, D
E2
E2
E2
E2
E2
E2

20 – 26

Jāņa iela
Jāņa Čakstes iela
Jāņa Poruka iela
Jāņogu iela
Jēkaba Dubura iela
Jura Ozola iela
Jūdažu iela
Kadiķu iela
Kaijas iela
Kaļķu iela
Kalmju iela
Kalna iela
Kalnabeišu aleja
Kaupo iela
Kārklu iela
Klusā iela
Kļavu iela
Krasta iela
Kraukļalas iela
Krimuldas iela
Krišjāņa Barona iela
Krišjāņa Valdemāra iela
Kungu gatve
Kuršu iela
Ķiparu iela
Ķiršu iela
Laimas iela
Lakstīgalas iela
Lapu iela
Lauktehnikas iela
Laukrožu iela
Lauku iela
Laurenču iela
Lazdu iela
Lāčplēša iela
Lāču iela
Leona Paegles iela
Liepu iela
Līgo iela
Līvkalna iela
Lorupes iela
Maijas iela
Mazā iela
Mazā Gāles iela
Mazā Lakstīgalas iela
Mazā Pēteralas iela
Mazā Saules iela
Mālkalnu iela
Mālpils iela
Mednieku iela
Meldru iela
Melioratoru iela
Meža iela
Mēness iela
Miera iela

E2
E1
E2
D
E2
E2
C
E2
E2
E2
E2
D
E2
E2
E2
E2
E2
E1
E2
E2
C
E1
E2
E2
E2
E2
E2
D
E2
E2
E2
D
E1, E2
E2
D, E2
E2
E1
E2
E2
C
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
D
E2
E2
E2
E2
E2
E1

12
12 – 25
12 – 20
15 – 20
12
12
20 – 25
9 – 12
12
14
12 – 15
16 – 20
10
10 – 12
12
12
12
12
12
12
25
12 – 15
12
12
12
12
12
12 – 20
12
12
11
20
9 – 12
12 – 14
12 – 25
12
12 – 25
12
12
25
12
12
12
12 – 15
8 – 16
12 – 15
Saskaņā ar Grafisko daļu
12 – 15
15 – 20
12
12
12 – 15
12
12
12 – 20

Mores iela
Nākotnes iela
Nītaures iela
Noliktavu iela
Nurmižu iela
Ogu iela
Oskara Kalpaka iela
Paparžu iela
Parādes iela
Parka iela
Pavasara iela
Peldu iela
Pērkona iela
Pērles iela
Pērsieša iela
Pēteralas iela
Pils iela
Pilskalna iela
Pīlādžu iela
Pīpeņu iela
Pļavu iela
Pļavziedu iela
Priežu iela
Puķu iela
Pulkveža Brieža iela
Pureņu iela
Purva iela
Pūču iela
Pūpolu iela
Raiņa iela
(valsts reģionālais autoceļš P8)
Rasas iela
Raunas iela
Reiņa Kaudzītes iela
Riekstu iela
Rīgas iela
Robežu iela
Rotas iela
Rožu iela
Rūdolfa Blaumaņa iela
Rūsiņa iela
Sapņu iela
Satezeles iela
Satiksmes iela
Saules iela
Saulgriežu iela
Saulrītu iela
Seleksa iela
Senču iela
Sēļu iela
Skolas iela
Slēpotāju iela
Smilgu iela
Smilšu iela
Stacijas iela

E2
E1, E2, C
C
E1
E1
E2
C, E1
D
E2
D
E2
E1
E2
E2
E2
E2
D, E1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
C
E2
E2
E2
E2

12 – 20
12 – 25
25
12
12 – 15
12 – 15
12 – 15
12 – 15
12 – 15
15 – 25
12
5 – 12
12
9 – 12
12
12 – 15
12 – 25
12
12
12
12
8
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
20 – 25
12
12
9 – 12
12

C, D

20-25

E2
E1, E2
E2
E2
D
E2
E2
E1
C
E2
E2
E1
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E2
D
E2
E2
E2
C, E1

9 – 12
12
12
12
20 – 25
12
12
18 – 20
25
12
12
12 – 15
12
12
12
12 – 14
12
9 – 12
9 – 12
20
12
10 – 12
9 – 12
12 – 20

(posmā valsts reģionālais autoceļš P8)
Strauta iela
Strazdu iela
Strēlnieku iela
Šķūņu iela
Šveices iela
Tālavas iela
Televīzijas iela
Tilta iela
Trimpus iela
Turaidas iela
(valsts reģionālais autoceļš P8)
Tūristu iela
Upeņu iela
Upes iela
Vainagu iela
Vālodzes iela
Vārpas iela
Velnalas iela
Ventas iela
Vēju iela
Vējupītes iela
Vētras iela
Vidus iela
Vidzemes šoseja
(valsts galvenais autoceļš A2)
Viestura iela
Vildogas ceļš
Vildogas iela
Viršu iela
Vizbuļu iela
Zaru iela
Zāļu iela
Zemdegu iela
Zemeņu iela
Zemgales iela
Ziedu iela
Zigurda Zuzes iela
Zīļu iela
Zinātnes iela
Zvaigžņu iela
Dainu ceļš
Birzes iela
Birztalu iela
Centra iela
Klusā iela
Lakstīgalas iela
Mežu iela
Ošu iela
Pasta laukums
Pļavu iela
Stārķu iela
Zaļā iela
Brīvkalnu iela

E2
E2
E1, E2
E2
D
E2
C
E1
E2

12 – 15
12
12 – 14
12
18 – 20
12
25
14 – 20
12

C

25 – 27

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
D, C
E2
E2
E2
E1

12
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
9 – 12
12
12
20 – 25
9 – 12
12
12
9 – 12

B

45

E1
C
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E1
E2
E2
C
E2
E2
Allaži (Allažu pagasts)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

12
25
12
12
12
12
12
8–9
12
10 – 12
12 – 15
8 – 12
12
25
12
12
8 – 11
18
12 – 23
12
12
15
12
9 – 23
9
6
11 – 24
12

Lauku iela
Līvu iela
Puķu iela
Valsts vietējā autoceļa V58 posms
Pašvaldības ceļa 4218 posms
Pašvaldības ceļa 4219 posms
Pašvaldības ceļa 4220 posms
Valsts vietējā autoceļa V58 posms
Pašvaldības ceļa 4235 posms
Pašvaldības ceļš 4236
Pašvaldības ceļš 4237
Pašvaldības ceļš 4238
Pašvaldības ceļa 4239 posms
Allažu iela
Bišu iela
Dārza iela
Draudzības iela
Egļu iela
Garā iela
Īsā iela
Koplietošanas iela
Lapu iela
Mazā iela
Mežmaļu iela
Mēness iela
Mētru iela
Ogu iela
Priežu iela
Saules iela
Siguldas iela
Sila iela
Silciema iela
Smilgu iela
Smilšu iela
Sūnu iela
Viršu iela
Zemeņu iela
Zvaigžņu iela
Valsts vietējā autoceļa V58 posms
Pašvaldības ceļa 4201 posms
Pašvaldības ceļa 4203 posms
Pašvaldības ceļš 4206
Pašvaldības ceļa 4207 posms
Pašvaldības ceļa 4208 posms
Pašvaldības ceļa 4213 posms
Pašvaldības ceļa 4215 posms
Valsts vietējā autoceļa V58 posms
Saltavota iela
Pašvaldības ceļa 9427 posms
Pašvaldības ceļa 9431 posms
Pašvaldības ceļa 9433 posms

E
E
E
C
E
E
E
Allažmuiža (Allažu pagasts)
C
E
E
E
E
E
Egļupe (Allažu pagasts)
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Stīveri (Allažu pagasts)
C
D
E
E
E
E
E
E
Matiņu ciems (Siguldas novads)
C
D
E
E
E

12
12 – 20
12
24 – 27
Saskaņā ar Grafisko daļu
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
15
12
10 – 15
Saskaņā ar Grafisko daļu
7
7 – 12
Saskaņā ar Grafisko daļu
7
7
6
Saskaņā ar Grafisko daļu
7
4
7 – 12
Saskaņā ar Grafisko daļu
7
6
7
7
Saskaņā ar Grafisko daļu
7 – 12
7
7
7
7
7
7
7 – 11
Saskaņā ar Grafisko daļu
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
19 – 22
15
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
15
Saskaņā ar Grafisko daļu
20
Saskaņā ar Grafisko daļu
15
20

Pašvaldības ceļš 9435
Ezera iela ( Valsts vietējā autoceļa V85
posms )
Meldru iela
Pašvaldības ceļa 9418 posms
Pašvaldības ceļš 9419
Pašvaldības ceļa 9420 posms
Asteru iela
Dāliju iela
Kūdru ceļš
Narcišu iela
Tulpju iela
Vijolīšu ceļš
Pašvaldības ceļa 9410 posms
Dārza iela
Pļavas iela
Saules iela
Siguldas iela A1
Valsts vietējā autoceļa V85 posms
(Siguldas iela)
Valsts vietējā autoceļa V318 posms
Pašvaldības ceļa 6611 posms
Pašvaldības ceļš 6130

E
Jūdaži (Siguldas novads)
C
E
E
E
E
Vējupīte (Siguldas novads)
E
E
D
E
E
E
D
More (Mores pagasts)
E
E
E
E

10
22
12
Saskaņā ar Grafisko daļu
19
19
10
Saskaņā ar Grafisko daļu
13 – 18
9
8
10
Saskaņā ar Grafisko daļu
12
12
12
12

C

Saskaņā ar Grafisko daļu

C
E
E

19
19
9 – 27

4.pielikums. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Objekts

Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību
Skaits
Vienība

Dzīvojamās mājas
Viena dzīvokļa mājas
1
Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
1-1,5
Viesnīcu ēkas
Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un citas
1
naktsmītnes
Dienesta viesnīcas
1
Jauniešu naktsmītnes
1
Restorāni, kafejnīcas un citas
1
sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Biroju ēkas
Biroju ēkas ar nelielu apmeklētāju
1
skaitu
Biroju ēkas ar lielu apmeklētāju skaitu
1
(konsultācijas, ārstu prakses u.tml.)
Vairumtirdzniecības
un
mazumtirdzniecības ēkas
Veikali
1 (ne mazāk kā
2 uz vienu
veikalu)
Tirdzniecības
ēkas
ar
nelielu
1
apmeklētāju skaitu
Lielveikali (tirdzniecības centri)
1
Ēkas plašizklaides pasākumiem
Ēkas plašizklaides pasākumiem ar
3
nelielu apmeklētāju skaitu
Ēkas plašizklaides pasākumiem ar lielu
10
apmeklētāju skaitu
Spēļu zāles
1 (ne mazāk kā
3)
Kulta ēkas
1
Sporta ēkas, sporta un atpūtas būves
Sporta laukumi bez apmeklētāju
1
vietām
Sporta laukumi ar apmeklētāju vietām
1 papildus 1

7.4.

Sporta zāļu ēkas bez apmeklētāju
vietām
Sporta zāļu ēkas ar apmeklētāju vietām

1

7.5.

Baseini un peldētavas brīvā dabā

1

7.6.
7.7.

Slēgti baseini bez apmeklētājiem
Slēgti baseini ar apmeklētājiem

1
1 papildus 1

1 papildus 1

Tajā skaitā
apmeklētāji,
%

1 dzīvoklis
1 dzīvoklis

10

2-6 gultas

75

2-3 gultas
10 gultas
8-12
sēdvietas

10
75
75

30-40 m2 lietderīgas
platības
20-30 m2 lietderīgas
platības

20

30-40 m2 tirdzniecības
platības

75

50 m2 tirdzniecības
platības
10-20 m2 tirdzniecības
platības

75

100 m2 lietderīgas
platības
100 m2 lietderīgas
platības
20 m2 zāles
platības
20-30 sēdvietas

90

250 m2

-

250 m2
10-15 apmeklētāju
50 m2

-

50 m2
10-15 apmeklētāju
200-300 m2 teritorijas
platības
5-10 ģērbtuves
5-10 ģērbtuves
10-15 apmeklētāju

-

75

90

90
90

-

-

Nr.

Objekts

Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību
Skaits
Vienība

7.8.
7.9.

Tenisa laukumi bez apmeklētājiem
Tenisa laukumi ar apmeklētājiem

7.10.

Minigolfa laukumi

7.11.
7.12.
8.

Ķegļu zāles, boulings
4
Laivu mājas un novietnes
1
Ārstniecības vai veselības aprūpes,
sociālās aprūpes iestādes
Reģionālas
nozīmes
veselības
1
aizsardzības iestādes, privātklīnikas
Vietējas nozīmes medicīnas iestādes
1
Sociālās aprūpes iestādes
1
Skolas, universitātes un zinātniskajai
pētniecībai paredzētās ēkas
Pirmsskolas izglītības iestādes
1 (ne mazāk kā
2)
Pamatskolas
1
Citas
vispārizglītojošās
skolas,
1 papildus
profesionālās skolas

8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Augstskolas
un
zinātniskajai
pētniecībai paredzētās ēkas

10.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un
noliktavas
Amatniecības
un
rūpniecības
uzņēmumi

10.1.

4
4 papildus 1
6

0.8

1

laukums
laukums
10-15
apmeklētāju
minigolfa
iekārta
Katram
2-5 laivas

Tajā skaitā
apmeklētāji,
%
-

3-4 gultas

60

4-6 gultas
6-10 gultas

60
75

10-20 gultas

75

30 skolēni
25 skolēni,
5-10 skolēni virs 18
gadu
vecuma
100 m2
lietderīgas
platības

-

50-100 m2
lietderīgās
platības vai
uz 3
darbiniekiem

10-30

-

1

10.2.

Noliktavas, noliktavu laukumi, izstāžu
un tirdzniecības laukumi

1

10.3.

Auto darbnīcas

6

10.4.

Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi

10

10.5.

Automātiskās auto mazgātavas

5

1

80-70 m2
lietderīgās
platības vai
uz 3
darbiniekiem
apkopes vai
remonta
stends
apkopes
vieta
mazgāšanas
iekārta

-

-

-

pieprasījums pēc stāvvietām parasti jārēķina pēc lietderīgās platības; ja iznākums salīdzinājumā ar faktisko pieprasījumu ir
acīmredzami nepareizs, par pamatu jāņem darbinieku skaits

Nr.

Objekts

Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību
Skaits
Vienība

10.6.

Auto mazgātavas ar pašapkalpošanos

11.
11.1.

Dažādi
Publiskas labiekārtotas krastmalas,
5
peldvietas
Kapsētas
1 (ne mazāk kā
10)

11.2.

3

mazgāšanas
vieta
100 m2 krasta
līnijas
2000 m2
teritorijas
platības

Tajā skaitā
apmeklētāji,
%
-

-

5.PIELIKUMS. ĒKAS AUGSTUMA NOTEIKŠANA

6.PIELIKUMS. ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA

Hs – ēkas stāva augstums
Hp – pagraba stāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem
B – ēkas pilna stāva telpas platums
b – stāva platums 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

Hs – ēkas stāva augstums
Hp – pagraba stāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem
B – ēkas pilna stāva telpas platums
b – stāva platums 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

Hs – ēkas stāva augstums
Hc – cokolstāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem
B – ēkas pilna stāva telpas platums
b – stāva platums 1,6 m augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

Hs – ēkas stāva augstums
Hc – cokolstāva augstums no ielas līmeņa līdz griestiem
B – ēkas pilna stāva telpas platums
b – stāva platums 1,6 metru augstumā no attiecīgā stāva virsmas neatkarīgi no jumta konstrukcijas
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

J – jumta stāvs
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu

7.PIELIKUMS. ĒKU BŪVAPJOMIEM UN NOVIETOJUMAM ZEMES VIENĪBĀ JĀIEVĒRO
SEKOJOŠI RĀDĪTĀJI

Maksimālais ēkas kores
augstums

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Maksimālais ēkas dzegas,
parapeta vai jumta malas
augstums
6
8
8,5
9
10
10,5
11,5
12,5
13
14
15

Ēkas attālums no zemes
vienības kadastra robežas
attiecībā 1,5:1
(ēkas sienas augstums pret šīs
vietas attālumu no zemes
vienības kadastra robežas)
4
5,333
5,667
6
6,667
7
7,667
8,333
8,667
9,333
10
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12.PIELIKUMS. VIETĒJĀS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI, TERITORIJAS
Paskaidrojuma Nr.
Grafiskā
daļā

Pieminekļa nosaukums

Pieminekļa atrašanās vieta

Pieminekļa datējums,
piezīmes

Sigulda
1.

Sigulda, Turaidā, pie Gaujas

Vēsture

Sigulda, pie Gūtmaņu alas

Arhitektūra

Sigulda, Bērzu iela 1

Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse

5.

“Dainas” – Kr.Barona dzīves
vieta
Turaidas muižas piena
paviljons (“Bundulītis”)
(1911)
Koka dzīvojamā māja un
saimniecības ēka
Koka dzīvojamā māja, bijusī
operdziedātājas Malvīnes
Vīgneres – Grīnbergas
vasarnīca
Koka dzīvojamā māja

6.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Šveices iela 4

8.

Sigulda, Lakstīgalas iela 3a

9.

Koka dzīvojamā māja –
Zuzes māja
Dzīvojamā māja

10.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 6

11.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 8

12.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 14

13.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 18A

14.

Sigulda, Ziedu iela 3

15.

Dzīvojamā māja –
ievērojamas personas –
tēlnieka T.Zaļkalna
dzīves/atpūtas vieta
Dzīvojamā māja

16.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Jāņa Poruka iela 7

17.

Sigulda, Šveices iela 7

18.

Koka dzīvojamā māja, bijusī
vasarnīca
Sabiedriskā ēka

19.

Siguldas dzelzceļa stacija

Sigulda, Ausekļa iela 6

20.

“Baltā pils” (Kņazu
Kropotkinu vasarnīca,
pansija)

Sigulda, Baznīcas iela 7

2.

3.
4.

Sigulda, Šveices iela 17b

Sigulda, Vidus iela 2

Sigulda, Pils iela 14

Sigulda, Leona Paegles iela 16

Sigulda, Senču iela 1

Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse

Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 50-tie gadi
Vēsture, arhitektūra, 19.
gs. beigas

21.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Leona Paegles iela 17

22.

Dzīvojamā / sabiedriskā ēka

Sigulda, Pils iela 1

23.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Allažu iela 4

24.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Gāles iela 11

25.
26.

Dzīvojamā
ēka,
saimniecības ēka
Tilts pār Gauju

27.

Gaisa trošu ceļš (1969)

28.

Civilās aizsardzības bunkurs

29.

Siguldas kapi ar kapliču,
pieminekļiem, II Pasaules
kara karavīru kapiem,
Baronu kapiem
Piemineklis Kr.Baronam
(1985, autors: T.Zaļkalns)
Piemineklis represētajiem
(autors: K.Zariņš)
II Pasaules kara karavīru
kapi
Piemiņas akmens dzelzceļa
inženierim Veisam
I Pasaules karā kritušo kapi

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

bijusi Sigulda, Kalna iela 3
Sigulda
Pāri Gaujai starp Siguldu un
Krimuldu
Sigulda, Pils iela 31
Sigulda, Miera iela 24

Sigulda, Līvkalna un Pils ielu
krustojumā
Sigulda, Čakstes un Raiņa ielas
krustojums
Sigulda, pie Antiņu mājām

Sigulda, pie Siguldas dzelzceļa
stacijas Ūdenstorņa
Sigulda, Siguldas šosejas un
Zinātnes ielas krustojumā
Piemineklis
Atim Sigulda, Pils iela 16, Jaunās pils
Kronvaldam
pagalmā
Kronenbergas kapi – I
Sigulda, Kalna ielas un Vidzemes
Pasaules kara vācu karavīru šosejas krustojumā
kapi
Krimuldas
muižas Sigulda, Mednieku iela 3
komplekss
Krimuldas Šveices māja
Sigulda, Krimuldas iela 2

Vēsture, arhitektūra.
20.gs. 30-tie gadi.
Vēsture, arhitektūra.
20.gs. sākums.
Vēsture, arhitektūra.
20.gs. 20-30-tie gadi.
Vēsture, arhitektūra.
20.gs. 20-30-tie gadi.
Vēsture, arhitektūra.
20.gs. sākums.
Inženierbūve.
20.gs. 30-tie gadi
Tehnikas vēsture
Vēsture, arhitektūra.
1940.gads.
Vēsture, arhitektūra

Māksla, vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Māksla
Vēsture

Vēsture, arhitektūra.
19.gs. apbūve.
Vēsture, arhitektūra.
19.gs. vidus.

Mores pagasts
39.

40.
41.

II Pasaules kara Latviešu
leģiona karavīru kapi
un
Piemineklis Latviešu leģiona
karavīriem Mores kaujā
1944.g. 25. – 29.septembrī
Bij. Kārtūžu krogs
(“Smilgas”)
Bij. Kārtūžu muiža ar parku

Mores pag., Mores ceļa malā pie
Roznēnu mājām

Vēsture

Mores pag., Kārtūži

Arhitektūra

Mores pag., Kārtūži

Arhitektūra, vēsture

42.
43.
44.

II Pasaules kara Padomju
armijas karavīru kapi
Mores skolas ēka un
pagasta valdes ēka
Mores kauju piemiņas parks

Mores pag., Mores ceļa malā,
pretī Apiņu mājām
Mores pag., More
Mores pag., More

Vēsture
Tautas celtniecība,
vēsture
Vēsture

Siguldas pagasts
45.

I Pasaules kara Vācu
karavīru kapi
I Pasaules kara Latviešu
karavīru kapi

Siguldas pag., pie Gaiļu mājām,
uz A no Jūdažiem, pie GNP
robežas

Vēsture

Allažu pagasts
46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

Allažmuižas vecā
ūdensdzirnavu ēka (1801)
un parks
Kaļķugravas ūdensdzirnavu
ēka
I pasaules karā kritušo
latviešu strēlnieku brāļu
kapi pie Allažu kapsētas

Allažu pag., Allažmuiža

Vēsture, arhitektūra

Allažu pag.

Vēsture, arhitektūra

Allažu pag., Stīveri

Vēsture

II pasaules karā kritušo
sarkanarmiešu brāļu kapi
pie Allažu kapsētas
Allažu kapsētas kapliča
(šūnakmens, 1853)

Allažu pag., Stīveri

Vēsture

Allažu pag., Stīveri

Vēsture, arhitektūra

Piemineklis tēlniekam
T.Zaļkalnam (tēln.
U.Sterģis), Allažu kapsētā

Allažu pag.

Vēsture

Piemineklis latviešu
leģionāriem (1994) tēln.
G.Krūmiņš,
Allažu kapsētā
Vācu karavīru brāļu kapi
Allažmuižas parkā
Dzīvojamā māja

Allažu pag.

Vēsture

Allažu pag., Allažmuiža

Vēsture

Allažu pag., operdziedātāja
V.Stota vasaras māja “Dziedoņi”
Allažu pag., Stīveru ciemā

Vēsture, arhitektūra,
20.gs. 1.puse
Vēsture

Pandu kapi
(baronu
Blankenhāgenu
kapi)

14.PIELIKUMS. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI1 UN TO AIZSARGJOSLAS
(AIZSARDZĪBAS ZONAS 2)

1

Nr.p.k.

Valsts
aizsardzības
Nr.

Pieminekļa veids

1.
2.
3.

2076
2078
2079

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

4.

2077

Arheoloģija

5.

2080

Arheoloģija

6.

6698

Arhitektūra

Pieminekļa nosaukums

Allažu pagasts
Černausku akmens – kulta vieta
Kapurgu senkapi
Saknīšu un Atvasīšu senkapi
Zviedru baznīca ar viduslaiku
kapsētu
Allažu vecās kapsētas senkapi
Allažu luterāņu baznīca
Mores pagasts
Kalna Vaizuļu senkapi
Sigulda
Vikmestes pilskalns
Vildogas pilskalns (Kautraka kalns)
Siguldas viduslaiku pils un Krusta
kalns
Gūtmaņa ala
Saksukalns – senkapi
Kārļa kalns – pilskalns
Satezeles pilskalns (Lībju kalns)
Rata kalns – pilskalns

7.

8962

Arheoloģija

8.
9.

2108
2145

Arheoloģija
Arheoloģija

10.

2139

Arheoloģija

11.
12.
13.
14.
15.

2140
2142
2143
2144
2141

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

16.

2606

Arhitektūra

Turaidas muzejrezervāts3

17.
18.

4218
6709

Māksla
Arhitektūra

Borhu dzimtas ģerbonis
Siguldas pilsdrupas

19.

7445

Pilsētbūvniecība

Siguldas, Turaidas un Krimuldas
vēsturisko centru komplekss

20.
21.

8491
4219

Arhitektūra
Māksla

Siguldas luterāņu baznīca
Laternas turētājs

22.

8499

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Laurenči, Sigulda)

23.

8492

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Ausekļa iela 7,
Sigulda)

Aizsargjosla vai
individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona), m
500
500
500
500
500
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
500
100
100
100
100
100
100
100
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts apstiprināts 29.10.1998. ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128
Valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Nr.p.k. 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40. individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumi izstrādāti Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes
ietvaros (SIA “Metrum”)
3 Teritorijas robeža un aizsardzības kārtība noteikta Ministru Kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.664 “Īpaši aizsargājamā
kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība”
2

Nr.p.k.

Valsts
aizsardzības
Nr.

Pieminekļa veids

24.

8497

Arhitektūra

25.

8498

Arhitektūra

26.

2146

Arheoloģija

27.

8500

Arhitektūra

Pasta ēka (Pils iela 2, Sigulda)

28.

8501

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Pils iela 4, Sigulda)

29.

8502

Arhitektūra

Viesnīcas ēka (Pils iela 6, Sigulda)

30.

8503

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Pils iela 8, Sigulda)

31.

4226

Māksla

32.

4230

Māksla

33.

4227

Māksla

34.

4225

Māksla

35.

4224

Māksla

36.

4228

Māksla

37.

8333

Arhitektūra

Kamīns (Jaunajā pilī, Pils iela 16)
Vitrāžas “Četri gadalaiki” (4)
(Jaunajā pilī, Pils iela 16)
Panno “Ainava” (Jaunajā pilī, Pils
iela 16)
Interjera dekoratīvā apdare (8
telpās) (Jaunajā pilī, Pils iela 16)
Intarsijas (4) (Jaunajā pilī, Pils iela
16)
Panno “Atpūta” (Jaunajā pilī, Pils
iela 16)
Jaunā pils (Pils iela 16, Sigulda)

38.

8493

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Šveices iela 6,
Sigulda)

39.

8494

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka “Villa Karmena”
(Šveices iela 21, Sigulda)

40.

8495

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka (Šveices iela 27a,
Sigulda)

41.

2147

Arheoloģija

Turaidas pilskalns un viduslaiku pils

42.

2148

Arheoloģija

Turaidas Baznīckalna viduslaiku
kapsēta

43.

6710

Arhitektūra

Pieminekļa nosaukums

Dzīvojamā māja (Krišjāņa
Valdemāra iela 1a, Sigulda)
Dzīvojamā māja (Kropotkina
vasarnīca) (Krišjāņa Valdemāra iela
3, Sigulda)
Krimuldas viduslaiku pils
(Mednieku iela 3, Sigulda)

Siguldas pagasts
Nurmižu muižas apbūve

Aizsargjosla vai
individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona), m
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
100
Individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona)
500

Nr.p.k.

Valsts
aizsardzības
Nr.

Pieminekļa veids

44.

6711

Arhitektūra

Oranžērija (Nurmižu muižā)

45.

6712

Arhitektūra

Staļļa drupas (Nurmižu muižā)

Pieminekļa nosaukums

Aizsargjosla vai
individuālā
aizsargjosla
(aizsardzības zona), m
Ietilpst Nurmižu
muižas apbūvē
Ietilpst Nurmižu
muižas apbūvē

15.PIELIKUMS. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI UN TO AIZSARGJOSLAS
1.tabula. Ūdensteču aizsargjoslas
Garums
(km)

Garuma
kategorija1

Aizsargjosla
lauku teritorijā, m
(plata josla katrā krastā)2

Akmeņupīte
Arupīte
Barģupe
Bēršu strauts
Cepļupīte
Dauda
Dūņupe
Egļupe
Ērmaņu urga
Gauja
Greba grāvis
Gulsupe
Jodupīte
Kaķupe
Kalna upe
Kājupīte
Krievupe
Ķibīte
Lanckupe
Lorupe

14
6
0,5
0,7
4,3
13
15
16
452
7,6
1,5
3,2
1,3
1,6
48
7
2,7
11

3
4
0
3
3
4
0
2
3

10
50
10
10
10
50
50
10
500
10
10
10
10
10
10
100
10
10
50

Mergupe
Nurmižupīte
Rītupīte
Straujupīte
Suda
Sviķupīte
Rāmnieku strauts
Teides urga
Teiļupīte
Tumšupe
Umerupīte
Vanagupīte
Vējupīte
Vikmeste
Zušupīte

53
9
0,4
3,8
38
4,3
1,8
3,4
6
46
2,4
6
14
5,3
3

2
4
2
4
2
4
3
-

100
10
10
10
100
10
10
10
10
100
10
10
50
10
10

Ūdenstece

1

Aizsargjosla pilsētas,
ciemu teritorijā, m
(plata josla katrā
krastā)3
10 (Sigulda)
10 (Sigulda)
10 (Allaži)
10 (Sigulda)
-10 (Sigulda)
10 (Stīveri)
10 (Sigulda, Matiņu
ciems)
10 (Sigulda)
10 (Allažmuiža)
10 (Sigulda)
10 (Sigulda)
-

Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr.397 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”
Ūdenstecei ar applūstošo teritoriju – ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no 1.tabulā
noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma
3 Gar ūdensteci ar applūstošu teritoriju – visā tās platumā vai ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei (ceļa uzbērumam,
aizsargdambim), ja aiz tās esošā teritorija neapplūst
2

2.tabula. Ūdenstilpju aizsargjoslas
Ūdenstilpe
Akmenstakas dzirnavezers
Allažmuižas dzirnavezers
Ancīšu dīķis
Bezdibeņa ezers
Dodes dzelve
Grebītis (Greba dīķis)
Jaunsostu dīķi
Jūdažu ezers
Kaļķugravas dzirnavezers
Kārtūžu ezers
Linezers
Matiņu ezers
Nurmižu dzirnavu ezers
Pitņu dzirnavdīķis
Roķēnu ūdenskrātuve
Rumpju dīķis
Skubiņu dīķis
Umuru ezers
Vecezers
Veģu dīķi

Platība,
ha
9
1,9
1,1
32,7
1
1,1
19,1
4,4
2
4,1
6,5
13,2
1
10

Aizsargjosla
lauku teritorijā, m
(plata josla)
10
10
10
10
10
100
10
10
10
50
10
10
10
10
50
10
10

Aizsargjosla pilsētas,
ciemu teritorijā, m
(plata josla)
10 (Allažmuiža)
10 (Matiņu ciems)
10 (Allaži)
10 (Jūdaži)
10 (Matiņu ciems)
10 (Matiņu ciems)
10 (Allažmuiža)
-

16.PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES ŪDENS ŅEMŠANAS VIETAS UN TO AIZSARGJOSLAS 1
Aizsargjoslas platums, m
Adrese

stingrā režīma
aizsargjosla

bakterioloģiskā
aizsargjosla

Pazemes ūdeņu ieguves atradne “Paceplīši” (ietilpst urbumi Nr.1, 2, 3, 4):
Urbums Nr.1, Sigulda, Siguldas nov.
10
26
Atbilstoši
Urbums Nr.2, Sigulda, Siguldas nov.
10
aprēķiniem nav
nepieciešama
Atbilstoši
Urbums Nr.3, Sigulda, Siguldas nov.
10
aprēķiniem nav
nepieciešama
Urbums Nr.4, Sigulda, Siguldas nov.
10 – 30
95
“Kungu gatve 1”, Sigulda, Siguldas nov.
Atbilstoši
z.v. kadastra apz. 8015 001 0011
10
aprēķiniem nav
nepieciešama
Meldru iela 5, Jūdaži, Siguldas pag.,
Siguldas nov.
10
z.v. kadastra apz. 8094 005 0325
Birzes iela 1A, Allaži, Allažu pag., Siguldas
nov.
10
z.v. kadastra apz. 8042 004 0251
(darbojas 2 urbumi)
"Allažmuižas artēziskā aka", Allažmuiža,
Allažu pag., Siguldas nov.
10
z.v. kadastra apz. 8042 007 0209
Siguldas iela 14, More, Mores pag.,
Siguldas nov.
10
z.v. kadastra apz. 4266 004 0197
(darbojas 2 urbumi)
Urbums Nurmižos, “Akas”, Siguldas pag.,
10
Siguldas nov.

1

Datu avots: SIA “Saltavots” informācija

ķīmiskā
aizsargjosla

444 ha

270 m

-

725 m

-

-

-

17.PIELIKUMS. KAPSĒTAS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Kapsētas nosaukums

Teritoriālā vienība

Siguldas kapsēta (esošā un
plānotā teritorija)
Mores kapsēta (esošā un plānotā
teritorija)

Sigulda, Siguldas novads

Allažu kapsēta

Mores pagasts, Siguldas
novads
Allažu pagasts, Siguldas
novads

Aizsargjoslas platums,
m
300
300
300

18.PIELIKUMS. AIZSARGJOSLAS AP NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀM1
Informācija par notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām
SIA “Saltavots”, Siguldas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas “Jaunlorupes” ar jaudu
3710 m3/dnn
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 40
m3/dnn, slēgta tipa
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 2,5
m3/dnn (projektētā jauda 10
m3/dnn), slēgta tipa
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 50
m2/dnn, slēgta tipa
Biedrība “Sociālās aprūpes
centrs “Allaži””, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 75
m3/dnn, slēgta tipa
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu
230 m3/dnn, slēgta tipa
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 10
m3/dnn, slēgta tipa
SIA “Saltavots”, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 50
m3/dnn, slēgta tipa

1

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu adrese

Sanitārās aizsargjoslas
platums, m

“Jaunlorupes”, Siguldas pagasts,
Siguldas novads

200

“Tīriņi”, Mores pagasts, Siguldas
novads

50

“Nurmiži 3”, Siguldas pagasts, Siguldas
novads

50

“Apsītes”, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads

50

“Gaismas”, Stīveri, Siguldas pagasts,
Siguldas novads

50

Birztalu iela 7, Allaži, Allažu pagasts,
Siguldas novads

50

“Ozoli”, Allažmuiža, Allažu pagasts,
Siguldas novads

50

Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, Krimuldas pagasts, Krimuldas
novads

50

Datu avots: SIA “Saltavots” un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu
20 m3/dnn un vairāk)

