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Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izdoti saskaĦā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta 1.daĜu,
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daĜas 1.punktu un
Būvniecības likuma
7.panta pirmās daĜas 1.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Siguldas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam Grafiskā daĜa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma virsraksts ir
„Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Turpmāk tekstā lietots saīsinājums
„Apbūves noteikumi”.
2. Apbūves noteikumi nosaka prasības novada teritorijas izmantošanai un apbūvei saskaĦā ar Siguldas
novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam (turpmāk – Siguldas novada teritorijas plānojums),
nodrošinot zemes īpašnieku, lietotāju, tiesisko valdītāju, nomnieku un vides interešu tiesisku
līdzsvarotību Siguldas novadā.
3. Apbūves noteikumi attiecas uz visu novada administratīvo teritoriju un to prasības ir saistošas visām
fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem, tiesiskiem valdītājiem un
nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, detālplānojumu izstrādāšanu, zemes
vienības sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju,
renovāciju vai nojaukšanu, kā arī tie neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības,
ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.
4. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces Apbūves noteikumos,
praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, ja vien Apbūves noteikumos nav
noteiktas īpašas stingrākas prasības. Tie nav klasificējami kā teritorijas plānojuma, kā arī Apbūves
noteikumu grozījumi.
5. Tie Apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot
papildu plānošanas pasākumus, piemēram, izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu, uzskatāmi
par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma, kā arī teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu grozījumi.
6. Apbūves Noteikumi regulāri jāpapildina (jāaktualizē) ar informāciju par spēkā esošajiem
detālplānojumiem, norādot to robežas. Siguldas novada dome regulāri informē par Apbūves noteikumu
papildinājumiem, publicējot paziĦojumu par to spēkā stāšanos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā
laikrakstā.
7. Teritorijā, kurā ir spēkā esošs detālplānojumus, saskaĦā ar Apbūves noteikumu 9.pielikumu, spēkā ir
detālplānojumā noteiktās prasības un plānotie risinājumi, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajos aktos
ar augstāku juridisko spēku noteiktajām prasībām, t.sk. Aizsargjoslu likumā noteiktajām prasībām.
8. Siguldas novada pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem Siguldas novada pašvaldībā, kā arī iespēju
iegādāties to kopijas.
9.

Ja tiesa kādu Apbūves noteikumu punktu vai prasību atzīst par spēkā neesošu, pārējā to daĜa saglabā
spēku.
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II Lietotie termini
10.

Ainava – teritorija tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku
darbības un mijiedarbības rezultātā.
10.1. Ainavu plāns – Siguldas novada teritorijas plānojuma daĜa, kas satur ainavu uzturēšanas un
turpmākās plānošanas nosacījumus un kartogrāfiskā veidā atspoguĜo novada teritorijas
ainavisko struktūru kopumā, kā arī īpašas nozīmes ainavu areālu izvietojumu; tie nodalīti (1)
Gaujas nacionālā parka teritorijā atbilstīgi tās zonējumam un (2) pārējā teritorijā, balstoties uz
ainavu kultūrvēsturisko un vizuāli estētisko vērtību.
10.2. Lokālie ainavu plāni – pašvaldības plānošanas dokumenti, kurus izstrādā novada teritorijas
plānojuma ainavu plānā nodalītajiem īpašo ainavu areāliem/teritorijām atbilstoši kārtībai, ko
nosaka Siguldas pašvaldības saistošie noteikumi par ainavu plānošanu un kas saskaĦoti ar
Gaujas nacionāla parka administrāciju. Šie plāni iedalāmi (1) konceptuālajos un (2) detāliskos:
10.2.1. Konceptuālais ainavu plāns – pašvaldības plānošanas dokuments, kas
atspoguĜo konkrētas ainavas veidošanās vēsturi un uzbūvi, dabas un kultūras mantojuma
vērtības, nosaka turpmākās attīstības iespējas un īpašos nosacījumus. Tas ietver vadlīnijas
un ir telpiskais satvars dažādu lēmumu pieĦemšanai konkrētajās situācijās, saskaĦojot (1)
iecerētās/plānotās saimnieciskās darbības, zemes izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas
dabas un kultūras mantojuma vērtību aizsardzību, un (2) vispārējos nosacījumus ar
konkrētās ainavas telpiskās struktūras nosacītajām iespējām, tādējādi radot
priekšnoteikumus ainavas ilgtspējīgai attīstībai.
10.2.2. Detāliskais ainavu plāns/projekts – pašvaldības plānošanas dokuments, kas
pēc zemes īpašnieku vai lietotāju iniciatīvas izstrādājams konkrētām vietām īpašo ainavu
areālu robežās vai ārpus tiem, perspektīvajiem demonstrāciju objektiem u.c., lai realizētu
konkrētās ainavas pārvaldības mērėus. Šis plāns var būt detālplānojumu sadaĜa.

11.

Aizliegtā izmantošana – izmantošana, kas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.

12.

Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve – soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku,
policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ēkas un kazarmas.

13.

Apbūves blīvums – īpašuma zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summas attiecība pret
apbūvei atĜautas (plānotas) zemes vienības vai tās daĜas platību procentos (%), kurā nav ieskaitītas
arī virszemes ūdens objektu platības (ūdeĦu teritorijas). Apbūves noteikumu konkrētajos punktos ir
norādītas atšėirīgas prasības zemes vienības platības noteikšanā apbūves blīvuma aprēėinam.

14.

Apbūves intensitāte – visu virszemes būvju (parasti ēku) stāvu platības summas attiecība pret
apbūvei atĜautas (plānotas) zemes vienības vai tās daĜas platību procentos (%), kurā nav ieskaitītas
arī virszemes ūdens objektu platības (ūdeĦu teritorijas). Apbūves noteikumu konkrētajos punktos ir
norādītas atšėirīgas prasības zemes vienības platības noteikšanā apbūves intensitātes aprēėinam.
Stāva platību nosaka kvadrātmetros ēkas ārējā perimetra robežās.

15.

Apbūves laukums – tāda ēkas laukuma projekcija uz zemes, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs,
ieskaitot izvirzītās daĜas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daĜām, kuras
izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveĦiem,
terasēm un ārējām kāpnēm, kā arī atklātus peldbaseinus un pārkares (t.sk. balkonus) ja tie izvirzīti
ārpus ēkas sienas vairāk par 1,5 m.

16.

Apbūves līnija – attālums no zemes vienības robežas, līdz kurai atĜauts celt virszemes būves
(parasti - ēkas).

17.

Apbūves teritorija – teritorija, kas teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei.

18.

Arhitektonisks akcents – būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs, kompozicionāls elements un
atrodas ārpus galvenā būves apjoma un tās silueta. Arhitektoniska akcenta augstākais punkts
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nedrīkst izvirzīties virs būves jumta vairāk par 20% no būves augstuma, izĦemot kulta celtĦu
arhitektoniskajiem akcentiem.
19.

Atklātā (ārpustelpu) uzglabāšana – preču un saimniecības materiālu (metāllūžĦi, motorizēto
satiksmes līdzekĜu vraki, būvmateriāli, kurināmais, dārza mēslojums) uzglabāšana brīvā dabā vai
būvju vaĜējās platībās, kas nav iekĜautas sienās un nav autostāvvieta.

20.

Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzĦēmumu apbūve – atkritumu apsaimniekošana
un pārstrāde, kas ietver deponēšanas laukumu ierīkošanu, atkritumu apglabāšanas poligonu izveidi
un apsaimniekošanu, noliktavu u.c. nepieciešamo ēku un būvju būvniecību, utt.

21.

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

22.

Atpūtas vieta – atklāta teritorijas daĜa, kas paredzēta īslaicīgai tūristu atpūtai.

23.

AtĜautā izmantošana – teritorijas plānojumā atĜautie nosacījumi konkrētai teritorijai vai zemes
vienībai, kā arī zemes, būves un ēkas vai to daĜu izmantošana, kas plānota saskaĦā ar teritorijas
plānojumu. Pēc prioritātes nosaka šādu izmantošanu:
23.1. Galvenā izmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai
būves būvniecība, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama bez
papildus nosacījumiem jebkurā standarta zemes vienībā attiecīgās funkcionālās zonas robežās.
23.2. Papildizmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai
būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenās izmantošanas
veidiem, papildina, uzlabo vai veicina galveno atĜauto izmantošanu, t.sk. atĜautie telpu grupu
veidi ēkās, kuru būvniecība ir atĜauta funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama
atsevišėās vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko apspriešanu vai
izstrādājot detālplānojumu.
23.3. Palīgizmantošana - palīgēkas, inženierbūves, hidrotehniskās būves un citi infrastruktūras un
labiekārtojuma elementi, kas nodrošina zemes gabalā esošo vai plānoto ēku un būvju
funkcionēšanu un teritorijas izmantošanu, atbilstoši teritorijas plānojumā atĜautajai izmantošanai
un kuras kopējā platība zemes gabalā nepārsniedz 30% no visu izmantošanu kopējās platības.
Palīgizmantošana (izĦemot dzīvokli kā palīgizmantošanu) nav dzīvošana, ja šajos apbūves
noteikumos nav noteikts citādi.

24.

Autostāvvieta – automašīnu novietošana, kas ietver šādus veidus:
24.1. Atklāta autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, kas nozīmē teritoriju uz ielas, pilsētas
laukumos vai zemesgabalos marėētās novietnēs (arī nožogotās) un kas paredzēts vienas vai
vairāku automašīnu novietošanu uz laiku.
24.2. Garāža – ēka vai tās daĜa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai automašīnas vai automašīnu
novietošanai. Tā var būt gan privāta, gan kopīpašums. Apbūves noteikumos garāža ar privātas
garāžas nozīmi netiek lietota, ja tā ir ietverta savrupmājā vai tās saimniecības ēkā.
24.3. Pazemes autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, kas ir iekĜauta ēkas vai tās daĜas
pagraba stāvā, vai ir arī atsevišėa būve pazemes līmenī automašīnu novietošanai uz laiku, bet
nav garāža.

25.

Brīvā zaĜumu teritorija – zemes vienības neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko aizĦem
gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī teritorijas labiekārtojums – ceĜu, autostāvvietu,
laukumu u.c. platības, kas ierīkotas izmantojot ūdensnecaurlaidīgus cietos ieseguma materiālus
(asfalts, betons, bruăakmens, klinkers, u.c.). To raksturo ar brīvās zaĜumu teritorijas procentu no
apbūvei paredzētās zemes vienības vai tās daĜas platības, atskaitot arī virszemes ūdens objektu
platības (ūdeĦu teritorijas), ja Apbūves noteikumu punktos nav noteikts savādāk.

26.

Būves vēsturiskais apjoms – nozīmē ēkas sākotnējo būvmasu tās izmantošanas sākumā un ar
sākotnējo nozīmi.

27.

Būvlaide – teritorijas plānojumā zemes vienībai noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no ielas
sarkanās līnijas uz zemes vienības dziĜumu, drīkst izvietot ēkas. Atkarībā no nepieciešamajiem
apbūves kompozicionālajiem risinājumiem šie Noteikumi nosaka šādus būvlaižu veidus:
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27.1. Atkāpes būvlaide – fasādei jāatrodas ne tuvāk ielai par noteikto minimālo būvlaides attālumu.
27.2. Iedibinātā būvlaide – esošās apbūves līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecās zemes vienībās
galvenās ēkas atrodas uz vienas līnijas.
27.3. Obligātā būvlaide – būvlaide, kas nosaka, ka galvenās ēkas galvenajai fasādei obligāti jāsakrīt
ar būvlaidi.
28.

CeĜu/ ielu/ laukumu cietais segums – nostiprināta pamatne un segums: asfalts, betons, bitumens,
bruăakmens, u.tml.

29.

Cokols – celtnes redzamā pamatne.

30.

Degvielas uzpildes stacija – zemes un stacionāra būve, kas tiek izmantota degvielas, arī gāzes,
eĜĜas un smērvielu pārdošanai un automašīnu mazgāšanai, kā palīgizmantošanu ietverot citu
tirdzniecību un pakalpojumus.

31.

Dīėis – ir ezeram līdzīga, neliela ūdenstilpne, kas atšėiras no ezera ar to, ka ir mākslīgi izveidota
hidrotehniska būve, lai uzkrātu stāvošu ūdeni. Dīėis var kalpot ne tikai par ūdens uzkrājēju, bet arī
par peldvietu, zivju audzētavu, ainavas elementu un var tikt ekspluatēts ūdens enerăētikas,
meliorācijas, ūdens transporta, koku pludināšanas, zivju saimniecības, ūdens apgādes un
kanalizācijas, ūdens dzīĜu izmantošanas, ugunsdzēsības, teritoriju labiekārtošanas, sporta un
estētikas vajadzībām.
31.1. Dīėsaimniecība ir vecākā akvakultūras nozare, kas ietver dažādu sugu preču zivju, to mazuĜu
un citu. hidrobiontu audzēšanu dīėos.
31.2. Zivju dīėis ir uz zemes ierīkota, parasti ar dambjiem vai aizsprostiem ierobežota mākslīga
ūdenstilpe.

32.

Dzega – izvirzītā sienu vainagojošā josla, kas atdala sienu no jumta.

33.

Energoapgādes uzĦēmumu apbūve - vēja elektrostaciju, termoelektrostaciju, hidroelektrostaciju,
koăenerācijas staciju un vēja elektrostaciju parku būvniecība, utt.

34.

Ēkas augstums – vertikālais attālums no ietves vai ielas (gadījumā, ja nav ietves) virsmas projektētā
vidējā līmeĦa ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai ēkas daĜai (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 9.pielikumu). Pagalmā ēkas augstumu mēra tās vidū no pagalma virsmas
projektētā vidējā līmeĦa, kas nedrīkst pārsniegt 30 cm virs blakus esošo zemes vienību pagalmu
zemes virsmas līmeĦa augstuma atzīmi.

35.

Ferma – izmantošana, kas ietver atsevišėu specializētu, rūpnieciska rakstura lopkopības (govju,
cūku, zirgu, putnu, u.c.) būvi, arī pastaigu laukumus, bet neietver ganības.

36.

Funkcionālais zonējums – teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšėirīgas prasības atĜautajai
teritorijas izmantošanai un apbūvei.

37.

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – karjeru ierīkošana un renovācija, ieguves rūpniecības vai
iežieguves būvju būvniecība (kurām nav ēku pazīmju); noliktavu u.c. nepieciešamo ēku un būvju
būvniecība utt.
37.1. Karjers – derīgo izrakteĦu (smilts, grants, dolomīts, kūdra u.c.) ieguves vieta ar atklāto ieguves
paĦēmienu, t.sk. akmeĦlauztuves, kūdras ieguves lauki u.c. Par karjeru uzskatāma derīgo
izrakteĦu ieguves vieta, ja tā platība pārsniedz 5 ha.

38.

Iekšpagalms – Apbūves noteikumu izpratnē ārtelpa apbūves teritorijā, kuru iezīmē brīvstāvošu vai
savienotu ēku izvietojums un kas paredzēta uz pagalmu attiecināmo iedzīvotāju un/vai darbinieku
rekreācijas un saimniecisko funkciju nodrošināšanai. Rekreācijas funkcijas ietver iedzīvotāju pasīvās
un aktīvās atpūtas vietas (arī soliĦus un bērnu rotaĜu laukumus), kā arī dzīvnieku pastaigu laukumus.
Saimnieciskās funkcijas ietver piebraucamos ceĜus ar autostāvvietām, atkritumu konteineru
laukumus, nojumes veĜas žāvēšanai.

39.

Ielas apstādījumi – speciāli veidoti un kopti apstādījumi ielas sarkano līniju robežās vai sadalošā
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joslā.
40.

Inženiertehniskās apgādes objekti, tīkli un citas būves – virszemes, pazemes un zemūdens
inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.) un citas
būves, kas paredzētas apbūves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem
resursiem.

41.

Komerciestāde – ēka un cita būve vai tās daĜa, kas plānota vai izmantota banku, viesnīcu, moteĜu,
biroju, gadatirgu, izstāžu, konferenču centru, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas, kā arī citu
komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.

42.

Kore – šėautne jumta plakĦu sadurvietā.

43.

Lauksaimnieciska izmantošana – nozīmē teritoriju izmantošanu mērėi, kas ietver augkopību,
dārzeĦkopību, dārzkopību, lopkopību, zivsaimniecību, lauksaimniecībai alternatīvos saimniekošanas
veidus (dīėsaimniecība, briežu dārzi, sēĦu audzēšana u.c.) un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī
nedzīvojamo ēku un būvju būvniecība lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai,
meliorācijas sistēmu un būvju ierīkošana un izbūve (t.sk. dīėu un polderu ierīkošana un izbūve) utt.

44.

Lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve – nozīmē teritoriju izmantošanu mērėi, kas
ietver pārtikas ražošanas un pārstrādes uzĦēmumu, specializēto lopkopības kompleksu,
dārzniecību, siltumnīcu kompleksu un lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas noliktavu apbūvi.

45.

Lauku sēta – Apbūves noteikumu izpratnē savrupa, kompakta apbūves vienība zemes vienības
vispiemērotākajā vietā, ko veido dzīvojamā (dzīvojamās) un saimniecības ēkas ar pagalmu
(pagalmiem), koku stādījumiem un košumdārziem apbūves vienības robežās. Šāda apbūves
vienības platība nepārsniedz 0,5 hektārus. Lauku sēta ir mazākā apdzīvotā vieta.

46.

Lauku zemes – īpašuma zemes vienība, kurā atrodas gan lauksaimniecības un/vai atsevišėas koku
grupas un/ vai ūdeĦi. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas principiem dabas elementi (alejas, koku rindas, augĜu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un novada
tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm raksturīgām ēkām (kompakta ēkas plāna forma, divslīpju
jumti, tradicionāliem apdares materiāli u.tml.).

47.

Mazās arhitektūras formas – teritorijas labiekārtojuma elementi - soli, galdi, atkritumu urnas,
apgaismes ėermeĦi u.c.

48.

Mazēka – Apbūves noteikumu izpratnē brīvstāvoša ēka, kuras pamatu laukums nepārsniedz 25
kv.m., un kas būvēta koka konstrukcijās un izmantojot dabīgus fasāžu un jumta ieseguma materiālus
(piem. koka skaidas, niedres, salmus, māla dakstiĦus, velēnas, u.c.), Ħemot vērā Latvijas lauku
amatniecības būvtradīcijas. Mazēkas izvieto ārpus blīvi apdzīvotām vietām – Mežu teritorijās (M) vai
Lauku zemēs (L).

49.

Meža infrastruktūras ierīkošana un izbūve – mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža
apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai un savvaĜas dzīvnieku dārzu
uzturēšanai.

50.

Neatbilstoša izmantošana – izmantošana, kas neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai
izmantošanai, bet ir bijusi likumīga līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim.

51.

Pagalma dziĜums – mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības robežu (arī sarkano
līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves fasādi plānotās (atĜautās) izmantošanās, kura apbūve ir
galvenais to izmantošanas veids.

52.

Pagalms – zemes vienības daĜa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī
sarkano līniju) plānotās (atĜautās) izmantošanās, kura apbūve ir galvenais to izmantošanas veids.
52.1. Priekšpagalms (prierkšdārzs) – zemes vienības daĜa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas
līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves 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 atsevišėam kvartālam.
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53.

Pagrabs – brīvstāvoša, zemē iedziĜināta būve, vai arī telpa vai telpu kopums, kas izvietots zem ēkas
vai būves pirmā stāva.

54.

Paliene – ūdensteces ielejas daĜa, kas palos vai plūdos periodiski applūst.

55.

Pansija – izmantošana, kas ietver vienas ăimenes dzīvojamo māju, kura ir pieejamas personai vai
personām, kas kā tūrists īslaicīgi apdzīvo minēto dzīvojamo māju, un, kas var ietvert arī ēdināšanas
pakalpojumus.

56.

Peldvieta – Apbūves noteikumu izpratnē atbilstoši normatīvo aktu prasībām labiekārtota vieta pie
virszemes ūdensobjektiem, kas paredzēta peldēšanai.

57.

Perimetrāla apbūve – noteikts zemes gabala apbūves veids, kur galvenās ēkas apjoms aizĦem visu
zemes gabala ielas fronti no vienas robežas ar blakus zemes gabalu līdz robežai ar otru blakus
zemes gabalu (slēgta perimetrālā apbūve), vai atkāpjoties noteiktā attālumā no otra blakus zemes
gabala robežas (pārtraukta perimetrālā apbūve).

58.

Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve – Apbūves noteikumu izpratnē apbūve, kurai raksturīga pilsētas
uzbūve un struktūra, ar pilsētai raksturīgām dzīvojamām ēkām un to koncentrāciju vienkopus mazās
zemes īpašumu vienībās, veidojot lielāku apbūves blīvumu, un kurai nepieciešama centralizēta
inženiertehniskā apgāde. Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve atrodas ne tikai pilsētas un ciemu teritorijā,
bet arī ārpus tām, veidojot urbanizētas teritorijas laukos. Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve tiek iedalīta
Mazstāvu dzīvojamā apbūvē un Daudzstāvu dzīvojamā apbūvē.

59.

Pilsētsaimniecības infrastruktūras būvniecība – ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība; siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmu un
naftas produktu cauruĜvadu būvniecība.

60.

Publiska ēka – ēka, kurā vairāk par 50% no ēkas kopējās platības ir publiskas telpas.

61.

Publiskā ārtelpa – Labiekārtota publiskā ārtelpa:
61.1. Apstādījumu ierīkošana – parku, dārzu un skvēru ierīkošana, aleju, koku un krūmu stādīšana
un kopšana, nogāžu stiprinājumu izbūve, kā arī nepieciešamo būvju izbūve, kas nepieciešama
apstādījumu apkopei un uzturēšanai.
61.2. Ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana – gājēju un veloceliĦu
ierīkošana; ielas labiekārtojuma infrastruktūras izvietošana un izbūve (norādes, lapenes, soliĦi,
atkritumu urnas, īslaicīgas lietošanas būves); apgaismojuma infrastruktūras izbūve; ielu,
autoceĜu un dzelzceĜu zaĜumu joslu ierīkošana; utt.
61.3. Kapsētu (t.sk. dzīvnieku kapsētu) ierīkošana un ar kapsētām saistīto ēku un būvju būvniecība
(kapličas, sēru zāles, krematorijas, publiskās tualetes, žogi, utt.);
61.4. Mežaparku ierīkošana un kopšana – dabas aizsardzības infrastruktūras ierīkošana un izbūve
(celiĦi, laipas, norādes, skatu torĦi un platformas, lapenes, soliĦi, utt.); brīvdabas atpūtas
infrastruktūras ierīkošana un izbūve (piebrauktuves, transportlīdzekĜu stāvvietas, gājēju un
veloceliĦi; ugunskura vieta, atkritumu urnas) utt.
61.5. Pludmales labiekārtojuma ierīkošana – pludmales infrastruktūras ierīkošana un izbūve
(ăērbtuves, soli, atkritumu urnas, dušas tualetes, rotaĜu un atrakciju laukumi, brīvdabas sporta
laukumi, utt.).
61.6. Publisku laukumu izbūve un labiekārtošana - labiekārtotu publiski laukumu, kas piemēroti
dažādu publisku pasākumu un norišu organizēšanai (rātslaukumi, tirgus laukumi, sporta
laukumi, bērnu rotaĜu laukumi, jauniešu spēĜu un atpūtas laukumi, multifunkcionāli laukumi utt.)
izbūve un ierīkošana.

62.

Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma – dabisku pludmaĜu, ūdensmalu, pĜavu un palieĦu
saglabāšana un kopšana.

63.

Ražošanas objekti un noliktavas – teritorijas, kas plānotas vai izmantotas rūpnieciskas ražošanas,
montēšanas, pārstrādāšanas, remontēšanas, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču vielu vai
lietu glabāšanas, uzkrāšanas, komplektēšanas un iesaiĦošanas nolūkiem.
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64.

Rekreācijas objekti – būves zaĜumu teritorijās, kur ēkām un būvēm nav galvenā loma un kas ir
izmantojamas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai – cilvēka fiziskā un psihiskā stāvokĜa atjaunošanai.
Tie ir sporta būves, kempingi, tūristu un atpūtas mītnes un citas īslaicīgas apmešanās būves un
vietas.

65.

Rindu māja – izmantošana, kas ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokĜos sadalītu ēku uz kopīgas
zemes vienības vai katru uz savas zemes vienības ar neatkarīgām ieejām un izejām uz
priekšpagalmu un aizmugures pagalmu.

66.

Saimniecības ēka – palīgēka, kas var ietvert garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, siltumnīcu,
darbnīcu, pirti, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka
piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daĜu no galvenās būves, nevis par
saimniecības ēku.
66.1. Būve mājlopiem – saimniecības ēka mājlopu un mājputnu izmitināšanai (aitu, cūku, govju, teĜu,
putnu kūtis un zirgu stallis) lauku saimniecībā, kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu
glabātuves un vircas bedres.

66.2. Klēts – saimniecības ēka lauksaimniecības produktu, augĜu, apăērba, saimniecības inventāra,
sadzīves priekšmetu glabāšanai.
66.3. Nojume – būve vai tās daĜa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā palīgizmantošana
(piemēram: automašīnu novietošanai, dārza inventāra, materiālu, sadzīves priekšmetu
glabāšanai u.c.), kas konstruktīvi balstīta uz vertikāliem balstiem ar jumta pārsegumu un vismaz
vienu vaĜēju sienu.
66.4. Siltumnīca – segta (stikla, polietilēna vai cita sintētiska materiāla) virszemes būve vai tās daĜa
ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenokārt dārzeĦu,
puėu vai to dēstu un sēklas materiālu audzēšanai.
66.5. Šėūnis – ēka vai būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta lopbarības, darbarīku un citu
saimniecības materiālu novietošanai.
67.

Sabiedriski nozīmīga ēka – Apbūves noteikumu izpratnē publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus
uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēkas un būves (tai skaitā lauksaimnieciskas
ražošanas ēka un būves), tornis, tilts, ceĜa pārvads, tunelis (ja tas ir garāks par 100 metriem), vairāk
nekā viena stāva apakšzemes būve, kā arī kulta celtne, izglītības un kultūras iestāde, sporta būves,
degvielas uzpildes stacija, gāzes uzpildes stacija, tehniskās apkopes stacija, pazemes
autostāvvietas, ēkas un būves, kas augstākas par 20 metriem.

68.

Satiksmes infrastruktūra – ietver autostaciju un ūdenstransporta staciju ēkas, dzelzceĜa pasažieru
staciju ēkas, pasta, sakaru nodaĜu, radiostaciju ēkas, telefona centrāĜu un līniju pastiprināšanas
punktu ēkas, automašīnu garāžu (pazemes, virszemes, ar atsevišėām bloėētām telpām).

69.

Savrupmāja – Apbūves noteikumu izpratnē zemes un ēkas izmantošana brīvstāvošai dzīvojamai
mājai. Savrupmājas tiek iedalītas:
69.1. Divu ăimeĦu dzīvojamā māja – izmantošana, kas ietver divu ăimeĦu dzīvošanu (divas
mājturības).
69.2. DvīĦu māja – vienā zemes vienībā vai uz divu zemes vienību robežas bloėētas ar kopēju sienu,
divas viendzīvokĜa dzīvojamās mājas, kas celtas zem viena kopēja jumta, saskaĦotas ārējā
izskatā un atdalītas ar pretuguns mūri.
69.3. Vienas ăimenes dzīvojamā māja – izmantošana, kas ietver vienas ăimenes dzīvošanu (vienu
mājturību).

70.

Sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestāde – ēka, būve vai tās daĜa, kas
plānota, būvēta vai izmantota ar pašvaldības atĜauju preču pārdošanai tieši patērētājam pavasara,
vasaras un rudens sezonā, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, un neietver
ražošanu vai vairumtirdzniecību.

71.

Sporta būve – zeme, ēka un citas būves vai to daĜas, kas plānotas vai izmantotas sporta spēĜu,
fizisko nodarbību, sporta pasākumu norisei un ar to saistīto aprīkojumu skatītājiem un dalībniekiem,
kā arī tādas sporta būves dzīvojamās un citās teritorijās, kas kalpo kā palīgizmantošana.
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72.

Stāva augstums – attālums starp divām stāva norobežojošo pārsegumu konstrukciju augšējām
virsmām (grīdu virsmas līmeĦiem).

73.

Stāvs – ēkas (būves) daĜa – telpa starp telpas norobežojošajām horizontālajām konstrukcijām vai
horizontālo konstrukciju un jumta konstrukcijām.
73.1. Jumta izbūve – jumta stāva telpas, kas ir piemērotas ēkas atĜautajai izmantošanai un kuru
kopējā platība 1,6 m augstumā nepārsniedz 60% no stāva platības, kas atrodas zem tām. Šīs
telpas ir izbūvētas, izmantojot slīpā jumta konstrukciju radīto telpu virs ēkas augšējā stāva
pārseguma.

74.

Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, kas jāveic, lai
būvniecībai plānotajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi. Pasākumu komplekss ietver teritorijas
nosusināšanu, uzbēršanu, grunts nomaiĦu, piesārĦoto vietu sanāciju un rekultivāciju, kā arī ar
inženierkomunikāciju un ar piekĜūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceĜu izbūvi.

75.

Teritorijas izmantošanas veidi – teritorijas plānojumā noteiktie un atĜautie teritorijas izmantošanas
veidi..

76.

Tūrisma objekts – viens no tūristu piesaistes veidiem, ko raksturo unikalitāte vai tipiskums,
estētiskā vai vēsturiskā vērtība, piemēram, dabas objekts, vieta, ēka vai būve.

77.

Ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana – ūdensceĜu, dambju un citu hidrobūvju
(krastmalas, doki, moli utt.); upju un kanālu hidrobūvju, piestātĦu izbūve un krastmalu
nostiprināšana; ūdens transportlīdzekĜu novietĦu izbūve un ierīkošana utt.

78.

Vairumtirdzniecības iestāde – zemes, būves (arī ēkas) vai tās daĜas izmantošana materiālu, vielu,
lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, iesaiĦošanai, pārdošanai, uzkrāšanai un/vai
uzglabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu.

79.

Vasarnīca – dzīvojamā ēka vai tās daĜa, kas plānota, būvēta vai izmantota sezonas (pavasara,
vasaras, rudens) rakstura apdzīvošanai un nav īpašnieka pastāvīgā dzīves vietā, izĦemot, ja
vasarnīca tiek plānota, būvēta vai izmantota novada lauku teritorijā.

80.

VeloceliĦš – braukšanai ar velosipēdiem izbūvēts ceĜš; celiĦš, kurā apvienota braukšana ar
velosipēdiem un gājēju kustība; braukšanai ar velosipēdiem paredzēta josla vai brauktuve, kas
apzīmēta ar atbilstošām ceĜa zīmēm un ceĜa apzīmējumiem.
80.1. velonovietne – vieta velosipēdu novietošanai, kas aprīkota ar velostatīvu vai veloskapjiem.

81.

Vides pieejamība – iespējas cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē
atbilstoši plānotajai funkcijai.

82.

Vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve – tekstilizstrādājumu, apăērbu un ādas izstrādājumu
ražošanas uzĦēmumu, pārtikas rūpniecības uzĦēmumu, kokapstrādes uzĦēmumu, poligrāfijas un
kinofilmu uzĦemšanas uzĦēmumu apbūve, arī preču ražošana, montēšana vai pārstrādāšana, ja
minētā darbība nerada būtisku piesārĦojumu.

83.

ZaĜumvietas/ zaĜumu teritorijas – saglabātas vai speciāli izveidotas ar augiem apaugušas vai
apaudzētas, gan publiski pieejamas, gan arī privātīpašumā esošas teritorijas, kas plānotas un
izmantotas dzīves un darba videi vietējiem iedzīvotājiem, tranzīta videi iebraucošajiem atpūtniekiem,
kultūras mantojuma aizsardzībai, novada tēla veidošanai un vides kvalitātes uzturēšanai.

84.

Žogs – būve, kas izbūvēta ar mērėi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot
teritorijas ar specifisku izmantošanas veidu.
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III
85.

Vispārīgie noteikumi teritoriju izmantošanai un apbūvei

Šīs nodaĜas noteikumi attiecas uz visu teritoriju izmantošanām un apbūvi, izĦemot gadījumus, ja
Apbūves noteikumos noteikts savādāk.
3.1. Novada teritorijas ainavu aizsardzība un pārvaldība

86.

Ainavas novada teritorijā ir dažādas gan pēc zemju apsaimniekošanas rakstura un intensitātes,
pašreizējā stāvokĜa, gan tajās esošajām dabas un kultūras vērtībām. Novada ainavu aizsardzības,
kā arī Siguldas novada teritorijas plānojuma mērėi ir:
86.1. Saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguĜotāju, balstoties un kultūras un dabas
mantojuma vērtībām.
86.2. Uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības
principiem.
86.3. Saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās
daudzveidības, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu.
86.4. Nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu atveseĜošanu.

87.

Visa Siguldas novada teritorija izmantojama atbilstoši teritorijas plānojumam tādā veidā, lai netiktu
mazināta vides kvalitāte un, plānojot jebkādu darbību, uzmanība jāpievērš to ainavas elementu
saglabāšanai, kas nodrošina bioloăiskās daudzveidības uzturēšanu vai arī – ir attīstības vizuālais
resurss.

88.

Siguldas novada teritorijā kopumā – kā pilsētā, tā arī lauku apvidos, ikdienas un īpašajās ainavu
telpās jāĦem vērā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās vispārējās dabas
aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu vietu izmantošanu un apsaimniekošanu un tādējādi
ietekmē ainavu telpas.

89.

Visā novada teritorijā nepieciešams:
89.1.
89.2.
89.3.
89.4.
89.5.
89.6.
89.7.
89.8.

ievērot minerālmēslu, ėimikāliju glabāšanas un lietošanas normas (tehnoloăijas, termiĦi);
ievērot aizsargjoslu gar upēm, ezeriem un grāvjiem (virszemes noteces regulēšana);
regulēt virszemes noteci gravu galotnēs;
nedzīt lopus pa piekrastes aizsargjoslām;
pagaidu mēslu krātuves neizvietot ūdens aizsardzības zonās, grāvju un drenu aku tuvumā;
organizēt virszemes noteci no asfaltētajām platībām un no ceĜiem, kas vērsti lejup pa nogāzi;
nodrošināt grunts un pazemes ūdeĦu aizsardzību pret piesārĦojumu;
veicināt virszemes ūdensobjektu pašattīrīšanās procesus.

90.

Novada teritorijā aizliegta jebkura darbība, kas izmaina kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu,
ekoloăiskas un estētiskas nozīmes ainavas elementus vai samazina bioloăisko daudzveidību un
ekoloăisko stabilitāti, ir pretrunā ainavu aizsardzības un teritorijas plānojuma mērėiem vai izraisa
nevēlamas pārmaiĦas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā
struktūrā.

91.

Gaujas nacionālā parka teritorijā ainavu aizsardzībā jāievēro Gaujas nacionālā parka likumā,
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktās prasības un Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

92.

Ainavu plāns novada lauku teritorijai, kas izstrādāts teritorijas plānojuma sastāvā, ir uzskatāms par tā
daĜu (skatīt Apbūves noteikumu 1.pielikumu). ĥemot vērā kultūrvēsturisko informāciju, ainavas
telpiskās struktūras īpatnības, vizuāli uztveramo ainavas atraktivitāti un skaistumu, ainavu plānā visā
novada teritorijā, kā arī papildus Gaujas nacionālā parka teritorijā noteiktajām aizsargājamām
ainavām, tiek noteikts:
92.1. Ikdienas ainavas - laukainavas un mežainavas, kas Siguldas novada teritorijā veido vispārējo
ainavisko fonu un neizceĜas ar īpašām telpiskās un vizuālās struktūras īpatnībām, vai
kultūrvēstures zīmēm. Tajās jāievēro visi vispārējie un dabas aizsardzības nosacījumi. Ainavu
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plānā šīs ainavu telpas netiek īpaši izceltas un nodalītas kā kontūras.
92.2. Īpašās nozīmes ainavas, kas nozīmīgas tieši Siguldas novadam, ir savdabīgs tā attīstības
resurss un ir atšėirīgas pēc vadošās pazīmes, kas nosaka to īpatnību vai nozīmi, vai arī
procesa, kas nosaka vai ietekmē ainavas attīstības virzienu. Ainavu plānā pēc nozīmes īpašās
ainavas tiek iedalītas:
92.2.1.

Senās kultūrainavas, kas pārstāv vienoto dabas un kultūras mantojumu konkrētās
vietās (teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas ar
tumši violetu kontūru; skatīt Apbūves noteikumu 1.pielikumu):
92.2.1.1. Gudrēnu ainava (kopējā platība 433,4 ha; daĜa no Gaujas nacionālā
parka teritorijas zonējumā nodalītās Eglenes aizsargājamās ainavas;
Mores pagasta teritorijā – no Žakaru mājām līdz novada robežai,
kādreizējās Eglaines muižas zemēs);
92.2.1.2. Kārtūžu muižas centra ainava (kopējā platība 96,8 ha; daĜa no Gaujas
nacionālā parka teritorijas zonējumā nodalītās Kārtūžu aizsargājamās
ainavas; Mores pagasta teritorijā kādreizējās Kārtūžu muižas zemēs);
92.2.1.3. PeĜĦu ainava (kopējā platība 224,5 ha; Mores pagasta teritorijā,
kādreizējās Moresmuižas zemēs);
92.2.1.4. Mores muižas ainava (kopējā platība 596,7 ha; Mores pagasta teritorijā,
kādreizējās Moresmuižas zemēs)
92.2.1.5. Tumšupes ielejas ainava (kopējā platība 424,9 ha; Allažu pagasta
teritorijā, posms starp abiem tiltiem pār upi (ziemeĜos pie Brankām,
dienvidos – pie Celmiem, kādreiz kroga);

92.2.2.

Vizuāli nozīmīgas ainavas, kuru vērtību un nozīmi nosaka ne tikai konkrētas
ainavas raksturs, vai īpašas vērtības, bet to atrašanās attiecībā pret vietām, kur
pašreiz veidojas jaunās apbūves vienības (teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās)
izmantošanas kartēs attēlotas ar zilu kontūru; skatīt Apbūves noteikumu
1.pielikumu):
92.2.2.1. Mucenieku ainava (kopējā platība 225,3 ha; Gaujas nacionālā parka
teritorijā Gaujas leja pie Nurmižu rezervāta);
92.2.2.2. Nurmižu (Vildogas) ainava (kopējā platība 1513,9 ha; daĜa no Gaujas
nacionālā parka teritorijas zonējumā nodalītās Vildogas aizsargājamās
ainavas; Siguldas pagasta teritorijā starp Nurmižu gravu rezervātu un
dzelzceĜu);
92.2.2.3. Pakaušu ainava (kopējā platība 285,8 ha; Siguldas pagasta teritorijā,
kādreizējās Jūdažu muižas zemēs, šajā vietā 18. gs. bijis Kikažu ciems,
kura nosaukums (pēc seno karšu informācijas) saglabājies vēl līdz 19.gs.
beigām);
92.2.2.4. Seimaču ainava: (kopējā platība 62,0 ha; Siguldas pagasta teritorijā,
kādreizējās Siguldas pilsmuižas zemēs; daĜa no MatiĦu ezera – Ancīšu
dīėim dienvidos pieguĜošās teritorijas).

92.2.3.

Meža ainavas, kas pārstāv ainaviski vērtīgas meža ainavas konkrētās vietās
(teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas ar tumši
zaĜu kontūru; skatīt Apbūves noteikumu 1.pielikumu):
92.2.3.1. Lāčukalnu meža ainava (kopējā platība 357 ha; Allažu pagasta teritorijā,
dienvidos no Garkalnes – Vecpiebalgas autoceĜa (P3));
92.2.3.2. Saules kalnu meža ainava (kopējā platība 151 ha; Allažu pagasta
teritorijā, uz rietumiem no autoceĜa Sigulda Allažmuiža).

92.3. Vizuāli nozīmīgās ainavas gar vēsturiskajiem ceĜiem (teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās)
izmantošanas kartēs attēlotas ar zaĜu līniju; skatīt Apbūves noteikumu 1.pielikumu):
92.3.1. Nītaure – Jūdaži – Pakauši – Vidzemes šoseja;
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92.3.2.
92.3.3.
92.3.4.
92.3.5.
92.3.6.

Ėipari – Nurmiži – Vildoga;
KalējiĦi (pie Kārtūžiem) – Akenstaka - PeĜĦi;
loka ceĜš Moresmuižas senajā kultūrainavā;
PeĜĦi – SalmiĦi (ceĜa posms no Nītaures – Garkalnes ceĜa);
Sigulda – Allažmuiža ceĜa posms un vēsturiskais ceĜš Tumšupes ielejas senajā
kultūrainavā (V69);
92.3.7. Garkalne – Alauksts (P3) vēsturiskā ceĜa un Mazo Kangaru ceĜa posms.
93.

Apbūves noteikumu atbilstošie punkti nosaka īpašās nozīmes ainavu teritoriju vispārējo
izmantošanas un aizsardzības prasības, kā arī pieĜaujamos un aizliegtos darbības veidus, kas
precizējami katrā īpašas nozīmes ainavā, izstrādājot lokālos ainavu plānus.
3.2. Visās teritorijās atĜautā izmantošana

94.

Visās novada teritorijās, atbilstoši teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēm „Siguldas novada
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:16 000, „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana” M 1:8000, „Mores ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Jūdažu
ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Vējupītes ciema teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000,
„Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Stīveru ciema teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „EgĜupes ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M
1:8000 (skatīt II sējumu Grafiskā daĜa) un Apbūves noteikumiem, atĜauts izmantot zemi un būves,
izvietot apbūvi atbilstoši attiecīgajā teritorijā plānotajai (atĜautajai) izmantošanai, kā arī veikt šādas
papildus darbības, ja tās nav pretrunā ar ainavu un vides aizsardzības prasībām:
94.1. velosipēdu un atklātu autostāvvietu ierīkošanu, bet ne vairāk kā 30% no zemes gabala platības,
ja zemes gabals atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) vai Daudzstāvu dzīvojamās
apbūves (DzD) teritorijā, ievērojot Apbūves noteikumu citas prasības;
94.2. ceĜa, ielas, laukuma, piebrauktuves izbūvi, kā arī zaĜumu ierīkošanu un kopšanu;
94.3. teritorijas labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu, teritorijas plānojuma, (detālplānojuma - ja
tiek izstrādāts) un Apbūves noteikumu prasībām un saskaĦā ar pašvaldībā akceptētu projektu;
94.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izvietošanu, ja to paredz teritorijas lokālplānojums,
detālplānojums (vai inženiertehniskās apgādes shēma) un/vai būvprojekts, ievērojot Apbūves
noteikumu citas prasības;
94.5. palīgizmantošana, kas nodrošina zemesgabalā atĜauto ēku un būvju funkcionēšanu un
teritorijas izmantošanu, atbilstoši teritorijas plānojumā atĜautajai izmantošanai;
94.6. raktu dekoratīvu dīėu ierīkošanai bez līmeĦa regulēšanas būvēm, ja dīėa virsmas laukums
nepārsniedz 0,1 ha, teritorijas labiekārtošanas, ugunsdzēsības u.c. vajadzībām;
94.7. rekreācijas dīėu ierīkošanai, ja dīėa virsmas laukums nepārsniedz 0,6 ha, saskaĦā ar
detālplānojumu un/vai būvprojektu, ugunsdzēsības, teritoriju labiekārtošanas, sporta un
estētikas u.c. vajadzībām;
94.8. derīgo izrakteĦu ieguve, ja tā nepieciešama atĜautās izmantošanas nodrošināšanai – ēku un
būvju būvniecībai, satiksmes un inženiertehniskās apgādes objektu ierīkošanai, ievērojot
19.09.2006. Ministru Kabineta noteikumu Nr.779 „Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība” prasības.
3.3.Teritorijas ar īpašiem noteikumiem
3.3.1.Vispārīgās prasības īpašas nozīmes ainavās

95.

Plānojumā noteiktajās senajās kultūrainavās, Ħemot vērā konkrētās senās kultūrainavas vērtības –
dabas un cilvēka darbības veidotos ainavas elementus, zemes izmantošanas vēstures zīmes,
ainavas telpiskās struktūras īpatnības, pašreizējo apdzīvojumu, ceĜu tīklu, nozīmīgos ainavas
elementus (ceĜi, lauku sētas, alejas un to fragmenti, koki, dabas pieminekĜi, kādreizējie muižu parki
vai to paliekas u.tml.), kā arī pievēršot īpašu uzmanību vēsturiskajām lauku sētām kā senā
apdzīvojuma vienībām, arī apdzīvojuma struktūras saiknei ar zemes īpašumu struktūru un
izmantošanas veidiem, nepieciešams:
95.1. Katrai plānojumā noteiktajai senai kultūrainavai jāizstrādā lokālais ainavu plāns (konceptuālais
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ainavu plāns), kas būtu pamats, lai reāli, atbilstoši katras vietas īpatnībām, plānotu ilgtspējīgu
attīstību, saskaĦojot dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu ar jaunās attīstības
nepieciešamību un tendencēm, kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus,
norādītu vizuāli jutīgās vietas un noteiktu prasības detālplānojumu izstrādāšanas gadījumiem
konkrētajās ainavās.
95.2. Šajās ainavās jaunās apbūves ierobežojumi saistās ar nepieciešamību saglabāt kultūrainavu
vērtības, telpiskās struktūras raksturu, kā arī izmantot kultūrainavas telpiskajā struktūrā un tās
elementos iekodētās likumsakarības attīstības procesu īstenošanā. Kultūrvēsturiskajās ainavu
telpās kategoriski nav pieĜaujama pilsētas tipa apbūves veidošana.
96.

Plānojumā noteiktajās vizuāli nozīmīgajās ainavās jāĦem vērā konkrētās ainavas vizuāli telpiskās
struktūras īpatnības, pārskatāmību (no ceĜiem, no apdzīvotajām mājām ), pašreizējo izmantošanu un
tām attīstības tendencēm, kas rodas laika gaitā un ko pauž zemes īpašnieki. Šajās ainavās
nepieciešams:
96.1. Katrai plānojumā noteiktajai vizuāli nozīmīgajai ainavai jāizstrādā lokālais ainavu plāns
(konceptuālais ainavu plāns), kas būtu pamats, lai jauno apbūvi plānotu saskaĦā ar konkrētās
ainavu telpas īpatnībām, saglabātu un veidotu vizuāli pievilcīgas ainavu telpas kā dzīves un
darba vietas, kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus, norādītu vizuāli un
ekoloăiski jutīgās vietas, un noteiktu prasības detālplānojumu izstrādāšanas gadījumiem
konkrētajās ainavu telpās.
96.2. Šajās ainavu telpās nedrīkst pieĜaut vizuālās struktūras skatījumā nemotivētu jauno apbūvi,tādu jaunās apbūves vienību veidošanos, kas nojauc ainavas vizuālo struktūru, mazina
saskatāmās ainavas skaistumu, radot tajā disonanses. Arī šajās ainavās nedrīkst pieĜaut
pilsētas tipa apbūves veidošanas.

97.

Plānojumā noteiktajās īpašas nozīmes ainavās, kurās iekĜaujas vizuāli nozīmīgās ainavas gar
vēsturiskajiem ceĜiem, izstrādājot lokālos ainavu plānus, saskatāmās telpas apjomā jāizvērtē plānotā
darbība, kas var ietekmēt ainavu vizuālos resursus,- to saglabāšanu, uzturēšanu un veidošanu šo
ceĜu joslās.

98.

Teritorijas plānojumā noteiktajiem vizuāli nozīmīgām ainavām gar vēsturiskajiem ceĜiem vizuālas
ainavu telpas veidošanas pamatojumam, vizuālo resursu saglabāšanai, uzturēšanai un veidošanai
ainavisko ceĜu joslās, saskatāmās telpas apjomā izstrādājami lokālie ainavu plāni.

99.

Gadījumos, kad teritorijas plānojumā noteikto senajās kultūrainavās un vizuāli nozīmīgajās ainavās
izstrādā atsevišėus lokālos ainavu plānus, nepieciešams šajos plānos precizēt katras konkrētās
ainavas robežas.

100. Prasības lokālo ainavu plānu īstenošanai noteiktas Apbūves noteikumu 6.1.nodaĜā, bet lokālo ainavu
plānu izstrādes kārtību un prasības to saturam pašvaldība nosaka atsevišėos saistošos noteikumos.
3.3.2. Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai
101. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ir teritorijas, kuras saskaĦā ar tiesību aktiem ir noteiktas, lai
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību, retas un izzūdošas dabas ekosistēmas, savvaĜas augu
atradnes un dzīvnieku dzīves vietas, raksturīgas ainavas, dabas un kultūras pieminekĜus, un
aizsargājamus kokus.
102. Siguldas novada teritorijā saskaĦā ar 28.05.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.199 „Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā” un VARAM
rīkojumu Nr.102 „Par Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
sarakstu” atrodas sekojošas Eiropas Savienības nozīmes (Natura 2000) īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas:
102.1. Gaujas Nacionālais parks;
102.2. ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Ezernieku karsta kritenes” Allažu
pagasta teritorijā;
102.3. dabas liegums „Mazie Kangari” Allažu pagasta teritorijā;
Siguldas novada dome

15

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

102.4. dabas liegums „Mežmuižas avoti” Allažu pagasta teritorijā;
102.5. „Silzemnieku” mikroliegums Allažu pagasta teritorijā.
103. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas un dabas pieminekĜi attēloti teritorijas plānojuma kartē
„Siguldas novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:16 000, „Siguldas pilsētas teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000 (skatīt II sējumu Grafiskā daĜa).
104. Dabas pieminekĜu izmantošanas aprobežojumi noteikti 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumos
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
105. Ap dižkokiem 10 metru rādiusā, mērot no vainaga projekcijas ārējās malas, tiek noteikta
aizsardzības josla, kurā jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi, 16.03.2010. atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” prasībām.
106. Prasības Gaujas nacionālā parka teritorijas izmantošanai nosaka Gaujas nacionālā parka likums un
16.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.317 „Gaujas
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, norādot individuālo
aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus.
Siguldas novada teritorijā ir noteiktas šādas Gaujas Nacionālā parka funkcionālās zonas: dabas
rezervāta (stingrā režīma) zona, dabas lieguma zona, kultūrvēsturiskā zona, ainavu aizsardzības
zona un neitrālā zona, kurās ir atšėirīgas prasības šo zonu izmantošanai (skatīt karti „Siguldas
novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:16 000 un karti „Siguldas novada teritorijas
pašreizējā izmantošana” M 1:16 000).
107. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un
izmantošanas noteikumu ievērošanu, veikt aizsardzības un kopšanas pasākumus, kā arī ziĦot
aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides aizsardzības institūcijai un pašvaldībai
par izmaiĦām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.
3.3.3. Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu aizsardzībai
108. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar
29.10.1998. rīkojumu Nr.128, iekĜauti 44 Siguldas novadā esoši kultūras pieminekĜi (skatīt I sējumu
Paskaidrojuma raksts).
109. Vispārīgās prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai nosaka likums „Par kultūras pieminekĜu
aizsardzību, 26.08.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekĜi
iekĜaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo
kultūras pieminekĜu saraksta” un 26.08.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par
kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un
vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu”.
110. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija īsteno valsts kontroli kultūras pieminekĜu
aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekĜu uzskaiti.
111. Saimnieciska un cita veida darbība kultūras pieminekĜos un to teritorijās atĜauta tikai ar kultūras
pieminekĜa īpašnieka piekrišanu un Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas atĜauju.
112. Jebkuri zemes darbi, kas skar arheoloăijas un vēstures pieminekĜu kultūras slāni, veicami tikai ar
Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas atĜauju un tās noteiktajā kārtībā.
113. Pirms celtniecības, meliorācijas, ceĜu būves, derīgo izrakteĦu ieguves un citu saimniecisko darbu
uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.
Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloăiskus vai
citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziĦo Valsts kultūras pieminekĜu
aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.
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3.3.4. Prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu saglabāšanai
114. Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes laikā tika noteikti novada
kultūrvēsturiskie un dabas objekti (skatīt Apbūves noteikumu 11.pielikumu). Tie ir objekti, kuriem nav
piešėirts valsts aizsardzības statuss, apstiprinot tos ar normatīvajiem aktiem, bet ir svarīga nozīme
novada kontekstā.
115. Novada nozīmes kultūrvēsturiskos un dabas objektus ir aizliegts iznīcināt.
116. Novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu pārveidošana vai tā oriăinālo daĜu aizstāšana ar
jaunām daĜām pieĜaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt objektu, vai arī tad, ja
pārveidojuma rezultātā nepazeminās objekta kultūrvēsturiskā vērtība.
117. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti novada nozīmes
kultūrvēsturiskie un dabas objekti, kas ir to īpašumā (valdījumā).
3.3.5. Aizsargjoslas
118. Teritorijas izmantošanā jāĦem vērā visu veidu aizsargjoslas, atbilstoši Aizsargjoslu likuma un citiem
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Siguldas novada teritorijas
plānojuma grafiskās daĜas kartēm „Siguldas novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:16
000 (ar mēroga noteiktību M 1: 10000), „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”
M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1: 2000), „Mores ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”
M 1:8000, „Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Vējupītes ciema
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana” M 1:8000, „Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000,
„Stīveru ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „EgĜupes ciema teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:8000 (skatīt II.sējumu Grafiskā daĜa), kā arī Apbūves noteikumiem.
Atbilstoši teritorijas plānojuma grafiskās daĜas mēroga noteiktībai, kartēs tiek attēlotas aizsargjoslas,
kuru platums ir lielāks vai vienāds ar 10 (desmit) metriem, izĦemot 10 metru platās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslas gar mākslīgiem ūdensobjektiem ārpus Siguldas pilsētas un novada
ciemu teritorijām un 10 metru platās meliorācijas būvju un ierīču aizsargjoslas.
119. Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs ir attēlotas Aizsargjoslu likumā noteikto
platumu aizsargjoslas, kuru platumus pašvaldības nosaka un grafiski attēlo teritorijas plānojumā,
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.panta desmitās daĜas nosacījumiem (atbilstoši 14.05.2009. likuma
grozījumiem, spēkā no 01.01.2014.). Ierosinot jaunu objektu būvniecību, renovējot vai rekonstruējot
objektus, aizsargjoslas tiek noteiktas vai grozītas saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 33.panta otrās un
piektās daĜas prasībām.
120. Visu aizsargjoslu teritorijas nosakāmas un/vai precizējamas izstrādājot topogrāfisko plānu, zemes
ierīcības projektu, apgrūtinājumu plānu, lokālplānojumu, detālplānojumu vai objekta būvprojektu ar
nepieciešamā mēroga precizitāti.
121. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums, citi normatīvie
akti un teritorijas plānojums. Īpašuma tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz īpašumā
esošas zemes vienības, ierakstāmi zemesgrāmatā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
122. Vides un dabas resursu aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no
vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokĜa. To galvenais uzdevums
ir samazināt vai novērst cilvēka darbības izraisīto negatīvo iedarbību uz objektiem, kuriem noteiktas
aizsargjoslas, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību, kā arī saglabātu
raksturīgo ainavu. Siguldas novadā tiek noteiktas šādas vides un dabas resursu aizsargjoslas:
122.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, nosakot šādus minimālos virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu platumus, kuros ietvertas applūstošās teritorijas visā to platumā vai ne mazāk
kā līdz esošai norobežojošai būvei (ceĜa uzbērumam, aizsargdambim), ja aiz tās esošā
teritorija neapplūst (nosaka saskaĦā ar 03.06.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.406
"Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"):
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122.1.1. Siguldas pilsētas un Siguldas novada ciemu teritorijās:
122.1.1.1. Gaujai – ne mazāk kā 25 metru plata josla katrā krastā;
122.1.1.2. Roėēnu ūdenskrātuvei, MatiĦu ezeram, Ancīšu dīėim un Lorupei
pilsētas teritorijā – ne mazāk kā 40 m plata josla katrā krastā;
122.1.1.3. pārējām ūdenstilpēm un ūdenstecēm – ne mazāk kā 10 metrus plata
josla gar virszemes ūdensobjekta krasta līniju, izĦemot gadījumus, kad
tas nav iespējams esošās apbūves dēĜ.
122.1.2. Lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma):
122.1.2.1. Gaujai – ne mazāk kā 500 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.2. Lorupei – ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.3. Vējupītei – ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.4. Sudas upei – ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.5. Mergupei – ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.6. Straujupītei – ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.7. Tumšupei – ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.8. Krievupei - ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.9. EgĜupei – ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.10. Arupītei - ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.11. DūĦupei - ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.12. Daudas upītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.13. Nurmižupītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.14. Jodupītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.15. Sviėupītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.16. AkmeĦupītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.17. TeiĜupītei – ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
122.1.2.18. pārējām līdz 10 km garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 10 m plata
josla katrā krastā;
122.1.2.19. Jūdažu ezers (32 ha) – ne mazāk kā 100 m plata josla;
122.1.2.20. Ummuru ezers (18 ha) – ne mazāk kā 50 m plata josla;
122.1.2.21. MatiĦu ezers (17,5 ha) – ne mazāk kā 50 m plata josla;
122.1.2.22. Roėēnu ūdenskrātuve (12,3 ha) – ne mazāk kā 50 m plata josla;
122.1.2.23. Ancīšu dīėi (6,5 un 2,5 ha) – ne mazāk kā 50 m plata josla;
122.1.2.24. Greba dīėis (6 ha) – ne mazāk kā 10 m plata josla;
122.1.2.25. pārējām līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 10 m plata josla.
122.1.2.26. Mākslīgam ūdensobjektam (izĦemot tādam, kas kalpo ūdens
novadīšanai no piegulošās teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 ha
– 10 metrus plata josla katrā krastā.
122.1.2.27. Uz salām un pussalām – ūdensobjekta aizsargjoslas platumā, bet ne
mazāk kā 20 metrus plata josla no krasta.
122.1.3. Siguldas novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē, un Siguldas
novada ciemu teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē norādītās
applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un to
izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteiktās prasības.
Applūstošās teritorijas iespējams precizēt pēc lielāka mēroga topogrāfiskā plāna.
122.2. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekĜiem, nosakot šādus aizsargjoslas
platumus:
122.2.1. Ievērojot ar 21.12.1994. Valsts kultūras pieminekĜu inspekcijas apstiprināto
rīkojumu „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekĜa Turaidas muzejrezervāta
aizsardzības zonas” un tās nosacījumus, šādiem kultūras pieminekĜiem: Turaidas
muzejrezervāts – atrodas: Siguldā, Turaidas iela 10; pieminekĜa datējums 13.–
19.gs; pieminekĜa veids – arhitektūra; valsts aizsardzības Nr.2606 un Turaidas
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Baznīckalna viduslaiku kapsēta – atrodas: Siguldā, Turaidas iela 10, pie
Turaidas luterāĦu baznīcas; pieminekĜa veids – arheoloăija, valsts aizsardzības
Nr.2148, tiek noteiktas individuālās aizsardzības zonas robežas, kuras ietvaros
atsevišėi izdalīta muzejrezervāta robeža, aizsardzības un apbūves regulācijas
robeža, aizsargājamas dabas ainavas zonas robeža, kas attēlotas kartē „Siguldas
pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000.
122.2.2. Atbilstoši 15.07.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekĜu
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām Siguldas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam ietvaros ir izstrādātas un noteiktas
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap šādiem Siguldas novada
kultūras pieminekĜiem:
122.2.2.1. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, AusekĜa ielā 7; datējums: 20.gs.
sāk.; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes;
valsts aizsardzības Nr.8492;
122.2.2.2. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, Šveices ielā 6; datējums: 20.gs. 30.
– tie gadi; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas
nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8493;
122.2.2.3. Dzīvojamā ēka „Villa Karmena” – atrodas: Siguldā, Šveices ielā 21;
datējums: 1900.g. pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa –
vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8494;
122.2.2.4. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, Šveices ielā 27A; datējums:
1900.g. pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas
nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8495;
122.2.2.5. Kropotkina vasarnīca - atrodas: Siguldā, KrišjāĦa Valdemāra ielā 3;
datējums: 20.gs. sākums; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa
– valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8498;
122.2.2.6. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, KrišjāĦa Valdemāra ielā 1A;
datējums: 20.gs. sāk.; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa –
vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8497;
122.2.2.7. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, „Laurenči”; datējums: 20.gs. sāk.;
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8499;
122.2.2.8. Pasta ēka – atrodas: Siguldā, Pils ielā 2; datējums: 20.gs. sāk.;
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8500;
122.2.2.9. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, Pils ielā 4; datējums: 1922.g.;
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8501;
122.2.2.10. Dzīvojamā ēka – atrodas: Siguldā, Pils ielā 8; datējums: 20.gs. sāk.;
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8503;
122.2.2.11. Viesnīcas ēka – atrodas: Siguldā, Pils ielā 6; datējums: 20.gs. sākums;
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8502;
122.2.2.12. Allažu luterāĦu baznīca – atrodas, Allažu pagasta, Stīveru ciemā;
datējums: 1926.g.; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa –
valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.6698.
122.2.3. Līdz individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanai un apstiprināšanai
atbilstoši 15.07.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekĜu
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām, aizsargjoslu
minimālais platums 500 metri lauku teritorijā un 100 metri Siguldas pilsētas
teritorijā, tiek noteikts ap šādiem valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekĜiem:
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122.2.3.1. Vikmestes pilskalns – atrodas: Siguldā, pie Krimuldas pag.
Gravzaėiem; pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts
nozīmes; valsts aizsardzības Nr.2108;
122.2.3.2. Siguldas viduslaiku pils un Krusta kalns – atrodas: Siguldā, Gaujas
senielejas krastā pie Inciema šosejas; pieminekĜa veids – arhitektūra;
vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.2139;
122.2.3.3. GūtmaĦa ala – atrodas: Siguldā, Gaujas senielejas labajā krastā;
pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.2140;
122.2.3.4. Rata kakts – pilskalns – atrodas: Siguldā, Gaujas senielejas un
Vikmestes sadurā; pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa –
vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.2141;
122.2.3.5. Saksukalns – senkapi – atrodas: Siguldā, pie Siguldas skolas;
pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.2142;
122.2.3.6. KārĜa kalns – pilskalns – atrodas: Siguldā, pie Turaidas pilsdrupām;
pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.2143;
122.2.3.7. Satezeles pilskalns (Lībju kalns) – atrodas: Siguldā, pie Vējupītes
gravas; pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes;
valsts aizsardzības Nr.2144;
122.2.3.8. Vildogas pilskalns (Kautraka kalns) – atrodas: Siguldā, Vildogas
upes krastā 1,5 km no ietekas Gaujā; pieminekĜa veids – arheoloăija;
vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.2145;
122.2.3.9. Krimuldas viduslaiku pils – atrodas: Siguldā, Mednieku ielā 3;
pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.2146;
122.2.3.10. Siguldas pilsdrupas – atrodas: Siguldā, Gaujas senielejas krastā;
datējums: 1250.g., pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa –
valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.6709;
122.2.3.11. Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss
(pieminekĜa robežu skatīt kartē „Siguldas pilsētas plānotā (atĜautā)
teritorijas izmantošana” M 1:8000) – atrodas: Siguldā; datējums: 13.–
14.gs.; pieminekĜa veids – pilsētbūvniecība; vērtību grupa – valsts
nozīmes; valsts aizsardzības Nr.7445;
122.2.3.12. Jaunā pils – atrodas: Siguldā, Pils ielā 16; datējums: 19./20.gs.
pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa – valsts nozīmes; valsts
aizsardzības Nr.8333;
122.2.3.13. Siguldas luterāĦu baznīca – atrodas: Siguldā, .....; datējums: 15.gs,
rekonstrukcija: 1891.g.; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa –
valsts nozīmes; valsts aizsardzības Nr.8491;
122.2.3.14. Turaidas pilskalns un viduslaiku pils - atrodas: Siguldā, Turaidas
ielā 10; pieminekĜa veids – arheoloăija; vērtību grupa – valsts nozīmes;
valsts aizsardzības Nr.2147;
122.2.3.15. Nurmižu muižas apbūve – atrodas: Siguldas novadā, Siguldas
pagastā, Nurmižos; datējums: 19.gs. 1.puse; pieminekĜa veids –
arhitektūra; vērtību grupa – vietējas nozīmes;valsts aizsardzības
Nr.6710;
122.2.3.16. Oranžērija – atrodas: Siguldas novadā, Siguldas pagastā, Nurmižos;
datējums: 19.gs. 1.puse; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību grupa
– vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.6711;
122.2.3.17. StaĜĜa drupas – atrodas: Siguldas novadā, Siguldas pagastā,
Nurmižos; datējums: 18., 19.gs.; pieminekĜa veids – arhitektūra; vērtību
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grupa – vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.6712;
122.2.3.18. Allažu vecās kapsētas senkapi – atrodas Allažu pagasta, Stīveru
ciemā pie vecās kapsētas (divi uzkalniĦi); datējums: 1.gs. 1.puse;
pieminekĜa veids – arheoloăija; valsts aizsardzības Nr. 2080;
122.2.3.19. Kapurgu senkapi – atrodas Allažu pagastā pie Maltām un Zvirgzdiem
(25 uzkalniĦi); pieminekĜa veids – arheoloăija; valsts aizsardzības
Nr.2078;
122.2.3.20. Saknīšu un Atvasīšu senkapi – atrodas Allažu pagastā pie Saknītēm
un Atvasītēm (102 uzkalniĦi); datējums: 11.-12.gs.; pieminekĜa veids –
arheoloăija; valsts aizsardzības Nr.2079;
122.2.3.21. Černausku akmens (Ezernieku akmens) - kulta vieta - atrodas Allažu
pagastā, netālu no Černausku mājām; pieminekĜa veids – arheoloăija;
valsts aizsardzības Nr.2076;
122.2.3.22. Zviedru baznīca ar viduslaiku kapsētu – atrodas Allažu pagasta
Allažmuižas ciemā pie Ausmām; pieminekĜa veids – arheoloăija;
vērtību grupa – vietējas nozīmes; valsts aizsardzības Nr.2077.
122.2.4. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kustamajiem valsts aizsardzībā esošajiem
kultūras pieminekĜiem, kuri uzskaitīti teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā,
un novada nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem, kuri noteikti Apbūves
noteikumu 11.pielikumā netiek noteiktas.
122.2.5. Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām nosaka katram urbumam individuāli,
saskaĦā ar 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap
ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika”.
122.3. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (nosaka saskaĦā ar 04.02.2003. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”):
122.3.1. aizsargjoslu platību noteikšanai un precizēšanai Siguldas novada dome slēdz
līgumu ar zemes īpašniekiem.
122.4. Aizsargjoslas ap purviem, lai saglabātu bioloăisko daudzveidību un stabilizētu mitruma
režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā, nosakot šādus minimālos aizsargjoslu
platumus:
122.4.1. Rinkas purvam (379 ha), Jūdažu purvam (369 ha), kā arī daĜai no Sudas purva
(kopplatība – 2575 ha) - 100 metri;
122.4.2. pārējiem purviem (ar platību no 10 līdz 100 ha) – 20 metri.
123. Ekspluatācijas aizsargjoslas:
123.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceĜiem un dzelzceĜu (nosaka saskaĦā ar 10.04.2001. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.162 „AutoceĜu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un 15.12.1998.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.457 „DzelzceĜa aizsargjoslu noteikšanas metodika”):
123.1.1. Lauku teritorijā ārpus Siguldas pilsētas un novada ciemu teritorijām aizsargjoslu
platums gar autoceĜiem no ceĜa ass uz katru pusi ir:
123.1.1.1. Valsts galvenajam autoceĜam Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža
(Veclaicene) (E 77, A2) no ceĜa ass uz katru pusi – 100 metri;
123.1.1.2. Valsts reăionālajiem autoceĜiem: Garkalne – Alauksts (P3), Līgatne –
Skrīveri (P32), Inčukalns – Ikšėile (P10) un Inciems – Sigulda –
Ėegums (P8) no ceĜa ass uz katru pusi – 60 metri;
123.1.1.3. Valsts vietējiem autoceĜiem un pašvaldības ceĜiem no ceĜa ass uz katru
pusi – 30 metri;
123.1.2. Siguldas pilsētā un novada ciemos gar ielām un autoceĜiem aizsargjoslas tiek
noteiktas kā sarkanās līnijas (esoša vai projektēta ielas robeža) un būvlaide (līnija,
kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei), Ħemot vērā ielu klasifikāciju
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un nozīmi:
123.1.2.1. Siguldas pilsētā aizsargjoslas tiek noteiktas kā ielu sarkanās līnijas,
Ħemot vērā ielu klasifikāciju un to nozīmi: galvenā (maăistrālā), pilsētas
nozīmes, vietējās nozīmes saskaĦā ar Apbūves noteikumu 3.pielikumu;
123.1.2.2. Valsts autoceĜu nodalījuma joslas robeža Siguldas pilsētā un ciemos
sakrīt ar noteikto ielas sarkano līniju;
123.1.3. DzelzceĜa aizsargjosla:
123.1.3.1. Siguldas pilsētā – 50 metri no sliežu ceĜa klātnes malējās sliedes, bet
ne mazāk kā dzelzceĜa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē;
123.1.3.2. Pārējā novada teritorijā - 100 metri no galvenā ceĜa malējās sliedes,
bet ne mazāk kā dzelzceĜa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē.
123.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju
torĦiem, antenu mastiem un to atsaitēm – saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu.
123.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem – saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, 20.10.1998.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem
noteikšanas metodika” un 05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, tajā skaitā:
123.3.1. Siguldas pilsētā un ciemos gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo
spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 m attālumā no līnijas ass, ar nominālo
spriegumu 110 kilovoltu – 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
bet ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu – 12 m attālumā no malējiem vadiem uz
ārpusi no līnijas;
123.3.2. lauku teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – 6,5 m attālumā no līnijas ass, ar nominālo spriegumu no 110
kilovoltiem un ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu – 30 m attālumā no malējiem
vadiem uz ārpusi no līnijas;
123.3.3. elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolīnija šėērso meža teritoriju,
izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Elektrolīnijas trases
platums ir gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums ir 110 kilovoltu - 26 metrus platā
joslā, bet kuru spriegums ir 330 kilovoltu – 54 metrus platā joslā.
123.4. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloăisko un hidroloăisko novērojumu stacijām un posteĦiem
un ap citiem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteĦiem nosaka VSIA „Latvijas
Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, ierosinot objekta
būvniecību (t.sk. objekta rekonstrukciju).
123.5. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem – saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, 20.10.1998. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.416 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas
metodika” un 05.12.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.
123.6. Aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm ārpus Siguldas
pilsētas un ciemu robežām (nosaka saskaĦā ar 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”):
123.6.1. valsts nozīmes ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no
ūdensnotekas krotes;
123.6.2. regulētām ūdensnotekām (maăistrālajiem kanāliem) meža zemēs – atbērtnes pusē
8 līdz 10 metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes;
123.6.3. Ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis – 5 metru attālumā no
aizsargdambja sausās nogāzes pakājes;
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123.6.4. liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoram – 8 metru attālumā uz katru pusi no
kolektora ass līnijas;
123.6.5. ap polderu sūkĦu stacijām, krājbaseiniem un slūžām – 20 metru attālumā no būves
ārējās malas;
123.6.6. drenām un atklātiem grāvjiem – 3 metri uz katru pusi no drenas vai atklātā grāvja
malas.
123.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem - saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu,
10.10.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”.
123.8. Aizsargjoslas ap ăeodēziskā tīkla punktiem nosaka saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (skatīt
Apbūves noteikumu 9.pielikumu):
123.8.1. Siguldas novadā nav Aizsargjoslu likuma 20.panta otrās daĜas pirmajā punktā
minēto ăeodēzisko tīklu punktu.
123.8.2. Pārējiem ăeodēziskā tīkla punktiem – 5 metru rādiusā no ăeodēziskā punkta
centra.
123.9. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekĜiem – saskaĦā ar 10.09.2002. Ministru
kabineta noteikumi Nr.412 „Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekĜu ekspluatācijas
aizsargjoslu noteikšanas metodiku”.
123.10. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm (nosaka saskaĦā ar
Aizsargjoslu likumu, 20.10.1998. Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Ekspluatācijas
aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika” un
05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika”), tajā skaitā:
123.10.1. Gar gāzesvadiem – zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:
123.10.1.1. līdz 0,4 megapaskāliem – 1 metru attālumā;
123.10.1.2. vairāk par 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā;
123.10.1.3. vairāk par 1,6 megapaskāliem – pārvades gāzes vadam Rīga –
Pleskava, Rīga – Izborska un gāzes vada atzaram uz gāzes
regulēšanas staciju „Sigulda” – 15 metri katrā pusē no gāzesvada
ass.
123.10.2. Gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeĦa šėērso virszemes ūdensobjektus, –
ūdens platība, ko visā dziĜumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas
plaknes – 100 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass.
123.10.3. Ap gāzes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai
norobežojošām konstrukcijām – saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 22.panta 2.daĜā
noteiktajiem attālumiem.
123.10.4. Ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai
norobežojošām konstrukcijām – saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 22.panta 2.daĜā
noteiktajiem attālumiem.
123.11. Aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem – Siguldas novadā nav.
123.12. Aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm - Siguldas novadā
nav.
123.13. Aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem – Siguldas novadā nav.
124. Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir paaugstinātas sanitārās prasības. To
galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. Aizsargjoslas tiek noteiktas no objekta ārējās
robežas. Noteikti šādi sanitāro aizsargjoslu veidi un to minimālie platumi:
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124.1. Aizsargjoslas ap kapsētām – saskaĦā ar 29.12.1998. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502
„Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” – 300 metri no Siguldas kapsētas
(pašreizējās un plānotās), Mores kapsētas (pašreizējās un plānotās) un Allažu kapsētas
teritorijas robežas ārējās malas.
124.2. Aizsargjosla ap dzīvnieku kapsētu - Siguldas novadā nav.
124.3. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap
izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas
sadedzināšanas uzĦēmumiem vai pārstrādes uzĦēmumiem un notekūdeĦu attīrīšanas
iekārtām - saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, tajā skaitā:
124.3.1.
124.3.2.
124.3.3.
124.3.4.

bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas ierīcēm „Lorupe” – 200 metri;
notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm Mores pagastā, pie Mores ciema – 100 metri;
notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm Jūdažos – 100 metri;
notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm Allažos – 100 metri.

124.4. Bez Aizsargjoslu likumā noteiktajiem aprobežojumiem, sanitārajās aizsargjoslās nav
pieĜaujams izvietot dzīvojamās ēkas, izglītības iestādes, ārstniecības un atpūtas iestādes,
sporta būves, sabiedriskos apstādījumus, augĜu un sakĦu dārzus.
124.5. Sanitārās aizsargjoslas ražošanas un tehniskās apbūves no jauna būvējamiem objektiem
nedrīkst pārsniegt ražotnes zemes vienības robežas.
124.6. Ja ražošanas objektu kaitīgā ietekme izplatās ārpus to teritorijas, sanitārās aizsargjoslas
ietvaros jāveido funkcionālā aizsargjosla, kurā veicami pasākumi šīs ietekmes novēršanai.
Šī funkcionālā aizsargjosla pieskaitāma pie attiecīgā ražošanas objekta teritorijas, nosakot
izmantošanas ierobežojumus.
124.7. Katrā konkrētā gadījumā tāda objekta izvietošana, kam nepieciešama sanitārā aizsargjosla,
jāpamato un jāsagatavo ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” vai 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reăionālā
vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams uz
vidi novērtējums” prasībām.
125. Drošības aizsargjoslas ap ogĜūdeĦraža ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ėīmisko
vielu un produktu cauruĜvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumiem saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, 20.10.1998. Ministru kabineta noteikumiem Nr.414 "Drošības
aizsargjoslu ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika un
05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika”, tajā skaitā:
125.1. Aizsargjosla ap degvielas uzpildes stacijām – 25 metri no tvertnēm un degvielas uzpildes
iekārtām.
125.2. Aizsargjoslas ap aizsprostiem -- saskaĦā ar 20.02.2007. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem” un 25.02.2003. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.94 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus
un lejpus aizsprostiem”.
125.3. Drošības aizsargjoslas platumu ap vēja ăeneratoriem (nosaka saskaĦā ar Aizsargjoslu
likumu vai 05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 "Enerăētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, ja to jauda ir lielāka par 20 kilovoltiem) –
Siguldas novadā nav.
125.4. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas
stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes
savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu gāzes
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu gāzes balonu
noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiĜu gāzes uzpildes stacijām (nosaka saskaĦā
ar 05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika”):
125.4.1. pārvades gāzes vadiem Rīga – Pleskava un Rīga – Izborska (P>1.6MPa, DN 700
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mm) – 150 metri katrā pusē no gāzesvada ass;
125.4.2. pārvades gāzes vada atzaram uz gāzes regulēšanas staciju „Sigulda” (P>1.6MPa,
DN 150mm) – 75 metri katrā pusē no gāzesvada ass;
125.4.3. gāzes regulēšanas stacijai (GRS) „Sigulda” – 75 metri no nosacītas vertikālas
virsmas ārpus šī objekta būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām
konstrukcijām;
125.4.4. gāzesvadu īpašnieks vai valdītājs uztur ugunsdrošā stāvoklī un attīra no sausās
zāles, krūmiem un kokiem gāzesvadu trasi, kurā spiediens gāzesvados ir lielāks
par 1,6 megapaskāliem, - trīs metrus platā joslā uz katru pusi no gāzesvada ārējās
malas; aizsargjoslās ap sašėidrinātās gāzes vai dabasgāzes uzpildes stacijām - 10
metru platu joslu aiz teritorijas nožogojuma; aizsargjoslās ap gāzes savākšanas
punktiem un kompresoru stacijām – 10 metru platu joslu aiz teritorijas nožogojuma;
125.4.5. ogĜūdeĦražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ėīmisko vielu un
produktu cauruĜvadu, tilpĦu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumu
īpašnieks vai valdītājs uztur ugunsdrošā stāvoklī un attīra no sausās zāles,
krūmiem un kokiem cauruĜvadu trasi – piecus metrus platā joslā uz katru pusi no
malējā vada; aizsargjoslā ap tilpnēm, pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām,
rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm un naftas un naftas
produktu uzsildīšanas punktiem – 10 metru platu joslu aiz teritorijas nožogojuma.
125.5. Drošības aizsargjoslas gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus,
bīstamas ėīmiskās vielas un produktus (nosaka saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu un
18.07.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 „Metodika drošības aizsargjoslu
noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ėīmiskās
vielas un produktus”) dzelzceĜa līnijai Rīga (pasažieru stacija) – Valga.
125.5.1.1. blīvi apdzīvotās vietās (pilsētā un ciemos) – 25 m katrā pusē no malējās
sliedes, bet ne mazāk par dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platumu;
125.5.1.2. ārpus blīvi apdzīvotām vietām – 50 m katrā pusē no malējās sliedes.
125.6. Drošības aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 mm un lielāks –
saskaĦā ar 05.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.
3.3.6. Tauvas joslas
126. Tauvas joslas Siguldas novadā tiek noteiktas saskaĦā ar Zvejniecības likumu.
127. Gar privāto ūdeĦu krastiem tauvas joslas platums ir 4 metri, gar pārējo ūdeĦu krastiem – 10 metri.
128. Tauvas josla netiek noteikta, ja privātie ūdeĦi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daĜa
pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeĦos nepieder valstij.
129. Zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo Zvejniecības likums,
citi normatīvie akti un Apbūves noteikumi.
130. Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaĦošanas ar zemes īpašnieku paredzēta
kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeĦu uzraudzībai un izpētei, vides aizsardzības, ugunsdrošības un
glābšanas pasākumu veikšanai.
3.3.7. Risku vietas
131. Novada teritorijā konstatētas dažādu risku vietas, kurās dabas apstākĜi un notiekošā cilvēka darbība
veicina/var veicināt negatīvu procesu vai parādību attīstību, un tādējādi ietekmēt ainavu ekoloăisko
un vizuālo struktūru, kā arī cilvēka dzīves vides kvalitāti. Kartēs „Siguldas novada plānotā (atĜautā)
teritorijas izmantošana” M 1:16 000, „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M
1:8000 un kartē „Ainavu plāns. 1. Ainavu vērtības un riski” attēlotas šādas risku vietas:
131.1. Transporta avāriju riska josla Gaujas nacionālā parka teritorijā un Siguldas pilsētas teritorijā
ap dzelzceĜu un Vidzemes šoseju;
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131.2. Augsnes erozijas attīstības areāli – teritoriāli saistās ar Pakaušu pauguraini, Kārtūžu –
Akseles paugurvalni un Eglenes pauguraini un Turaidas pilskalna nogāzēm;
131.3. Gravu veidošanās riska josla Gaujas senielejas malā Nurmižu (Vildogas) aizsargājamo
ainavu zonā (Gaujas nacionālā parka teritorijā) un Siguldas pilsētas teritorijā, kā arī Allažu
Sauleskalna apkārtnē;
131.4. Derīgo izrakteĦu ieguves vietas (darbojošās un plānotās);
131.5. Nurmižu muiža ar apkārtni (Gaujas nacionālā parka teritorijā), kas ir vēsturiski apdzīvota
vieta (pašreiz destruktīva vide), kā arī vizuāli un ekoloăiski jutīga teritorija. Teritorijas
plānojuma īstenošanas gaitā nepieciešams izstrādāt lokālo ainavu plānu (detālisko ainavu
plānu vai šis plāns var būt detālplānojuma sadaĜa), lai precizētu plānotās attīstība ieceres,
izvērtējot kultūrvēsturisko mantojumu;
131.6. Jūdažu un Ummuru ezeru apkārtne, kur riski saistās ar augošajām apbūves slodzēm, ezeru
krastmalu pieejamības samazināšanos, ezera ūdens piesārĦošanu, kas apdraud peldvietu
izmantošanu. Šīm teritorijām nepieciešams izstrādāt piekrastes aizsargjoslu
apsaimniekošanas plānus;
131.7. Applūstošās teritorijas Gaujai, Vējupītei un Tumšupei, kuru izmantošanā jāievēro
Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteiktās prasības;
131.8. Karsta procesu darbības bīstamās teritorijas Allažu pagasta teritorijā - Ezernieku karsta
kritenes, Velna dīėa, Mazvildu un Veău dīėu rajonā;
131.9. Vietās, kuras plānojuma grafiskajos materiālos – teritorijas pašreizējā izmantošanā norādītas
kā pamestās un vizuāli piesārĦotās vietas (neapdzīvotas lauku sētas, bijušās muižas vai to
drupas, bijušie ražošanas objekti, bijušie karjeri u.tml.), ir jāveic teritoriju sakārtošana vai
ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās darbības izraisītajām izmaiĦām, izstrādājot
atsevišėus teritoriju detālplānojumus un/vai apbūves projektus. Teritoriju detālplānojumus
jāizstrādā pēc Ħemot vērā detalizētas situācijas izpētes un apsekošanas secinājumus un ja
nojaucamais objekts ir/bija sabiedriski nozīmīgs.
131.10. Ar Sosnovska latvāĦiem invadētās teritorijas.
132. Gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeĦu novadīšana, gravu gultĦu
nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana.
133. Pilsētā, kur Gaujas ielejas nogāzēs iespējami noslīdeĦi, jāparedz virszemes un pazemes ūdeĦu
plūsmu regulēšana. PretnoslīdeĦu pasākumi jāparedz, pamatojoties uz kompleksu ăeoloăisko un
hidroăeoloăisko apstākĜu izpēti.
134. Turpmākajā plānošanas procesā jāprecizē esošās un potenciālās karsta procesa teritorijas. Šajās
teritorijās rūpīgi jāizvērtē plānotā darbība - būvniecība, intensīva mežizstrāde un lauksaimniecība,
antropogēnas slodzes ietekme, mehānisko transportlīdzekĜu, īpaši smagas tehnikas, radītais
spiediens uz augsni u.c. faktori. Jāveic šo teritoriju ăeoloăiskā un hidroăeoloăiskā izpēte. Ir
jānodrošina sabalansēta pazemes ūdeĦu izmantošana, lai neveicinātu procesu pastiprināšanos
antropogēnās darbības dēĜ.
3.4. ŪdeĦu un zaĜumu teritoriju izmantošanas vispārīgie noteikumi
135. ŪdeĦu un zaĜumu teritorijas ietver virszemes ūdensobjektus, mežus novada lauku teritorijā un
Siguldas pilsētā, dabiskās ūdensmalas, zaĜumus upju terasēs, publiskās koptās zaĜumvietas pilsētas
un novada teritorijā, kā arī aizsargājamās dabas teritorijas, pludmales pie ūdenskrātuvēm, kur
apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana atkarībā no attiecīgās teritorijas
daĜas īpatnībām ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību.
136. ŪdeĦu un zaĜumu teritoriju izmantošanā, iekārtošanā un aizsardzībā jāĦem vērā atbilstošie spēkā
esošie normatīvie akti, Siguldas novada domes 11.05.2005. saistošie noteikumi Nr.6 „Siguldas
novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi” un Apbūves noteikumu prasības.
137. Gaujas Nacionālā parka teritorijas izmantošanu nosaka Gaujas nacionālā parka likums un Ministru
kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un
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izmantošanas noteikumi”.
138. Ja paredzēts izveidot jaunu dīėi, kas ir vienāds vai lielāks par 0,1 ha, nepieciešams būvprojekts, kuru
izstrādājot jāievēro 23.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” un Ministru kabineta
16.03.2010. noteikumu Nr.261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”
prasības, ievērojot 10 m apbūves līniju no zemes gabala robežām līdz dīėa malai. Ja paredzēts
izveidot jaunu dīėi, kas paredzēts mazāks par 0,1 ha, nepieciešams saskaĦot skici Siguldas novada
būvvaldē, norādot dīėa izvietojumu zemes vienībā un plānoto lielumu. Izbūvējot vairāku, atsevišėu
raktu dīėu kaskādi vienā zemes gabalā, jāveido caurteces, nodrošinot nepieciešamo ūdens
caurplūdumu.
139. Uz zemes vienībām, kurās paredzēta apbūve, atrodošie meži un atsevišėas koku grupas jeb puduri
nedrīkst būt izcirsti, izĦemot tos, kuri atrodas uz būvei (arī ēkai) nepieciešamā laukuma un kas var
apdraudēt ēkas/būves drošību.
140. Privāto, pašvaldības un valsts mežu apsaimniekošanu un aizsardzību reglamentē „Meža likums” un
ar to saistītie normatīvie akti un Apbūves noteikumu prasības.
141. Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot vispārējās dabas
aizsardzības prasības, nodrošinot meža bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu, saglabājot meža
spēju pasargāt augsni no erozijas, pasargājot virszemes un pazemes ūdeĦus no piesārĦošanas un
saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus (vēsturiski ceĜi, bijušās mājvietas, koki,
vēsturiskas inženierbūves u.tml.) mežā.
142. Bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai mežos ir izdalāmi īpaši aizsargājami meža iecirkĦi –
mikroliegumi, aizsargājamas zonas gar ūdeĦiem un mitrzemēm. Šo mikroliegumu izveidošanas
kārtību un apsaimniekošanas režīmu nosaka Ministru kabinets.
143. Uzturoties mežā, jāievēro meža ugunsdrošības noteikumi, noteiktā kārtība atpūtas vietu
izmantošanā, nedrīkst bojāt meža augsni un meža infrastruktūru, piesārĦot mežu ar atkritumiem,
postīt putnu ligzdas un skudru pūžĦus, kā arī citādi kaitēt meža augiem un dzīvniekiem.
144. Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma meža
ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju, meža augu un dzīvnieku sugu
aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā. Ja
fiziskās personas tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir ierobežotas, meža īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.
145. Prasības koku ciršanai novada teritorijā nosaka Siguldas novada domes 11.05.2005. saistošie
noteikumi Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi”, šie Noteikumi, kā arī:
145.1. meža zemēs – Meža likuma 39.pants un 31.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.892
„Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”;
145.2. Gaujas nacionālā parka teritorijā – Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.317 „Gaujas
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi";
145.3. ārpus meža zemes – 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.309 „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes”.
146. Aizliegts nocirst kokus, kuri sasnieguši Ministru kabineta noteikto īpaši aizsargājamo koku - dižkoku
– izmērus.
147. Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu var atĜaut ar ikreizēju Ministru kabineta
rīkojumu šādos gadījumos:
147.1. veicot zemes maiĦu likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
mikroliegumos” noteiktajos gadījumos un kārtībā;
147.2. ja valsts meža zeme atbilstoši Meža likuma noteikumiem nepieciešama likumā „Par
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pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai: ceĜu būvniecība,
kapsētu izveidošana vai paplašināšana, parku ierīkošana un uzturēšana, Ħemot vērā, ka šī
zeme nav tālāk atsavināma citām personām vai nododama privatizācijai, kā arī nav
apgrūtināma ar lietu tiesībām, un 19.09.2006. Ministru kabineta noteikumos Nr.776 „Valsts
meža zemes atsavināšanas kārtība” prasības;
147.3. privatizējot, kā arī atsavinot zemi ēku (būvju) īpašniekiem: zemi, ko aizĦem ēkas (būves)
tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku (būvju) īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei), līdz 0,12
hektāru platībā, kas privatizējama vai atsavināma Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā.
148. Siguldas novada teritorijā parku ierīkošanu, restaurāciju, rekonstrukciju vai renovāciju un
apsaimniekošanu jāveic atbilstoši 03.10.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.819 „Parku
ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi” un Apbūves noteikumu prasības.
149. Parkus ierīko saskaĦā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu, detālplānojumu un izstrādātu
būvprojektu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vēsturiskam parkam (objektam, kas vecāks par 50
gadiem) detālplānojumu izstrādā visai parka teritorijai, nepieĜaujot tajā turpmāku zemes vienību
sadalīšanu, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un
ainavu arhitektūras detaĜas. Izstrādājot detālplānojumu vēsturiska parka atjaunošanai vai
paplašināšanai, ievēro Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas izdotos norādījumus un
vides eksperta bioloăiskās daudzveidības jomā (dendrologa) atzinumu par parka dendrofloras
sastāvu un nepieciešamo aizsardzību.
150. Ja parku plānots ierīkot, mainot meža vai lauksaimniecības zemes lietošanas veidu, zemes
transformāciju veic saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par meža zemes un lauksaimniecības zemes
transformāciju.
151. Ja parka teritorija nepieder pašvaldībai, pašvaldība ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju slēdz
līgumu, kurā nosaka savstarpējos pienākumus un atbildību par parka apsaimniekošanu un publisku
pieejamību.
152. Parka teritorijā aizliegta zemes lietojuma veida maiĦa un būvniecība, ja tā nav saistīta ar konkrētā
parka funkciju nodrošināšanu un parka labiekārtošanu.
3.5. Apbūves teritoriju izmantošanas vispārīgie noteikumi
3.5.1. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītāji
153. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītāji Apbūves noteikumos
noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemes vienībām, bet tie neattiecas uz tām zemes vienībām,
kas paredzēti objektiem tehniskās apbūves teritorijā.
154. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītājus aprēėina atbilstoši
Apbūves noteikumu 6.pielikumam.
155. Ja vienā zemes vienībā plānotas vairākas atĜautās izmantošanas, tad apbūves blīvuma, apbūves
intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītājus aprēėina katrai izmantošanai atsevišėi, Ħemot vērā
Apbūves noteikumu atbilstošo punktu prasības.
156. Ja zemes vienības daĜa atrodas ielu sarkanajās līnijās, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, mežu
teritorijās un koptās zaĜumvietās/ zaĜumu teritorijās, kurās nav plānota apbūve, kā arī, ja tajās ir
virszemes ūdensobjekts, tad, aprēėinot apbūves blīvuma, apbūves intensitāti un brīvās zaĜumu
teritorijas rādītāju, to neskaita zemes vienības platībā, izĦemot, ja Apbūves noteikumos nav noteikts
savādāk.
157. Vienas zemes vienības brīvās zaĜumu teritorijas daĜu nedrīkst uzskatīt par otras zemes vienības
brīvās zaĜumu teritorijas daĜu.
158. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītāji atsevišėām apbūves
teritorijām ir noteikti Apbūves noteikumu atbilstošajās nodaĜās.
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3.5.2. Būvju augstuma ierobežojumi
159. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceĜa pusē no projektētā zemes līmeĦa
ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai ēkas daĜai (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 9.pielikumu). Pagalmā ēkas augstumu mēra tās vidū no pagalma virsmas projektētā
vidējā līmeĦa, kas nedrīkst pārsniegt 30 cm virs blakus esošo zemes vienību pagalmu zemes
virsmas līmeĦa augstuma atzīmi.
160. Atsevišėu apbūves teritoriju atĜautie apbūves augstumi ir noteikti Apbūves noteikumu atbilstošajos
punktos.
161. Ja ēkas daĜām ir dažāds stāvu skaits vai ēka izvietota mainīga reljefa zemes vienībā, stāvu skaitu
nosaka atsevišėi katrai ēkas daĜai un norāda lielāko stāvu skaitu, kam jāatbilst attiecīgajā
izmantošanā atĜautajam stāvu skaitam.
162. Pārbūvējot bijušās ražošanas ēkas, pieĜaujama stāvu skaita palielināšana, nepārsniedzot
pārbūvējamās ēkas pašreizējo augstumu, ja tas ir lielāks par apbūves noteikumos atĜauto maksimālo
ēkas augstumu.
163. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz arhitektonisku akcentu:
virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju,
zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, skatu torni.
3.5.3. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas, citi riska objekti
164. Veicot ēku projektēšanu un būvniecību, jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās drošības aizsargjoslas
ap naftas un naftas produktu noliktavām un krātuvēm, un to minimālie lielumi.
165. Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šėidrās degvielas glabāšanai līdz
pirmskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošo skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāru
zemes vienību robežām vai līdz dzīvojamo un publisko ēku un būvju sienām jāpieĦem ne mazāk par
100 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. Papildus
jāievēro šādi attālumi:
165.1.
165.2.
165.3.
165.4.
165.5.

30 metri no skuju koku mežu masīviem;
25 metri no lapu koku masīviem;
40 metri no dzelzceĜa sliežu klātnes malējās sliedes;
25 metri no ražošanas būvēm;
50 metri no dzīvojamām ēkām.

166. Auto transporta tehniskās apkopes stacijas, auto mazgātavas būvniecība un darbība ir atĜauta tikai
teritorijas plānojumā noteiktajās tehniskās apbūves, ražošanas apbūves teritorijās vai degvielas
uzpildes stacijās.
167. Degvielas uzpildes staciju, šėidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu būvniecība,
izvietojums un ekspluatācija nav pieĜaujama:
167.1.
167.2.
167.3.
167.4.
167.5.
167.6.
167.7.
167.8.
167.9.

bez Lielrīgas reăionālas vides pārvaldes tehnisko noteikumu prasību ievērošanas;
īpaši aizsargājamu dabas objektu teritorijās vai to aizsardzības joslās;
ūdenstilpĦu un ūdensteču aizsargjoslās;
aizsargjoslās ap ūdens Ħemšanas vietām;
pilsētās koptajās zaĜumvietās/ zaĜumu teritorijās;
ciemu koptās zaĜumvietās/ zaĜumu teritorijās;
piemiĦas vietu, pieminekĜu tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem;
aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm;
elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās.

168. AtĜauts ekspluatēt un būvēt tikai stacionāra tipa degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijas (arī
sabiedrisko tualeti, taksofonu), kas izvietojamas speciāli šai funkcijai iekārtotos laukumos. Degvielas
uzpildes un gāzes uzpildes stacijām jābūt kvalitatīvi un estētiski noformētām, to teritorijām sakoptām,
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labi izgaismotām un ierīkotiem apstādījumiem, kā arī jābūt paredzētai no satiksmes drošības
viedokĜa drošai iebraukšanai un izbraukšanai ar attiecīgām norādījuma zīmēm.
169. Degvielas uzpildes stacijās jāparedz lietus notekūdeĦu savākšana un attīrīšana, kā arī novērojumu
tīkla izveide pazemes ūdeĦu un grunts kvalitātes kontrolei. Gāzes uzpildes stacijām jābūt
nodrošinātām ar lietus notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas iekārtām.
170. Projektējot un ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes jāievēro 16.05.2006. Ministru
kabineta noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.
171. Pirms degvielas uzpildes staciju, gāzes uzpildes staciju un auto transporta tehniskās apkopes staciju
(auto mazgātavas) būvniecības (projektēšana un būvdarbi) uzsākšanas jāveic vides aizsardzības
prasību nodrošināšana.
172. Objektiem, kuru darbība saistīta ar rūpnieciskā riska radīšanu, nepieciešams veikt rūpnieciskā riska
novērtējumu.
173. Sprādzienbīstamas būves vai telpas aprīko ar aizsargsistēmām, Ħemot vērā 28.06.2011. Ministru
kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””
prasības.
3.5.4. Ēku un būvju konstruktīvās daĜas un elementi
174. Jebkurai ēkai un būvei, to daĜām, konstrukcijām un elementiem jābūt projektētiem, izbūvētiem,
ekspluatētiem tā, lai tie atbilstu 27.03.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”” prasībām, nodrošinot:
174.1. mehānisko stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēka veselībai
un videi;
174.2. lietošanas drošību; aizsardzību pret trokšĦiem;
174.3. enerăijas ekonomiju un siltuma izolāciju.
175. Konkrētus prasību līmeĦus atsevišėiem būvju tipiem nosaka Latvijas būvnormatīvi un citi normatīvie
akti.
176. Vietās, kur vietējo apstākĜu un ekonomisko apsvērumu dēĜ ir lietderīgi izmantot pazemes telpu
(pazemi), var paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes būves saskaĦā ar
sanitārajām un ugunsdrošības prasībām. Pazemes būvju jumtiem jāparedz labiekārtojums.
177. Pazemes telpu nav ieteicams izmantot, ja gruntsūdens līmenis zemes gabalā ir augstāks par 2 m no
plānotās zemes virskārtas.
178. Fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm ir šādas prasības:
178.1. Katra zemes vienības īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasāde, ūdens notekcaurules, renes
un jumts.
178.2. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiĦu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un
sniega kupenu krišanai uz ietves un ielas braucamās daĜas.
178.3. Novada teritorijā nav atĜauti zilas (metāla krāsojums RAL 5012), rozā (metāla krāsojums
RAL 4003) un tiem līdzīga krāsojuma jumti.
178.4. Jauniem jumtiem un seguma nomaiĦai nav atĜauts izmantot azbestu saturošus jumta
materiālus. Demontējot esoša jumta materiālu, kas satur azbestu, līdz demontāžas darbu
uzsākšanai, jābūt noslēgtam līgumam ar personu, kam noteiktā kārtībā reăionālajā vides
pārvaldē ir izsniegta atkritumu, t.sk. bīstamu, apsaimniekošanas atĜauja.
178.5. Pilsētas teritorijā, izĦemot Gaujas senlejas zonā, teritorijā uz dienvidiem no Saltavota ielas
līdz pilsētas robežai un zemes īpašumos „Brūveri” un Brūveri -1”, nav atĜauts būvēt guĜbūves
ēkas, kā arī izmantot guĜbūvi imitējošu apdari.
178.6. Katras ēkas ielas pusē, cik tālu tas saskaras ar ietvi, jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un
notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko
tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcauruĜu apakšējā daĜa nedrīkst būt augstāk
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par 15 centimetri virs ietves.
178.7. Nav atĜauta patvaĜīga satelītantenu novietošana uz jumtiem un balkoniem, izĦemot
savrupmājas, virs erkeriem vai to piestiprināšana pie ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu.
178.8. Nav atĜauta dūmvadu, kas saistīti ar alternatīvajām apkures sistēmām, kā arī ventilācijas
cauruĜvadu izvadīšana un kondicionieru uzstādīšana ēkas fasādē pret ielu.
178.9. Nav atĜauta patvaĜīga fasāžu un jumtu krāsošana. Tā jāveic saskaĦā ar ēkas būvprojektā
akceptēto krāsojumu. Esošu ēku pārkrāsošanas gadījumā, krāsošana jāveic saskaĦā ar
pašvaldības Būvvaldē saskaĦotu krāsu. Fasāžu krāsojumā nav pieĜaujama tīro pamattoĦu
lietošana.
178.10. Apgaismes ėermeĦi pieslēdzami pazemes kabeĜiem vai kabeĜiem ēku sienās. KabeĜi nedrīkst
būt redzami ēku fasādēs.
179. Logiem, durvīm, lodžijām, balkoniem un skatlogiem ir šādas prasības:
179.1. Ēku un/vai dzīvokĜu īpašniekiem, valdītājiem veicot atsevišėu logu un ārdurvju nomaiĦu,
mainot nomaināmā loga vai ārdurvju formu, dalījumu, krāsas toni, materiālu un ailes
izmērus, jāsaĦem atĜauja par tiesībām veikt darbus Siguldas novada būvvaldē. Ēkas lietotāji,
nomnieki var veikt minētās darbības tikai pēc to saskaĦošanas ar ēkas īpašnieku.
179.2. DaudzdzīvokĜu māju lodžiju pārbūvēšanu un aizstiklošanu (izĦemot bezrāmja stiklojumu),
logu nomaiĦu pret atšėirīgām logu formām un dalījumu, kā arī arhitektoniski atšėirīgu
ārdurvju nomaiĦu atĜauts veikt tikai pēc vienota, visas ēkas fasādes rekonstrukcijas vai
renovācijas projekta akceptēšanas.
179.3. Jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās atĜauta vienīgi tad, ja tie atbilst ēkas
arhitektoniskajam stilam un konstruktīvajam izveidojumam.
179.4. Jaunu skatlogu un publiskas izmantošanas telpu ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic tikai
pēc akceptēta fasādes rekonstrukcijas projekta.
179.5. Virs skatlogiem atĜauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk par 0,5 m un
kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.
3.5.5. Aizsardzība pret trokšĦiem, vibrāciju un smakām
180. Akustiskā trokšĦa pieĜaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpām, kā arī teritorijām
jāpieĦem atbilstoši 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas
kārtība” un 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju no
iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
181. TrokšĦa līmeĦa rādītāji galvenajiem trokšĦa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšĦa
kartēm, bet, ja tās nav, akustisko mērījumu vai aprēėinu rezultātā, atbilstoši Latvijas valsts
standartam LVS ISO 1996:2002.
182. Siguldas novada teritorijā iespējams paaugstināts vides troksnis gar valsts galvenajiem autoceĜiem
un dzelzceĜu. Veicot dzīvojamo un sabiedrisko ēku rekonstrukciju, renovāciju vai būvniecību
teritorijās ar paaugstinātu trokšĦu līmeni, ēkas jāaprīko ar īpašu skaĦas izolāciju pret viena veida vai
vairāku veidu vides trokšĦiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod
iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšĦa. Ieteicams pielietot skaĦu izolējošus apdares
materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildus skaĦu slāpējošu efektu.
Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā trokšĦa aizsardzība katrā dzīvoklī vai telpā
atkarībā no tās paredzētās izmantošanas.
183. TrokšĦa samazināšanas līdzekĜi (prettrokšĦa pasākumi) projektējami atbilstoši 29.04.2004. Ministru
kabineta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 „Būvakustika””
prasībām.
184. Dzīvojamās un publiskajās ēkās jāievēro prasības, kas noteiktas 25.01.2011. Ministru kabineta
noteikumos Nr.76 „Noteikumi par trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās”.
185. Vibrācijas lielumus dzīvojamo un publisko ēku telpās, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselības
aizsardzību pret vibrācijas nelabvēlīgo ietekmi, pieĜaujami atbilstoši 25.06.2003. Ministru kabineta
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noteikumu Nr.341 „Noteikumi par pieĜaujamiem vibrācijas lielumiem dzīvojamo un publisko ēku
telpās” prasībām.
186. Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz iedzīvotāju labsajūtu un potenciāli pārsniegtās smaku
koncentrācijas samazināšanai jāpiemēro 27.07.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.626 „Noteikumi
par piesārĦojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
smaku izplatīšanos”.
187. Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas jebkuros tehnoloăiskos procesos uz teritorijas robežas un ārpus
tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieĜaujamās koncentrācijas apdzīvotās vietās.
3.6. Redzamības nodrošināšana pie ielu un ceĜu krustojumiem
188. Uz stūra zemes vienībā visās apbūves teritorijās nedrīkst būvēt vai pārbūvēt nekādu ēku vai būvi
tādā veidā, ka tā traucē skatu no 0,8 līdz 2,5 metriem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeĦa trīsstūra
teritorijā, ko ierobežo stūra zemes vienības sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm
sarkanajām līnijām, attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ko nosaka atbilstoši Latvijas
standarta LVS 190-3:1999 3.8. un 3.9.tabulas, kā arī 3.3. un 3.18.punktu prasībām (skatīt Apbūves
noteikumu 4.pielikumu). Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, pārvietojami
objekti (kioski, furgoni, reklāmas stendi un citi elementi), koki un krūmi augstāki par 0,5 metri.
189. Ja esošā apbūve neĜauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības
drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskajām ierīcēm.
190. Izvietojot apbūvi dzelzceĜa tuvumā jāievēro ar Aizsargjoslu likumu noteiktās ekspluatācijas un
drošības aizsargjoslas, kas noteiktas Siguldas novada teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas
kartē.
191. Paredzot pieslēgumus valsts autoceĜiem, kā arī ievērojot uzbraukšanas un tuvošanās redzamības
brīvlauku, ievērot Latvijas valsts standartu LVS 190-1:2000 „CeĜa trase”, LVS 190-3:2009 „CeĜu
vienlīmeĦa mezgli” un citu ar transporta kustību saistīto normatīvo aktu prasības.
3.7. Vispārīgas prasības autostāvvietu ierīkošanai un velosipēdu novietošanai
192. Noteikumu prasības transportlīdzekĜu novietošanai neattiecas ne uz vienu Apbūves noteikumu
pieĦemšanas dienā esošu ēku vai būvi līdz brīdim, kad tiek mainīta tās izmantošana vai stāvu
platība, kā rezultātā mainās nodarbināto skaits, dzīvokĜu skaits, vietu skaits vai kāds cits raksturojošs
lielums, kas prasītu palielināt vai samazināt transportlīdzekĜu novietošanai nepieciešamo laukumu.
Tad šāds laukums ir jānodrošina, Ħemot vērā Apbūves noteikumu prasības.
193. Nepieciešamo velosipēdu novietĦu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka
attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un Apbūves noteikumi. Vispārējā gadījumā nepieciešamo
transportlīdzekĜu novietĦu skaitu nosaka, rēėinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m2 stāvu
platības, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
194. Nepieciešamo autonovietĦu skaitu būvēm, kas nav minētas Apbūves noteikumos, nosaka saskaĦā
ar LVS 190-7:2002 A pielikumu „Orientējoši dati par pieprasījumu pēc stāvvietām pie sabiedriski
izmantojamiem objektiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem.
195. Katrā transportlīdzekĜu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējā auto
novietĦu skaita paredz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izvietojot speciāli pielāgotas - 3,5 m
platas auto novietnes.
196. Autostāvvietas jāizbūvē uz tās pašas zemes vienības, kura atĜautai izmantošanai tās nepieciešamas,
ievērojot Latvijas valsts standarta LVS 190-7:2002 „VienlīmeĦa autostāvvietu projektēšanas
noteikumi” prasības, izĦemot gadījumus, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības prasībām, kā arī
šo prasību nevar izpildīt pilsētbūvnieciskās situācijas dēĜ un Apbūves noteikumos nav noteikts
savādāk.
197. Gadījumos, kad autostāvvietas nav iespējams izbūvēt tajā pašā zemes vienībā, uz kuras atrodas
objekts, to izbūve var būt pieĜaujama ielas sarkanajās līnijās, ja to saskaĦo pašvaldības Būvvalde.
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Izbūvi veic par ierosinātāja līdzekĜiem, tam nepretendējot uz kompensāciju un izbūvētā objekta
īpašuma tiesībām. Šādi izbūvētām autostāvvietām ir publiskas autostāvvietas statuss.
198. 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 atsevišėi un to summē.
199. Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai izmantošanai, izĦemot,
ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu un lietošanas laiki
nesakrīt.
200. Izbūvējot transportlīdzekĜu stāvvietas, jāievēro Apbūves noteikumos noteiktās brīvās zaĜumu
teritorijas platības.
201. Vietās, kur ir pieejama centralizētā lietusūdens kanalizācijas sistēma, jānodrošina, lai lietusūdeni
varētu savākt un novadīt lietusūdens kanalizācijas sistēmā. TransportlīdzekĜu novietnē ar 50 un
vairāk transportlīdzekĜu ietilpību, kur nav pieejama centralizēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma,
nodrošina lietus ūdens savākšanu un attīrīšanu, izveidojot uztvērējakas un filtrus (naftas produktu
uztvērējus) ar attīrītā lietus ūdens iesūcināšanu gruntī.
202. Lielas ietilpības autostāvvietu (virs 200 transportlīdzekĜiem) nodrošina ar publiski pieejamām
tualetēm un ar dalītās atkritumu savākšanas un šėirošanas konteineriem.
203. Autostāvvietā ar ietilpību virs 50 auto novietnēm vismaz 10% no transportlīdzekĜu novietnes kopējās
teritorijas paredz apstādījumiem ar kokiem un/vai krūmiem.
204. Veicot esošo kultūras un izklaides iestāžu ēku apmeklētājiem nepieciešamās autostāvvietu
nodrošinājuma aprēėinus, papildus pieĜaujams ievērtēt publisko autostāvvietu nodrošinājumu 500
metru rādiusā no objekta.
205. Veicot mežaparku, atpūtas un atklātu sporta objektu darbības un atsevišėu publisku pasākumu
nodrošināšanai nepieciešamos autostāvvietu nodrošinājuma aprēėinus, papildus pieĜaujams ievērtēt
publisko autostāvvietu nodrošinājumu 1000 metru rādiusā no objekta.
206. Ieteicams 2% atklāto autostāvvietu platības paredzēt vieglajām automašīnām un pikapiem ar
garumu virs 5 metriem.
207. Zemes vienības lielums vienai mašīnai virszemes autostāvvietā jāpieĦem 25 m2, velosipēda
stāvvietai – 3,75 m2, motocikla stāvvietai – 5 m2, tūristu autobusa stāvvietai – 75 m2. Projektējot
autostāvvietas autobusiem un kravas automašīnām jāievēro automašīnu izmēri un paredzētā
darbība autostāvvietā.
208. Izveidot autostāvvietas uz ielu braucamās daĜas drīkst, ja tiek nodrošināts minimālais braukšanas
joslas platums ielās katrā virzienā 3, 5 metri, bet piebrauktuvēs 2,75 metri.
209. Autostāvvietu piebraucamo ceĜu katrai kustības joslai jābūt vismaz 3,0 metru platai.
210. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieĦem ne mazāks par:
210.1. 50 metriem no krustojuma ar galveno (maăistrālo) ielu;
210.2. 20 metriem no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;
210.3. 30 metriem no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
211. Attālumi no virszemes un pazemes garāžām, atklātām autostāvvietām pastāvīgai un īslaicīgai
glabāšanai, tehniskā apkalpes stacijām līdz dzīvojamām un sabiedriskām iestādēm, īpaši līdz skolu,
pirmsskolas bērnu iestāžu, ārstniecības iestāžu (ar stacionāriem) zemes vienībām, jāpieĦem ne
mazāki par norādītajiem Apbūves noteikumu 5.pielikumā.
212. Nedrīkst izvietot autostāvvietas vietās, kur tās šėērso gaisa vadu līnijas. Uz pazemes elektrokabeĜu
līnijām drīkst izvietot tikai autostāvvietas īslaicīgai transporta novietošanai.
213. Autostāvvietas dzīvojamos rajonos ar vairāk kā 20 vietām ieteicams dalīt daĜās. Autostāvvietas, kas
ir lielākas par 40 vietām ieteicams atdalīt ar apstādījumu joslām – ne vairāk par 20 autostāvvietām
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vienā daĜā.
214. Paredzot apstādījumus jāievēro plānoto apstādījumu joslu ieteicamie platumi atkarībā no plānotā
labiekārtojuma veida:
214.1. Zālājs – starpjosla platumā no 1,5 līdz 2 metriem;
214.2. Dekoratīvie daudzgadīgie augi – starpjosla platumā vairāk par 2 metriem:
214.2.1. Maza auguma krūmi: platums no 1 līdz 1,5 metriem, augstums no 0,5 līdz 1
metram, ieteicamais attālums starp krūmiem no 0,5 līdz 1 metram;
214.2.2. Augsta auguma dekoratīvie krūmi: platums no 2,0 līdz 5,0 metriem, augstums virs
2,0 metriem, ieteicamais attālums starp krūmiem vidēji 1,5 metri un vairāk;
214.2.3. Dzīvžogs: platums no 1 līdz 1,5 metriem;
214.2.4. Maza auguma lapu koku stādīšanas biezums: vidēji ir no 3 līdz 5 metriem, sakĦu
apmēra rādiuss ir vienāds ar zaru platumu un ir vairāk par 0,8 metriem;
214.2.5. Stādīšanas attālums starp augsta auguma lapu koku stādiem: grupās ne tuvāk par
7 metriem; rindās vidēji no 8 līdz 10 metriem; gar ielām 8 metri. SakĦu apmēra
rādiuss ir gandrīz vienāds ar zaru platumu un ir vairāk par 1,5 metriem;
214.2.6. Koku stādīšana, kuri tiek stādīti ar izveidojušos stumbru. Minimālais attālums no
autostāvvietas zonas malas no 0,7 līdz 1 metram.
3.8. Vispārīgās prasības teritoriju inženiertehniskajai apgādei
215. Inženiertehniskās apgādes objekti, tīkli un citas būves projektējamas, izbūvējamas un
rekonstruējamas atbilstoši normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasībām.
216. Projektējot un būvējot inženierkomunikācijas, jāievēro 28.12.2004. Ministru kabineta noteikumos
Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”
noteiktie minimālie horizontālie attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm un objektiem,
savstarpējie attālumi starp inženierkomunikācijām, kā arī Aizsargjoslu likumā noteiktās
ekspluatācijas aizsargjoslas un to minimālie attālumi.
217. Visās apbūves teritorijās jānodrošina atĜauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde saskaĦā ar
tehniskajiem noteikumiem, kas izdoti ievērojot teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai
inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmas.
218. No jauna būvējamu un rekonstruējamu inženiertehniskās apgādes objektu, t.sk.
inženierkomunikāciju, jauda nedrīkst būt mazāka par tādu raksturlielumu, kas nodrošina teritorijas
plānojumā vai detālplānojumos plānotās izmantošanas funkcionēšanu.
219. Maăistrālās inženierkomunikācijas pilsētā un ciemos jāizvieto ielu sarkano līniju robežās, ar
detālplānojumu noteiktos inženierkomunikāciju koridoros vai joslās starp ielas sarkano līniju un
būvlaidi. Gadījumos, ja nav citas alternatīvas, tehniski un ekonomiski tiek pamatots, tās izbūvē ārpus
ielu sarkanajām līnijām, nepieciešams saĦemt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka, kura
īpašumu paredzēts šėērsot, saskaĦojums plānoto inženierkomunikāciju izbūvei. Teritorijas, kas
nepieciešamas inženierbūvju izvietošanai un inženierkomunikāciju koridori ārpus ielu sarkanajām
līnijām tiek noteikti kā servitūti. Šo teritoriju platību nosaka, atbilstoši inženierkomunikāciju
aizsargjoslu platībai.
220. Gadījumos, ja piebraucamie ceĜi (kuri nav ielas statusā) ir koplietošanā, vēlams inženierkomunikāciju
pievadus risināt kopīgi pa piebraucamā ceĜa trasējumu.
221. Pašvaldība un inženierkomunikāciju īpašnieks nodrošina plānveidīgu maăistrālo tīklu izbūvi ielu
sarkano līniju un inženierkomunikāciju koridoru robežās, pievadot komunikāciju pieslēgumu atzarus
līdz zemes vienības robežām. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina pieslēguma
izbūvi no zemes vienības robežas līdz katrai izmantošanas vietai/ patērētājam zemes vienībā, t.sk.
esošajās ēkās/būvēs. Ja inženierkomunikāciju īpašnieks objektīvu iemeslu dēĜ nespēj nodrošināt
pieslēgumu atzaru izbūvi līdz zemes vienības robežām, lēmumu par atĜaujas izsniegšanu nekustamo
īpašumu īpašniekiem inženierkomunikāciju būvniecībai ielu sarkanajās līnijās pieĦem pašvaldība.
Pēc būvniecības darbu veikšanas pasūtītājs (būvētājs) ir atbildīgs par teritorijas sakārtošanu un
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seguma atjaunošanu.
222. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceĜa, ielas un ietves
seguma atjaunošana.
223. Pilsētā un ciemos dzīvojamās, publiskās, ražošanas apbūves teritorijā jauna apbūve pieĜaujama tikai
pēc maăistrālo inženierkomunikāciju, ielu un piebrauktuvju izbūves. Būvniecības ierosinātājam ir
tiesības pirms paredzēto plānveida maăistrālo tīklu izbūves par saviem līdzekĜiem izbūvēt
nepieciešamos maăistrālos tīklus un nodot tos bez kompensācijas tīklu apsaimniekotājam.
224. Galvenos objektus inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai (inženierbūves) izvieto ražošanas un
tehniskās apbūves teritorijās.
225. Centralizētās ūdensapgādes maăistrālajiem tīkliem jāspēj nodrošināt ugunsdzēsības vajadzībām
nepieciešamais ūdens patēriĦš un spiediens ūdensvada tīklā, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
226. Maăistrālo inženierkomunikāciju pārbūvi ārpus nekustamā īpašuma vai to pārvietošanu uz citu vietu
nekustamā īpašuma robežās, ja to pieprasa nekustamā īpašuma īpašnieks un ja tas ir tehniski
iespējams, veic par ierosinātāja finansiālajiem līdzekĜiem.
227. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, jādemontē nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daĜas,
pārbūves darbu pasūtītājam par saviem finansiālajiem līdzekĜiem jāveic teritorijas sakārtošana, kā arī
ielu un laukumu segumu atjaunošana.
228. Ūdensapgāde:
228.1. Visām ūdensapgādes sistēmām (artēziskiem urbumiem, akām u.tml.) jāatbilst normatīvo
aktu noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiĦa nedrīkst pasliktināt
dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai, un dzeramajam ūdenim
jāatbilst 29.04.2003. Ministru Kabineta noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
228.2. Objektiem jaunveidojamā apbūves teritorijā, kuriem nepieciešama ūdensapgāde,
pašvaldībai jānodrošina centralizēta ūdensapgāde no pilsētas vai ciema kopējās
ūdensapgādes sistēmas, ja objekts atrodas teritorijā ar esošu vai plānotu centralizēto
ūdensapgādi.
228.3. Esošās apbūves teritorijās, kas atrodas centralizēto ūdensapgādes tīklu teritorijā ar esošu
vai plānotu centralizēto ūdensapgādi, atbilstoši to apsaimniekotāju nosacījumiem, visiem
jaunbūvējamiem vai rekonstruējamiem objektiem, kuriem nepieciešama ūdensapgāde,
pašvaldībai jāorganizē centralizēta ūdensapgāde no pilsētas vai ciema kopējās
ūdensapgādes sistēmas.
228.4. Apbūves teritorijās, kuras atrodas ārpus centralizēto ūdensapgādes tīklu esošās vai plānotās
pieslēgumu zonas, kā arī lauku sētās pieĜaujama lokālu ūdensapgādes urbumu ierīkošana,
kā arī grodu vai iedzīto aku ierīkošana. Grodu, iedzīto vai urbto aku būvniecība veicama
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to konstruktīvajam risinājumam ir jāatbilst
normatīvo aktu prasībām un šādiem nosacījumiem:
228.4.1. darbībām, kas saistītas ar dziĜurbumu izmantošanu un ierīkošanu, nepieciešams
saĦemt reăionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus;
228.4.2. urbto aku ierīkošanu atĜauts veikt tikai atbilstoši licencētām uzĦēmējsabiedrībām;
228.4.3. aku konstrukcijai jāatbilst šādām prasībām: to augšējai malai jāatrodas ne mazāk
kā 0,8 metri virs zemes līmeĦa. Apkārt grodu un cauruĜveida akām 1 – 2 metru
platā joslā jāparedz betona vai bruăējuma apmale ar slīpumu ne mazāku kā 0,005
m/m no akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārta 0,5 metru platumā un 1,5 – 2
metru dziĜumā no zemes virsmas;
228.4.4. grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no iespējamiem ūdens
piesārĦojuma avotiem (ateju bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no
kaimiĦu zemesgabalā novietotajiem, ievērojot Aizsargjoslu likumu un 20.01.2004.
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Ministru Kabineta noteikumus Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām
noteikšanas metodika”;
228.4.5. aku, kuras ir seklākas par 20 metriem, izbūvei nav nepieciešama būvniecības
atĜauja un būvprojekts.
228.5. Teritorijās, kurās nav izbūvēti centralizēti ūdensapgādes tīkli, pieĜaujams veidot urbumus
dziĜākus par 20 metriem. Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai nepieciešama zemes dzīĜu
izmantošanas licence (izsniedz Valsts Vides dienesta centrālā struktūrvienība), izĦemot
gadījumu, ja zemes īpašnieki un patstāvīgie lietotāji sava īpašuma robežās personiskām
vajadzībām ierīko iedzītās un urbtās akas dziĜumā līdz 20 metriem. Katram ūdens ieguves
urbumam jābūt urbuma pasei.
228.6. Ja diennaktī tiek iegūts vairāk par 100 m³ pazemes ūdeĦu vai ja pazemes ūdeni pēc ieguves
realizē tirdzniecībā, tad, lai saĦemtu ūdens resursu lietošanas atĜauju, ir nepieciešama
pazemes ūdeĦu atradnes pase.
228.7. Apbūves teritorijās paredzēt ugunsdzēsības ūdensapgādi atbilstoši 01.02.2000. Ministru
Kabineta noteikumu Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” noteiktajām prasībām.
228.8. Ūdens ieguves objektu (artēzisko urbumu) īpašniekiem: jāsakārto stingrā režīma
aizsargjosla, jānodrošina urbuma atveres hermetizācija un urbuma aizsardzība no fiziskas
bojāšanas, jānovērš urbuma un stingra režīma aizsargjoslas applūšana vai piegružošana.
Neizmantotie artēziskie urbumi ir jāaiztamponē.
228.9. Ražošanas uzĦēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no
centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens
padeve pārējiem patērētājiem.
228.10. Aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens Ħemšanas vietas kapsētu aizsargjoslās, izĦemot
gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens Ħemšanas vietas bakterioloăiskās
aizsargjoslas aprēėini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni.
229. NotekūdeĦu attīrīšana:
229.1. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves jāizbūvē atbilstoši 15.06.1999. Ministru kabineta noteikumi
Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves”” prasībām.
229.2. Kanalizācijas sistēma ir jāierīko visos objektos, kur ir iekšējā ūdensapgāde. Katrs objekts
kanalizācijas tīklam ir pievienojams atsevišėi. Objektiem, kuriem nepieciešama notekūdeĦu
attīrīšana, jaunveidojamā apbūves teritorijā pašvaldībai jāorganizē pieslēgums pie pilsētas
vai ciema centralizētās kanalizācijas tīkla, ja objekts atrodas teritorijā ar esošu vai plānotu
centralizēto kanalizācijas sistēmu.
229.3. Esošās apbūves teritorijās, kas atrodas teritorijā ar esošu vai plānotu centralizēto
kanalizācijas sistēmu, atbilstoši to apsaimniekotāju nosacījumiem, visiem jaunbūvējamiem
vai rekonstruējamiem objektiem, kuriem nepieciešama notekūdeĦu attīrīšana, pašvaldībai
jānodrošina pieslēgums pie pilsētas vai ciema centralizētās kanalizācijas tīkla.
229.4. Pēc pievienošanas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem objektā par objekta
īpašnieka līdzekĜiem tiek likvidētas visas izsmeĜamās bedres, iztīrot tās un aizberot ar grunti.
Teritorijās, kur ir izbūvēta kanalizācijas sistēma, jaunu izsmeĜamo bedru ierīkošana ir
aizliegta.
229.5. Nav pieĜaujama virszemes, lietus un gruntsūdeĦu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicama lietus ūdeĦu attīrīšana pirms to ievadīšanas
vaĜējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīėos.
229.6. Visi sadzīves kanalizācijas tīklos ievadītie notekūdeĦi, notekūdeĦi, kas izsūknēti no ūdens
necaurlaidīgām, atsūknējamām krājtvertnēm (izsmeĜamām bedrēm) un pārvietojamām
tualetēm, jānogādā attīrīšanai uz notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm. Lai ierobežotu virszemes
ūdeĦos nonākošo emisiju, jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paĦēmieni vai vidi
saudzējošas tehnoloăijas, kā arī jāievēro 22.01.2002. Ministru Kabineta noteikumi Nr.34
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”.
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229.7. Nav pieĜaujama bioloăiski neattīrītu sadzīves notekūdeĦu ieplūdināšana vaĜējās
ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīėos, kā arī to iesūcināšana gruntī.
229.8. Apbūves teritorijās, kur nav ārējā kanalizācija tīkla, kā pagaidu risinājums pieĜaujama
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana, pamatojot to ar vides izpētes rezultātiem
un ievērojot Aizsargjoslu likumu, 21.07.1998. Ministru Kabineta noteikumu Nr.256
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un
kanalizācija”” 7.punkta prasības 15.06.1999. Ministru Kabineta noteikumu Nr.214 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” p. 4.,7.,15.
prasības un 22.01.2002. Ministru Kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo
vielu emisiju ūdenī” 34.punkta prasības. Projektā jāparedz iespēju tālākā būvniecības
procesā pieslēgties pie centralizētiem notekūdeĦu kanalizācijas tīkliem, ja to izbūve ir
paredzēta teritorijas plānojumā vai detālplānojumā.
229.9. Veicot jaunu apbūvi iepriekš neapbūvētā novada ciema teritorijā, kā pagaidu risinājums līdz
centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, jāparedz individuālas vai kopējas slēgta tipa
bioloăiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta tipa filtrācijas laukus, ievērojot Aizsargjoslu
likuma 28.panta prasības.
230. Energoapgāde:
230.1. SaskaĦā ar 03.09.1998. likuma „Enerăētikas likums” 19.pantu - jaunu energoapgādes
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam atbilstoši likuma 24.pantam, vai saskaĦošanas
procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, kad vietējā pašvaldība ir
atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes objekta ierīkošana vai esošā
objekta vai tā daĜas izmantošanas nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas.
230.2. Enerăijas ražošanas, pārvades un sadales būvju, jaunu elektroapgādes komersantu objektu
projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jaunu elektroietaišu
pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana notiek saskaĦā ar 01.04.2009. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes noteikumiem „Sistēmas pieslēguma noteikumi
elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”.
230.3. Elektroapgādes inženierkomunikāciju uzturēšanā jāievēro Enerăētikas likumā noteiktās
prasības, kā arī neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem
30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaĦo ar
attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju, atbilstoši 05.12.2006. Ministru Kabineta noteikumu Nr.982
„Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām.
230.4. Paplašinot esošo apdzīvoto vietu teritorijas vai izveidojot jaunus ciematus, nekustamo
īpašumu īpašniekiem ir tiesības lūgt pārvietot esošu energoapgādes uzĦēmuma objektu. 20
kV un 0,4 kV gaisvadu līniju pārbūvei jāpieprasa AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus
atbilstoši normatīviem par elektrolīniju ierīkošanu apdzīvotājās vietās. Esošo energoapgādes
uzĦēmumu objektu pārvietošanas izmaksas jāsedz pārvietošanas ierosinātājam, atbilstoši
03.09.1998. likuma „Enerăētikas likums” 23.panta 2.daĜai.
230.5. Ja novada teritorijā tiek plānoti elektroenerăijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5-15 MVA,
nepieciešams rezervēt zemi 0,2 – 0,3 hektāru platībā, 110/20 kV apakšstacijas vai sadales
punktu būvniecībai.
230.6. CeĜi paralēli augstsprieguma elektrolīnijām (330, 110kV) novietojami ārpus elektrolīniju
aizsargjoslām. Izvēloties minētā ceĜa pieĦemamāko variantu, novērtējama nepieciešamība
veikt šėērsojamo 110 kV un 330 kV elektrolīniju rekonstrukciju (balstu maiĦu) ar mērėi
ievērot minimālos horizontālos attālumus līdz elektrolīnijām, kā arī vertikālos gabarītus no
elektrolīniju zemākajiem vadiem līdz ceĜu brauktuvju virsmai. Visus izdevumus, kas saistīti ar
elektrolīniju rekonstrukciju, apmaksā ierosinātājs.
230.7. Ja jaunbūvējamu vai rekonstruējamu objektu nepieciešamās jaudas nodrošināšanai
vajadzīga jaunu transformatoru apakšstaciju uzstādīšana, tās novieto ielu sarkano līniju
robežās. Ja tehniski nav iespējams uzstādīt transformatoru apakšstaciju ielas sarkano līniju
robežās, tad to novieto zemesgabalā, ēkā vai būvē, ja tiek ievērotas normatīvo aktu prasības
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šādu objektu būvniecībai, tam piekrīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kā arī iespējams
nodrošināt brīvu pieeju transformatoru apakšstacijai tās apkalpojošam dienestam.
230.8. Elektrisko tīklu komunikāciju aizsardzības zonā jānodrošina nepārtrauktu (24 stundas
diennaktī) piekĜūšanu, ievērojot inženierkomunikāciju apkalpošanas un aizsargjoslas
noteikumus.
230.9. Novada teritorijā atĜauts uzstādīt vēja ăeneratorus, izĦemot vides un dabas resursu
aizsargjoslās, īpašas nozīmes ainavu teritorijās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā
arī Siguldas pilsētas teritorijā. Vēja ăeneratorus atĜauts uzstādīt atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ħemot vērā 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”, 25.01.2011. Ministru Kabineta noteikumus Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama
paredzētās darbības ietekme uz vidi” un 17.02.2004. Ministru Kabineta noteikumus Nr.91
„Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai,
kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”, kā arī Aizsargjoslu likumu. Vēja
ăeneratora atrašanās zemes gabalā jāplāno tā, lai ăeneratora masta pamats neatrastos
tuvāk no blakus esošā zemes gabala kā attālums, kas ir vienāds ar 2 masta augstumiem,
izĦemot, ja ar zemes gabala īpašnieku, kuru īpašumu skar noteiktais attālums, noslēgta
notariāli apstiprināta vienošanās par šī attāluma samazināšanu.
231. Elektronisko sakaru tīklus un objektus jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 01.03.2011. Ministru Kabineta
noteikumu Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasībām.
232. Siguldas pilsētas teritorijā, kurā ir izbūvēti centralizētās siltumapgādes tīkli, veicot jaunu dzīvojamo
vai publisko ēku būvniecību, būves jānodrošina ar centralizēto siltumapgādi. Ēku tehniskie projekti
izstrādājami atbilstoši 23.09.2003. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.534 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.
233. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem
patērētājiem Siguldas novada teritorijas apdzīvotās vietās, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju,
projektējot jaunus autoceĜus un ielas, kā arī esošo autoceĜu nodalījuma joslā, aizsargjoslā un ielu
sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā un/vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni,
atbilstoši 28.12.2004. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu likumam.
3.9. Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam
noformējumam
234. Labiekārtojuma elementu izvietošanai pilsētas teritorijā un ciemu teritorijās ir nepieciešams
pašvaldības ainavu arhitekta saskaĦojums, izĦemot iežogotas privātas teritorijas.
235. Publiskajos objektos ar lielu apmeklētāju skaitu, tai skaitā masu pasākumu vietas, rekreācijas
objektu vietas, atpūtas vietas dabā un kultūrvēsturiskajā vidē ir jānodrošina ar publiski pieejamām
tualetēm.
236. 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 metru augstumā pie ēkas fasādes ielas pusē vai pie žoga Siguldas pilsētas un
ciemu teritorijās. Ja piekĜūšanai zemes vienībai noteikts ceĜa servitūts, tad mājas numura zīmi
uzstāda tā, lai tā būtu redzama no ielas.
237. Ja daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas galvenās ieejas neatrodas ielas pusē, otru mājas numura zīmi
papildus piestiprina pagalma pusē. DaudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām virs katras kāpĦu telpas
ārdurvīm uzstāda informācijas zīmi ar dzīvokĜu numuriem, kas izgatavota pēc vienota parauga.
238. Teritorijas, gājēju celiĦu un/vai laukumu labiekārtošanai atĜauts izmantot grants, eko-bruăa vai
stiprinātā zāliena segumu, atkarībā no labiekārtojuma teritorijas platības un izmantošanas biežuma.
239. Novada lauku teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz
ceĜa pie iebrauktuves būtu uzstādīts, pēc pašvaldībā noteiktas formas izgatavots, mājas nosaukums.
240. Reklāmas un izkārtnes izvietojamas saskaĦā ar atsevišėu pašvaldības saistošo noteikumu
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prasībām, kas tiks apstiprināti pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, kā arī ievērojot Apbūves
noteikumu šādas prasības:
240.1. Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos,
kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu.
240.2. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daĜas, ainaviski
vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt vizuālo tēlu.
240.3. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atĜauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie
labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā.
240.4. Reklāmu un/vai izkārtni drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes.
240.5. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā
risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras raksturam un ēkas
vienotas fasādes risinājumam.
240.6. Jebkāda veida reklāma Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā dabā izvietojama pēc
saskaĦošanas ar šīs aizsargājamās teritorijas administrāciju atbilstoši 16.03.2010. Ministru
kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.317 „Gaujas
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasībām.
240.7. Reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar autoceĜiem nosaka saskaĦā ar
07.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai
informācijas objektu izvietošanu gar ceĜiem, kā arī kārtību, kādā saskaĦojama reklāmas
objektu vai informācijas objektu izvietošana” prasībām.
241. Atkritumu tvertnes:
241.1. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam vadītājam īpašumu apsaimniekošanai jānovieto atkritumu
tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceĜi uz
atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.
241.2. Koptās zaĜumvietās/ zaĜumu teritorijās, publisko objektu un daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku
koplietošanas teritorijās sadzīves atkritumu tvertnes novietojamas tikai šim nolūkam speciāli
iekārtotās, ar atkritumu apsaimniekotāju saskaĦotās vietās.
242. Apgaismojums un apgaismes ėermeĦi:
242.1. Ielu un laukumu apgaismošanai atĜauts izmantot pie stabiem piestiprinātus vai virs ielām
iekārtus apgaismes ėermeĦus, bet 12 metru platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs
atĜauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ėermeĦus, ja tiek panākta
vienošanās ar namīpašniekiem.
242.2. Rakstiski saskaĦojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai tiesisko valdītāju, pie būvju sienām
Siguldas novada pašvaldība vai tās pilnvarotas institūcijas var izvietot apgaismes ėermeĦus,
satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekĜu konsoles vai stiprinājumus.
3.10. Prasības jaunveidojamajiem zemes gabaliem
243. Precizētās zemes gabalu minimālās platības zemes vienību sadalīšanai lauku zemēs un mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās pilsētas, ciemu un pilsētas tipa dzīvojamās apbūves teritorijās
noteiktas Apbūves noteikumu atbilstošajās nodaĜās. Noteiktās minimālās zemes gabalu platības
neattiecas uz zemes gabalu apvienošanu un uz zemesgabaliem, kas paredzēti tikai
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu (būvju) vai transporta būvju būvniecībai.
244. Siguldas novada teritorijā, izstrādājot detālplānojumu un/vai zemes ierīcības projektu, Ħemot vērā
zemes lietderīgas izmantošanas iespējas un zemes vienības robežu struktūru, kā arī dabiskos
robežu elementus, pieĜaujama noteiktās minimālās zemes vienības platības samazināšana:
244.1. ne vairāk par 5% par pieĜaujamo minimālo zemes gabalu lielumu Mazstāvu dzīvojamās
apbūves (DzM) teritorijā;
244.2. ne vairāk par 10% par pieĜaujamo minimālo zemes gabalu lielumu Meža teritorijās (M) un
Lauku zemes (L) teritorijā.
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245. Tajās teritorijas funkcionālās izmantošanas zonās, kurās Apbūves noteikumos nav noteiktas
minimālās jaunveidojamo zemes gabalu platības, Ħemot vērā plānoto (atĜauto) izmantošanu, tās
pieĦem tādas, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, zemes gabalu izmantošanas
funkcionālajai nepieciešamībai un ievēro Apbūves noteikumu citas prasības.
246. Tauvas joslas platība neietilpst noteiktajā jaunveidojamās zemes gabala minimālajā platībā.
247. Zemes gabala daĜa, kas atrodas ielu un ceĜu sarkano līniju robežās, kā arī juridiski noteikta vai
plānota ceĜa servitūta aizĦemtā platība, neietilpst noteiktajā jaunveidojamās zemes gabala
minimālajā platībā.
3.11. Zemes vienības ar neatbilstoša izmantojuma statusu (saimnieciskā darbība nav atbilstoša
teritorijas plānotajai/atĜautajai izmantošanai)
248. Ja kādas zemes vienības izmantojums likumīgi iesākts, pirms apstiprināts teritorijas plānojums un
pieĦemti Apbūves noteikumi, kas nosaka tam citu teritorijas izmantošanas veidu, tad šai zemes
vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss.
249. Visas neatbilstošās izmantošanas, ja tās ir likumīgi uzsāktas līdz teritorijas plānojuma
apstiprināšanai, var turpināties, ja tās neierobežo jauni šo izmantošanu specifiski regulējoši valsts
vai pašvaldības noteikumi.
250. Ja zemes vienības īpašniekam līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai un Apbūves noteikumu
pieĦemšanai ir izsniegta ēku vai būvju projektēšanas atĜauja, akceptēts būvprojekts, izsniegta
būvatĜauja un nav beigušies to derīguma termiĦi, tad, neskatoties uz neatbilstoša izmantojuma
statusu zemes vienībai, īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto darbību, ja pašvaldība nekompensē
zaudējumus.
251. Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto
izmantojumu, bet jebkura jauna apbūve un nojaukšana jāveic atbilstoši teritorijas plānojuma un
Apbūves noteikumu prasībām, izĦemot Apbūves noteikumu 250.punktā minēto gadījumu.
252. Esošas zemes vienības, ja to platība ir mazāka par Apbūves noteikumos noteikto, nepieciešamo
minimālo zemes vienības platību, var izmantot (arī būvēt, pārbūvēt būves) atbilstoši attiecīgās
atĜautās izmantošanas noteikumiem, ja visas citas Apbūves noteikumu prasības tiek ievērotas.
3.12. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana
253. Aizliegta patvaĜīga ēku un būvju būvēšana bez saskaĦota/akceptēta būvprojekta un būvatĜaujas
(izĦemot Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos gadījumus), kā arī esošo ēku ekspluatācija
neatbilstoši ēkas plānotajai un akceptētajai izmantošanai.
254. PiesārĦotās teritorijās jauna būvniecība un tās izmantošana pieĜaujama tikai pēc teritorijas
rekultivācijas, izĦemot īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai.
255. Netiek atĜauta teritorijas izmantošana, kas rada risku vai kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko
drošību, cilvēku veselību un dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu
u.tml.
256. Aizliegta jebkura darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek
sniegts negatīvs slēdziens. Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ietekmes uz vidi
novērtējums veicams pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un
lēmumu pieĦemšanas stadijā. Kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
nosaka 25.01.2011. Ministru Kabineta noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās
darbības ietekme uz vidi”.
257. Aizliegts veikt derīgo izrakteĦu ieguvi, ja tā nav nepieciešama atĜautās izmantošanas
nodrošināšanai, izĦemot plānojumā noteiktajās „Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijās”.
258. Aizliegts izmantot jebkādus ceĜojuma treilerus, kravas konteinerus un vagoniĦus kā pastāvīgas
dzīvojamās telpas vai citai pastāvīgai lietošanai, izĦemot gadījumus, ja zemes gabalam ir
būvlaukuma statuss vai speciāli labiekārtotos kempingos.
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259. Nevienu novada teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:
259.1. novietot, savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekĜus, ja
vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto kapsēta
vai nolietoto transporta līdzekĜu savākšanas laukums;
259.2. vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos metāllūžĦus, būvgružus un citus atkritumus, ja
vien šim nolūkam izmantotā teritorija un uz tā esošā būve nav noteiktā kārtībā projektēta un
izbūvēta.
260. Aizliegts izvietot jaunas azartspēĜu vietas, izĦemot pašreiz atĜautās.
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IV Noteikumi atsevišėu teritoriju izmantošanai un apbūvei
4.1. Teritoriju funkcionālais zonējums un to apzīmējumi
261. Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas karte „Siguldas novada teritorijas pašreizējā
izmantošana” M 1:16000 attēlo faktisko jeb reālo teritorijas izmantošanu tās gatavošanas brīdī
2011.gada novembrī (skatīt II sējumu Grafiskā daĜa).
262. Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas karte „Siguldas novada teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:16000, (ar mēroga noteiktību M 1:10000), „Siguldas pilsētas teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1:2000), „Mores ciema teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M
1:8000, „Vējupītes ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažu ciema teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana” M 1:8000, „Stīveru ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „EgĜupes
ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, atbilstoši noteiktajiem teritorijas
izmantošanas veidiem saskaĦā ar Apbūves noteikumu 1.pielikumu, nosaka šādu plānoto un atĜauto
teritorijas izmantošanas iedalījumu (skatīt II sējumu Grafiskā daĜa):
262.1. Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids:
262.1.1. ŪdeĦi un ZaĜumu teritorijas, kas sadalās šādās izmantošanās:
262.1.1.1. ŪdeĦi (Ū)
262.1.1.2. Meži (M)
262.1.1.3. ZaĜumi upes ielejas terasēs (ZU)
262.1.1.4. ZaĜumvietas (Z)
262.1.2. Lauku zemes (L)
262.2. Apbūves teritorijas:
262.2.1. Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve
262.2.1.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM)
262.2.1.2. Dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorija (DzV)
262.2.1.3. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve (DzD)
262.2.2. Publiskās apbūves teritorija
262.2.2.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
262.2.2.2. Atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA)
262.2.3. Ražošanas apbūves teritorija
262.2.3.1. Ražošanas objekti un noliktavas (R)
262.2.3.2. Derīgo izrakteĦu ieguves teritorija (RD)
262.2.4. Tehniskās apbūves teritorija
262.2.4.1. Satiksmes infrastruktūra (TS)
262.2.4.2. Inženiertehniskās apgādes objekti (TI)
263. Noteiktā teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija ar attiecīgiem krāsu, burtu un ciparu
apzīmējumiem lietota, lai paskaidrojuma rakstā, plānā un Apbūves noteikumos noteiktu atĜauto
zemes, ēku un citu būvju izmantošanu šajās teritorijās. Piemēram, plānos ar dzeltenu krāsu attēlotas
mazstāvu dzīvojamā apbūves, kas apzīmēta ar šādu burtu salikumu – DzM. Teritoriju apzīmējumi ar
burtiem obligāti ievērojami un izmantojami arī detālplānojumu apzīmējumos. Burtu apzīmējums,
papildināts ar ciparu, attēlo to attiecīgās teritorijas izmantošanas vietu, kurai noteiktas īpašas
izmantošanas prasības.
264. Ja rodas neskaidrības par teritorijas plānojumā attēlotajām teritoriju izmantošanas veidu robežām,
tad jāievēro, ka šo teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas, aizsargjoslu robežas un/vai zemes
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vienības savstarpējās robežas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi.
4.2. Plānotās vietas ar īpašiem noteikumiem
265. Jebkurās plānoto (atĜauto) izmantošanas teritoriju vietās pieĜaujamas konkrētas un īpašas prasības.
Šo vietu apzīmē teritorijas plānojumā ar attiecīgās plānotās (atĜautās) izmantošanas burtu salikumu,
kas papildināts ar ciparu. Piemēram, mazstāvu dzīvojamā apbūvē attēlo ar burtu un ciparu
kombināciju DzM-1 attiecīgās plānotās (atĜautās) izmantošanas vietu, uz kuru attiecas īpaši
noteikumi. Šajā apzīmētajā vietā turpina darboties Apbūves noteikumu prasības, kas attiecas uz
attiecīgās plānotās (atĜautās) teritorijas izmantošanu, kur apzīmētā vieta atrodas, ar šādiem
nosacījumiem:
265.1. ja konkrētās vietas īpašie izmantošanas noteikumi ir pretrunā ar kādu Apbūves noteikumu
punktu, tad attiecīgajā apzīmētajā daĜā tā vietā stājas šīs īpašās prasības;
265.2. ja vietā ar īpašiem izmantošanas noteikumiem nosaka kādu speciāli atĜautu izmantošanu,
tad tā ir vienīgā izmantošana, kādā zemi, ēku vai citu būvi apzīmētajā teritorijas daĜā drīkst
izmantot.
266. Prasības šo vietu atĜautajai izmantošanai noteiktas Apbūves noteikumu attiecīgās plānotās (atĜautās)
izmantošanas konkrētajos punktos. Šos īpašos noteikumus plānoto (atĜauto) izmantošanu vietās var
precizēt, izstrādājot un pamatojot tos lokālos ainavu plānos un/vai detālplānojumos. Tie stājas spēkā
pēc minēto plānojumu apstiprināšanas.
4.3. Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids
4.3.1. ŪdeĦu (Ū) un ZaĜumu teritorijas (Z)
4.3.1.1. ŪdeĦi (Ū)
267. ŪdeĦi (Ū) ir akvatorijas, kas ietver virszemes ūdensobjektus - dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes un
ūdensteces - upes, strautus u.c.
268. Galvenā izmantošana ūdeĦu teritorijā saistīta ar rekreāciju, zivsaimniecību, ūdens transportu un
virszemes ūdeĦu noteces regulēšanu, kā arī būvju būvniecība, kas saistītas ar attiecīgā
ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar nosacījumu, ka darbības tiek veiktas atbilstoši
normatīvajos aktos un atĜaujās noteiktajām prasībām:
268.1. Publiskā ārtelpa:
268.1.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – pludmales infrastruktūras ierīkošana un izbūve;
268.1.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;
268.2. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana
268.2.1. ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana;
268.2.2. satiksmes un sakaru ēku būvniecība - pasažieru staciju ēkas; garāžu ēkas (laivu
garāžas).
269. Papildizmantošana:
269.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana
269.1.1. sporta ēku un būvju apbūve – sporta un atpūtas būvju būvniecība (tribīnes, atklātie
peldbaseini, ūdenssporta būves);
269.1.2. sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).
270. Nav pieĜaujama upju un strautu iztaisnošana.
271. Upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt krastu nostiprināšanai, tikai saskaĦojot normatīvajos aktos
noteiktajā kartībā, lai novērstu to tālāku eroziju, kā arī piestātĦu izbūves gadījumos. Krasta
nostiprināšana un jebkuras inženierbūves būvniecība ir pieĜaujama tikai saskaĦā ar būvprojektu, kas
saskaĦots un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
272. Virszemes ūdens objektu aizbēršanas vai arī krasta līnijas izmainīšanas gadījumā ierosinātājam
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jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstoši 14.10.1998. likumam „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”.
272.1. Virszemes ūdensobjektu gultĦu reljefa izmaiĦa ir pieĜaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu
iztīrīšanai, ja tā neizraisa nelabvēlīgas vides izmaiĦas.
272.2. Virszemes ūdensobjektu tīrīšanā un padziĜināšana jāievēro 13.06.2006. Ministru Kabineta
noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziĜināšanas
kārtība” noteiktās prasības.
273. Mākslīgu ūdensobjektu vai noteku izveidošana valsts autoceĜu aizsargjoslās saskaĦojama ar valsts
ceĜu pārvaldītāju. Mākslīgo ūdensobjektu krasta joslām jābūt labiekārtotām.
274. Ūdens baseinos, kurus izmanto iedzīvotāju peldēšanās vajadzībām vai kā dekoratīvus baseinus,
jāparedz regulāra ūdens apmaiĦa vasaras un rudens periodā. ApmaiĦas biežums atkarīgs no
ūdenskrātuves virsmas laukuma: dekoratīvajos baseinos, kuru lielums līdz 3 ha – 2 reizes, lielākos –
1 reizi; peldēšanai paredzētos ūdens baseinos – atbilstoši 4 un 3 reizes, bet lielākos par 6 ha – 2
reizes. Ierīkojot publiskas peldvietas jāievēro 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.38
„Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasības.
275. Pirms jaunas ūdenskrātuves (izĦemot apbūves noteikumos atĜauto dīėu ierīkošanas) izveidošanas
nepieciešams izstrādāt teritorijas lokālplānojumu un būvprojektu, kuru izstrādājot jāievēro
23.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05
„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” u.c. normatīvo aktu nosacījumi.
276. Ūdens lietošanas kārtību Jūdažu ezerā nosaka Siguldas novada domes 2006.gada 26.jūlija saistošie
noteikumos Nr.10 „Par ūdens lietošanas kārtību Jūdažu ezerā”.
4.3.1.2. Meži (M)
277. Meži (M) ir teritorijas, kur primārais ir publisko meža un purvu teritoriju izmantošana
mežsaimnieciskai darbībai, atpūtai, veselības uzlabošanai. Ar meža zemes platībām ciemu
administratīvajās robežās galvenā funkcija ir vides kvalitātes nodrošināšana. Izdalītas valsts mežu
teritorijas, kas ir lielāki vienoti masīvi, strukturāli stabilākas un nemainīgas teritorijas, un privātie
meži, kas ir ekoloăiski nozīmīgi ainavā un kurus raksturo sīkāk sadalītas un telpiski mainīgākas
struktūras.
278. Galvenā izmantošana mežu teritorijās saistīta ar to saimniecisko funkciju īstenošanu, kā arī
vienlaicīgi nodrošinot mežu bioloăisko daudzveidību saglabāšanu, mežu sociālās un ekoloăiskās
funkcijas sekmēšanu. Nolūki, kādos atĜauts izmantot, uzturēt un pārvaldīt mežu teritorijas ir:
278.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana:
278.1.1. Mežsaimnieciska izmantošana - meža apsaimniekošana un izmantošana; meža
infrastruktūras ierīkošana un izbūve; mazēkas būvniecība.
278.2. Publiskā ārtelpa:
278.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa - mežaparku ierīkošana un kopšana; publisku
laukumu izbūve un labiekārtošana; gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana, t.sk.
izziĦas, pastaigas un spora taku, veloceliĦu ierīkošana, kas saistītas ar iezīmētiem
pastaigu vai ceĜojumu maršrutu tīkliem;
278.2.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma - dispersā atpūta mežā: ogošana, sēĦošana,
dabas vērošana, pastaigas u.tml.;
278.2.3. raksturīgās meža ainavas saglabāšana - mežaudžu etalonu (dabiskie biotopi,
saudzes kvartāli, mikroliegumi) saglabāšana; savdabīgo meža struktūrelementu
saglabāšana (koki, gravas, lauces u.c.); mazo mežiĦu gravās un upju krastos
saglabāšana, kas nodrošina ūdensobjektu aizsardzību no ārējās ietekmes;
279. Palīgizmantošana:
279.1. Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana
279.1.1. Lauksaimnieciska izmantošana, izĦemot nedzīvojamo ēku un būvju būvniecība
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lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai.
279.2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana
279.2.1. sporta būvju apbūve – sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi (t.sk.
golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu).
280. Mežos aizliegts:
280.1. veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un izraisa augsnes erozijas attīstību;
280.2. bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos un retos augus un to dzīvotnes, kā arī īpaši
aizsargājamos biotopus.
281. Zemes gabalu apbūves tehniskie rādītāji (maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, minimālā brīvā
zaĜumu teritorija) Meža teritorijā (M) netiek noteikti. Nepieciešamo ēku un būvju maksimālais stāvu
skaits – 1 stāvs, izĦemot novērošanas torĦa būvniecības gadījumā. Teritorijas apkalpei
nepieciešamās būves (t.sk. autostāvvietas) jāizvieto autoceĜu, ceĜu un ielu tuvumā. Īslaicīgas
lietošanas autostāvvietu, gājēju celiĦu vai laukumu labiekārtošanai ieteicams izmantot grants, ekobruăa vai stiprinātā zāliena segumu, atkarībā no labiekārtojuma teritorijas platības un izmantošanas
biežuma vai sezonalitātes.
282. Meža zemes vienībā ar platību līdz 5 ha, atĜauts izvietot ne vairāk kā vienu mazēku.
283. Meža izmantošanu un apsaimniekošanu regulē 24.02.2000. likums „Meža likums” un ar to saistītie
normatīvie akti. Izstrādājot labiekārtošanas projektu un saskaĦojot to ar Valsts meža dienestu,
atĜauta mežaparku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide.
284. Valsts meža zemēs nav pieĜaujama zemes īpašumu dalīšana un apbūve, izĦemot „Meža likumā”
noteikto.
285. Ja zemes vienība sastāv tikai no privātās meža zemes, nav pieĜaujams dalīt zemes vienības
mazākās īpašuma zemes vienībās kā:
285.1. Siguldas pagasta un Mores pagasta teritorijā 10 ha;
285.2. Allažu pagasta teritorijā 2 ha, zemes gabala minimālais platums 50 metri.
286. Ja zemes vienība sastāv gan no privātās meža zemes, gan no lauku zemes, tad jaunu zemes
vienību veidošanas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši „Lauku zemes” (L) sadaĜā noteiktajām
prasībām.
287. Meža zemes vienības nav nožogojamas, izĦemot savvaĜas dzīvnieku audzēšanas dārzus. Meža
īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina brīva kontrolējošo institūciju pārstāvju piekĜūšana tiem.
288. Teritorijās plānojumā norādīto applūstošo teritoriju izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma
37.pantā noteiktās prasības. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic atbilstoši
03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas
metodika” prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500.
4.3.1.3. ZaĜumi upes ielejas terasēs (ZU)
289. ZaĜumi upes ielejas terasēs (ZU) ir Gaujas upes un pieteku ieleju zaĜumi, kas atrodas upes ielejā,
tās nogāzēs, terasēs un sāngravās ārpus pašreiz apbūvētajām teritorijām.
290. Galvenā izmantošana:
290.1. Publiskā ārtelpa:
290.1.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – mežaparku ierīkošana un kopšana; publisku
laukumu izbūve un labiekārtošana; gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana;
290.1.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
291. Zemes gabalu apbūves tehniskie rādītāji (maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, minimālā brīvā
zaĜumu teritorija) ZaĜumi upes ielejas terasēs (ZU) teritorijā netiek noteikti. Teritorijas apkalpei
nepieciešamās būves (t.sk.autostāvvietas) jāizvieto autoceĜu, ceĜu un ielu tuvumā, Ħemot vērā
applūstošās teritorijas. Īslaicīgas lietošanas autostāvvietu, gājēju celiĦu vai laukumu labiekārtošanai
Siguldas novada dome

45

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

ieteicams izmantot grants, eko-bruăa vai stiprinātā zāliena segumu, atkarībā no labiekārtojuma
teritorijas platības un izmantošanas biežuma vai sezonalitātes.
292. ZaĜumu upes ielejas terasēs (ZU) teritorijai ir jābūt brīvi pieejamai gan upes aizsargjoslā, gan tauvas
joslā - bez žogiem. Teritorijā aizliegts bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos un retos augus un to
dzīvotnes, kā arī īpaši aizsargājamos biotopus.
293. Teritorijās plānojumā norādīto applūstošo teritoriju izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma
37.pantā noteiktās prasības. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic atbilstoši
03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas
metodika” prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500.
4.3.1.4. ZaĜumvietas (Z)
294. ZaĜumvietas (Z) ir dabiskās zaĜumu teritorijas, kas ietver ar mežu klātās platības, meža
infrastruktūras objektus upes ielejas nogāzē un gravās, kā arī stādījumi ar īpašu kultūrvēsturisku
nozīmi un specifiskām funkcijām, kā arī ar lielu ekoloăisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo
arī reprezentācijai, ietver parkus un citus īpašas nozīmes zaĜumus, zaĜumus apbūves teritorijās,
neapbūvējamo zaĜumu teritorijas, kurās atrodas arī īpaši aizsargājamie dabas objekti.
295. Galvenā izmantošana:
295.1. Publiskā ārtelpa:
295.1.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – mežaparku ierīkošana un kopšana; publisku
laukumu izbūve un labiekārtošana; gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana;
apstādījumu ierīkošana; pludmales labiekārtojuma ierīkošana;
295.1.2. kapsētu ierīkošana un ar kapsētām saistīto ēku un būvju būvniecība – tikai ar „Z–
4” apzīmētajās vietās;
295.1.3. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
296. Papildizmantošana:
296.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;
296.1.1. sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu
būvniecība
(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi);
296.1.2. sporta ēku un būvju apbūve – sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi
(t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu).
297. Visās ZaĜumvietu (ZP) teritorijās aizliegts:
297.1. veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un izraisa augsnes erozijas attīstību;
297.2. bojāt vai iznīcināt aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus.
297.3. šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
297.3.1. kopējā izbūves teritorija tiek noteikta no visas teritorijas, bet ne vairāk par 5% un
tajā tiek ietverts: ēkas un citas būves, piebraucamie ceĜi, autostāvvietas, skatu
torĦi un laukumi vai spēĜu vietas, gājēju ceĜi ar cieto segumu;
297.3.2. zemes gabala minimālā brīvā zaĜumu teritorija apbūvē nedrīkst būt mazāka par
85%.
298. Parku ierīkošanu, restaurāciju, rekonstrukciju vai renovāciju un apsaimniekošanu jāveic atbilstoši
03.10.2006. Ministru Kabineta noteikumu Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas
pamatprincipi” prasībām. Jaunu pilsētas kopto zaĜumvietu ierīkošanu un esošo rekonstrukciju veic
saskaĦā ar Apbūves noteikumu prasībām, kā arī izstrādātu detālplānojumu un/vai projektu.
299. Neatkarīgi no īpašuma piederības pilsētas koptajās zaĜumvietās ir jānodrošina esošo apstādījumu
uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību, nepieĜaujot apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu ar
nezālēm. Teritorijā aizliegts bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos un retos augus un to dzīvotnes,
kā arī īpaši aizsargājamos biotopus.
300. Siguldas pilsētas teritorijā vēsturiskos parkus: Tautas parku, RaiĦa parku un Saules parku
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rekonstruē, kā arī jaunus parkus plānotajā pilsētas teritorijā ierīko saskaĦā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu un izstrādātu būvprojektu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, katram parkam
nosakot funkciju un atbilstoši parka funkcijai veicot parku apstādījumu rekonstrukciju un izveidošanu,
labiekārtošanas elementu uzstādīšanu un apsaimniekošanu.
301. Siguldas pilsētā saglabājama un kopjama Siguldas Beišu aleja, kas saskaĦā ar Ministru kabineta
22.11.2005. noteikumiem Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” noteikta kā valsts nozīmes
aizsargājamais dabas piemineklis, un Pils ielas aleja, kas teritorijas plānojumā noteikta kā novada
nozīmes kultūrvēsturisks un dabas objekts.
302. SaskaĦā ar 20.03.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem
dendroloăiskajiem stādījumiem” Nurmižu parks ir dabas piemineklis (aizsargājams dendroloăisks
stādījums). Nurmižu parka uzturēšana un rekonstrukcija jāveic atbilstoši Apbūves noteikumu un citu
normatīvo aktu prasībām.
303. Bijušos muižu parkus atjauno, respektējot kultūrvēsturiskās vides, parka plānojuma struktūru, sugu
daudzveidību un ainavu arhitektūras detaĜas, kā arī saskaĦā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu, Apbūves noteikumu un normatīvo aktu prasībām.
304. Pirms bijušo muižu parku atjaunošanas un pielāgošanas jaunām, galvenokārt tūrisma un atpūtas
funkcijām, jāveic parka ainavas struktūras un kompozīcijas analīze, izpētot vēsturiskos materiālus un
noskaidrojot parku uzbūves galvenās sastāvdaĜas, apbūves kompleksu, parka ceĜu tīklu saistību ar
citiem ceĜiem un apbūvi, kompozīcijas paĦēmieni parka saistībai ar apkārtējo ainavu u.tml.
305. Lai saglabātu bijušo muižu parku uzbūvi un ainavu struktūru, jaunu ēku un būvju būvniecība
pieĜaujama tikai bijušās apbūves vietās.
306. Atpūtas vietas jāparedz pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ar bērnu ratiĦiem (celiĦu
segums, tualetes, skatu laukumi u.c). Labiekārtotās atpūtas vietās jāparedz:
306.1. speciālus molus, laipas un tiltiĦus ar gludu, cietu segumu ne mazāk kā 1,2 metrus platus, ar
margām un apmales bortiĦiem;
306.2. makšėerēšanas un atpūtas vietas – ne mazāk kā 1,2 metrus plata laipa ar apgriešanās
laukumu 2mx2m;
306.3. cieta seguma, ne mazāk kā 1,2 metrus plati piebraukšanas celiĦi;
306.4. soliĦi, kam blakus ir paredzēta vieta ratiĦkrēslam (ne mazāk kā 0,9 m x1,2 m);
306.5. skatu laukumus ratiĦkrēslu lietotājiem ar uzbrauktuvēm 1:12 slīpumā un ar skatu laukumu ne
mazāk kā 3 m x 3 m;
306.6. kartes ar norādēm par publisku objektu pieejamību, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti (tualetes,
autostāvvietas, skatu laukumi u.c.).
307. Intensīvi izmantotās vietās jāparedz celiĦu un taku tīkls apmeklētāju kustības organizēšanai un
jānodrošina augsne pret izmīdīšanu. CeliĦu un taku tīkls pilsētas koptajās zaĜumvietās/ zaĜumu
teritorijās jāveido, ievērojot gājēju plūsmu galvenos virzienus, kā arī ar minimālu kritumu (slīpuma).
CeliĦa platumam jābūt vismaz 75 centimetru modulī (viena cilvēka kustības joslas minimālais
platums) un vismaz 150 centimetri celiĦiem, kur paredzēta pārvietošanās ar bērna un invalīdu
ratiĦiem.
308. Visos gadījumos, ja būvdarbu dēĜ tiek bojāti vai likvidēti apstādījumi vai mazās arhitektūras formas,
kā arī bojāti celiĦi, projektā nepieciešams paredzēt apstādījumu, mazo arhitektūras formu un celiĦu
atjaunošanu.
309. Kapsētu teritoriju un jaunu parku tiešā tuvumā jāizveido labiekārtotas autostāvvietas un
piebraucamie ceĜi, nodrošinot apmeklētāju plūsmas nokĜūšanu teritorijā no valsts un pašvaldības
autoceĜiem.
310. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
310.1. Ar Z-1 apzīmētajā galvenā atĜautā izmantošana ir labiekārtotas publiskās ārtelpas – parku un
skvēru izmantošana, rekonstrukcija un jaunu parku izveidošana, lai saglabātu un/vai
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uzlabotu pilsētas teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloăisko, zinātnisko, kultūrvēsturisko un
izglītojošo vērtību. Parkos un skvēros atĜauta sezonas rakstura tirdzniecības un /vai
pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).
310.2. Ar Z-2 apzīmētajās vietās ir atĜauta bijušo muižu parku: Nurmižu, Kārtūžu, Akenstakas,
Moresmuižas un Allažmauižas parku atjaunošana un parku teritorijas kopšana, kā arī alejas
un lauku sētu ceĜu koku stādījumi. Bijušos muižu parkus atjauno, respektējot
kultūrvēsturiskās vides, parka plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu
arhitektūras detaĜas, izstrādājot vēsturiskā parka attīstības koncepciju.
310.3. Ar Z-3 apzīmētās vietas ir ar ekoloăisku nozīmi pilsētas struktūrā. Šajās vietās nolūki, kādos
atĜauts izmantot zemi ir Mežaparka ierīkošana un kopšana, raksturīgās meža ainavas
saglabāšana, aizsargājot pilsētu no vēja un nodrošinot ūdensobjektu aizsardzību no ārējās
ietekmes. Teritorijā atĜauta koku ciršana ainavas veidošanai, skatu punktu ierīkošanai un
uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai un dabas vērtību saglabāšanai.
310.4. Ar Z–4 apzīmētajās vietās nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt vai
izmantot būves ir esošās kapsētas uzturēšana un ierīkošana. Šajā teritorijā jānodrošina
kapsētas koplietošanas apstādījumu projektēšana, rekonstrukcija un regulāra uzturēšana.
4.3.2. Lauku zemes (L)
311. Lauku zemes (L) nozīmē zemes vienību, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir
lauksaimnieciska, mežsaimnieciska, amatnieciska darbība un viena lauku sēta, bet atĜautā
papildizmantošana - publiskā apbūve, ražošanas apbūve un tehniskā apbūve, kā arī savvaĜas
dzīvnieku turēšana un dīėsaimniecība. Lauku zemēs tiek ietvertas esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes Siguldas pilsētas un ciemu administratīvajās teritorijās, kurās nākotnē
pieĜaujama pilsētas tipa dzīvojamās, publiskās vai ražošanas objektu apbūve, saskaĦā ar teritorijas
lokālplānojuma risinājumiem. Lauku zemēs netiek ietvertas tās vietas, kas atrodas ārpus ciemiem un
noteiktas kā pilsētas tipa dzīvojamā apbūve, kurām ir noteiktas atšėirīgas prasības.
312. Galvenā izmantošana:
312.1. Lauksaimnieciska izmantošana;
312.2. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
312.2.1. viensētas ierīkošana un nepieciešamo dzīvojamo un saimniecības ēku un būvju
būvniecība, t.sk. mazēku būvniecība;
312.2.2. daudzdzīvokĜu māju apbūve – tikai esošās daudzdzīvokĜu ēkas.
312.3. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
312.3.1. Lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve;
312.3.2. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve.
312.4. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
312.4.1. Energoapgādes uzĦēmumu apbūve.
312.5. Publiskā ārtelpa:
312.5.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – apstādījumu ierīkošana, pludmales labiekārtojuma
ierīkošana;
312.5.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
313. Papildizmantošana:
313.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana;
313.2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
313.2.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības
un/vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski
un segtie
tirdzniecības stendi); degvielas uzpildes staciju būvniecība;
313.2.2. vairumtirdzniecības iestāžu apbūve – tirdzniecības, biroju un noliktavu ēku
būvniecība;
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313.2.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – viesu nami; pansijas; lauku tūrismam
izmantojama māja; kempingu, atpūtas transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo
autopiekabju laukumu ierīkošana;
313.2.4. kultūras iestāžu apbūve – mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēku
būvniecība; apjumtu vasaras estrāžu, zooloăisko un botānisko dārzu ēku
būvniecība;
313.2.5. sporta ēku un būvju apbūve – sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi
(t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki, atklātie
peldbaseini, ūdenssporta būves utt.);
313.2.6. veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – aprūpes nami;
dispanseri, doktorāti; ārstu prakses;
313.2.7. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve – veterinārā prakses, mājdzīvnieku viesnīcas,
dzīvnieku patversmes ierīkošana un izbūve.
314. Vispārējās prasības:
314.1. No jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība:
314.1.1. atdalot lauku zemi, ne mazāk kā 5 hektāri;
314.1.2. gadījumā, ja esošā zemes vienība ir 5 un vairāk hektāri, atdalot zemes vienību
jaunas lauku sētas veidošanai, ne mazāk kā 1 hektārs, ar nosacījumu, ka jaunā
lauku sēta tiek veidota pie esošās lauku sētas (veidojot piegulošas apbūves
vienības) vai arī ne tuvāk kā 200 metru attālumā no esošās lauku sētas;
314.1.3. gadījumā, ja esošā zemes vienība ir mazāka par 5 hektāriem, atdalot zemes
vienību jaunas lauku sētas veidošanai, ne mazāk kā 1 hektārs, ar nosacījumu, ka
jaunā lauku sēta tiek veidota pie esošās lauku sētas (veidojot piegulošas apbūves
vienības);
314.1.4. Gaujas nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā – atbilstoši Gaujas
nacionālā parka likuma 8.panta septītās daĜas prasībām nedrīkst sadalīt zemes
īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem.
314.2. Lauku zemēs, veidojot jaunas lauku sētas, blakus var atrasties divas lauku sētas.
314.3. Veidojot jaunu īpašuma zemes vienību un atdalot to no sākotnējā zemes īpašuma, nedrīkst
veidot mazāku īpašuma zemes vienību, kā arī atlikusī īpašuma zemes vienība nedrīkst palikt
mazāka kā konkrētajā teritorijā noteikts.
314.4. Viena lauku sēta atĜauta arī pašreizējās īpašuma zemes vienībās, kas nav mazākas par 1 ha
un, ja mazākas, tad tikai tajās, kas izveidotas zemes reformas laikā kā piemājas
saimniecības (saskaĦā ar Noteikumu 14.pielikumu), kā arī, ja tas nav pretrunā ar Apbūves
noteikumu citiem punktiem.
315. Prasības lauku sētas apbūves vienībām:
315.1. Apbūves vienības maksimālais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 0,5 hektārus. Tajā
neieskaita piebraucamo ceĜu platību.
315.2. Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieĜauto attālumu no dzelzceĜa, autoceĜiem un
tuvāk par 10 m no zemes vienības robežas, ja Apbūves noteikumos nav noteikts savādāk.
315.3. Apbūves vienībā atĜauts būvēt divas dzīvojamās ēkas.
315.4. Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazāks par 25 metriem.
315.5. Maksimālais ēkas vai būves stāvu skaits, izĦemot ar lauksaimniecisko darbību saistītas
būves – 1 stāvs un jumta izbūve. Maksimālais ēkas un būves augstums līdz jumta korei – 9
metri no izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. PieĜaujams vertikāls
arhitektonisks akcents ne augstāk par 12 metriem.
315.6. Lauku sētā, izĦemot ar lauksaimniecisko ražošanu saistītas būves, ēkas būvējamas ar
divslīpu jumtiem (ar jumtu slīpumu robežās no 30 – 45 grādiem), izmantojot tradicionālos
materiālus (sienām - koks, akmens mūris, māla ėieăelis, apmetums u.tml.; jumtiem – kas
atdarina jumtu vēsturisko materiālu, formu, krāsu un faktūru).
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316. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiĦa veicama atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai.
317. Mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē, izĦemot meliorētās zemēs. Plānojumā noteiktajās
īpašas nozīmes ainavās vai ainavisko ceĜu saskatāmās telpas apjomā šāda transformācija
iespējams veikt tikai atbilstoši ainavu lokāliem plāniem.
318. Lauku zemēs nav atĜautas jaunas pilsētas tipa dzīvojamās apbūves teritorijas, izbūvējot jaunas
daudzdzīvokĜu vai rindu ēkas.
319. Prasības īpašās nozīmes ainavu teritorijās:
319.1. Teritorijās plānojumā, t.sk. ainavu plānā, noteiktajām īpašas nozīmes ainavām pirms
jebkuras jaunas saimnieciskās darbības, īpaši jaunas apbūves veidošanas, kas var izmainīt
konkrētās vietas vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus, izstrādājams lokālais
ainavu plāns. Ainavu plānu izstrādā Siguldas novada dome, teritorijām, kas atrodas Gaujas
nacionālā parka zonā – saskaĦojot ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reăionālo
administrāciju.
319.2. No jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība:
319.2.1. atdalot lauku zemi, ne mazāk kā 10 hektāri;
319.2.2. gadījumā, ja esošā zemes vienība ir 10 un vairāk hektāri, atdalot zemes vienību
jaunas lauku sētas veidošanai, ne mazāk kā 1 hektārs, ar nosacījumu, ka jaunā
lauku sēta tiek veidota pie esošās lauku sētas (veidojot piegulošas apbūves
vienības) vai arī ne tuvāk kā 200 metru attālumā no esošās lauku sētas;
319.2.3. gadījumā, ja esošā zemes vienība ir mazāka par 10 hektāriem, atdalot zemes
vienību jaunas lauku sētas veidošanai, ne mazāk kā 1 hektārs, ar nosacījumu, ka
jaunā lauku sēta tiek veidota pie esošās lauku sētas (veidojot piegulošas apbūves
vienības).
319.3. Jaunas lauku sētas, publisko un ražošanas ēku būvniecība izvietojama vietās, kurās tā
nebūtu pretrunā ar lokālo ainavu plānu (konceptuālo ainavu plānu).
319.4. Plānojumā noteiktajās īpašās nozīmes ainavās pieĜaujama jebkura darbība, kas veicina
novadam raksturīgās kultūrvēsturiskās ainavas, muižu apbūves, tautas celtniecības objektu
(ēku un būvju), ieskaitot to detaĜas un rotājumus, kas atspoguĜo ražošanas, amatniecības,
transporta, lauksaimniecības attīstību un teritoriju infrastruktūras attīstību, saglabāšanu.
319.5. 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, kas
pakārtoti ēkas funkcijai, konstrukcijai, siluetam, un tradicionālie būvmateriāli (māla ėieăelis,
laukakmens mūris, apmestas sienu plaknes, koks, kārniĦa jumti u.tml.), kas raksturīgi
konkrētajai vietai.
319.6. Pašreizējās lauku sētās, pārbūvējot esošo ēku apjomu, mainot to telpisko struktūru un
plānojumu, izvērtē dažādu laiku uzslāĦojumus un saglabā vēsturisko ēku un būvju oriăinālo
konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas, plānojumu, apbūves ārējo veidolu (siluetu, materiālus,
apdari u.tml.) vērtīgus interjera elementus, detaĜas, rotājumus, vēsturiskās iekārtas un
komunikācijas, kā arī telpisko izveidojumu, reljefa, ūdenstilpju un apzaĜumojuma sistēmu.
319.7. Īpašās nozīmes ainavu teritorijās nav pieĜaujams veikt darbības:
319.7.1. mainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un
augsnes erozijas attīstību;
319.7.2. kas bojā, pārveido vai iznīcina biotopus, savvaĜas augus, dzīvnieku dzīvotnes, kā
arī ekoloăiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
319.7.3. kas izraisa pazemes ūdeĦu, gruntsūdeĦu un virszemes ūdeĦu līmeĦa maiĦu
(izĦemot ūdens līmeni regulējošu būvju remontu);
319.7.4. ceĜu, elektropārvades un vertikālo komunikāciju būvniecību, ja tas nav pamatots
Siguldas novada dome

50

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

319.7.5.
319.7.6.
319.7.7.
319.7.8.

ainavu lokālajā plānā;
bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidojušos ceĜu tīklu, tiltus un hidrotehniskās būves;
ierīkot un ekspluatēt atkritumu savākšanas punktus un atkritumu poligonus;
uzstādīt vēja ăeneratorus;
izveidot eksplozīvas, ugunsnedrošas, ėīmiski aktīvas un atmosfēru piesārĦojošas
vietas, un vidi degradējošas materiālu krautuves un izgāztuves.

319.8. Senajās kultūrainavās aizliegta jebkāda darbība, kas pārveido kultūrvēsturiski izveidojušos
ainavu, ekoloăiskas un estētiskas nozīmes ainavas elementus un kultūrvides īpatnības un
kas mazina kultūrvēsturiskās vides kvalitāti.
319.9. Šajās teritorijās nav atĜauta degvielas un gāzes uzpildes stacija, kā arī jauna ražošanas
apbūve, izĦemot zemes vienībās, uz kurām atrodas esoša ražošanas apbūve.
319.10. Izstrādājot lokālo ainavu plānu (konceptuālo ainavu plānu) precizējamas un nosakāmas
detālplānojumu teritorijas.
320. Citi noteikumi:
320.1. Vircas bedrēm jābūt betonētām, tās jānosedz; kūtsmēslu glabātuvēm jābūt betonētiem
pamatiem ar 0,8 – 1,0 metru augstām malām, apkārt jābūt nobetonētam grāvītim uz vircas
bedres pusi. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt valdošo vēju virzienā no fermas, kūts un
dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. NokrišĦu ūdens un vircas uztveršanai apkārt
krātuvei jāizveido 0,3 – 0,4 metru plats un 0,3 metru dziĜš grāvītis. Mēslu krātuves abos
galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves.
320.2. Zemes meliorāciju, meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ierīkošanu, izmantošanu,
uzturēšanu, pārvaldi un aizsardzību nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Meliorēto
lauksaimniecības zemju transformācija citos izmantošanas veidos atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
320.3. Zivsaimniecības un dīėsaimniecības darbības nodrošināšanai, vai kā palīgizmantošana
citām lauksaimniecības nozarēm, atĜauta zivju dīėu ierīkošana saskaĦā ar detālplānojumu
un/vai būvprojektu, ja viena dīėa virsmas laukums nepārsniedz 5 ha.
320.4. Zemes īpašniekiem jāveic meliorācijas sistēmu, t.sk. novadgrāvju renovācija, rekonstrukcija,
uzturēšana un ekspluatācija.
320.5. Meliorēto lauksaimniecības zemju teritorijā aizliegts bojāt, iznīcināt vai kultivēt palieĦu,
terašu un meža pĜavas, izmainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas paātrinātu virszemes
ūdeĦu noteci līdz augsnes erozijas līmenim, bojāt vai pārvietot estētiski nozīmīgus ainavas
elementus.
320.6. CeĜu un transporta būvju remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību.
320.7. Teritorijās plānojumā norādīto applūstošo teritoriju izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma
37.pantā noteiktās prasības. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic atbilstoši
03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā uzmērījuma datus ar
mēroga precizitāti 1:500.
321. Lopkopības fermas, kūtis un mājlopu turēšanai paredzētās ēkas:
321.1. Lopkopības ferma un kūts jāizvieto ievērojot Apbūves noteikumos un Latvijas normatīvajos
aktos noteiktos minimālos attālumus no esošajām un plānotajām dzīvojamām un
publiskajām ēkām. Ar blakus zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viĦš apliecina
uz zemes gabala plānojuma lapas, šos attālumus drīkst samazināt līdz attālumam, kuru
akceptē blakus zemes gabala īpašnieks.
321.2. Ierīkojot lopkopības fermas, to teritorijai ir jābūt brīvai no lipīgo slimību ierosinātājiem.
321.3. Mājlopu turēšanai paredzētas ēkas izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri
higiēniskajām prasībām. Vircas bedres, kūtsmēslu glabātuves un organisko mēslu
kompostēšanas laukumi jāiekārto atbilstoši 27.07.2004. Ministru Kabineta noteikumu Nr.628
"Īpašās vides prasības piesārĦojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" un Apbūves
noteikumu šādām prasībām:
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321.3.1. to izvietošana nav atĜauta priekšpagalmā;
321.3.2. tām jābūt segtām un ventilējamām;
321.3.3. tās jānovieto valdošo vēju virzienā no fermas, kūts un dzīvojamām ēkām un
zemākā reljefa vietā.
321.4. Mājlopu turēšanai paredzētās būves teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts,
gruntsūdens līmenim jābūt vismaz vienu metru zem ceĜamo ēku pamatiem, ēku celtniecībā
jāizvēlas līdzena teritorija ar nelielu līdz 5% kritumu. Šīs būves teritorijā jāparedz ceĜi, vieta
dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.
321.5. Mājlopu turēšanai paredzētās ēkas (arī fermas) un citas būves nedrīkst ierīkot:
321.5.1.
321.5.2.
321.5.3.
321.5.4.

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās;
tuvāk par 300 metriem no objektiem publiskajā apbūvē;
tuvāk par 15 metriem no kaimiĦu dzīvojamo telpu logiem;
tuvāk par 100 metriem no dzīvojamās mājas, ja būve paredzēta 21 līdz 50
dzīvnieku vienību turēšanai;
321.5.5. tuvāk par 20 metriem no meliorācijas novadgrāvjiem.

321.6. Izvietojot lopkopības fermas un kūtis jāievēro šādi minimālie attālumi no dzīvojamās
apbūves:
321.6.1.
321.6.2.
321.6.3.
321.6.4.
321.6.5.
321.6.6.
321.6.7.
321.6.8.

cūku fermām ar gada apgrozību līdz 12 tūkst. cūku gadā – 500 metri;
12 – 54 tūkstoši cūku gadā – 1500 metri;
govju fermām no 51 govs un vairāk – 300 metri;
aitu fermām no 100 aitām un vairāk – 300 metri;
specializētām kažokzvēru fermām – 300 metri;
specializētām putnu fermām – 300 metri;
zirgu fermām no 20 zirgiem un vairāk – 100 metri;
kūtsmēslu kompostēšanas laukuma – 100 metri.

321.7. Mājlopu turēšanai paredzētās ēkas (arī fermas) un citas būves nedrīkst ierīkot tuvāk par
šādiem attālumiem no autoceĜiem:
321.7.1. līdz valsts autoceĜam – 100 metri;
321.7.2. līdz pašvaldības ceĜam – 50 metri.
322. Prasības teritorijās ar īpašiem noteikumiem (L):
322.1. Izdalītajā teritorijā L-1 (Nurmiži) pirms jaunas apbūves veidošanas vai esošās
rekonstrukcijas izstrādājams detālplānojums, kurā jāprecizē turpmākā Nurmižu kā bijušā
muižas centra attīstības telpiskā struktūra, Ħemot vērā esošo kultūrvēsturisko mantojumu.
Šajā teritorijā pieĜaujamā izmantošana ir viensētu apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa,
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve,
kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, veselības aizsardzības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve.
322.2. Izdalītajā teritorijā L-2 (Zuši) atĜautā izmantošana ir lauksaimnieciska, mežsaimnieciska,
amatnieciska darbība un viensētu apbūve, kā arī tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve,
veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kuru darbība saistīta ar dabas
resursu (Zušu – StaiĦu sēravots, ārstnieciskās dūĦas) izmantošanu. Pirms šo dabas resursu
izmantošanas jāveic detalizēta to izpēte par resursu apjomiem, kā arī jāparedz
nepieciešamie pasākumi šo resursu aizsardzībai.
322.3. Ar L-3 apzīmētajās vietās Siguldas pilsētas teritorijā atĜauta lauksaimnieciska teritorijas
izmantošana un viensētu apbūve. Zemes gabalu turpmāka dalīšana atĜauta tikai saskaĦā ar
teritorijas lokālplānojuma nosacījumiem. Izvietojot saimniecības ēkas un būves mājlopiem
un/vai mājputniem jāievēro Apbūves noteikumu 330.punkta nosacījumi.
322.4. Ar L-4 apzīmētajās vietās Siguldas pilsētas teritorijā papildus galvenajai atĜautajai
izmantošanai ir atĜauta Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana – sabiedriskās
ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
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būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi); tūrisma un atpūtas iestāžu
apbūve - viesu nami; pansijas; lauku tūrismam izmantojama māja; kempingu, atpūtas
transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana. Izvietojot
saimniecības ēkas un būves mājlopiem un/vai mājputniem jāievēro Apbūves noteikumu
330.punkta nosacījumi.
322.5. Ar L-5 apzīmētajās vietās Allažu ciemu teritorijā atĜauta lauksaimnieciska teritorijas
izmantošana, viensētu apbūve, kā arī publiskā apbūve un teritorijas izmantošana. No jauna
veidojamās zemes vienības platība nedrīkst būt mazāka par 0,5 hektāriem. Izvietojot
saimniecības ēkas un būves mājlopiem un/vai mājputniem jāievēro Apbūves noteikumu
330.punkta nosacījumi.
4.4. Apbūves teritorijas
4.4.1. Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve
4.4.1.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM)
323. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), kur galvenā izmantošana ir dzīvojamā mājas, vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokĜu mājas, bet papildizmantošana un papildizmantošana – citas šajā teritorijā
atĜautās izmantošanas.
324. Galvenā izmantošana:
324.1. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
324.1.1. savrupmāju būvniecība - viena dzīvokĜa mājas divu dzīvokĜu mājas, t.sk. dvīĦu
mājas;
324.1.2. rindu māju būvniecība;
324.1.3. daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju būvniecība;
324.1.4. dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un. sociālās aprūpes objektu
būvniecība;
324.2. Publiskā ārtelpa:
324.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – publisku laukumu izbūve un labiekārtošana;
apstādījumu ierīkošana; ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana;
324.2.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
325. Papildizmantošana:
325.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
325.1.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un
/vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības
stendi);
325.1.2. biroju ēku būvniecība – uzĦēmumu un organizāciju iestādes; diplomātiskie
dienesti; pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes iestādes; sakaru nodaĜas;
325.1.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – Izmitināšana viesu mājās un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas), kā arī viesnīcās un līdzīgās
apmešanās vietās (dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes);
325.1.4. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – pirmskolas vecuma bērnu iestādes;
pamata izglītības iestādes; speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta.
u.c.), tālākizglītības iestādes;
325.1.5. veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – doktorāti; ārstu
prakses;
325.1.6. sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi, trases ar cieto vai mīksto
segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini utt.
326. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
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326.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums:
326.1.1. savrupmāju, viesu namu, pansiju apbūvē nedrīkst pārsniegt 30%;
326.1.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu mājas, t.sk. rindu mājas, apbūvē nedrīkst
pārsniegt 40%.
326.2. Zemes vienības minimālā brīvā zaĜumu teritorija:
326.2.1. savrupmāju, viesu namu, pansiju apbūvē nedrīkst būt mazāka par 50%;
326.2.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu mājas, t.sk. rindu mājas, apbūvē mājas
nedrīkst būt mazāka par 40%.
326.3. Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte:
326.3.1. savrupmāju, viesu namu, pansiju apbūvē nedrīkst pārsniegt 60%;
326.3.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu mājas, t.sk. rindu mājas, apbūvē nedrīkst
pārsniegt 80%.
326.4. Maksimālais stāvu skaits visai apbūvei teritorijā – 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi.
326.5. Maksimālais apbūves augstums:
326.5.1. Maksimālais ēku un būvju augstums – 9 metri līdz jumta korei vai 8 metri līdz
dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.
326.5.2. Nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt
pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robežu ar
kaimiĦa zemes vienību;
326.5.3. Ja ēka vai būve izvietota 4 metru no kaimiĦa zemes vienības robežām, tad tā
jumta vai ēkas sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 6
metrus.
327. Ēku un būvju novietojums zemes vienībā:
327.1. Attālumi starp ēkām un būvēm jāprojektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot
ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšĦu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.
Izvietojot 1 – 2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās ēkas ar garākajām fasādēm vienu otrai
pretī, attālums starp šīm ēkām nedrīkst būt mazāks par 20 metriem.
327.2. Ielai vai ceĜam tuvāk novieto galveno ēku, atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam.
Ja iespējams, palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziĜumā. Ja zemes
vienība atrodas starp divām ielām vai ceĜiem, galveno ēku izvieto pret augstākas kategorijas
ielu vai ceĜu.
327.3. Savrupmāju apbūves teritorijās būves/ēkas nedrīkst novietot tuvāk par 4 metriem no kaimiĦu
zemes vienības robežas, papildus ievērojot noteiktos būvju attālumus no zemesgabala
robežām un līdz citām būvēm tai pašā zemesgabalā atbilstoši 28.06.2011. Ministru kabineta
noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””
prasībām.
327.4. Noteiktās ugunsdrošības atstarpes starp būvēm vienā zemesgabalā un līdz blakus esošo
zemesgabalu robežām var samazināt, ievērojot 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu
Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””
nosacījumus.
328. Būvlaides:
328.1. Būvju novietojumu pret ielu vai ceĜu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes
vienības robežas – apbūves līnija.
328.2. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei zemes
gabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 metru attālumā no galvenās ielas
sarkanās līnijas un 5 metru attālumā no vietējās ielas sarkanās līnijas, vai piebrauktuves
malas, un 10 m attālumā no servitūta ceĜa ass.
328.3. Siguldas novada teritorijās ārpus Siguldas pilsētas, no jauna būvējamas galvenās ēkas
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328.4.

328.5.

328.6.

328.7.

novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide vismaz 10 metru
attālumā no komersantu vai māju ceĜa ass.
Būvlaide gar valsts galveno autoceĜu A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) Siguldas
novada teritorijā noteikta 100 metru attālumā no ceĜa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15
metri no spēkā esošās ielas sarkanās līnijas.
Būvlaide gar reăionālās nozīmes valsts autoceĜiem noteikta 60 metru attālumā no ceĜa ass.
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts reăionālajiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10
metru attālumā no sarkanās līnijas.
Būvlaide gar valsts vietējiem autoceĜiem noteikta 30 metru attālumā no ceĜa ass. Siguldas
pilsētas un ciemu teritorijās valsts vietējiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10 metru attālumā
no sarkanās līnijas.
Attālums no dzelzceĜa sliežu klātnes malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai ir 50 metri. Ja ar
tehniskiem paĦēmieniem iespējams nodrošināt normatīvi pieĜaujamo trokšĦu līmeni atbilstoši
29.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 016-03 „Būvakustika”, 25.01.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.76 „Noteikumi par
trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” un 13.07.2004. Ministru kabineta
noteikumu Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” prasībām, tad Būvvalde var atĜaut šo
attālumu samazināt. Minimālais attālums no dzelzceĜa malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai
nedrīkst būt mazāks par 25 metriem. Dzīvojamās apbūves zemes gabalā gar dzelzceĜu
vismaz 10 metrus plata josla ir jāveido aizsargstādījumi.

329. Pagalmu veidošana:
329.1. Prasītais pagalms ir zemes gabala daĜa, ko ierobežo Apbūves noteikumos noteiktie
minimālie attālumi no zemes vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daĜu no
priekšpagalma nedrīkst aizĦemt galvenā ēka vai tās daĜa, izĦemot;
329.1.1. arhitektoniskas detaĜas un/vai veidojumi, arī sliekšĦi, skursteĦi, dzegas, teknes,
pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5
m uz āru no ēkas sienas;
329.1.2. erkeri un balkoni, izĦemot nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā
pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas, kā arī atklātas ugunsdzēsības
vai āra kāpnes, kam kāpĦu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kas
projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas;
329.1.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes),
dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiĦas plāksnes un žogi.
329.2. Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto
iesegtus celiĦus, laukumus, piebraucamos ceĜus, apgaismes ėermeĦus, un citus
labiekārtojuma un vides dizaina elementus.
329.3. Ielu paplašināšanai paredzētās pašvaldībai piederošās teritorijas (joslas) pašvaldība var
iznomāt blakus esošo zemes vienību īpašniekiem pagaidu lietošanā priekšpagalma
ierīkošanai. Ja pašvaldība nolemj ielu paplašināšanai paredzēto zemes joslu pilnīgi vai daĜēji
ietvert ielas robežās, zemes vienības īpašniekam pēc pašvaldības rakstiska pieprasījuma
viena mēneša laikā zemes josla jāatbrīvo un jānodod pašvaldības rīcībā.
330. Saimniecības ēkas un būves mājlopu novietošanai:
330.1. Saimniecības ēku un būvju maksimālais stāvu skaits – 1 stāvs ar jumta izbūvi.
330.2. Saimniecības ēku vai būvi, kā arī garāžu nedrīkst:
330.2.1. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes vienības gadījumā, ārējā sānpagalmā;
330.2.2. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā iebūvēta dzīvojamās mājas apjomā;
330.2.3. ja galvenā ēka ir izvietota zemes vienības dziĜumā, ierīkot zemes vienības vai
kaimiĦu zemes vienības galvenās ēkas vizuālās uztveres priekšlaukumā un
aizsegt skatu no ielas uz galveno ēku;
330.2.4. saimniecības ēkas un garāžas dzīvojamā apbūvē nedrīkst izvietot tuvāk kā 6
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metrus no dzīvojamo telpu logiem kaimiĦu zemes vienībās;
330.2.5. saimniecības ēkas un citu palīgēku kopējais būvapjoms nedrīkst pārsniegt 75% no
dzīvojamās mājas kopējā būvapjoma, kas atrodas tajā pašā zemes vienībā.
330.3. Siguldas pilsētas teritorijā aizliegts izvietot mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas
būves, izĦemot tikai norādītajās vietās ar īpašiem noteikumiem ar indeksiem DzM-8 , L-3 un
L-4. Izvietojot saimniecības ēkas un būves mājlopiem un/vai mājputniem pilsētas vai ciema
teritorijā jāievēro sekojoši noteikumi:
330.3.1. Mājlopiem un/vai mājputniem paredzētu saimniecības ēku jāizvieto tā, lai tā
neatrastos tuvāk par 50 metriem no kaimiĦu zemes gabalos esošajām dzīvojamām
ēkām un ne tuvāk par 10 metriem no kaimiĦu zemesgabala robežas. Šo attālumu
drīkst samazināt tikai ar kaimiĦu zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu uz
zemes gabala ăenerālplāna lapas.
330.3.2. Zemes vienības, uz kuras atrodas mājlopu un/vai mājputnu turēšanai paredzēta
būve, robežās jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides
kvalitāte. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret
troksni, smakām un neestētiskām ainavām.
330.3.3. Vienā zemes vienībā, kuras platība nav mazāka par 2000 kv.m., drīkst izvietot ne
vairāk kā 10 bišu stropus. Bišu saimju turēšanas tiesības reglamentē Civillikums.
330.3.4. Dzīvnieku novietnēs īpašās vides prasības nosaka, ievērojot 27.07.2004. Ministru
kabineta noteikumu Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārĦojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs” prasības.
331. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana
331.1. Fiziskai vai juridiskai personai, izbūvējot vai rekonstruējot kādu ēku vai citu būvi, ir
pienākums nodrošināt piebraukšanu līdz pašvaldības vai valsts autoceĜam no zemes
vienības, kurā nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas un
piebraukšana nav nodrošināta.
331.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši attiecīgo būvju
projektēšanas būvnormatīviem, 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 498 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
331.3. Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, tirdzniecības un/vai pakalpojumu
objektam ir jānodrošina piekĜūšana atsevišėi no citām izmantošanām.
331.4. Dzīvojamās un publiskās ēkās jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums)
pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem,
cilvēkiem ar ratiĦiem (arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceĜus un
ielas, nodrošinot iekĜūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkĜūšanu
no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
332. Autostāvvietas, garāžas un velosipēdu novietošana
332.1. Maksimālais autostāvvietu skaits:
332.1.1. Savrupmāju un vasarnīcu apbūvē – 3, minimālais - 2, bet, paredzot vienā zemes
vienībā vairāk par 3 pastāvīgām autostāvvietām, jāievēro atklāto autostāvvietu
izvietošanas noteikumi atbilstoši Apbūves noteikumu 3.8. „Autostāvvietas un
velosipēdu novietošana” apakšnodaĜa prasībām;
332.1.2. Tirdzniecības, ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu telpām, birojam, ārstniecības
un veselības aprūpes iestādei, atklātajam sporta laukumam un sporta zālei
atbilstoši Apbūves noteikumu 3.8. „Vispārīgas prasības autostāvvietu ierīkošanai
un velosipēdu novietošanai” apakšnodaĜas prasībām.
332.2. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu dzīvojamiem namiem nosaka, rēėinot uz 40 m2 dzīvokĜa
platības vismaz vienu autostāvvietu, bet uz katru dzīvokli ar platību 40 m2 un vairāk - vismaz
1,5 automašīnām.
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332.3. 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 atsevišėi un to summē.
332.4. Pie publiskām ēkām un būvēm, kā arī daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām jānodrošina
vismaz 3 virszemes atklātas autostāvvietas - operatīvā transporta, apkalpes dienestu un
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem autotransporta novietošanai, tās izvietojot ēkas vai
būves galvenās ieejas tiešā tuvumā.
332.5. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieĦem ne mazāks par:
332.5.1. 50 metriem no krustojuma ar galveno (maăistrālo) ielu;
332.5.2. 20 metriem no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;
332.5.3. 30 metriem no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
332.6. Garāžu priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā drīkst izvirzīt pret galvenās būves apjomu, ja
tas funkcionāli un telpiski saistīts ar to.
332.7. Velosipēdu novietnes jāparedz pie publiskajām ēkām, t.sk. pie tirdzniecības un pakalpojumu
objektiem.
333. Prasības teritorijas labiekārtojumam:
333.1. Nepieciešamas būvvaldes saskaĦojums šādu labiekārtojumu elementu novietnēm vai
novietošanai:
333.1.1.
333.1.2.
333.1.3.
333.1.4.

žogiem;
īslaicīgas lietošanas ēkām un būvēm;
mazēkām lauku teritorijās;
dekoratīviem baseiniem un peldbaseiniem ar apbūves laukumu lielāku par 10 m².

333.2. Zemes īpašniekiem un valdītājiem īpašumu apsaimniekošanai jānovieto atkritumu tvertnes
šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceĜi uz atkritumu
tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.
333.3. Žogi un prettrokšĦa ekrāni:
333.3.1. žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes vienības žogu arhitektūru;
333.3.2. žogi uz robežas kaimiĦiem jāceĜ un jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad
katras zemes vienības īpašniekam jāceĜ un jāuztur tā žoga puse, kas, skatoties no
zemes vienības, ir pa labi;
333.3.3. žoga vārti nedrīkst būt verami uz ielas pusi, ja tie šėērso ielas brauktuves daĜu vai
ietvi visā tās platumā;
333.3.4. žogu krāsošanai jāizmanto krāsas, kas paredzētas āra darbiem. Nedrīkst krāsot
dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos;
333.3.5. prettrokšĦa sienas nepieciešamību un tā parametrus nosaka, balstoties uz trokšĦa
līmeĦa rādītājiem un pieĜaujamo trokšĦa līmeni.
333.4. Zemes vienības jāiežogo atbilstoši Apbūves noteikumiem pa zemes vienību robežām, Ħemot
vērā papildus nosacījumus:
333.4.1. ielas pusē pa sarkano līniju, vai pa vēsturiski iedibināto žogu līniju;
333.4.2. stūra zemes vienību stūros pa redzamības trīsstūriem;
333.4.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa aizsargjoslām un tauvas joslām, izĦemot
Zvejniecības likumā noteiktos gadījumus, un, saglabājot kājāmgājējiem iespēju
brīvi pārvietoties tauvas joslā;
333.4.4. lai nodrošinātu esošo inženiertīklu darbību un to apkalpošanu;
333.4.5. žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību
333.5. Žogu augstums un caurredzamība:
333.5.1. žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un 40% caurredzamiem (starp stabiem),
perpendikulāri pret žoga plakni. Ja žoga caurredzamība pārsniedz 90%,
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pieĜaujama žoga paaugstināšana līdz 1,8 ielas pusē pa sarkano līniju, vai pa
vēsturiski iedibināto žogu līniju;
333.5.2. žoga augstums nosakāms pieĦemot par 0.00 līmeni pašreizējo vai plānoto ietves
līmeni ielas pusē. Žogu „sadures” vietās gruntsgabalu robežpunktos iekškvartālā
žoga 0.00 atzīme jānosaka kaimiĦiem savstarpēji vienojoties;
333.5.3. žoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50 cm.
333.6. Žogu stilistika:
333.6.1. žogiem jābūt stilistiski saskaĦotiem ar ēku, ievērojot vienotu žogu augstumu
kvartāla robežās;
333.6.2. aizliegti dzeloĦdrāšu žogi, kā arī šī materiāla pielietošana žogos.
334. Zemes vienību minimālās platības:
334.1. No jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums savrupmāju apbūvē Siguldas
pilsētas teritorijā ir 1200 m2;
334.2. No jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums savrupmāju apbūvē ārpus Siguldas
pilsētas teritorijas ir 2500 m2;
334.3. Minimālā zemes vienības platība vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu mājai, kā arī atklātam
sporta laukumam un sporta zālei, izstrādājot detālplānojumu, nosakāms tāds, kas nodrošina
normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves
rādītājiem un autostāvvietām izpildi;
334.4. Zemes vienības robežai gar ielu vai laukumu jābūt vismaz 25 metru garai.
335. Citi noteikumi:
335.1. Vienā zemes vienībā nedrīkst būvēt vairāk kā vienu savrupmāju.
335.2. Projektējot un būvējot 1 – 2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas jāievēro Ministru
kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08
„DaudzdzīvokĜu dzīvojamie nami””, 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1000
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 „Mazstāvu dzīvojamās mājas”” un citu
normatīvo aktu prasības.
335.3. DaudzdzīvokĜu dzīvojamām ēkām jābūt pieslēgtām pie centralizētas ūdensapgādes,
kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas.
336. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
336.1. Ar DzM-1 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
savrupmāju apbūve, bet papildizmantošana – izmitināšana viesu mājās un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas). Zemes vienībā atĜauts būvēt tikai vienu
dzīvojamo māju. Zemes vienību nedrīkst dalīt, izĦemot gadījumus, ja atdala ar mērėi
pievienot vai apvienot zemes vienību.
336.2. Ar DzM-2 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā (Šveices ielas bijušais vasarnīcu rajons)
galvenais teritorijas izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, bet papildizmantošana –
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas),
veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu apbūve – aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība;
sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība. Šajā vietā tiek atĜauti
šādi apbūves rādītāji:
336.2.1. no jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums ir 2500 m2;
336.2.2. maksimālais apbūves blīvums – 15%;
336.2.3. 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, kas pakārtoti ēkas funkcijai, konstrukcijai, siluetam, un tradicionālie
būvmateriāli (māla ėieăelis, laukakmens mūris, apmestas sienu plaknes, koks,
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kārniĦa jumti u.tml.), kas raksturīgi konkrētajai vietai;
336.2.4. ēku/ būvju rekonstrukcijā un būvniecībā saglabāt zemes vienībā esošās koku
grupas, rindas, alejas, Ħemot vērā Apbūves noteikumu prasības;
336.3. Ar DzM-3 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
savrupmāju apbūve, bet papildizmantošana – Izmitināšana viesu mājās un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas), tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve – veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura
tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība.
336.4. Ar DzM-4 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
savrupmāju apbūve. Šajā teritorijā tiek atĜauti šādi apbūves rādītāji:
336.4.1. zemes vienības nav dalāmas, izĦemot gadījumus, ja atdala ar mērėi pievienot vai
apvienot zemes vienību;
336.4.2. maksimālais apbūves blīvums – 15 %;
336.4.3. minimālā brīvā teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā meža zemsedze – 75%.
336.5. Ar DzM-5 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā no jauna veidojamās zemes vienības
minimālais lielums Rindu māju apbūvei ir 600 m2. Zemes vienības maksimālais apbūves
blīvums nedrīkst pārsniegt 40% no zemes vienības platības. Detālplānojuma izstrāde šajā
teritorijā obligāti nepieciešama tikai tādā gadījumā, ja tiek plānota rindu māju būvniecība.
336.6. Ar DzM-6 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā zemes vienības minimālais lielums ir 2000 m2,
bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%.
336.7. Ar DzM-7 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā, nedalot pašreizējo zemes vienību, atĜauta
viena savrupmāja (izĦemot dvīĦu māju) un vasarnīca ar palīgēkām uz vienas zemes
vienības. Zemes vienību sadalīšanas gadījumā izstrādājams detālplānojums, nodrošinot
publisku pieeju ezera krastam, kā arī nepieciešamo ceĜu, ielu un inženierkomunikāciju izbūvi.
Šajā teritorijā tiek atĜauti šādi apbūves rādītāji:
336.7.1. no jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums ir 2500 m2;
336.7.2. maksimālais apbūves blīvums – 15%;
336.8. Ar DzM-8 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā 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, kas pakārtoti ēkas funkcijai, konstrukcijai siluetam, un
tradicionālie būvmateriāli (māla ėieăelis, laukakmens mūris, apmestas sienu plaknes, koks,
kārniĦa jumti u.tml.), kas raksturīgi konkrētajai vietai. Ēku/ būvju rekonstrukcijā un
būvniecībā saglabāt zemes vienībā esošās koku grupas, rindas, alejas. Zemes vienību
nedrīkst dalīt, izĦemot gadījumus, ja atdala ar mērėi pievienot vai apvienot zemes vienību.
4.4.1.2. Dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorija (DzV)
337. Dārza māju un vasarnīcu apbūves teritorijā (DzV) galvenā izmantošana ir sakĦu dārzu, augĜu
dārzu un esošo dārzkopības sabiedrību vasarnīcu dzīvojamās apbūves teritoriju uzturēšana un
sezonas rakstura dzīvojamo ēku būvniecība, kas nav paredzētas patstāvīgai dzīvošanai.
338. Galvenā izmantošana:
338.1. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
338.1.1. Vasarnīcu, brīvdienu māju, dārza māju u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku
būvniecība.
338.2. Publiskā ārtelpa:
338.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa - publisku laukumu izbūve un labiekārtošana;
Apstādījumu ierīkošana; Ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana;
338.2.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
339. Papildizmantošana:
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339.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;
339.1.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība - veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības
un/vai pakalpojumu objektu
būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie
tirdzniecības stendi);
339.1.2. sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi, trases ar cieto vai mīksto
segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini utt.);
339.1.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – Izmitināšana viesu mājās un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas); kempingu, atpūtas
transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana.
340. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
340.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20% no zemes vienības
platības.
340.2. Zemes vienības minimālā brīvā zaĜumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 70%.
340.3. Maksimālais stāvu skaits – 1 stāvs ar jumta izbūvi.
340.4. Maksimālais apbūves augstums – 8 metri līdz jumta korei vai 6 metri līdz dzegas,
parapeta virsmalai vai jumta malai;
341. Zemes vienību minimālā platība – 600 m²; zemes gabala minimālā fronte gar ceĜu vai ielu 15 m,
342. Attālumi starp ēkām un būvēm:
342.1. no saimniecības telpām, kurās tiek turēti mājputni vai truši (u.c. t. l.), līdz sava un kaimiĦu
dārza mājas logiem ne mazāk kā 7m.
342.2. no brīvstāvošas tualetes līdz sava un kaimiĦu dārza mājas logiem ne mazāk kā 12 m.
342.3. no pagraba līdz komposta kaudzei, kā arī līdz telpām kur tiek turēti mājputni vai truši ne
mazāk kā 7 m,
342.4. no kaimiĦu zemes gabala robežas līdz augstu augĜu koku stumbriem vismaz 3 m, vidēju
augĜu koku –2 m, zemu augĜu koku un krūmu -1m.
342.5. ēkām un būvēm zemes gabalā jāatrodas ne mazāk kā 6 m attālumā no ielu sarkanajām
līnijām un 3 m no piebraucamo ceĜu sarkanajām līnijām, izĦemot iedibinātas būvlaides
gadījumā.
343. Citi noteikumi:
343.1. nav pieĜaujama ēku pārbūve patstāvīgai dzīvošanai;
343.2. jauna dārza māju vai vasarnīcu apbūve atĜauta, ja zemes gabala platība ir lielāka vai
vienāda ar 1200 m²;
343.3. ēkas un būves zemesgabalā jāizvieto ar tādu aprēėinu, lai jebkuras ēkas vai būves
pārseguma (jumta) virsmas punkta augstums virs dabīgā zemes līmeĦa nebūtu lielāks kā
attālums no šī punkta projekcijas uz zemes līdz dārza gabala robežai ar kaimiĦu zemes
gabaliem, bet ne tuvāk kā 1,0 m no tām. Vietās, kur zemes gabals robežojas ar ielu (ceĜu),
attālums mērāms no punkta projekcijas līdz ielas (ceĜa) asij.
343.4. Izvietojot saimniecības ēkas un būves mājlopiem un/vai mājputniem jāievēro Apbūves
noteikumu 330.punkta nosacījumi.
4.4.1.3. Daudzstāvu dzīvojamā apbūvē (DzD)
344. Daudzstāvu dzīvojamā apbūvē (DzD) galvenā izmantošana ir daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas ar
īres vai privātiem dzīvokĜiem, bet papildizmantošana – citas šajā teritorijā atĜautās izmantošanas, kas
izvietojamas dzīvojamo māju pirmajos, cokola vai pagraba stāvos, ja to iespējams nodrošināt ar
atsevišėu ieeju no ielas (pagalma) un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas
iedzīvotāju dzīves apstākĜus, ja ir ievērotas skaĦas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas,
ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, kā arī iecerēto telpu izvietošanu dzīvojamās
ēkās pieĜauj normatīvo aktu prasības.
345. Galvenā izmantošana:
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345.1. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
345.1.1. rindu māju būvniecība;
345.1.2. daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju būvniecība;
345.1.3. dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un. sociālās aprūpes objektu
būvniecība.
345.2. Publiskā ārtelpa:
345.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa - publisku laukumu izbūve un labiekārtošana;
Apstādījumu ierīkošana; Ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana;
345.2.2. publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
346. Papildizmantošana:
346.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
346.1.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība - veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un
/vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības
stendi);
346.1.2. biroju ēku būvniecība – uzĦēmumu un organizāciju iestādes; diplomātiskie
dienesti; pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes iestādes; sakaru nodaĜas;
346.1.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās
apmešanās vietās (dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes);
346.1.4. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – pirmskolas vecuma bērnu iestādes;
pamata izglītības iestādes; speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta.
u.c.), tālākizglītības iestādes
346.1.5. veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve - doktorāti; ārstu
prakses
346.1.6. sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi, trases ar cieto vai mīksto
segumu, tribīnes, velotreki, peldbaseini utt.);
346.1.7. kultūras iestāžu apbūve – muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku, būvniecība.
346.2. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
346.2.1. satiksmes un sakaru ēku būvniecība – garāžu ēkas (pazemes, virszemes,
daudzstāvu, ar atsevišėām bloėētām telpām).
347. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
347.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 40% no zemes vienības
platības.
347.2. Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte atsevišėā zemes vienībā, Ħemot vērā atĜauto
stāvu skaitu, nedrīkst pārsniegt:
347.2.1. 1 – 2 stāvu daudzdzīvokĜu un rindu māju apbūvē – 80%;
347.2.2. 3 – 4 stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūvē – 160%;
347.2.3. 5 stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūvē – 200%, tikai ar DzD – 2 apzīmētajās vietās.
347.3. Zemes vienības minimālā brīvā zaĜumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%.
347.4. Maksimālais stāvu skaits, ieskaitot jumta stāvu vai jumta izbūvi:
347.4.1. daudzdzīvokĜu dzīvojamajām mājām nedrīkst pārsniegt – 4 stāvus, izĦemot ar
DzD–2 apzīmētajās vietās;
347.4.2. rindu mājām – 2 stāvus.
347.5. Maksimālais apbūves augstums, izĦemot ar DzD–2 apzīmētajās vietās:
347.5.1. 1 – 2 stāvu daudzdzīvokĜu un rindu māju apbūvē – 9 m līdz jumta korei vai 8 mlīdz
dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai;
347.5.2. 3 – 4 stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūvē – 18 m līdz jumta korei vai 15 m līdz
dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.
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348. Ēku un būvju novietojums zemes vienībā:
348.1. Izvietojot daudzdzīvokĜu dzīvojamās ēkas ar garākajām fasādēm vienu otrai pretī, attālums
starp šīm ēkām nedrīkst būt mazāks par 20 metriem 1 – 2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamo
māju apbūvē, bet 30 metri 3 – 5 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju apbūvē. Dažādu stāvu
skaita daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju izvietošanā attālums starp to garākajām fasādēm
nedrīkst būt mazāks par 30 metriem;
348.2. Izvietojot pretī vienas daudzdzīvokĜu dzīvojamās ēkas garākajai fasādei otras daudzdzīvokĜu
dzīvojamās ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieĦem ne
mazāks par 15 metriem 1 – 2 stāvu apbūvē un 20 metri 3 – 5 stāvu pabūvē. Dažādu stāvu
skaita daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju izvietošanā šis attālums nedrīkst būt mazāks par 20
metriem;
348.3. Esošajos daudzdzīvokĜu māju kvartālos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams
detālplānojumā, ievērojot intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas rādītājus, kā arī
ugunsdrošības, insolācijas un izgaismojuma prasības, nepieĜaujot mazāku attālumu par 30
m starp ēku garākajām fasādēm un logiem tajās;
348.4. Noteiktās ugunsdrošības atstarpes starp būvēm vienā zemesgabalā un līdz blakus esošo
zemesgabalu robežām var samazināt, ievērojot 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu
Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””
nosacījumus.
349. Būvlaides:
349.1. Būvju novietojumu pret ielu vai ceĜu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes
vienības robežas – apbūves līnija.
349.2. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei
zemesgabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 metru attālumā no galvenās
ielas sarkanās līnijas un 5 metru attālumā no vietējās ielas sarkanās līnijas, vai
piebrauktuves malas, un 10 m attālumā no servitūta ceĜa ass.
349.3. Siguldas novada teritorijās ārpus Siguldas pilsētas, no jauna būvējamas galvenās ēkas
novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide vismaz 10 metru
attālumā no komersantu vai māju ceĜa ass.
349.4. Būvlaide gar valsts galveno autoceĜu A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) Siguldas
novada teritorijā noteikta 100 metru attālumā no ceĜa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15
metri no spēkā esošās ielas sarkanās līnijas.
349.5. Būvlaide gar reăionālās nozīmes valsts autoceĜiem noteikta 60 metru attālumā no ceĜa ass.
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts reăionālajiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10
metru attālumā no sarkanās līnijas.
349.6. Būvlaide gar valsts vietējās nozīmes autoceĜiem noteikta 30 metru attālumā no ceĜa ass.
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts vietējiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10 metru
attālumā no sarkanās līnijas.
349.7. Attālums no dzelzceĜa malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai ir 50 metri. Ja ar tehniskiem
paĦēmieniem iespējams nodrošināt normatīvi pieĜaujamo trokšĦu līmeni atbilstoši
29.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 016-03 „Būvakustika”, 25.01.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.76 „Noteikumi par
trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” un 13.07.2004. Ministru kabineta
noteikumu Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” prasībām, tad Būvvalde var atĜaut šo
attālumu samazināt. Minimālais attālums no dzelzceĜa malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai
nedrīkst būt mazāks par 25 metriem. Dzīvojamās apbūves zemes gabalā gar dzelzceĜu
vismaz 10 metrus plata josla ir jāveido aizsargstādījumi.
350. Pagalmu veidošana:
350.1. Prasītais pagalms ir zemes gabala daĜa, ko ierobežo Apbūves noteikumos noteiktie
minimālie attālumi no zemes vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daĜu no
priekšpagalma nedrīkst aizĦemt galvenā ēka vai tās daĜa, izĦemot;
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350.1.1. arhitektoniskas detaĜas un/vai veidojumi, arī sliekšĦi, skursteĦi, dzegas, teknes,
pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5
m uz āru no ēkas sienas;
350.1.2. erkeri un balkoni, izĦemot nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā
pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas, kā arī atklātas ugunsdzēsības
vai āra kāpnes, kam kāpĦu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kas
projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas;
350.1.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes),
dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiĦas plāksnes un žogi;
350.2. Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto
iesegtus celiĦus, laukumus, piebraucamos ceĜus, apgaismes ėermeĦus, un citus
labiekārtojuma un vides dizaina elementus;
350.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās funkcionāli nepieciešamās zemes platības vai
koplietošanas pagalmus jākopj un jāuztur kārtībā. Koplietošanas pagalmus nedrīkst patvaĜīgi
apbūvēt. Koplietošanas pagalmos jāsaglabā un jāizveido:
350.3.1. teritorijās un ēkās jāparedz speciāli pasākumi, lai nodrošinātu vides pieejamību
cilvēkiem ar kustību traucējumiem atbilstoši normatīvo aktu un Apbūves noteikumu
prasībām;
350.3.2. dzīvojamā apbūves teritorijās jāparedz atsevišėi rotaĜu laukumi dažādu vecuma
grupu bērniem. RotaĜu iekārtām jābūt drošām un stabilām, bez asiem stūriem un
šėautnēm;
350.3.3. atkritumu konteineru laukumus jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Tie
norobežojami ar krūmu dzīvžogu vai atsevišėu koku stādījumiem. Pie atkritumu
konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves;
350.3.4. autostāvvietu skaits pie daudzdzīvokĜu mājām jāparedz atbilstoši normatīvo aktu
un Apbūves noteikumu prasībām;
350.3.5. vienlaicīgi ar daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku un būvju rekonstrukcijas projektu
izstrādāšanu jāizstrādā daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtojuma
plāns, t.sk. sniedzot konceptuālo telpisko risinājumu pagalmam kopumā.
350.4. Attālums no jaunbūvējamu daudzdzīvokĜu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai
nedrīkst būt mazāks par:
350.4.1. bērnu rotaĜām – 12 metriem;
350.4.2. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – 10 metriem;
350.4.3. fizkultūras nodarbībām (atkarībā no trokšĦu līmeĦa un nodarbību veida) 10 – 40
metriem;
350.4.4. saimnieciskiem mērėiem (paklāju tīrīšanas, atkritumu konteineru vietai u.c.) – 20
metriem;
350.4.5. suĦu pastaigai – 40 metriem;
350.4.6. atkritumu konteineru laukumam – 20 metriem (arī no atklātiem sporta laukumiem,
rotaĜu laukumiem un pieaugušo atpūtas vietām), bet ne tālāk par 100 metriem no
tālākās ieejas ēkā;
350.4.7. rotaĜu laukumi nedrīkst atrasties tuvāk par 10 metriem no atkritumu tvertnēm.
351. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana:
351.1. Fiziskai vai juridiskai personai, ierīkojot kādu ēku vai citu būvi, ir pienākums nodrošināt
piebraukšanu līdz pašvaldības vai valsts autoceĜam no zemes vienības, kurā nodomāts
izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas un piebraukšana nav nodrošināta.
351.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši attiecīgo būvju
projektēšanas būvnormatīviem, 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
351.3. Jebkuram dzīvoklim, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektam, kas izvietots daudzdzīvokĜu
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dzīvojamā ēkā, ir jānodrošina piekĜūšana atsevišėi no citām izmantošanām.
351.4. Dzīvojamās un publiskās ēkās jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums)
pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem,
cilvēkiem ar ratiĦiem (arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceĜus un
ielas, nodrošinot iekĜūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkĜūšanu
no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
352. Autostāvvietas, garāžas un velosipēdu novietošana
352.1. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu dzīvojamiem namiem nosaka, rēėinot uz 40 m2 dzīvokĜa
platības vismaz vienu autostāvvietu, bet uz katru dzīvokli ar platību 40 m2 un vairāk - vismaz
1,5 automašīnām.
352.2. Sociālām mājām un veco Ĝaužu pansionātiem var paredzēt samazinātu autostāvvietu skaitu,
bet ne mazāk par 0,2 autonovietnēm uz 1 dzīvokli.
352.3. 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 atsevišėi un to summē.
352.4. Pie publiskām ēkām un būvēm, kā arī daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām jānodrošina
vismaz 3 virszemes atklātas autostāvvietas – operatīvā transporta, apkalpes dienestu un
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem autotransporta novietošanai, tās izvietojot ēkas vai
būves galvenās ieejas tiešā tuvumā.
352.5. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieĦem ne mazāks par:
352.5.1. 50 metriem no krustojuma ar galveno (maăistrālo) ielu;
352.5.2. 20 metriem no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;
352.5.3. 30 metriem no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
352.6. Velosipēdu novietnes jāparedz pie daudzdzīvokĜu dzīvojamām ēkām, publiskajām ēkām,
t.sk. pie tirdzniecības un pakalpojumu objektiem.
353. Prasības teritorijas labiekārtojumam
353.1. Nepieciešamas būvvaldes saskaĦojums šādu labiekārtojumu elementu novietnēm vai
novietošanai:
353.1.1. žogiem;
353.1.2. visām īslaicīgas lietošanas ēkām un būvēm;
353.1.3. dekoratīviem baseiniem un peldbaseiniem ar apbūves laukumu lielāku par 10 m².
353.2. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā nedrīkst ierīkot žogus, izĦemot rindu mājām un
inženiertehniskās apgādes objektiem.
353.3. Dzīvojamā apbūves teritorijās jāparedz atsevišėi rotaĜu laukumi dažādu vecuma grupu
bērniem. RotaĜu iekārtām jābūt drošām un stabilām, bez asiem stūriem un šėautnēm. Kopējā
rotaĜu laukumu minimālā platība 0,4 – 0,6 m2 uz vienu iedzīvotāju.
353.4. Atkritumu konteineru laukumus jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Laukumi jāizbūvē
ar cieto segumu. Tie norobežojami ar krūmu dzīvžogu vai atsevišėu koku stādījumiem. Pie
atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.
353.5. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku un būvju rekonstrukcijas projektu izstrādāšanu
jāizstrādā daudzdzīvokĜu dzīvojamo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns, t.sk. sniedzot
konceptuālo telpisko risinājumu pagalmam kopumā.
354. Citi noteikumi:
354.1. Jebkurai daudzdzīvokĜu mājai, kā arī atĜautajai publiskajai apbūvei jāparedz tāda minimālā
zemes vienība, kas nodrošina normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par
konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un autostāvvietām izpildi.
354.2. Projektējot un būvējot daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas jāievēro 03.02.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08
„DaudzdzīvokĜu dzīvojamie nami”” un citu normatīvo aktu prasības.
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354.3. Papildus Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām uz tirdzniecības, sabiedriskās
ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu telpām, pārvaldes iestādes, ārstniecības un veselības
aprūpes iestādēm attiecas šādi noteikumi:
354.3.1. tām jāatrodas ēkas galvenajā fasādē, tās pirmajā stāvā, kā arī tās var izvietot ēkas
pagrabstāvā vai cokola stāvā, saskaĦojot ar ēkas un zemes īpašniekiem, kā arī
ievērojot normatīvo aktu prasības;
354.3.2. ierīkojot šos objektus dzīvojamās mājās, jānodrošina autostāvvietas
apmeklētājiem, personālam un preču piegādātājiem, nesamazinot mājas
iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu laukumu;
354.3.3. ierīkojot šos objektus dzīvojamās mājās, kurās to līdz šim nav bijis, būvprojekta
sastāvā izstrādājams visas mājas fasādes rekonstrukcijas vai renovācijas
arhitektoniskais risinājums.
354.4. DaudzdzīvokĜu mājās jāparedz viena kopīga telpa, kurā izvietot visas ēkas dzīvokĜu
elektroenerăijas skaitītājus. Tai jāatrodas maksimāli tuvu ēkas ievada kabelim un tā
piesaistītajām komunikāciju sadalēm u.c.
354.5. Veicot fasādes krāsošanu, jāveic paraugkrāsojums 1x1 m un jāsaskaĦo ar būvvaldi un
projekta autoru autoruzraudzības kārtībā.
354.6. Ja atsevišėas dzīvojamā nama daĜas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere būtiski ietekmē
visas ēkas ekspluatācijas apstākĜus (piemēram, izmaiĦas koplietošanas telpu plānojumā,
inženiertīklu vai stāvvadu izvietojumā) vai ārējo izskatu (piemēram, atsevišėu logailu
dalījuma izmaiĦas, kas rada atšėirības no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu
izstrādā, saskaĦo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaĦā ar 01.04.1997. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Apbūves noteikumiem.
354.7. Daudzstāvu dzīvojamās apbūvē aizliegts:
354.7.1.

354.7.2.
354.7.3.

izvietot noliktavas, ražotnes un papildizmantošanas, kuras saistītas ar viegli
uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī
uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru
daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju;
izvietot mājlopiem un/vai mājputniem paredzētās saimniecības ēkas un citas
būves;
veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada
traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu
vērtību.

355. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
355.1. Ar DzD-1 apzīmētajā vietā pieĜaujama 3 stāvu (ieskaitot jumta izbūvi) daudzdzīvokĜu
dzīvojamā apbūve ar apbūves augstumu 14 metri līdz jumta korei vai 11 metri līdz dzegas,
parapeta virsmalai vai jumta malai.
355.2. Ar DzD-2 apzīmētajā vietā pieĜaujama 5 stāvu (ieskaitot jumta izbūvi) daudzdzīvokĜu
dzīvojamā apbūve ar apbūves augstumu 21 metrs līdz jumta korei vai 18 metri līdz dzegas,
parapeta virsmalai vai jumta malai.
4.4.2. Publiskās apbūves teritorija
4.4.2.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
356. Publiskās apbūves teritorija (P) neatšėiras pēc to lomas pilsētas struktūrā, taču tām ir dažādas
funkcijas, kas atšėiras pēc tā, kas ir tajās veikto darbību galvenais mērėis – noteiktu pakalpojumu
sniegšana vai peĜĦas gūšana.
357. Galvenā izmantošana:
357.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;
357.1.1. biroju ēku būvniecība - uzĦēmumu un organizāciju iestādes; bankas; diplomātiskie
dienesti; konferenču un kongresu centri; pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes
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iestādes; sakaru nodaĜas; radiostaciju un televīzijas centru – studijas utt.;
357.1.2. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un
/vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības
stendi), degvielas uzpildes staciju būvniecība;
357.1.3. Vairumtirdzniecības un noliktavu ēku būvniecība – tikai ar P-5 un P-10
apzīmētajās vietās;
357.1.4. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās
apmešanās vietās (dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes); viesu mājās un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas); kempingu, atpūtas
transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana;
357.1.5. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - pirmskolas vecuma bērnu iestādes; pamata
un vidējās izglītības iestādes; augstskolas; speciālās mācību iestādes (mākslas,
mūzikas, sporta u.c.), tālākizglītības iestādes, zinātniski pētnieciskie institūti;
meteoroloăiskās stacijas utt.;
357.1.6. veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – slimnīcas; aprūpes
nami; dispanseri, doktorāti; ārstu prakses utt.;
357.1.7. sporta un atpūtas būvju būvniecība – sporta pasākumu ēku būvniecība (arēnas,
sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi utt.);
sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar
cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta
būves utt.);
357.1.8. kultūras iestāžu apbūve – mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēku
būvniecība; teātru, koncertzāĜu, apjumtu vasaras estrāžu, kultūras namu , cirka
ēku būvniecība; muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku, būvniecība; zooloăisko un
botānisko dārzu ēku būvniecība utt;
357.1.9. aizsardzības un drošības iestāžu darbība - soda izciešanas iestādes; aizsardzības
spēku, policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, t,sk, ugunsdzēsēju
depo, tiesu namu, kazarmu ēku būvniecība utt.;
357.1.10. dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve – veterinārā prakse; mājdzīvnieku viesnīca;
357.1.11. reliăisko organizāciju apbūve – kulta ēku būvniecība – baznīcas, kapelas,
mošejas, sinagogas, klosteri utt.
357.2. Publiskā ārtelpa:
357.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – publisku laukumu izbūve un labiekārtošana;
apstādījumu ierīkošana; ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana.
358. Papildizmantošana:
358.1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
358.1.1. satiksmes un sakaru ēku būvniecība – garāžu ēkas (pazemes, virszemes,
daudzstāvu, ar atsevišėām bloėētām telpām).
358.2. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
358.2.1. vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve, tikai ar P-8 apzīmētajās vietās.
358.3. Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
358.3.1. Savrupmāju būvniecība - viena dzīvokĜa mājas; divu dzīvokĜu mājas, t.sk. dvīĦu
mājas;
358.3.2. dzīvoklis, nepārsniedzot 30% no ēkas kopējā apjoma.
359. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
359.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 40% no zemes vienības
platības.
359.2. Zemes vienībās, kurās publiskajai apbūvei ir piesaistītā un funkcionāli nepieciešamā zaĜumu
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359.3.
359.4.

359.5.
359.6.

platība (arī ūdeĦi), aprēėinot apbūves rādītājus, zemes vienības platībā ieskaita arī šīs
zaĜumvietu platības, Ħemot vērā Apbūves noteikumu prasības;
Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte atsevišėā zemes gabalā nedrīkst pārsniegt
Siguldas pilsētas teritorijā – 120%; ārpus Siguldas pilsētas teritorijas - 80%;
Zemes vienības minimālā brīvā zaĜumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%, bet
pirmsskolas bērnu iestādes zemes vienības brīvajai teritorijai jābūt ne mazākai par šīs
iestādes stāvu kopējo platību;
Gadījumos, kad publiskajai apbūvei ir piesaistītā un funkcionāli nepieciešamā zaĜumu platība
to ieskaita minimālās brīvās zaĜumu teritorijas platībā;
Maksimālais stāvu skaits Siguldas pilsētas teritorijā 3 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi, bet ārpus
Siguldas pilsētas teritorijas - 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi, izĦemot:
359.6.1. vietās ar īpašiem noteikumiem P-12 – 1 stāvs;
359.6.2. vietās ar īpašiem noteikumiem P-3; P-4; P-5; P-7; P-9; P-10; P-11 – 2 stāvi,
izĦemot baznīcas būvniecības gadījumā vietās, kas apzīmētas ar P-4;
359.6.3. vietā ar īpašiem noteikumiem P-15 – 3 stāvi ar jumta izbūvi (4 stāvi).

359.7. Maksimālais apbūves augstums līdz jumta korei Siguldas pilsētas teritorijā – 15 m līdz jumta
korei vai 12 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai; ārpus Siguldas pilsētas
teritorijas – 9 metri līdz jumta korei vai 8 metri līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta
malai, izĦemot vietās īpašiem noteikumiem.
360. Ēku un būvju novietojums zemes vienībā:
360.1. Noteiktās ugunsdrošības atstarpes starp būvēm vienā zemesgabalā un līdz blakus esošo
zemesgabalu robežām var samazināt, ievērojot 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu
Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””
nosacījumus.
361. Būvlaides:
361.1. Būvju novietojumu pret ielu vai ceĜu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes
vienības robežas – apbūves līnija.
361.2. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei
zemesgabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 metru attālumā no galvenās
ielas sarkanās līnijas un 5 metru attālumā no vietējās ielas sarkanās līnijas, vai
piebrauktuves malas, un 10 metru attālumā no servitūta ceĜa ass.
361.3. Siguldas novada teritorijās ārpus Siguldas pilsētas, no jauna būvējamas galvenās ēkas
novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide vismaz 10 metru
attālumā no komersantu vai māju ceĜa ass.
361.4. Būvlaide gar valsts galveno autoceĜu A-2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) Siguldas
novada teritorijā noteikta 100 metru attālumā no ceĜa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15
metri no spēkā esošās ielas sarkanās līnijas.
361.5. Būvlaide gar reăionālās nozīmes valsts autoceĜiem noteikta 60 metru attālumā no ceĜa ass.
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts reăionālajiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10
metru attālumā no sarkanās līnijas.
361.6. Būvlaide gar valsts vietējiem autoceĜiem noteikta 30 metru attālumā no ceĜa ass. Siguldas
pilsētas un ciemu teritorijās valsts vietējiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10 metru attālumā
no sarkanās līnijas.
361.7. Attālums no dzelzceĜa sliežu klātnes malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai ir 50 metri. Ja ar
tehniskiem paĦēmieniem iespējams nodrošināt normatīvi pieĜaujamo trokšĦu līmeni atbilstoši
29.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 016-03 „Būvakustika”, 25.01.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.76 „Noteikumi par
trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” un 13.07.2004. Ministru kabineta
noteikumu Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība’” prasībām, tad Būvvalde var atĜaut
šo attālumu samazināt. Minimālais attālums no dzelzceĜa malējās sliedes līdz dzīvojamai
ēkai nedrīkst būt mazāks par 25 metriem. Dzīvojamās apbūves zemesgabalā gar dzelzceĜu
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vismaz 10 metrus plata josla ir jāveido aizsargstādījumi.
362. Pagalmu veidošana:
362.1. Prasītais pagalms ir zemes gabala daĜa, ko ierobežo Apbūves noteikumos noteiktie
minimālie attālumi no zemes vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daĜu no
priekšpagalma nedrīkst aizĦemt galvenā ēka vai tās daĜa, izĦemot;
362.1.1. arhitektoniskas detaĜas un/vai veidojumi, arī sliekšĦi, skursteĦi, dzegas, teknes,
pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5
m uz āru no ēkas sienas;
362.1.2. erkeri un balkoni, izĦemot nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā
pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas, kā arī atklātas ugunsdzēsības
vai āra kāpnes, kam kāpĦu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kas
projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas;
362.1.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes),
dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiĦas plāksnes un žogi.
362.2. Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto
iesegtus celiĦus, laukumus, piebraucamos ceĜus, apgaismes ėermeĦus, un citus
labiekārtojuma un vides dizaina elementus.
363. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana
363.1. Fiziskai vai juridiskai personai, ierīkojot kādu ēku vai citu būvi, ir pienākums nodrošināt
piebraukšanu līdz pašvaldības vai valsts autoceĜam no zemes vienības, kurā nodomāts
izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas un piebraukšana nav nodrošināta.
363.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši attiecīgo būvju
projektēšanas būvnormatīviem, 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 498 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
363.3. Jebkuram dzīvoklim, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektam, kas izvietots publiskā ēkā,
ir jānodrošina piekĜūšana atsevišėi no citām izmantošanām.
363.4. Publiskās ēkās jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides
nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiĦiem
(arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceĜus un ielas, nodrošinot
iekĜūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkĜūšanu no tās) atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
364. Autostāvvietas, garāžas un velosipēdu novietošana
364.1. Nepieciešamo velosipēdu novietĦu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka
attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un Apbūves noteikumi. Vispārējā gadījumā nepieciešamo
transportlīdzekĜu novietĦu skaitu nosaka, rēėinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m2
stāvu platības, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
364.2. Tiek noteikts šāds autostāvvietu skaits:
tirdzniecības objektos uz katriem 30 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1;
sabiedriskās ēdināšanas iestādēs uz katrām 5 sēdvietām – 1;
sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām – 1;
kultūras iestādēs, konferenču zālēs uz 7 skatītāju vietām – 1;
izglītības iestādēs uz katrām 4 personāla vietām un uz katriem 20 audzēkĦiem
(vecākiem par 18.gadiem) – 1;
364.2.6. biroju un administratīvajām ēkām uz katriem 30 m2 lietderīgās platības – 1;
364.2.7. viesnīcās, viesu namos un pansijās uz 3 apmeklētājiem – 1;

364.2.1.
364.2.2.
364.2.3.
364.2.4.
364.2.5.

364.3. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu būvēm, kas nav minētas Apbūves noteikumos, nosaka
saskaĦā ar LVS 190-7:2002 A pielikumu „Orientējoši dati par pieprasījumu pēc stāvvietām
pie sabiedriski izmantojamiem objektiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem.
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364.4. Katrā transportlīdzekĜu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējā
auto novietĦu skaita paredz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izvietojot speciāli
pielāgotas – 3,5 metrus platas autostāvvietas.
364.5. 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 atsevišėi un to summē.
364.6. Pie publiskām ēkām un būvēm, jānodrošina vismaz 3 virszemes atklātas autostāvvietas –
operatīvā transporta, apkalpes dienestu un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
autotransporta novietošanai, tās izvietojot ēkas vai būves galvenās ieejas tiešā tuvumā.
364.7. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieĦem ne mazāks par:
364.7.1. 50 metriem no krustojuma ar galveno (maăistrālo) ielu;
364.7.2. 20 metriem no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;
364.7.3. 30 metriem no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
364.8. Velosipēdu novietnes jāparedz pie publiskajām ēkām, t.sk. pie tirdzniecības un pakalpojumu
objektiem. Pie izglītības un zinātnes ēkām nodrošina īslaicīgas apstāšanās autostāvvietas
piegulošo ielu brauktuves malā vai atklātu autostāvvietu, kā arī velosipēdu novietnes ar
aprēėinu – 1 velosipēdu novietne uz 20 skolniekiem vai studentiem.
364.9. Pie nozīmīgām publiskām un darījumu iestādēm un publiskās ārtelpas objektiem papildus
autonovietnēm ierīko speciāli aprīkotas velosipēdu, motociklu (arī mopēdu un motorolleru)
un tūristu autobusu stāvvietas.
365. Prasības teritorijas labiekārtojumam:
365.1. Vienlaicīgi ar Publisko ēku un būvju rekonstrukcijas projektu izstrādāšanu jāizstrādā
publiskās ārtelpas labiekārtojuma plāns, t.sk. sniedzot konceptuālo telpisko risinājumu
publiskās ēkas izbūvei un labiekārtotās ārtelpas ierīkošanai.
366. Citi noteikumi:
366.1. Jebkurai atĜautajai publiskajai apbūvei jāparedz tāda minimālā zemes vienība, kas nodrošina
normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves
rādītājiem un autostāvvietām izpildi.
366.2. Projektējot un būvējot publisko apbūvi jāievēro ar 21.07.2008. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un
būves” un citu normatīvo aktu prasības.
366.3. Jaunu publisko ēku/ būvju ēku būvniecības vai esošo rekonstrukcijas risinājumiem rīkojams
arhitektūras skiču projekta konkurss atbilstoši normatīvo aktu prasībām šādās pilsētas
vietās: autoostas un pasta teritorijā, kā arī zemes vienībā – Pils ielā 16.
366.4. Izstrādājot detālplānojumu, jāprecizē sabiedrisko un komerciestāžu novietojumu vietas
zemes vienībā. Ja zemes vienībā ir publiskajai apbūvei piesaistītā un funkcionāli
nepieciešamā zaĜumu platība (arī ūdeĦi), tad šo atsevišėo izmantošanu (funkcionālo zonu)
savstarpējo robežu un platību pieĜauts mainīt 10% robežās. Piesaistītajām un funkcionāli
nepieciešamajām zaĜumvietām ir atĜauts mainīt konfigurāciju, bet tajās nav atĜauts būvēt
ēkas.
366.5. Ja, projektējot publiskas telpas, atsevišėas ēkas daĜas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere
un ar to saistītās funkcionālās pārmaiĦas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams
mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu
(piemēram, mainās atsevišėu logu ailu dalījums, kas atšėiras no pārējiem ēkas fasādes
elementiem), būvprojektu izstrādā, saskaĦo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaĦā ar
01.04.1997. Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Apbūves
noteikumiem.
367. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
367.1. Ar P-1 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir kultūras
iestāžu apbūve un Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
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367.2. Ar P-2 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir veselības
aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
367.3. Ar P-3 – apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir tūrisma un
atpūtas iestāžu apbūve, bet kā atĜautā palīgizmatošana ir atĜauta dzīvojamā apbūve un
teritorijas izmantošana – savrupmājas būvniecība vai dzīvoklis, nepārsniedzot 30% no ēku
kopējā apjoma.
367.4. Ar P-4 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir reliăisko
organizāciju apbūve. Ēkas atĜauts būvēt ne augstākas par 2 stāviem, izĦemot baznīcu.
Maksimālais ēku un būvju augstums – 9 metri līdz jumta korei vai 8 metri līdz dzegas,
parapeta virsmalai vai jumta malai. Maksimālais apbūves blīvums – 15%. Piesaistītajās un
funkcionāli nepieciešamajās zaĜumvietās neparedzēt autostāvvietas.
367.5. Ar P-5 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir tūrisma un
atpūtas iestāžu apbūve, kā arī veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
367.6. Ar P-6 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir sporta ēku un
būvju apbūve.
367.7. Ar P-7 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir tūrisma un
atpūtas iestāžu apbūve, kā arī sporta ēku un būvju apbūve.
367.8. Ar P-8 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā papildus galvenajai atĜautajai izmantošanai ir
atĜauta vieglās ražošanas un/vai vairumtirdzniecības objekta izveidošana, ar nosacījumu, ka
šī darbība nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.
367.9. Ar P-9 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir tirdzniecības
un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – kafejnīca, suvenīru tirdzniecības vieta, publiski
pieejamas tualetes, tūrisma informācijas centrs, atklāts autostāvlaukums.
367.10. Ar P-10 apzīmētajā apbūves teritorijā papildus galvenajai atĜautajai izmantošanai, ir atĜauta
dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana – savrupmājas būvniecība vai dzīvoklis,
nepārsniedzot 30% no ēku kopējā apjoma.
367.11. Ar P-11 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir sporta ēkas
un būves: kamaniĦu un bobsleja trases un to būves, kā papildizmantošana atĜauta
ēdināšanas (kafejnīcas u.tml.) un sadzīves pakalpojumu (sporta inventāra nomas telpas
u.c.) ēkas, atklāta autostāvvieta.
367.12. Ar P-12 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir ar kultūras,
vides izglītības un tūrisma funkcijām saistāma pazemes būve (muzejs, konferenču telpas
u.tml.).
367.13. Ar P-13 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā (senās muižas vietas – Moresmuiža, Akenstaka,
Kārtūži, Nurmiži) atĜautā izmantošana ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kā arī dzīvojamā
apbūve un teritorijas izmantošana, saglabājot un atjaunojot vēsturiskās ēkas un parkus. Šo
teritoriju izmantošana precizējama izstrādājot lokālos ainavu plānus un/ vai detālplānojumus.
367.14. Ar P-14 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā atĜautā izmantošana ir muzejs un tūrisma
informācijas centrs.
367.15. Ar P-15 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā atĜautā izmantošana ir tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve, biroju ēku būvniecība, kā arī tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve, bet kā atĜautā palīgizmatošana ir atĜauta dzīvojamā apbūve un teritorijas
izmantošana – dzīvoklis, nepārsniedzot 30% no ēku kopējā apjoma.
4.4.2.2. Atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA)
368. Atpūtas vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA) ir atklātas vietas, kur rekreācijai tiek
izmantots dabas un kultūrvēsturiskais potenciāls un, kur būvēm ir tikai pakārtota nozīme. Tās ir
teritorijas, kas brīvi pieejams sabiedrībai, un var ietvert ar tūrismu un atpūtu saistītas ēkas un būves.
369. Galvenā izmantošana:
369.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
369.1.1. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – kempingu, atpūtas transportlīdzekĜu laukumu
un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana;
369.1.2. kultūras iestāžu apbūve – apjumtu vasaras estrāžu, zooloăisko un botānisko dārzu
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ēku būvniecība;
369.1.3. sporta un atpūtas būvju būvniecība – sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta
laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki,
atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves, slēpošanas trases utt.);
369.1.4. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – sabiedriskās ēdināšanas
uzĦēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu
būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi);
369.2. Publiskā ārtelpa:
369.2.1. labiekārtota publiskā ārtelpa – mežaparku ierīkošana un kopšana, publisku
laukumu izbūve un labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; ielas labiekārtojuma
un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana, pludmales labiekārtojuma ierīkošana.
370. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
370.1. maksimālais apbūves blīvums 5%;
370.2. zemes gabala minimālā brīvā zaĜumu teritorija apbūvē nedrīkst būt mazāka par 80%;
370.3. nepieciešamo ēku un būvju maksimālais stāvu skaits – 1 (izĦemot ar PA-3 apzīmētajā vietā,
kā arī skatu torĦus un citas nepieciešamās inženierbūves);
371. No jauna veidojamās zemes vienības minimālā platība ārpus Siguldas pilsētas teritorijas ir 10 ha.
Izstrādājot teritorijas detālplānojumu atĜauts veidot jaunus zemesgabalus ar minimālo platību 2 ha,
zemes gabala minimālais platums 50 metri.
372. Teritorijas plānojumā norādīto applūstošo teritoriju izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma
37.pantā noteiktās prasības. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic atbilstoši
03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas
metodika” prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500.
373. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
373.1. Ar PA-1 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir kempingu,
atpūtas transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana, kā arī
pludmales infrastruktūras ierīkošana un izbūve.
373.2. Ar PA-2 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir apjumtas
vai vaĜējas vasaras estrādes būvniecība un labiekārtotas publiskās ārtelpas ierīkošana ar
skatu laukumiem.
373.3. Ar PA-3 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā ēkas atĜauts būvēt ne augstākas par 2 stāviem,
ieskaitot jumta izbūvi. Maksimālais ēku un būvju augstums – 9 metri līdz jumta korei vai 8
metri līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai. Maksimālais apbūves blīvums – 10%.
Minimālā brīvā teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze – 80%.
373.4. Ar PA-4 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir arī telšu
vietu un pludmales labiekārtojuma ierīkošana. Vietas izmantošanā jāĦem vērā
aprobežojumi, kas noteikti Aizsargjoslu likumā.
373.5. Ar PA-5 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā atĜautā izmantošana ir pludmales
labiekārtojuma un peldētavas ierīkošana.
4.4.3. Ražošanas apbūves teritorija
4.4.3.1. Ražošanas objekti un noliktavas (RR)
374. Ražošanas objekti un noliktavas (RR) – teritorijas, kurās paredzēts izvietot ražošanas, noliktavu
objektus, transporta uzĦēmumus, vairumtirdzniecības iestādes, kā arī citus uzĦēmumus vai iestādes,
kam ir noteiktas aizsargjoslas.
375. Galvenā izmantošana:
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375.1. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
375.1.1. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve;
375.1.2. Smagās rūpniecības uzĦēmumu apbūve;
375.1.3. Lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve;
375.1.4. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzĦēmumu apbūve.
375.2. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
375.2.1. Inženiertehniskā infrastruktūra - pilsētsaimniecības infrastruktūras būvniecība;
375.2.2. Transporta infrastruktūra – Satiksmes un sakaru ēku būvniecība (garāžu ēkas –
pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar atsevišėām bloėētām telpām);
375.2.3. Ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana;
375.2.4. Energoapgādes uzĦēmumu apbūve.
376. Papildizmantošana:
376.1. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
376.1.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – veikalu, aptieku un
sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu darbība, degvielas uzpildes stacijas;
376.1.2. biroju ēku būvniecība – uzĦēmumu un organizāciju iestādes;
376.1.3. vairumtirdzniecības iestāžu apbūve;
376.1.4. aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.
377. Šajā teritorijā tiek pieĜauti šādi apbūves rādītāji:
377.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 60% no zemes vienības
platības.
377.2. Maksimālā apbūves intensitāte atsevišėā zemes vienībā nedrīkst pārsniegt – 180%.
377.3. Zemes vienības minimālā brīvā zaĜumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 20%.
377.4. Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi.
377.5. Maksimālais apbūves augstums līdz jumta korei – 15 m līdz jumta korei vai 12 m līdz
dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.
378. Ēku un būvju novietojums zemes vienībā:
378.1. Ražošanas objektiem un noliktavām, kam ir sanitārās aizsargjoslas, tās nedrīkst pārsniegt
plānotās ražošanas apbūves teritorijas robežas. Sanitārajās aizsargjoslās nedrīkst izvietot
sporta, atpūtas un veselības aizsardzības iestādes.
378.2. Ēkas un būves jāizvieto ievērojot 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.498
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” nosacījumus.
379. Būvlaides:
379.1. Būvju novietojumu pret ielu vai ceĜu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes
vienības robežas – apbūves līnija.
379.2. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei
zemesgabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 metru attālumā no galvenās
ielas sarkanās līnijas un 5 metru attālumā no vietējās ielas sarkanās līnijas, vai
piebrauktuves malas, un 10 m attālumā no servitūta ceĜa ass.
379.3. Siguldas novada teritorijās ārpus Siguldas pilsētas, no jauna būvējamas galvenās ēkas
novietnei zemesgabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide vismaz 10 metru
attālumā no komersantu vai māju ceĜa ass.
379.4. Būvlaide gar valsts galveno autoceĜu A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) Siguldas
novada teritorijā noteikta 100 metru attālumā no ceĜa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15
metri no spēkā esošās ielas sarkanās līnijas.
379.5. Būvlaide gar reăionālās nozīmes valsts autoceĜiem noteikta 60 metru attālumā no ceĜa ass.
Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts reăionālajiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10
metru attālumā no sarkanās līnijas.
379.6. Būvlaide gar valsts vietējiem autoceĜiem noteikta 30 metru attālumā no ceĜa ass. Siguldas
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pilsētas un ciemu teritorijās valsts vietējiem autoceĜiem jāievēro būvlaide 10 metru attālumā
no sarkanās līnijas.
380. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana
380.1. Fiziskai vai juridiskai personai, ierīkojot kādu ēku vai citu būvi, ir pienākums nodrošināt
piebraukšanu līdz pašvaldības vai valsts autoceĜam no zemes vienības, kurā nodomāts
izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas un piebraukšana nav nodrošināta.
380.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši attiecīgo būvju
projektēšanas būvnormatīviem, 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
381. Autostāvvietas, garāžas un velosipēdu novietošana
381.1. Nepieciešamo velosipēdu novietĦu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka
attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un Apbūves noteikumi. Vispārējā gadījumā nepieciešamo
transportlīdzekĜu novietĦu skaitu nosaka, rēėinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m2
stāvu platības, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
381.2. Tiek noteikts šāds autostāvvietu skaits:
381.2.1. biroju un administratīvajām ēkām uz katriem 30 m2 lietderīgās platības – 1;
381.2.2. automazgātuvēm uz 1 mazgāšanas vietu – 3;
381.2.3. autoservisiem uz 1 tehniskās apkopes stendu – 3.
381.3. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu būvēm, kas nav minētas Apbūves noteikumos, nosaka
saskaĦā ar LVS 190-7:2002 A pielikumu „Orientējoši dati par pieprasījumu pēc stāvvietām
pie sabiedriski izmantojamiem objektiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem.
382. Citi noteikumi:
382.1. Jebkurai atĜautajai izmantošanai jāparedz tāda minimālā zemes vienība, kas nodrošina
normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves
rādītājiem un autostāvvietām izpildi.
382.2. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz pasākumi visa
veida potenciālā piesārĦojuma novēršanai, vides atveseĜošanai, ieskaitot pasākumus
ainavas degradācijas novēršanai.
382.3. Ēku un būvju izmantošanā un būvniecībā jāievēro 19.06.2001. Ministru kabineta noteikumu
Nr.559 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”
prasības.
382.4. Ražošanas apbūvē nav pieĜaujama pašreizējo objektu rekonstrukcija un jaunu objektu
būvniecība:
382.4.1. bez Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saĦemšanas;
382.4.2. kas var būtiski ietekmēt vides kvalitāti.
382.5. Teritorijas var nožogot ar necaurredzamu žogu augstumā līdz 2 metriem. Gar zemes vienību
robežām, kas robežojas ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī pilsētas koptām
zaĜumvietām papildus ierīkojami aizsargstādījumi.
382.6. Ražošanas uzĦēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no
centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens
padeve pārējiem patērētājiem, un ja šādai darbībai atĜauju nav devusi novada dome.
383. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
383.1. Ar RR–1 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids Rūpnieciskā
apbūve un teritorijas izmantošana, izĦemot vidi piesārĦojošas darbības, kuru veikšanai
saskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” nepieciešamas A vai B kategorijas atĜaujas.
4.4.3.2.Derīgo izrakteĦu ieguves teritorija (RD)
384. Derīgo izrakteĦu ieguves teritorija (RD) – nozīmē teritoriju, kurā ir konstatēta derīgo izrakteĦu
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atradne – dabisks derīgo izrakteĦu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākĜi ir
izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama, kā arī tiek veikta derīgo izrakteĦu ieguve –
darbu komplekss derīgo izrakteĦu iegūšanai atradnē.
385. Galvenā izmantošana:
385.1. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
385.1.1. Teritorijas ierīkošana un derīgo izrakteĦu ieguve;
385.1.2. Ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecība (kurām nav ēku pazīmju);
noliktavu u.c. nepieciešamo ēku un būvju būvniecība, utt.;
385.1.3. Derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju rekultivācija
386. Izmantošanas noteikumi:
386.1. Derīgo izrakteĦu atradĦu teritorijās prioritāte, ja to pieĜauj dabas aizsardzības intereses, ir
derīgo izrakteĦu ieguvei.
386.2. Derīgo izrakteĦu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši likumam „Par zemes dzīlēm” un 06.09.2011.
Ministru kabineta noteikumi Nr.696 „Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteĦu ieguves atĜauju izsniegšanas kārtība”.
386.3. Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, projektiem, kas paredz derīgo
izrakteĦu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo izrakteĦu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25
hektāriem, vai agrāk neizmantotās kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 150 ha, jāveic
ietekmes uz vidi novērtējums.
386.4. Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” projektiem, kas paredz uzsākt derīgo
izrakteĦu ieguvi derīgo izrakteĦu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 ha, vai kūdras
atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 ha, neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības; derīgo
izrakteĦu ieguvei pazemes izstrādnēs; derīgo izrakteĦu ieguvei, bagarējot ezeru vai upi;
dziĜurbumu ierīkošanai un izmantošanai (izĦemot urbumus, kas paredzēti
inženierăeoloăiskiem pētījumiem un pazemes ūdeĦu monitoringam) – ăeotermālie urbumi,
urbumi atkritumu glabāšanai, ūdens ieguves urbumi, kuri dziĜāki par 250 m un ogĜūdeĦražu
izpētes un ieguves urbumi ir nepieciešams sākotnējais izvērtējums.
386.5. Katram karjeram laukam jābūt izstrādātai atradnes pasei un, pirms atradnes izstrādāšanas,
jāsaĦem ieguves licence normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
386.6. Dolomīta slāĦkopas irdināšanai spridzināšana pieĜaujama tikai pēc spridzināšanas darbu
atĜaujas saĦemšanas Valsts darba inspekcijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības un
piesardzības pasākumus, lai netiktu nodarīts kaitējums piegulošo zemju īpašniekiem, tos
informējot par plānotajām darbībām vismaz 2 nedēĜas pirms konkrēto darbu uzsākšanas.
387. Derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju rekultivācija:
387.1. Pēc derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju ekspluatācijas izbeigšanas, tās ir jārekultivē atbilstoši
dokumentācijai. Ja tiek ierīkotas lauksaimniecības zemes, auglīgās zemes slānim jāatbilst
agrotehniskam prasībām. Ja zemes auglība neatbilst agrotehniskām prasībām, zeme
jāapmežo. Pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas izstrādājams rekultivācijas projekts, kas
saskaĦojams normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
387.2. Pēc rekultivācijas teritoriju izmanto kā meža teritoriju, virszemes ūdeĦu teritoriju vai
rekreācijas teritoriju, kā arī lauksaimniecības teritoriju, izstrādātās purvu platības izmantojot
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai – liellogu dzērveĦu, melleĦu, brūkleĦu audzēšanai.
4.4.4. Tehniskās apbūves teritorija
4.4.4.1. Satiksmes infrastruktūra (TS)
388. Satiksmes infrastruktūra (TS) – pilsētas ielu, laukumu un ceĜu teritorijas, kuras paredzētas
autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksmei, kā arī maăistrālo inženierkomunikāciju un
transporta būvju izvietošanai.
389. Galvenā izmantošana:
389.1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana
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389.1.1. sauszemes transporta būvju būvniecība – autoceĜu, ielu, ceĜu, satiksmes
organizācijas laukumu izbūve; transportlīdzekĜu novietĦu ierīkošana un izbūve;
sliežu ceĜu izbūve; tiltu, estakāžu, tuneĜu, pazemes ceĜu būvniecība, utt.
389.1.2. satiksmes un sakaru ēku būvniecība (garāžu ēkas -pazemes, virszemes,
daudzstāvu, ar atsevišėām bloėētām telpām);
389.1.3. Ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana;
390. Papildizmantošana:
390.1. Publiskā ārtelpa:
390.1.1. labiekārtota publiskā ārtelpa - publisku laukumu izbūve un labiekārtošana;
apstādījumu ierīkošana; ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana;
390.2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
390.2.1. tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība – veikalu un sabiedriskās
ēdināšanas uzĦēmumu darbība; degvielas uzpildes stacijas;
391. Tiek noteikta šāda ielu klasifikācija Siguldas pilsētā un ciemos, atbilstoši Apbūves noteikumu
3.pielikumam:
391.1. Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela, nodrošina transporta sakarus starp pilsētas teritorijām un
centriem, kā arī citām maăistrālēm un autoceĜiem. To platums sarkanajās līnijās – no 20 līdz
25 metriem.
391.2. Pilsētas nozīmes ielas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pilsētas teritorijām,
sabiedriskajiem centriem, izejas uz citām maăistrālēm. To platums sarkanajās līnijās – no 20
līdz 25 metriem un 12 līdz 15 metriem.
391.3. Ciema galvenā iela nodrošina transporta sakarus starp ciema atsevišėām teritorijām, kā arī
citām apdzīvotām vietām un autoceĜiem. Ciema galvenā ielā var būt arī valsts vietējā
autoceĜa daĜa To platums sarkanajās līnijās – no 15 līdz 30 metriem, ietverot autoceĜa
nodalījuma joslas pilnu platumu.
391.4. Vietējās nozīmes ielas nodrošina gājēju un transporta kustību dzīvojamās apbūves
teritorijās, kravas un vieglo automašīnu transporta kustību ražošanas teritorijās, nodrošina
gājēju un transporta kustību parku un meža parku teritorijās, transporta līdzekĜu
piebraukšanu dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, to grupām un citiem pilsētas apbūves
objektiem kvartālu iekšienē. To platums sarkanajās līnijās – no 20 līdz 25 metriem, 12 līdz
15 metriem un 9 līdz 10 metriem.
391.5. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām un
autoceĜiem, ko atzīmē zemes vienību plānos kā sarkano līniju atbilstoši Apbūves noteikumu
3.pielikumam.
391.6. Ielas šėērsprofili noteikti Apbūves noteikumos saskaĦā ar 7.pielikumu. Šėērsprofili jāprecizē
detālplānojumā un/ vai būvprojektā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transporta
satiksmi, inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu, saskaĦā ar pilsētas
transporta un inženierkomunikāciju attīstības shēmām, atbildīgo institūciju nosacījumiem un
tehniskajiem noteikumiem, un ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju
projektēšanas normatīvu prasības.
392. Tiek noteiktas prasības šādiem ielu elementiem:
392.1. Ietvju ierīkošanā Ħemt vērā Latvijas standarta LVS 190:1999 prasības.
392.2. Neregulējamu ielu un ceĜu krustojumiem un gājēju pārejām jābūt pārredzamām.
392.3. Ielu un ceĜu brauktuvju noapaĜojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar regulējamas
kustības autoceĜiem un novada ceĜiem jāpieĦem ne mazāki par 8 metriem, bet transporta
laukumos – ne mazāki par 12 metriem. Rekonstrukcijas apstākĜos pieĜaujams samazināt
minēto lielumu attiecīgi līdz 5 metriem un 8 metriem.
392.4. Valsts autoceĜu, ceĜu, ielu un piebraucamo ceĜu, kā arī laukumu brauktuvēm un ietvēm jābūt
ar cietu segumu.
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392.5. Uz ietvēm pie ieejām ēkās pieĜaujams izvirzīt tikai vienu pakāpienu un ne vairāk kā 30 cm
platu, turklāt brīvajam ietves platumam jābūt ne mazākam par 1,2 metriem. Pakāpienam
nedrīkst būt pulēta, slidena virsma.
392.6. Ja ielas veido strupceĜu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar
iekšējo diametru ne mazāku kā 16 metri un ārējo - ne mazāku kā 30 metri, ja jāierīko
apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav
izmantojami autostāvvietām.
392.7. Nav pieĜaujama esošo ielu un ceĜu likvidēšana, slēgšana un citāda publiskās pieejas
ierobežošana.
392.8. Izbūvējot jaunas ielas vai rekonstruējot esošās, jāparedz ielu stādījumu joslu (koku rindas,
alejas u.tml.) izveide to sarkano līniju robežās. Pilsētā autoceĜus un dzelzceĜus jāierobežo ar
aizsargstādījumu joslām.
392.9. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceĜa vai ielas slēgšana, jāsaĦem pašvaldības
atĜauja.
393. Ārpus Siguldas pilsētas un ciemu teritorijām autoceĜu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceĜu
zemes nodalījuma josla, ko precizē izstrādājot zemes ierīcības projektus. Nodalījuma joslas platums
valsts vietējas nozīmes un pašvaldības autoceĜiem ir 19 m, ieskaitot ceĜa klātnes platumu līdz 8 m,
vai pašvaldības autoceĜiem 16 m, ieskaitot ceĜa klātnes platumu līdz 5 m.
394. Vietas ar īpašiem noteikumiem:
394.1. Ar TS-1 apzīmētajā vietā, dzelzceĜa zemes nodalījuma joslā, bez tehniskās apbūves
teritorijā atĜautajām būvēm drīkst izvietot objektus, kas ir atĜauti Ražošanas objektu un
noliktavu, kā arī Publiskās apbūves teritorijā, ja tie netraucē dzelzceĜa funkcijām un ir
saskaĦoti ar attiecīgās dzelzceĜa infrastruktūras pārvaldītāju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
4.4.4.2. Inženiertehniskās apgādes objekti (TI)
395. Inženiertehniskās apgādes objekti (TI) – teritorijas inženiertehniskā apgādes būvju izvietošanai.
396. Galvenā izmantošana:
396.1. Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:
396.1.1. Inženiertehniskā infrastruktūra - pilsētsaimniecības infrastruktūras būvniecība;
396.1.2. satiksmes un sakaru ēku būvniecība (garāžu ēkas – pazemes, virszemes,
daudzstāvu, ar atsevišėām bloėētām telpām);
396.1.3. energoapgādes uzĦēmumu apbūve.
397. Papildizmantošana:
397.1. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:
397.1.1. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzĦēmumu apbūve;
397.2. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
397.2.1. Biroju ēku būvniecība – uzĦēmumu un organizāciju iestādes.
398. Citi noteikumi:
398.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskās apgādes objektu, tīklu un citu būvju izmatošanai,
būvniecībai un rekonstrukcijai noteiktas Apbūves noteikumu 3.9.apakšnodaĜā.
398.2. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums, intensitāte, minimālā brīvā zaĜumu teritorija
un maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits un augstums tiek noteikts, ievērojot
normatīvo aktu prasības un atkarībā no izmantotās tehnoloăijas.
398.3. NotekūdeĦu attīrīšanas ietaises, centralizētās siltumapgādes katlu mājas, 20/10 kV
apakšstacijas u.tml., izvieto tehniskās apbūves un ražošanas apbūves teritorijās. Savukārt
kanalizācijas sūkĦu stacijas, kompaktos transformatoru punktus 10/0,4 kV, var izvietot arī
ielu sarkano līniju robežās.
398.4. Inženierkomunikācijas jāizvieto ielu sarkano līniju robežās. Gadījumos, ja nav citas
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alternatīvas, kā arī tehniski un ekonomiski tiek pamatots, pieĜaujams tās izbūvēt ārpus ielu
sarkanajām līnijām. Šajā gadījumā nepieciešams saĦemt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieka, kura īpašumu paredzēts šėērsot, saskaĦojums plānoto inženierkomunikāciju
izbūvei.
398.5. Jānodrošina zemes vienības ārpus inženiertehnisko objektu teritorijām aizsardzība pret to
radītajiem trokšĦiem un citu veidu piesārĦojumiem, ja šīs zemes vienības nav ražošanas un
tehniskās apbūves teritorijās.
398.6. Izvietojot atsevišėus 6-20 kV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ar ne vairāk kā
diviem 1000 kVA un lielākas jaudas transformatoriem un izpildot prasības aizsardzībai pret
troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un publisko ēku logiem jāpieĦem ne mazāks par 10
metriem.
398.7. Ja jaunbūvējamu vai rekonstruējamu objektu nepieciešamās jaudas nodrošināšanai
vajadzīga jaunu transformatoru apakšstaciju uzstādīšana, tās novieto ielu sarkano līniju
robežās. Ja tehniski nav iespējams uzstādīt transformatoru apakšstaciju ielas sarkano līniju
robežās, tad to novieto zemes vienībā, ēkā vai būvē, ja tiek ievērotas normatīvo aktu
prasības šādu objektu būvniecībai, tam piekrīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kā arī
iespējams nodrošināt brīvu pieeju transformatoru apakšstacijai tās apkalpojošam dienestam.
398.8. Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošās elektropārvades līnijas (tajā skaitā apgaismojumu
un elektronisko sakaru komunikācijas, to trases iebūvējamas pazemes kabeĜlīnijās.
398.9. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvada kabeĜu vai vadu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, kā arī
to izvietošana uz ēku galvenajām fasādēm.
398.10. Jaunu elektronisko sakaru komunikāciju objektu (stabi, masti, torĦi, konteineri, taksofonu
kabīnes) uzstādīšanai konkrētā vietā pilsētas teritorijā ir jāsaĦem pašvaldības atĜauja.
398.11. Tehnisko iekārtu precīza novietne (sadales, uzskaites skapju, vadu un kabeĜu u.tml.)
saskaĦojama ar katru konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.
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V Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība
5.1. Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei
399. Lokālo ainavu plānu izstrādes mērėis ir saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes
atspoguĜotāju, balstoties un kultūras un dabas mantojuma vērtībām, uzturēt un aizsargāt ainavas kā
resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, saglabāt un uzturēt
ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās daudzveidības, dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanu un nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu
atveseĜošanu.
400. Lokālie ainavu plāni (konceptuālie ainavu plāni) izstrādājami Apbūves noteikumu 1.pielikumā
noteiktajām ainavām Sigulda novada teritorijā:
400.1. Mucenieku ainavai;
400.2. Nurmižu (Vildogas) ainavai;
400.3. Pakaušu ainavai;
400.4. Seimaču ainavai;
400.5. Kārtūžu muižas centra ainavai;
400.6. Gudrēnu ainavai;
400.7. PeĜĦu senai kultūrainavai;
400.8. Mores muižas kultūrainavai;
400.9. Tumšupes senai kultūrainavai;
400.10. Saules kalna meža ainavai;
400.11. Lāču kalna meža ainavai.
401. Lokālos ainavu plānus izstrādā Siguldas novada pašvaldība, teritorijām, kas atrodas Gaujas
nacionālā parka teritorijā – Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reăionālo administrāciju.
402. Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei tiek noteiktas atsevišėos Siguldas novada saistošajos
noteikumos.
403. Siguldas pilsētas teritorijā ainaviskie apsvērumi risināmi, izstrādājot detālplānojumus, kuru sastāvā
iekĜaujama detālisko ainavu plānu izstrāde.
404. Plānoto darbību veicējam pirms apbūves tehniskā projekta saskaĦošanas, jāiesniedz iesniegums
būvvaldē, pievienojot lokālā ainavu plāna izstrādes vadītāja ar atbilstošu izglītību, piekrišana un
izstrādes posmu apraksts.
405. Ar būvvaldes lēmumu:
405.1.
405.2.
405.3.
405.4.
405.5.

norīko lokālā ainavu plāna izstrādes vadītāju;
izveido darba grupu un piesaista nepieciešamos konsultantus;
nosaka kārtību, kādā iesaistāmi vietējie iedzīvotāji;
nosaka lokālā ainavu plāna izstrādes un apspriešanas kārtību un kalendāro plānu;
nosaka tos lokālā ainavu plāna izstrādes posmus, kuros nepieciešami eksperta slēdzieni;

406. Lokālais ainavu plāns satur šādus dokumentus, par kuru saglabāšanu atbild konkrētā lokālā ainavu
plāna izstrādes vadītājs:
406.1. izpētes materiālus (lauka pētījumi, arhīvu avoti, interviju apraksti, plāna varianti u.c.), kas
obligāti saglabājami kā pamatinformācija, kas izmantota lokālā ainavu plāna izstrādē;
406.2. plānojuma aprakstu;
406.3. kartogrāfisko materiālu;
406.4. dokumentēto plānošanas procesa aprakstu;
406.5. Lokālo ainavu plānu var uzskatīt par izstrādātu, nepieciešamības gadījumā ja ir panākta
projekta izstrādē iesaistīto pušu kopēja vienošanās jeb konsensuss. Par to pašvaldību
informē konkrētā ainavu plāna izstrādes vadītājs. Vietās, kur tie skar Latvijas Valsts Mežu
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valdījumā esošās zemes, plāna izstrādē jāpieaicina Latvijas Valsts Mežu speciālistu.
407. Izstrādāto lokālo ainavu plānu akceptē būvvalde. Izstrādātais lokālais ainavu plāns publicējams
Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv.
5.2. Prasības detālplānojumu izstrādei
408. Detālplānojumi Siguldas novadā izstrādājami atbilstoši 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības
plānošanas likums”, citu spēkā esošo normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasībām.
409. Detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes vienību sadalīšanas, vai jaunas būvniecības
uzsākšanas Teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās un šādos gadījumos:
409.1. brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām teritorijas plānojumā nav pietiekami detalizēti
apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumi;
409.2. objektiem, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt vidi;
409.3. kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un
citu infrastruktūru izbūvi, nepieĜaujot fragmentāru apbūves teritoriju attīstību atrauti no
esošās apbūves;
409.4. realizējot teritorijas plānojumā noteikto papildizmantošanu ārpus vietām ar īpašiem
noteikumiem, kurās konkrētā izmantošana ir atĜauta, un ja teritorijas detālplānojuma izstrāde
ir nepieciešama Ħemot vērā arī citus Apbūves noteikumu nosacījumus.
409.5. parku teritorijām saskaĦā ar 03.10.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.819 „Parku
ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi” prasībām;
409.6. visām detālplānojumu teritorijām, kas norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:16 000, „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana” M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1:2000), „Mores ciema teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M
1:8000, „Vējupītes ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažu ciema
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažmuižas ciema teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Stīveru ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M
1:8000, „EgĜupes ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000 (skatīt II.sējumu
Grafiskā daĜa), ar pārtrauktu violetu līniju;
409.7. pašvaldību, komersantu un māju ceĜu pievienošanai valsts autoceĜiem Ħemot vērā
07.07.2008. Ministru kabineta noteikumus Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un
māju ceĜu pievienošanu valsts autoceĜiem”.
410. Ievērojot un nepārkāpjot teritorijas plānojumu un Apbūves noteikumu prasības, detālplānojumos
jāprecizē:
410.1. ielu sarkanās līnijas un piebraucamo ceĜu servitūtus (ja nepieciešams), autostāvvietas un to
skaitu, sabiedriskā transporta pieturvietas (ja nepieciešams), būvlaides;
410.2. piebraucamos ceĜus un ielas, privātos ceĜus un māju ceĜus;
410.3. pasākumus teritorijas inženiertehniskai sagatavošanai (ja nepieciešams);
410.4. teritorijas apbūvei nepieciešamās inženiertehniskās apgādes būves, t.sk.
inženierkomunikācijas un to izvietojumu;
410.5. zemes vienību un lauku sētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās
līnijas un ceĜu zemes nodalījuma joslu robežas;
410.6. atsevišėu zemes vienību platību;
410.7. zemes vienību maksimālo apbūves blīvums un brīvās zaĜumu teritorijas rādītājus, ievērojot
esošo situāciju;
410.8. ēku un citu būvju stāvu skaitu un augstumu;
410.9. visu veidu aizsargjoslas;
410.10. krastu nostiprināšanu, kur tas nepieciešams;
410.11. konkrētas prasības katrai zemes vienībai - atĜautā izmantošana, ierobežojumi u.c.;
410.12. zemes vienības sadalīšana, apvienošana un citāda robežu pārkārtošana atbilstoši teritorijas
atĜautajai izmantošanai;
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410.13. adresācijas principus;
410.14. prasības ēku un būvju novietojumam, arhitektoniskam risinājumam u.tml., precizējot
Apbūves noteikumu prasības, un detālplānojuma sastāvā iekĜaujot ēku un būvju
arhitektoniskā veidola skici, metu un citus demonstrācijas materiālus, kā arī parādot to
novietojumu;
410.15. detālplānojuma īstenošanas kārtību atbilstoši Apbūves noteikumu punktiem par teritorijas
inženiertehniskā sagatavošanu, ceĜu un ielu izbūvi, inženierkomunikāciju izbūvi, ēku un
būvju būvniecību, teritorijas apzaĜumošanu un labiekārtošanu u.tml.
411. Izstrādājot konkrētai novada teritorijai detālplānojumu var noteikt vai precizēt arī citas prasības,
kuras nosaka darba uzdevumā, piemēram, šādas prasības:
detālplānojuma sastāvā iekĜaut detālisko ainavu plānu,
noteikt informācijas zīmju, apgaismojuma un labiekārtojuma objektu novietojumu;
paredzēt gājēju celiĦu, tūrisma taku, veloceliĦu tīkla izvietojumu un labiekārtojumu;
izstrādāt teritorijas labiekārtojuma arhitektonisko risinājumu un teritorijas apzaĜumošanas
risinājumu;
411.5. izstrādāt teritorijas vertikālā plānojuma risinājumu;
411.6. sniegt priekšlikumus vērtīgo biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai;
411.7. paredzēt aizsardzības nolūkos norobežojamo teritoriju risinājumus u.c.
411.1.
411.2.
411.3.
411.4.

412. Ja detālplānojuma teritorijas robežās ir noteikti vairāki teritoriju izmantošanas veidi, izstrādājot
detālplānojumu pieĜaujama teritorijas funkcionālo zonu robežu precizēšana līdz 10%, saglabājot
kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības detālplānojuma teritorijā, un šīs izmaiĦas nav
uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem;
413. Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiĦš ir 2 gadi, ja nav uzsākta detālplānojuma izstrāde.
414. Izstrādes stadijā esošos detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus var pabeigt izstrādāt
atbilstoši to saistošo noteikumu un darba uzdevuma prasībām, ar kuriem saskaĦā uzsākta attiecīgo
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektus izstrāde, ja nav beidzies noteiktais darba uzdevuma
derīguma termiĦš 1 gada laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža, vai šo saistošo
noteikumu prasībām, veicot nepieciešamos grozījumus darba uzdevumā.
5.3. Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei
415. Zemes ierīcības projekti Siguldas novadā izstrādājami saskaĦā ar 12.04.2011. Ministru kabineta
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, citu spēkā esošo normatīvo aktu
un Apbūves noteikumu prasībām.
416. Zemes ierīcības projektu izstrādā pēc zemes īpašnieka priekšlikuma uz atjaunota topogrāfiskā plāna
pamata, Siguldas pilsētas un ciemu robežās ar mēroga precizitāti 1:500.
5.4. Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošana
417. Jaunu zemes vienību konkrētajai teritorijas izmantošanai var veidot, sadalot vai apvienojot zemes
vienību, saskaĦā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu, detālplānojumu un/vai zemes ierīcības
projektu.
418. Nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu, zemes robežu pārkārtošanu, piebraucamo ceĜu
servitūtu, inženierkomunikāciju koridoru noteikšanu un citādu robežu korekciju atĜauts veikt tikai
tādiem nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā.
419. Detālplānojumu zemes vienības sadalīšanai vai apvienošanai, izstrādā visās teritorijās, kurās
atbilstoši normatīvo aktu prasībām detālplānojuma izstrāde ir obligāta un/vai noteikta teritorijas
plānojumā - kartē „Siguldas novada plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” M 1:16 000, „Siguldas
pilsētas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Stīveru ciema teritorijas plānotā
(atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000,
„Allažu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000, „Allažmuižas ciema teritorijas
plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:8000 un Apbūves noteikumos.
Siguldas novada dome

80

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

420. Gadījumos, kad nepieciešama zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes vienību apmaiĦa vai
starpgabalu likvidēšana, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšana, zemes konsolidācija,
piekĜūšanas iespēju nodrošināšana zemes vienībai, pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām
zemes platībām (teritorijām), uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un citos
normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana un nav
nepieciešama detālplānojuma izstrāde, pašvaldība, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, pieĦem
lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi.
421. AtĜauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību apbūvei:
421.1. kurai ir nodrošināta piekĜūšana no ceĜa, ielas, laukuma vai piebraucamā ceĜa (piebrauktuves,
arī servitūta ceĜa), atbilstoši Apbūves noteikumu atbilstošo punktu prasībām un zemes
vienības ceĜa vai ielas robeža nav mazāka par 25 metri;
421.2. kas sadalīšanas rezultātā veido novada teritorijai raksturīgu zemes vienības konfigurāciju un
lielumu, kā arī tajā iespējams realizēt plānoto (atĜauto) izmantošanu saskaĦā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu un teritorijas plānojumu, neveidojot starpgabalus;
421.3. kas, ja nerobežojas ar ceĜu, ielu vai laukumu, ir pieejama no tiem pa 3,5 metru platu
piebraucamo ceĜu (piebrauktuvi, arī servitūta ceĜu), Ħemot vērā Apbūves noteikumu
prasības. Piebrauktuve veidojama kā atsevišėa zemes vienība, ja tā nepieciešama divu vai
vairāku pieguĜošo zemes vienību īpašnieku kopējai izmantošanai. Vienas kustības joslas
piebrauktuvēm jāparedz izmainīšanās laukumi ne tālāk par 75 metriem vienu no otra 6 metru
platumā un 15 metru garumā.
422. Pilsētas, ciemu un pilsētas tipa dzīvojamās apbūves teritorijās zemes vienību atĜauts sadalīt, ja katrai
jaunizveidotajai zemes vienībai nodrošina inženierkomunikāciju pievadīšanas iespēju no esošās vai
vienlaicīgi izbūvējamas ielas (ceĜa), publiskās piebrauktuves vai inženierkomunikāciju koridora.
423. Sadalot zemes vienību, nav nepieciešams paredzēt atsevišėu piekĜuvi, ja tā vienu daĜu pievieno
blakus esošajai zemes vienībai, kurai šāda piekĜūšana ir nodrošināta.
424. Nav pieĜaujama zemes vienības dalīšana:
424.1. ja to neakceptē visi kopīpašnieki;
424.2. ja nav iespējams reāli, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sadalīt kopīpašumā
esošās būves;
424.3. ja zemes vienības sadalīšanas rezultātā no jauna izveidotajās zemes vienībās netiek
ievērotas noteiktās, atĜautās zemes vienības minimālās platības, apbūves rādītāji (apbūves
blīvums, apbūves intensitāte, brīvā zaĜumu teritorija) un citas Apbūves noteikumu prasības;
424.4. ja jebkuras zemes vienības forma sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā neatbilst apkārtējās
teritorijas zemes vienību struktūrai un formai (vēsturiskajai un pašreizējai);
424.5. kura plānotās zemes vienības robežas novietotas tuvāk par 4 metriem no dzīvojamās ēkas
ar logiem fasādē un mazākā attālumā kā 3 metri no saimniecības būvēm un palīgēkām vai
tieši gar ēkām, ja plānoto zemes vienību un ēku īpašnieki nav noslēguši notariāli apstiprinātu
vienošanos par šī attāluma samazināšanu;
424.6. ja paredzēts sadalīt vai samazināt kopīpašumā esoša daudzdzīvokĜu mājas uzturēšanai
nepieciešamās zemes platību, un nav saĦemta visu kopīpašnieku piekrišana.
425. Zemes īpašnieks nedrīkst mainīt zemes vienības robežas bez ēkas īpašnieka piekrišanas, ja ēkas
īpašniekiem ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība ir reăistrēta zemesgrāmatā.
426. Pilsētas, ciemu un pilsētas tipa dzīvojamās apbūves teritorijās, apvienojot zemes vienības, nedrīkst
slēgt esošās ielas, ceĜus, laukumus un piebrauktuves.
427. Zemes vienības sadalīšanas vai apvienošanas atĜaujas saĦemšanas kārtība:
427.1. Zemes vienības, kas reăistrēts zemesgrāmatā, sadalīšanu vai apvienošanu ierosina tās
īpašnieks vai kopīpašnieki, iesniedzot Siguldas novada domei adresētu iesniegumu.
427.2. Lai izstrādātu detālplānojumu un/vai zemes ierīcības projektu pašvaldībā jāsaĦem darba
uzdevums, kurā nosaka:
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426.2.1. projekta sastāvu un vispārējās prasības tā noformēšanai;
426.2.2. valsts un pašvaldības institūcijas, ar kurām skaĦojami projekta risinājumi;
426.2.3. īpašas prasības projekta risinājumu detalizācijai.
427.3. Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un pašvaldības izsniegtā darba uzdevuma prasībām,
sertificēts projektētājs vai licencēta projektēšanas firma teritorijas plānošanas jomā izstrādā
detālplānojumu un/vai sertificēta persona zemes ierīcības darbu veikšanai izstrādā zemes
ierīcības projektu, nosakot zemes vienības sadalīšanas, apvienošanas vai veidošanas
iespējas. Zemes vienības sadalījuma vai apvienojuma detālplānojums un zemes ierīcības
projekts tiek apstiprināts normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
427.4. Detālplānojums un/vai zemes ierīcības projekts jāizstrādā uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna
ar apakšzemes un virszemes komunikācijām M 1:500 vai M 1:1000 (ne vecāks par 1 (vienu)
gadu).
427.5. Izstrādājot detālplānojumus un/vai zemes ierīcības projektus, apbūves teritorijās ar platību,
kas lielāka par 1 ha, un kur nav izveidota ielu infrastruktūra un apbūve, kā arī veicot zemes
vienības sadalīšanu vai apvienošanu, ne mazāk kā 10% no konkrētās teritorijas jāparedz
publiskai ārtelpai (ielu, ceĜu, apstādījumu un inženiertīklu ierīkošanai). Šī norma
piemērojama, ciktāl tā nav pretrunā ar citām Apbūves noteikumu prasībām, kas nosaka
lielāku brīvās zaĜumu teritorijas īpatsvaru.
428. Gaujas nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā – atbilstoši 16.03.2010. Ministru kabineta
noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” prasībām nedrīkst sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10
hektāriem.
429. Zemes vienību dalīšana un apvienošana virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās pamato, izstrādājot
detālplānojumu.
430. Teritorijā, kas ietilpst valsts nozīmes kultūras pieminekĜu aizsardzības zonā un to aizsargjoslās,
zemes vienību sadalīšana un apvienošana veicama ar Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības
inspekcijas rakstisku atĜauju.
5.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana
431. Apbūves noteikumus papildina un precizē, izstrādājot lokālos ainavu plānus, detālplānojumus,
zemes ierīcības projektus un/vai saskaĦā ar pieĦemtajiem grozījumiem normatīvajos aktos,
pieĦemot attiecīgu pašvaldības lēmumu.
432. Apbūves noteikumu precizēšanu veic, uzrādot Apbūves noteikumu 13.pielikumā „Spēkā esošo lokālo
ainavu plānu, detālplānojumu saraksts” lokālo ainavu plāna, detālplānojuma nosaukumu, robežas,
apstiprināšanas datumus un saistošo noteikumu numuru, kas izstrādāti un apstiprināti normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
5.6. Būvtiesību īstenošanas kārtība
433. Būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu noteiktas, ar Apbūves noteikumiem nodrošinātas un
aizsargātas fizisku un juridisku personu tiesības veikt būvniecību (visa veida būvju projektēšana un
būvdarbi).
434. Visa veida būvju projektēšana un būvdarbus Siguldas novada teritorijā veicama saskaĦā ar
Civillikuma, Būvniecības likuma, 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi”, citu spēkā esošo normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasībām.
435. Būvniecības ieceres īstenojamas saskaĦā ar prasībām, ko nosaka:
435.1. teritorijas plānojums – paskaidrojuma raksts, grafiskā daĜā un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi;
435.2. detālplānojums konkrētajai plānotajai (atĜautajai) teritorijai;
435.3. būvju projektēšanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti;
435.4. plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) vai būves nojaukšanas projekta uzdevums
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(BNU), izĦemot vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas gadījumos.
436. Būvdarbi ir likumīgi, ja notiek tikai uz normatīvo aktu noteiktā kārtībā izsniegtas būvatĜaujas pamata.
437. Būvprojektam jāatbilst Latvijas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Latvijas Būvnormatīviem,
Apbūves noteikumiem, Siguldas novada būvvaldes (turpmāk tekstā Būvvalde) izsniegtajam
atzinumam, plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldības vai citu institūciju izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem, inženiertīklu un būvju aizsardzības noteikumiem.
438. Tehniskā projekta risinājumam papildus jāgarantē būves un tās atsevišėu elementu stiprība un
noturība, aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā
būvniecības, tā arī būves ekspluatācijas laikā.
439. Bez skaĦošanas ar pašvaldību, Būvvaldi un inženierdienestiem drīkst veikt telpu kosmētisko
remontu, nemainot ēkas funkciju, plānojumu un būves fasādes, nenojaucot vai nemainot būves
nesošās konstrukcijas.
440. Ja būvniecības iecere neatbilst teritorijas plānojumam vai detālplānojumam, būvniecības iecere tiek
noraidīta.
441. Ja no Būvvaldes saĦemts atteikums, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs lūgt pašvaldības domi
pārskatīt Būvvaldes lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
442. Lai saĦemtu atzinumu un/vai plānošanas un arhitektūras uzdevumu, būvniecības ierosinātājam
nepieciešams Būvvaldē iesniegt:
442.1. būvniecības iesniegumu – uzskaites karti;
442.2. iesniegumu ar īsu projektēšanas programmas izklāstu jaunbūvju, esošo būvju renovācijai,
rekonstrukcijai, restaurācijai vai maăistrālo inženierkomunikāciju projektēšanai;
442.3. nekustamā īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
442.4. zemes robežu plānu;
442.5. zemes vienības topogrāfiskais plānu (ne vecāku par 1 gadu) ar īpašuma, lietojuma robežām
un ielu sarkanajām līnijām mērogā 1:500 digitālā un izdrukas formā. Topogrāfiskā plānam
jābūt šādās robežās:
442.5.1. ēku projektiem – 6 metri aiz īpašuma vai lietojuma robežas, piegulošās ielas -- visā
platumā, kaimiĦu zemes vienībās jāparāda ēku kontūras;
442.5.2. ielu inženiertīkliem – 6 metri aiz ielu sarkanajām līnijām.
442.6. īpašuma inventarizācijas lietu, ja ir paredzēta esošo ēku vai būvju, rekonstrukcija, renovācija
vai restaurācija, kur atzīme veikta ne agrāk kā pirms 5 gadiem, apliecinot, ka nav veiktas
pārbūves;
442.7. līdzīpašnieku rakstiska piekrišana, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki;
442.8. būvniecības ieceres skices, ja saskaĦā ar Būvniecības likuma 12.pantu nepieciešama
būvniecības ieceres publiskā apspriešana.
443. Būvniecības ieceres publiskā apspriešana organizējama jebkurai būvei papildus Būvniecības likuma
12.pantā noteiktajam šādos gadījumos:
443.1. ja būve var pasliktināt iedzīvotāju sadzīves apstākĜus un samazināt nekustamā īpašuma
vērtību, un kurai saskaĦā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nepieciešams veikt
ietekmes uz vidi novērtējums vai kurai atbilstoši 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumu
Nr.91 „Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" saĦemami noteikumi no
reăionālās vides pārvaldes;
443.2. apbūves noteikumos noteiktajām sabiedriski nozīmīgajām ēkām;
443.3. realizējot teritorijas plānojumā noteikto papildizmantošanu ārpus vietām ar īpašiem
noteikumiem, kurās konkrētā izmantošana ir atĜauta, un ja nav nepieciešama teritorijas
detālplānojuma izstrāde;
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443.4. būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem;
443.5. darbībai, kas var radīt piesārĦojumu (smakas, troksnis u.tml.).
444. Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumā kā nepieciešamas nosaka institūcijas, no kurām
jāsaĦem projektēšanas tehniskie noteikumi un/vai saskaĦojums, šādos gadījumos:
444.1. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reăionālai administrācijai, izstrādājot būvprojektus
Gaujas nacionālā parka teritorijā;
444.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija, ja izstrādā projektus valsts aizsardzībā
esošo kultūras pieminekĜu teritorijās un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās).
444.3. Lielrīgas reăionālā vides pārvalde:
444.3.1. 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.91 „Kārtība kādā reăionālā vides
pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” paredzētajos gadījumos;
444.3.2. Aizsargjoslu likumā paredzētajos gadījumos;
444.3.3. mežu teritoriju transformācijas gadījumos;
444.3.4. būtisku zemesgabala zemes līmeĦa izmaiĦu gadījumos;
444.3.5. virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziĜināšanas gadījumos;
444.3.6. detālplānojumu izstrādei.
444.4. VAS „Latvijas Valsts ceĜi”, ja paredzēts izstrādāt projektus:
444.4.1. degvielas un gāzes uzpildes stacijām;
444.4.2. jaunām pilsētas ielām, ceĜiem un piebrauktuvēm, kā arī esošo ielu un ceĜu
rekonstrukcijai un renovācijai;
444.4.3. autostāvvietai;
444.4.4. reklāmām, kuras plānots izvietot valsts autoceĜu ekspluatācijas aizsargjoslā;
444.4.5. detālplānojumu izstrādei.
444.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nosaka ugunsdrošības prasības, ja paredzēts
būvēt sabiedriski nozīmīgu ēku vai būvi.
444.6. LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Rīgas reăiona higiēnas novērtēšanas un
monitoringa nodaĜa nosaka higiēnas prasības ja paredzēts projektēt:
444.6.1. daudzstāvu un mazstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās ēkas, t.sk. rindu ēkas;
444.6.2. publiskās ēkas un būves;
444.6.3. sociālās mājas;
444.6.4. sanitārajās un ekspluatācijas aizsargjoslās;
444.6.5. peldvietas;
444.6.6. detālplānojumu izstrādei.
444.7. Valsts AS „Latvijas DzelzceĜš” Tehniskās vadības direkciju, ja tiek veikta detālplānojuma
izstrāde vai paredzēts projektēt:
444.7.1. dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas robežās un/vai dzelzceĜa ekspluatācijas
aizsargjoslā;
444.7.2. teritorijās, kas skar dzelzceĜa ekspluatācijas vai drošības aizsargjoslas, vai
robežojas ar dzelzceĜa nodalījuma joslu.
444.8. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, nosaka meliorācijas sistēmas
saglabāšanas vai pārkārtošanas prasības un izdod tehniskos noteikumus meliorētajā zemē,
ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm vai vietās, kur tas var
ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, ja paredzēts projektēt:
444.8.1. būves un inženierkomunikācijas (izĦemot vienkāršotu rekonstrukciju un
vienkāršotu renovāciju);
444.8.2. derīgo izrakteĦu ieguvi;
444.8.3. dīėu ierīkošanu;
444.8.4. meža ieaudzēšanu;
444.8.5. jaunu meliorācijas sistēmu.
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444.9. Valsts Meža Dienesta atbildīgā virsmežniecība nosaka meža aizsardzības, izmantošanas un
apsaimniekošanas prasības, t.sk. koku ciršanas prasības meža zemēs, ja projektētā
teritorija skar meža zemes, un/vai paredzēta meža zemju transformācija;
444.10. Rīgas plānošanas reăiona, ja paredzēts izstrādāt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
tā grozījumus vai lokālplānojumu.
444.11. Valsts zemes dienesta Lielrīgas reăionālā pārvalde, ja paredzēts izstrādāt vietējās
pašvaldības teritoriālplānojumu, tā grozījumus, detālplānojumu un tā grozījumus;
444.12. KaimiĦu pašvaldības, ja paredzēts izstrādāt detālplānojumu, lokālplānojumu vai būvieceri,
kas ietekmē citas pašvaldības teritoriju:
444.12.1. tiek izstrādāts pieguĜošā nekustamā īpašuma zemesgabalā, kam tieša robeža ar
kaimiĦu pašvaldības teritoriju;
444.12.2. esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu,
kas ietekmē kaimiĦu pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
izmantošanu.
444.13. AS „Latvijas elektriskie tīkli”, ja būvdarbi paredzēti tuvāk par 30 metriem no 110 kV un 330
kV elektrolīnijām, paredzēts šo līniju šėērsojums vai tuvošanās ar inženierkomunikācijām,
ceĜiem un ielām;
444.14. AS „Sadales tīkls”, ja paredzēti darbi augstsprieguma (6-20kV) un zemsprieguma (0,4 kV)
elektropārvades līniju aizsargjoslās;
444.15. AS „Latvijas Gāze”, ja tiek veikta detālplānojuma izstrāde vai būvprojektēšana;
444.16. Citas inženiertīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas iestādes atbilstoši projektējamām
inženierkomunikācijām vai esošajām inženierkomunikācijām, kuras varētu tikt ietekmētas
projekta realizācijas rezultātā.
445. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešami šādi dokumenti, kurus pievieno būvprojektam:
445.1. Zemes vienības topogrāfiskais plāns (ne vecāks par 1 gadu) ar īpašuma, lietojuma robežām
un ielu sarkanajām līnijām mērogā 1:500 digitālā un izdrukas formā.
445.2. Topogrāfiskajam plānam pilsētas vai ciema teritorijā jābūt šādās robežās:
445.2.1. ēku projektiem – 6 metri aiz īpašuma vai lietojuma robežas, piegulošās ielas -- visā
platumā, kaimiĦu zemes vienībās jāparāda ēku kontūras;
445.2.2. ielu inženiertīkliem – 6 metri aiz ielu sarkanajām līnijām.
445.3. Būvprojektam jāpievieno šādi dokumenti:
445.3.1. ēkas vai būves rekonstrukcijas gadījumā tehniskās apsekošanas atzinums
atbilstoši 16.10.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.444 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana””;
445.3.2. aktuāli būves kadastrālās uzmērīšanas lietas materiāli, ja būvprojekts
nepieciešams esošās ēkas un būves rekonstrukcijai vai renovācijai;
445.3.3. fotofiksācijas materiāli un uzmērījumi, ja to pieprasa Valsts kultūras pieminekĜu
aizsardzības inspekcija vai Būvvalde;
445.3.4. plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas derīgs 2 gadus no tā izsniegšanas
brīža līdz skices saskaĦošanai vai projekta akceptēšanai;
445.3.5. Būvvaldes atzinumā vai plānošanas un arhitektūras uzdevumā minēto pašvaldības
vai valsts institūciju izsniegtie noteikumi projektēšanai;
445.3.6. citi materiāli projektēšanai, ja to nosaka Apbūves noteikumi, detālplānojums vai
plānošanas un arhitektūras uzdevums.
445.4. Projekta sastāvu nosaka 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi”. Tam jābūt pietiekamam, lai varētu veikt būvdarbus un nodrošinātu to
kontroles iespējas.
445.5. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošu
dokumentu kopiju atbilstību oriăinālam, kurus pievieno būvprojekta Vispārīgajai daĜai un
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būvprojekta komplektāciju, par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišėo projekta daĜu
savstarpējo koordināciju un būvprojekta saturu kopumā, kā arī par būvprojekta atbilstību
Civillikumam, Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un Apbūves noteikumiem.
445.6. Pēc Būvvaldes pieprasījuma pēc būvniecības ieceres iesniegšanas, izstrādājami
papildmateriāli - makets, perspektīvu zīmējumi u.c. demonstrācijas materiāli, ēkas fasāžu un
to detaĜu uzmērījumu zīmējumi, fotomateriāli, kā arī būtisku detaĜu un mezglu rasējumi,
aprēėini u.tml.
445.7. Būvprojekta izstrāde nav nepieciešama 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajos gadījumos, kā arī:
445.7.1. nekustamo īpašumu pieslēgšanai pie zemes vienībai pievadītiem, ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas tīklu perspektīvo pieslēgumu atzariem mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās, kā arī šo inženierkomunikāciju remonta un avāriju
novēršanas gadījumos;
445.7.2. nekustamo īpašumu meliorācijas grāvju pieslēgšanai pie zemes vienībām
pievadītiem lietus kanalizācijas perspektīvo pieslēgumu atzariem mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās, kā arī grāvju tīrīšanai;
445.7.3. elektroapgādes gaisvadu līniju balstu, vadu nomaiĦai, vai vadu nomaiĦai pret
piekarkabeĜiem, kā arī elektropārvades tīklu remontam un avāriju novēršanai;
445.7.4. siltumtīklu, apkures sistēmu un apkures iekārtu remontam, esošo apkures katlu un
sildėermeĦu nomaiĦai, kā arī avārijas novēršanas gadījumos;
445.7.5. gāzes uzglabāšanas tvertĦu un gāzes iekārtu remontam, kā arī avāriju novēršanai;
445.7.6. elektronisko sakaru tīklu un objektu (akas, stabi, masti, torĦi, konteineri, taksofonu
kabīnes) remontam, kā arī satelītantenu un videonovērošanas kameru
uzstādīšanai.
445.8. Būvprojektu saskaĦošanai pašvaldībā un akceptēšanai Būvvaldē iesniedz nekustamā
īpašuma īpašnieks vai to pilnvarota persona, pievienojot projektam īpašuma tiesību un
būvprojekta risinājuma saskaĦojumus ar:
445.8.1. ēkas vai zemes vienības īpašnieku, ja zemes vienība vai ēka atrodas
privātīpašumā vai kopīpašuma gadījumā – ar visiem īpašniekiem;
445.8.2. atbildīgo pašvaldības iestādi, ja ēka vai zemes vienība atrodas pašvaldības
īpašumā vai valdījumā;
445.8.3. valsts atbildīgo institūciju, ja ēka vai zemes vienība ir valsts īpašumā vai
pārvaldījumā;
445.8.4. un citas institūcijas, kas pieprasījušas būvprojekta saskaĦošanu.
445.9. Ja akceptētā būvprojektā ir izdarītas izmaiĦas, kā arī, ja beidzies tā derīguma termiĦš vai
būvatĜauja ir anulēta un būvdarbi vēl nav uzsākti, būvprojekts jāiesniedz Būvvaldē
atkārtotam saskaĦojumam.
445.10. BūvatĜauja uzskatāma par nederīgu, ja būvdarbi netiek uzsākti 2 gadu laikā pēc tās
izdošanas dienas. Darbu turpināšana pēc būvatĜaujas derīguma termiĦa izbeigšanās
uzskatāma par patvaĜīgo celtniecību ar visām no tā izrietošām sekām.
445.11. Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatĜaujas vai neatbilst akceptētam
būvprojektam, Būvvaldes un pašvaldības amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda
administratīvo pārkāpumu protokolu, ko iesniedz izskatīšanai Siguldas novada domē.
445.12. Lai izskatītu jautājumu par patvaĜīgo būvniecību un pieĦemtu lēmumu par nelikumīgās būves
nojaukšanu, Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus pašvaldībai. Ja pieĦemts
pašvaldības lēmums par nelikumīgās būves vai tās daĜas nojaukšanu, būves īpašnieks to
nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var
organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves
īpašnieks.
445.13. Visi darbi būvobjektos jāveic tā, lai nodrošinātu kā strādājošo, tā garāmgājēju un braucēju
drošību, obligāti ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un noteikumus.
445.14. Par pilsētas īpašumā vai valdījumā esošo teritoriju izmantošanu būvniecībā (t.sk. sastatĦu
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uzstādīšana) būvētājam jāsaĦem pašvaldības atĜauja.
445.15. Būvmateriālus un būvgružus nedrīkst nokraut un nobērt ārpus būvžoga.
445.16. Bedres un tranšejas ārpus būvžoga jānorobežo ar margām 1,2 metru augstumā. Iestājoties
tumsai, šādas vietas jānodrošina ar apgaismojumu.
5.7. Ēku un citu būvju rekonstrukcija, t.sk. funkcijas maiĦa
446. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts veicami atbilstoši 01.04.1997. Ministru kabineta
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām.
447. Ēkas pārbūve pieĜaujama vienīgi tās plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma tehniskā līmeĦa
paaugstināšanas un konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī pielāgojot tās citai atĜautai izmantošanai.
448. Jebkāda ēku rekonstrukcija, arī paplašināšana, nedrīkst pasliktināt esošo ēku izsauĜojumu, ja tā ir
zem normatīvā līmeĦa, vai, ja izsauĜojums tiek pazemināts zem līmeĦa ēkas rekonstrukcijas
rezultātā.
449. Valsts kultūras pieminekĜu restaurācija, rekonstrukcija vai remonts veicami, saĦemot Valsts kultūras
pieminekĜu aizsardzības inspekcijas atĜauju.
450. Gadījumos, ja Būvvalde uzskata, ka paredzētā saimnieciskā darbība var negatīvi ietekmēt apkārtējo
kaimiĦu dzīves apstākĜus, tā drīkst pieprasīt pretendentam saskaĦot savu iecerēto darbību ar
kaimiĦu zemes gabalu īpašniekiem ( tai sk. arī pretējā ielas pusē)., nepieciešamības gadījumā arī
notariāli.
451. Ja, projektējot publiskas telpas, atsevišėas ēkas daĜas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere un ar to
saistītās funkcionālās pārmaiĦas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu
plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās
atsevišėu logu ailu dalījums, kas atšėiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu
izstrādā, tajā izdara labojumus, saskaĦo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaĦā ar 01.04.1997.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
452. Pārbūvējot ēkas, nav atĜauts to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana un redzamo
arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, vitrīnas, logu apmales, sandriki,
lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) daĜēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. Nav atĜauts
izmainīt vēsturisko ēku logu un ieejas durvju vērtĦu dalījumu. Bojātie logi un durvis jāatjauno
atbilstoši restaurācijas prasībām.
453. Vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumos būvniecības ierosinātājam
jāiesniedz Būvvaldē dokumenti atbilstoši 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” prasībām, kas saskaĦoti pašvaldībā. Pēc pārbūves publisko telpu platībai,
augstumam, inženiertehniskajam risinājumam, vides kvalitātei un citiem parametriem jāatbilst
normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām.
5.8. Ēku un citu būvju nojaukšana
454. Būves nojaukšana veicama Vispārīgos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaĦā ar akceptēto
nojaukšanas darbu veikšanas projektu. Būves nojaukšanai pasūtītājs vai būvētājs iesniedz būvvaldē
nojaukšanas iesniegumu – uzskaites karti un nojaukšanas darba veikšanas projektu, kas izstrādāts
saskaĦā ar 07.06.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.395 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts””.
455. Ja būve ir pilnīgi vai daĜēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā
bojā ainavu, īpašniekam saskaĦā ar pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši
28.01.1937. likums „Civillikums. Trešā daĜa. LIETU TIESĪBAS” 1084.panta noteikumiem (10.08.1995.
likums „Būvniecības likums” 31.pants(1).). Līdz ēkas nojaukšanai vai sakārtošanai jānožogo ar
necaurredzamu estētiski noformētu žogu. Žoga novietojums un konstrukcijas risinājums jāsaskaĦo
pašvaldībā un Būvvaldē.
456. Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekĜu nojaukšana, konservācija un atjaunošana veicama
saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām par pieminekĜu aizsardzību. Jebkuras būves nojaukšanu
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jāsaskaĦo ar Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju, ja tā iekĜauta valsts aizsargājamo
kultūras pieminekĜa sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem.
457. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā 6 mēnešu laikā
netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jāiekārto un jāapzaĜumo.
5.9. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana
458. Atbilstoši 02.05.2000. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” plānotās apbūves teritorijā jāveic
inženierizpētes darbi. Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota
detālplānojuma vai būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides un kultūras pieminekĜu
aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.
459. Inžnierizpēte būvniecības vai plānošanas vajadzībām var ietvert:
459.1.
459.2.
459.3.
459.4.

ăeodēzisko un topogrāfisko izpēti;
ăeotehnisko izpēti;
hidroloăisko izpēti;
hidrometeoroloăisko izpēti.

460. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei (augsts gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas, grunts
piesārĦojums u.c.), kā arī kādu citu apstākĜu dēĜ, pirms būvniecības jāveic teritorijas inženiertehniskā
sagatavošana.
461. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišėus pasākumus (nosusināšanu,
teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiĦu, rekultivācijas darbus, maăistrālo inženiertehnisko
komunikāciju un ar piekĜūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceĜu izbūvi u.tml.) vai pasākumu
kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi.
462. Lai nodrošinātu nepieciešamo gruntsūdens līmeĦa dziĜumu, kas piemērots apbūvei vai apstādījumu
teritorijās no projektētās zemes virsas atzīmes, apdzīvoto vietu apbūves teritorijās ar augstiem
gruntsūdens līmeĦiem jāparedz gruntsūdens līmeĦa pazemināšanu vai platības kolmatēšanu.
Plānotās būvniecības vietās jāparedz drenāžas ierīkošana, kā arī pieĜaujama vaĜēju nosusināšanas
sistēmu ierīkošana (grāvji, ceĜu sāngrāvji, teknes).
463. Izstrādājot būvprojektus, vajadzības gadījumā jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no
plūdiem, pārpurvošanās un applūšanas ar gruntsūdeĦiem (to līmenim paaugstinoties), noslīdeĦiem,
nogruvumiem u.c. bīstamiem dabas procesiem. Projektējot teritorijas vertikālo plānojumu, maksimāli
jāsaglabā dabiskais reljefs, augsnes kārta un kokaudzes. Zemes darbu apjomam jābūt minimālam,
izrakto grunti izmantojot uz vietas būvlaukumā. Zemes līmeĦa pazemināšana vai paaugstināšana
vairāk par 30 cm ir jāskaĦo ar pašvaldību.
464. Lai novērstu gruntsūdeĦa līmeĦa celšanos, esošie grāvji, gravas un dabīgās noteces ir jāsaglabā.
Gadījumos, ja tiek būvēta jauna iela vai piebraucamais ceĜš, jāparedz tilts vai caurtekas ūdens
noteču saglabāšanai un vai izveidošanai.
465. Nedrīkst grāvjus vai dabīgās noteces aizvietot ar caurulēm. Ja teritoriju apbūvējot, ir nepieciešams
grāvjus aizbērt, tad jāizveido jauni grāvji citā vietā, izstrādājot un saskaĦojot projektu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
466. Novada lauku teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 metriem no grāvju vai gravu
augšmalas.
467. Pilsētas, ciemu un pilsētas tipa dzīvojamās apbūves teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būvēt
tuvāk par 5 m no grāvju vai gravu augšmalas.
468. Gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeĦu novadīšana, gravu gultĦu
nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana. Virszemes ūdeĦu noteces nedrīkst izsaukt
nogāžu eroziju.
469. Uzsākot būvniecības procesu iepriekš neapbūvētā teritorijā vispirms jāveic nepieciešamo
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piebraucamo ceĜu izbūve ar grants segumu un inženierkomunikāciju projektēšana un/vai izbūve, kā
arī ja nepieciešams – zemes gabalu sadale un/vai robežu pārkārtošana.
5.10. Stihiju postījumu atjaunošana
470. Neskatoties uz jebkādām citām Apbūves noteikumu prasībām, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot
ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daĜēji nopostītas būves tajos pašos (identiskos)
būvapjomos, atbilstoši to agrākajam veidolam un tajā pašā novietnē saskaĦā ar būvprojektu, pēc
kura ēka vai būve būvēta. Būvprojekta kopijas eksemplāru īpašnieks var saĦemt būvvaldes arhīvā.
Ja būvprojekts nav saglabājies, izstrādājams jauns būvprojekts atbilstoši būves jaunākajai ēku un
būvju kadastrālās uzmērīšanas lietai.
5.11. Teritoriju, ēku un būvju uzturēšana
471. Teritoriju ēku un būvju uzturēšanā jāievēro Siguldas novada domes 11.05.2005. saistošie noteikumi
Nr.6 „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības
saistošie noteikumi”.
472. Atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā veic atbilstoši 28.10.2010. likumam „Atkritumu
apsaimniekošanas likums”, 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.985 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas, šėirošanas un bioloăiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām” un,
21.06.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.485 „Atsevišėu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība".
5.12. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība
473. Grozījumi Apbūves noteikumos vienlaicīgi ir teritorijas plānojuma grozījumi, kas izstrādājami
atbilstoši normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.
474. Teritorijas plānojumā grozījumus var ierosināt Siguldas novada dome, jebkura fiziska vai juridiska
persona.
475. AutoceĜu un dzelzceĜa nodalījuma joslu, kā arī pilsētas vai ciemu ielu un laukumu sarkano līniju
precizēšana, nav Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumi. Ielu sarkanās līnijas nosaka vai
precizē, izstrādājot detālplānojumus un/vai zemes ierīcības projektus, kā arī būvprojektos.
476. Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana, nav Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Applūstošo teritoriju un to robežu precizēšana jāveic atbilstoši 03.06.2008. Ministru Kabineta
noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām,
izmantojot aktuālus topogrāfiskā uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500.
5.13. Apbūves noteikumu kontrole un ievērošana
477. Apbūves noteikumu izpildi kontrolē Siguldas novada dome.
478. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Apbūves noteikumus, ir sodāma atbilstoši
07.12.1984. likumam „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”.
479. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.
480. ĥemot vērā pārkāpuma veidu, lēmumu par soda apjomu pieĦem Siguldas novada domes
administratīvā komisija 07.12.1984. likuma „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” noteiktajā
kārtībā.
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2.pielikums
TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KLASIFIKATORS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ
Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids
Nekustamā īpašuma lietošanas mērėi
atbilstoši MK noteikumiem Nr.496 (spēkā
ar 12.07.2006. ar grozījumiem)

ŪDEĥI /Ū/ UN ZAěUMVIETAS /Z/

ŪDEĥI /Ū/
(222;233;255)

MEŽI /M/
(212;230;179)

ZAěUMVIETAS /Z/
(170;255;0)

ZAěUMI UPES
IELEJAS
TERASĒS /ZU/

Dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes
(ezeri, dīėi u.c.) un ūdensteces
(upes, strauti u.c.), kuru
izmantošana saistīta ar transportu,
rekreāciju un virszemes ūdeĦu
noteci, kā arī būves, kas saistītas ar
attiecīgā ūdens baseina
izmantošanu (laivu piestātnes,
peldētavas u.c.) un uzturēšanu.
Mežu, jaunaudžu un izcirtumu
teritorijas, zeme zem meža
infrastruktūras objektiem, mežā
ietilpstoši un tam pieguĜošie
pārplūstošie klajumi, lauces, purvi.











meži
gravu galotnes
bērzu birzes
pĜavas
parki un skvēri
alejas un koku rindas
ielu un ceĜu stādījumi
kapsētas un baznīcu dārzi
vēsturiskie muižu parki
 aizsargstādījumi (sanitārās
aizsargjoslas, vēja
aizsargstādījumi, trokšĦa
aizsargstādījumi u.c.)
 meži
 pĜavas

(206;235;225)

0301 Publiskie ūdeĦi
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā
vai lietošanā esošo ūdeĦu teritorijas
0303 Dīėsaimniecība
0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība
0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu

0501 Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa
0202 Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu

0202 Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu

LAUKU ZEMES /L/
LAUKU ZEMES /L/
(255;255;225)
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Ietver gan meliorētas, gan
nemeliorētas lauksaimniecības
zemes, gan vēsturiskās lauku sētu
vietas, gan esošās lauku sētas.
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0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
0303 Dīėsaimniecība
0501 Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
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klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzĦēmumu
apbūve
1004 Zivsaimniecības un zivjaudzētavu
apbūve
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
0202 Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu

Apbūves teritorijas
PILSĒTAS TIPA DZĪVOJAMĀ APBŪVE
DĀRZA MĀJU UN
VASARNĪCU
APBŪVES
TERITORIJA /DzV/

MAZSTĀVU
DZĪVOJAMĀS
APBŪVES
TERITORIJA
/DzM/

DAUDZSTĀVU
DZĪVOJAMĀS
APBŪVES
TERITROIJA /DzD/

(208;235;46)

20.gs. 70-tajos un 80-tajos gados
veidotas kā augĜu dārzu teritorijas
pie pilsētām ar īslaicīgas, sezonas
rakstura uzturēšanās un dārza
inventāra glabāšanas ēkām, kā arī
teritorijas izmantošanai atbilstošu
tehnisko
infrastruktūru
(šauri
iebraucamie ceĜi, bez inženierkomunikāciju nodrošinājumu u.tml.).


(254;255;128)

Savrupmājas- vienăimeĦu un
divăimeĦu, dvīĦu mājas,
vasarnīcas
 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu
dzīvojamās mājas
Notiekot pilsētas un ciemu
attīstībai uz lauku zemēm, tās
struktūrā tiek iekĜautas vēsturiskās
lauku sētu vietas, kas ir kā
„zaĜumu un lauku sētu apbūves
salas” jaunajā pilsētas struktūrā
un kur saglabājams lauku sētu
veidošanas principi (vēsturisko
lauku sētu vietas pilsētās un
ciemos noteiktas piemērojot
indeksus)
3 līdz 5 stāvu dzīvojamās mājas

(254;213;128)

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme
0502 Pagaidu atĜautā zemes izmantošana
sakĦu dārziem

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu
māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīme objektu
apbūve

0702 Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokĜu māju apbūve
0700 Neapgūta daudzdzīvokĜu māju
apbūves zeme
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
PUBLISKĀS
APBŪVES
TERITORIJA /P/

Siguldas novada dome


(254;115;128)

Valsts un pašvaldības
pārvaldes iestādes
 Izglītības, veselības
aizsardzības un kultūras
iestādes
 Biroji

92

0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās
aprūpes iestāžu apbūve
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu
apbūve
0904 Ārzemju diplomātisko dienestu,
starptautisko sabiedrisko organizāciju
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ATPŪTAS VIETA
DABAS UN
KULTŪRVĒSTURI
SKAJĀ VIDĒ /PA/

 Bankas
 Tirdzniecības iestādes
 Viesnīcas
 Kafejnīcas, restorāni, klubi
 Sporta būves
Izmantošanas veida krāsā tiek
parādītas ar ēkām un citām būvēm
apbūvētās vietas, bet ārpus tām
sarkanās
kontūras
ietvaros
parādītas ar attiecīgo krāsas toni
gan ūdeĦi /Ū/, gan zaĜumvietas /Z/,
kas atrodas konkrētajā teritorijā.
Ar līniju tiek parādīta konkrētai
apbūvei piesaistītā un funkcionāli
nepieciešamā teritorija.

pārstāvniecību ēku apbūve
0905 Reliăisko organizāciju ēku apbūve
0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu,
drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda
izciešanas iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve
0900 Neapgūta sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves zeme
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0800 Neapgūta komercdarbības objektu
apbūves zeme

Atklātas vietas, kur rekreācijai tiek
izmantots
dabas
un
kultūrvēsturiskais potenciāls un, kur
būvēm ir tikai pakārtota nozīme.

0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve
1202 upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas
autostāvvietas

(158;215;194)

RAŽOŠANAS APBŪVES TERITORIJA
RAŽOŠANAS
OBJEKTI UN
NOLIKTAVAS /RR/

DERĪGO
IZRAKTEĥU
IEGUVES
TERITORIJA /RD/

Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās
ražošanas teritorijas un noliktavas
(238;185;255)

(205; 205; 102)

Ar iekrāsotu laukumu parādītas
pašreizējās
derīgo
izrakteĦu
ieguves teritorijas, savukārt, ar
apvilktu
kontūru
perpekttīvē
iespējamie derīgo izrakteĦu areāli
saskaĦā
ar
Latvijas
Vides
ăeoloăijas
un
meteoroloăijas
aăentūras un Siguldas novada
domes
2011.gadā
sniegto
informāciju.

1001 Rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu
apbūve
1002 Noliktavu apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzĦēmumu
apbūve
1004 Zivsaimniecību un zivjaudzētavu
apbūve
1005 Atkritumu apsaimniekošana
uzĦēmumu apbūve
1000 Neapgūta ražošanas objektu apbūves
zeme
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0401 Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
0303 Dīėsaimniecība

TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
SATIKSMES
INFRASTRUKTŪR
A /TS/

Siguldas novada dome

(239;240;240)



ceĜi, ielas, laukumi



garāžu teritorijas pie
daudzdzīvokĜu mājām
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1101 Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceĜu zemes
nodalījuma joslā
1102 Lidlauku apbūve
1103 DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo
lidostu un upju ostu apbūve
1104 Transporta līdzekĜu garāžu apbūve
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
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INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES
OBJEKTI /TI/

(204;204;204)

Inženierkomunikāciju un ar tām
saistīto
būvju
teritorijas
(siltumapgādes objekti, notekūdeĦu
attīrīšanas vietas, ūdens Ħemšanas
vietas u.tml.).

ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
1201 Ar maăistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maăistrālajiem
naftas, naftas produktu, ėīmisko
produktu, gāzes un ūdens
cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens
Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas
būvju apbūve
1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve
1005 Atkritumu apsaimniekošanas
uzĦēmumu apbūve
1104 Transporta līdzekĜu garāžu apbūve
1105 Atsevišėi nodalītas atklātas
autostāvvietas
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve

PAMESTĀS UN CITAS VIZUĀLI PIESĀRĥOTĀS VIETAS /H/ /TIKAI PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA/

(255;190;232)









Siguldas novada dome

neapdzīvotas lauku sētas vai
to drupas
bijušās muižas vai to drupas
bijušie ražošanas objekti
neizmantotas vecas ēkas
latvāĦu noaugušās teritorijas
pamesto un veco šėūnīšu haoss
grāvjmalās
pamestas ēkas upes ielejā
vizuālais piesārĦojums –
„skata privatizācija”
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3.pielikums
SIGULDAS NOVADA IELU KLASIFIKĀCIJA UN TO SARKANĀS LĪNIJAS
SIGULDAS PILSĒTĀ

45

Nr.p.k.

20÷27
20÷25

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela

45

Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela

25
27
25
25

Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela

25

Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Galvenā (maăistrālā) pilsētas iela
Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela

27
25
25
25
20
20
20
25
25

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dārza iela
JāĦa Čakstes iela
KrišjāĦa Barona iela
Lāčplēša iela no L. Paegles ielai līdz Cēsu ielai
Leona Paegles iela

Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela

25
25
25
25
25

21

Līvkalna iela

Pilsētas nozīmes iela

25

22
23
24

Nītaures iela no Dārza ielas līdz P. Brieža ielai
Pils iela no Šveices ielas līdz Baznīcas ielai
Pulkveža Brieža iela

Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela
Pilsētas nozīmes iela

25
25
25

25

AutoceĜš V-58 (Siguldas pilsētas teritorijā)

Pilsētas nozīmes iela

25

26

Rūdolfa BlaumaĦa iela

Pilsētas nozīmes iela

25

27

Televīzijas iela

Pilsētas nozīmes iela

25

28

Zinātnes iela

Pilsētas nozīmes iela

25

29

Nurmižu ceĜš (AutoceĜa V-83 daĜa Siguldas pilsētas teritorijā)

Pilsētas nozīmes iela

25

30

HelmaĦa iela

Pilsētas nozīmes iela

20

31

Jūdažu iela

Pilsētas nozīmes iela

20

32

Kalna iela

Pilsētas nozīmes iela

20

33

Miera iela

Pilsētas nozīmes iela

20

34

Pils iela no AusekĜa ielas līdz Šveices ielai

Pilsētas nozīmes iela

20

35

Skolas iela

Pilsētas nozīmes iela

20

36

Limbu ceĜš

Pilsētas nozīmes iela

20

37

Saltavota iela

Pilsētas nozīmes iela

20

38

Atbrīvotāju iela (no VizbuĜu ielas līdz Līvkalna ielai)

Pilsētas nozīmes iela

20

39

Šveices iela (no Kalna ielas līdz AusekĜa ielai)

Pilsētas nozīmes iela

20

40

Rožu iela

Pilsētas nozīmes iela

18

41

Šveices iela (no Kalna ielas līdz Pils ielai)

Pilsētas nozīmes iela

42

Pils iela no Baznīcas ielas līdz pilsētas domei

Pilsētas nozīmes iela

43

Atbrīvotāju iela (no Parka līdz VizbuĜu ielai)

Pilsētas nozīmes iela

18
sakrīt ar
kadastru
15

44

Nākotnes iela no Nurmižu ceĜa līdz Grotiem

Pilsētas nozīmes iela

15

45

Strēlnieku iela

Pilsētas nozīmes iela

14

6

18

Nozīme

Vidzemes šoseja (Valsts galvenais autoceĜš A2, E77 Rīga Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene))
AusekĜa iela no Rīgas ielas līdz RaiĦa ielai
Turaidas iela
Rīgas iela
RaiĦa iela izĦemot posmu starp Cēsu un Kalpaka ielām
Pulkveža Brieža iela no Siguldas šosejas 51 kilometra līdz
Rīgas ielai
Gaujas iela no RaiĦa ielas līdz Turaidas ielai
Gāles iela
AutoceĜš P-8 no Zinātnes ielas līdz Gāles ielai
Nītaures iela no P. Brieža ielas līdz Vidzemes šosejai
RaiĦa iela no Cēsu ielas līdz Kalpaka ielai
Stacijas iela no Gāles ielas līdz Rīgas ielai
Lauku iela
AusekĜa iela no RaiĦa ielas līdz R. BlaumaĦa ielai
Cēsu iela

1
2
3
4
5

14÷15

Ielas nosaukums

Siguldas novada dome
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12÷15

20÷25
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46

Lāčplēša iela no Ziedu ielas līdz L. Paegles ielai

Vietējas nozīmes iela

25

47

Lāčplēša iela no Cēsu ielas līdz J. Poruka ielai

Vietējas nozīmes iela

25

48

Vecā Šoseja

Vietējas nozīmes iela

25

49

Ata Kronvalda iela

Vietējas nozīmes iela

20

50

JāĦa Poruka iela

Vietējas nozīmes iela

20

51

Institūta iela no Vidzemes šosejas līdz Zinātnes ielai

Vietējas nozīmes iela

20

52

Lakstīgalas iela

Vietējas nozīmes iela

20

53

Līgatnes iela

Vietējas nozīmes iela

20

54

Mores iela

Vietējas nozīmes iela

20

55

RūsiĦa iela (no Kuršu ielas līdz Atbrīvotāju ielai)

Vietējas nozīmes iela

20

56

Stacijas iela no Allažu līdz Rīgas ielai

Vietējas nozīmes iela

20

57

Stacijas iela no Gāles līdz Raunas ielai

Vietējas nozīmes iela

20

58

Vildogas ceĜš (Valsts 2. šėiras a/c V82 Inciems - Straupe )

Vietējas nozīmes iela

20

59

Ventas iela

Vietējas nozīmes iela

20

60

Zaubes iela

Vietējas nozīmes iela

20

61

Ainas iela

Vietējas nozīmes iela

15

62

AugĜu iela

Vietējas nozīmes iela

15

63

Bērzāju iela

Vietējas nozīmes iela

15

64

Ieriėu iela

Vietējas nozīmes iela

15

65

JāĦogu iela

Vietējas nozīmes iela

15

66

Kalmju iela

Vietējas nozīmes iela

15

67

Kalpaka iela

Vietējas nozīmes iela

15

68

KrišjāĦa Valdemāra iela

Vietējas nozīmes iela

15

69

Klusā iela no Zinātnes ielas līdz Griezes ielai

Vietējas nozīmes iela

15

70

Mālkalnu iela

Vietējas nozīmes iela

15

71

Mālpils iela

Vietējas nozīmes iela

15

72

Mazā Gāles iela

Vietējas nozīmes iela

15

73

Nurmižu iela

Vietējas nozīmes iela

15

74

Paparžu iela

Vietējas nozīmes iela

15

75

Parka iela

Vietējas nozīmes iela

15

76

Pēteralas iela

Vietējas nozīmes iela

15

77

Satezeles iela

Vietējas nozīmes iela

15

78

Strauta iela

Vietējas nozīmes iela

15

79

ŠėūĦu iela

Vietējas nozīmes iela

15

80

Taurenes iela

Vietējas nozīmes iela

15

81

Tilta iela

Vietējas nozīmes iela

15

82

Tīnūžu iela

Vietējas nozīmes iela

15

83

TreimaĦu iela

Vietējas nozīmes iela

15

84

Ziedu iela

Vietējas nozīmes iela

15

85

Zilvu iela

Vietējas nozīmes iela

15

86

CepĜa iela

Vietējas nozīmes iela

14

87

KaĜėu iela

Vietējas nozīmes iela

14

88

Saulrītu iela

Vietējas nozīmes iela

14

89

Vējupītes iela

Vietējas nozīmes iela

14

90

ĀbeĜdārza iela

Vietējas nozīmes iela

12

91

ĀbeĜu iela

Vietējas nozīmes iela

12

92

Akāciju iela

Vietējas nozīmes iela

12

93

Alauksta iela

Vietējas nozīmes iela

12

94

Allažu iela

Vietējas nozīmes iela

12

95

Alūksnes iela

Vietējas nozīmes iela

12

96

Andreja Pumpura iela

Vietējas nozīmes iela

12

97

Aspāzijas iela

Vietējas nozīmes iela

12

Siguldas novada dome

96

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
98

Atmodas iela

Vietējas nozīmes iela

12

99

Atpūtas iela

Vietējas nozīmes iela

12

100

Ausmas iela

Vietējas nozīmes iela

12

101

AveĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

102

Avotu iela

Vietējas nozīmes iela

12

103

Beites iela

Vietējas nozīmes iela

12

104

Bērzu iela

Vietējas nozīmes iela

12

105

Birzes iela

Vietējas nozīmes iela

12

106

Celtnieku iela

Vietējas nozīmes iela

12

107

CeriĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

108

CīruĜu iela

Vietējas nozīmes iela

12

109

Čiatūras iela

Vietējas nozīmes iela

12

110

Dailes iela

Vietējas nozīmes iela

12

111

Depo iela

Vietējas nozīmes iela

12

112

Dīėa iela

Vietējas nozīmes iela

12

113

DoĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

114

Draudzības iela

Vietējas nozīmes iela

12

115

Dubura iela

Vietējas nozīmes iela

12

116

DzeĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

117

Dzintaru iela

Vietējas nozīmes iela

12

118

Eduarda Veidenbauma iela

Vietējas nozīmes iela

12

119

EgĜu iela

Vietējas nozīmes iela

12

120

Gaismas iela

Vietējas nozīmes iela

12

121

Ganību iela

Vietējas nozīmes iela

12

122

Gāršas iela

Vietējas nozīmes iela

12

123

Graudu iela

Vietējas nozīmes iela

12

124

Gravas iela

Vietējas nozīmes iela

12

125

Griezes iela

Vietējas nozīmes iela

12

126

Gulbju iela

Vietējas nozīmes iela

12

127

Gundegu iela

Vietējas nozīmes iela

12

128

HelmaĦa iela no Zinātnes ielas līdz pilsētas robežai

Vietējas nozīmes iela

12

129

Ievu iela

Vietējas nozīmes iela

12

130

Institūta iela no Zinātnes ielas līdz pilsētas robežai

Vietējas nozīmes iela

12

131

JāĦa iela

Vietējas nozīmes iela

12

132

Jasmīnu iela

Vietējas nozīmes iela

12

133

Jaunā iela

Vietējas nozīmes iela

12

134

Jaunatnes iela

Vietējas nozīmes iela

12

135

Jēkaba Dubura iela

Vietējas nozīmes iela

12

136

Jura Ozola iela

Vietējas nozīmes iela

12

137

Kaijas iela

Vietējas nozīmes iela

12

138

Klusā iela no Griezes ielas līdz SapĦu ielai

Vietējas nozīmes iela

12

139

KĜavu iela

Vietējas nozīmes iela

12

140

Krasta iela

Vietējas nozīmes iela

12

141

KraukĜalas iela

Vietējas nozīmes iela

12

142

Krimuldas iela

Vietējas nozīmes iela

12

143

Kungu gatve

Vietējas nozīmes iela

12

144

Kuršu iela

Vietējas nozīmes iela

12

145

Ėiparu iela

Vietējas nozīmes iela

12

146

Ėiršu iela

Vietējas nozīmes iela

12

147

Lāču iela

Vietējas nozīmes iela

12

148

Laimas iela

Vietējas nozīmes iela

12

149

Lapu iela

Vietējas nozīmes iela

12
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150

Laukrožu iela

Vietējas nozīmes iela

12

151

Laurenču iela

Vietējas nozīmes iela

12

152

Liepu iela

Vietējas nozīmes iela

12

153

Līgo iela

Vietējas nozīmes iela

12

154

Lorupes iela

Vietējas nozīmes iela

12

155

Maijas iela

Vietējas nozīmes iela

12

156

Mazā Saules iela

Vietējas nozīmes iela

12

157

Meldru iela

Vietējas nozīmes iela

12

158

Noliktavu iela

Vietējas nozīmes iela

12

159

Ogu iela

Vietējas nozīmes iela

12

160

Parādes iela

Vietējas nozīmes iela

12

161

Peldu iela

Vietējas nozīmes iela

12

162

Pērkona iela

Vietējas nozīmes iela

12

163

Pērsieša iela

Vietējas nozīmes iela

12

164

Pīlādžu iela

Vietējas nozīmes iela

12

165

PīpeĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

166

PĜavu iela

Vietējas nozīmes iela

12

167

Priežu iela

Vietējas nozīmes iela

12

168

Pūpolu iela (no Rožu ielas līdz P. Brieža ielai)

Vietējas nozīmes iela

12

169

PureĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

170

Purva iela

Vietējas nozīmes iela

12

171

Raunas iela

Vietējas nozīmes iela

12

172

R. Kaudzītes

Vietējas nozīmes iela

12

173

Riekstu iela

Vietējas nozīmes iela

12

174

Robežu iela

Vietējas nozīmes iela

12

175

Rotas iela

Vietējas nozīmes iela

12

176

RūsiĦa iela (no Kuršu ielas uz ziemeĜiem)

Vietējas nozīmes iela

12

177

Satiksmes iela

Vietējas nozīmes iela

12

178

Saules iela

Vietējas nozīmes iela

12

179

Saulgriežu iela

Vietējas nozīmes iela

12

180

Selekša iela

Vietējas nozīmes iela

12

181

Senču iela no 1 līdz 7 numuram

Vietējas nozīmes iela

12

182

Slēpotāju iela

Vietējas nozīmes iela

12

183

Strazdu iela

Vietējas nozīmes iela

12

184

Tālavas iela

Vietējas nozīmes iela

12

185

Trimpus iela

Vietējas nozīmes iela

12

186

Tūristu iela

Vietējas nozīmes iela

12

187

UpeĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

188

Upes iela

Vietējas nozīmes iela

12

189

Vainagu iela

Vietējas nozīmes iela

12

190

Vārpas iela

Vietējas nozīmes iela

12

191

Vētras iela

Vietējas nozīmes iela

12

192

Viestura iela

Vietējas nozīmes iela

12

193

Viršu iela

Vietējas nozīmes iela

12

194

VizbuĜu iela

Vietējas nozīmes iela

12

195

ZāĜu iela

Vietējas nozīmes iela

12

196

Zaru iela

Vietējas nozīmes iela

12

197

ZemeĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

198

ZvaigžĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12

199

Gaujas iela no Turaidas ielas līdz Lejas Klaukām

Vietējas nozīmes iela

12

200

Vildogas iela

Vietējas nozīmes iela

12

201

Nākotnes iela no Nurmižu ceĜa līdz dzelzceĜam

Vietējas nozīmes iela

15
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202

ĀbeĜziedu iela

Vietējas nozīmes iela

10

203
204

Baznīcas iela
Bezdelīgu iela

Vietējas nozīmes iela
Vietējas nozīmes iela

10
10

205

Cielavu iela

Vietējas nozīmes iela

10

206

SapĦu iela

Vietējas nozīmes iela

10

207

Smilgu iela

Vietējas nozīmes iela

10

208

Lauktehnikas iela

Vietējas nozīmes iela

10

209

Zemgales iela

Vietējas nozīmes iela

10

210

Bebrenes iela

Vietējas nozīmes iela

9

211

Kadiėu iela

Vietējas nozīmes iela

9

212

Pērles iela

Vietējas nozīmes iela

9

213

Pūču iela

Vietējas nozīmes iela

9

214

Pūpolu iela (no P. Brieža ielas uz ziemeĜiem)

Vietējas nozīmes iela

9

215

Rasas iela

Vietējas nozīmes iela

9

216

Senču iela no 7 līdz 2 numuram

Vietējas nozīmes iela

9

217

SēĜu iela

Vietējas nozīmes iela

9

218

Smilšu iela

Vietējas nozīmes iela

9

219

Vālodzes iela

Vietējas nozīmes iela

9

220

Vēju iela

Vietējas nozīmes iela

9

221

Vidus iela

Vietējas nozīmes iela

9

Šėērsprofili jāprecizē, ievērojot norādītos sarkanās līnijas koridorus, izstrādājot detālplānojumus
222

Akas iela

Vietējas nozīmes iela

11,50

223

IgauĦu iela

Vietējas nozīmes iela

12-17

224

Mednieku iela

Vietējas nozīmes iela

10-12

225

Mēness iela

Vietējas nozīmes iela

9-12

JŪDAŽU CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

19

Ielas nosaukums

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

1

Valsts vietējais autoceĜš V-85 Jūdaži - Nītaure

Ciema galvenā iela

19

2

Pašvaldības ceĜš Stūrīši - Ezermalas

vietējas nozīmes iela

19

3

Pašvaldības ceĜš Jūdažu parks - Šoseja

vietējas nozīmes iela

19

12

4

Meldru iela

vietējas nozīmes iela

12

8

5

Ezeru iela

vietējas nozīmes iela

9

MORES CIEMA TERITORIJĀ

19

12

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

1

Siguldas iela (Valsts vietējais autoceĜš V-85 Jūdaži - Nītaure )
Valsts vietējais s autoceĜš V-318 Eglaine - Mores pagasta
valde

Ciema galvenā iela

19

vietējas nozīmes iela

19

2
3

Pašvaldības ceĜš More-Dzintari

vietējas nozīmes iela

19

4

PĜavas iela

vietējas nozīmes iela

12

5

Dārza iela

vietējas nozīmes iela

12

6

Saules iela

vietējas nozīmes iela

12

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

Ciema galvenā iela

25

ALLAŽMUIŽAS CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

Ielas nosaukums

15÷25

1

ZaĜkalna iela (Valsts vietējais autoceĜš V 58)

2

Pašvaldības ceĜš Greznkalns - Pumpuri

vietējas nozīmes iela

15

9÷10

3

Bez nosaukuma

vietējas nozīmes iela

10
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4

Bez nosaukuma

vietējas nozīmes iela

9

5

Pašvaldības ceĜš Pūpoli - Mūrnieki

vietējas nozīmes iela

9

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

ALLAŽU CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

15÷25

12

9÷10

Ielas nosaukums

1

ZaĜkalna iela (Valsts vietējais autoceĜš V 58)

Ciema galvenā iela

27

2

Pašvaldības ceĜš Darbnīcas - Bulduri

vietējas nozīmes iela

23

3

Birztalu iela

vietējas nozīmes iela

18

4

Meža iela

vietējas nozīmes iela

15

5

Birzes iela

vietējas nozīmes iela

12

6

Pašvaldības ceĜš Stūri - Bračas

vietējas nozīmes iela

12

7

Lauku iela

vietējas nozīmes iela

12

8

Puėu iela

vietējas nozīmes iela

12

9

Ošu iela

vietējas nozīmes iela

10

10

Lakstīgalas iela

vietējas nozīmes iela

10

11

Klusā iela

vietējas nozīmes iela

9

12

Pašvaldības ceĜš RudiĦi - Anšpēteri

9

13

PĜavu iela

vietējas nozīmes iela

9

14

Stārėu iela

vietējas nozīmes iela

9

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

Ciema galvenā iela

27

STĪVERU CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

15÷27

10÷12

Ielas nosaukums

1

ZaĜkalna iela (Valsts vietējais autoceĜš V 58)

2

Pašvaldības ceĜš Pansionāts - AlkšĦi

vietējas nozīmes iela

18

3

Pašvaldības ceĜš Anšpēteri - Pansionāts

vietējas nozīmes iela

15

5

Pašvaldības ceĜš Vecumnieki - Pullēni

vietējas nozīmes iela

12

6

Pašvaldības ceĜš Vecumnieki - Bisenieku

vietējas nozīmes iela

12

7

Pašvaldības ceĜš Pansionāts - Silciems

vietējas nozīmes iela

10

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

EGěUPES CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

Ielas nosaukums

1

Bez nosaukuma

Ciema galvenā iela

31

2

Bez nosaukuma

vietējas nozīmes iela

18

Nozīme

Attālums starp
sarkanajām
līnijām

VĒJUPĪTES CIEMA TERITORIJĀ
Nr.p.k.

12÷19

8÷10

Ielas nosaukums

1

Pašvaldības ceĜš - Bez nosaukuma

Ciema galvenā iela

12

2
3

Asteru iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

15

Tulpju iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

12 -19

4

Petūniju iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

10

5

Dāliju iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

9

6

NakteĦu iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

9

7

Narcišu iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

9

8

Vēlziežu iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

9

9

Vijolīšu iela (plānots ielas nosaukums)

vietējas nozīmes iela

8
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4.pielikums
REDZAMĪBAS NODROŠINĀŠANA IELU KRUSTOJUMOS
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5.pielikums
SIGULDAS NOVADA IELU UN CEěU ŠĖĒRSPROFILI
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6.pielikums
APBŪVES BLĪVUMA, INTENSITĀTES UN BRĪVĀS ZAěUMU TERITORIJAS RADĪTĀJU
APRĒĖINĀŠANA
1. Apbūves blīvuma rādītāju (A) aprēėina ar šādu formulu:
L x 100
A = -----------%
Z

, kur L – visu ēku apbūves laukumu summa; Z – zemes vienības platība atbilstoši
Apbūves noteikumu 156.punktam.

2. Apbūves intensitāti (I) aprēėina ar šādu formulu:
S x 100
I = -----------%
Z

, kur S – visu ēku virszemes stāvu platības summa; Z – zemes vienības platība
atbilstoši Apbūves noteikumu 156.punktam.

3. Brīvās zaĜumu teritorijas rādītāju (B) aprēėina ar šādu formulu:
(Z – L1 – L2 – L3 – Ln) x 100
B = --------------------------------------%
Z

Siguldas novada dome

kur Z – zemes vienības platība atbilstoši Apbūves noteikumu
156.punktam; L1 – visu ēku apbūves laukumu summa; L2 –
piebraucamo ceĜu laukums zemes vienībā; L3 – autostāvvietu
laukums zemes vienībā; Ln – citu būvju (tai skaitā apakšzemes)
apbūves laukumu aizĦemtās platības zemes vienībā.
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7.pielikums
ĒKAS AUGSTUMA NOTEIKŠANA
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8.pielikums
ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA

Hs – ēkas stāva augstums
Hp – pagraba stāva augstums no ielas līmeĦa 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
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Hs – ēkas stāva augstums
Hp – pagraba stāva augstums no ielas līmeĦa 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
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Hs – ēkas stāva augstums
Hc – cokolstāva augstums no ielas līmeĦa 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

Siguldas novada dome
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Hs – ēkas stāva augstums
Hc – cokolstāva augstums no ielas līmeĦa 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
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J – jumta stāvs
- Apbūves noteikumu izpratnē tiek uzskatīts par stāvu
- Apbūves noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par stāvu
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9.pielikums
NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIE UN DABAS OBJEKTI
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

PieminekĜu nosaukums
II Pasaules kara Latviešu leăiona
karavīru kapi
Ăelžu kalniĦš – nostāstu vieta
Bij. Kārtūžu krogs („Smilgas”)
Bij. Kārtūžu muiža ar parks
II Pasaules kara Padomju armijas
karavīru kapi
Gudrēnu senkapi (Kalnagudrēni)
Eglaines kapsēta (Zviedru kapi)
Mores skolas ēka un pagasta valdes
ēka
Zušu sēravoti

VaisuĜu kalniĦš – nostāstu vieta
Mores kauju piemiĦas parks
„Dainas” – Kr.Barona dzīves vieta
Kronenbergas kapi – I Pasaules kara
vācu karavīru kapi
Gaisa trošu ceĜš (1969)
KodeĜu mājas – mākslinieka V.Celma
atpūtas vieta
Velna ala – kulta un nostāstu vieta

Ėeizarkrēsls – vēsturiska skatu vieta
Siguldas kapi ar kapliču, pieminekĜiem,
II Pasaules kara karavīru kapiem,
Baronu kapiem
Turaidas muižas piena paviljons
(„Bundulītis”) (1911)
Taurētāju kalns ar VeĜu klēpi
Raganu katls – nostāstu, kulta vieta

Siguldas novada dome

PieminekĜu atrašanās vieta
Siguldas nov., Mores pag., Mores
ceĜa malā pie Roznēnu mājām
Siguldas nov., Mores pag., Kārtūži
Siguldas nov., Mores pag., Kārtūži
Siguldas nov., Mores pag., Kārtūži
Siguldas nov., Mores pag., Mores
ceĜa malā, pretī ApiĦu mājām
Siguldas nov., Mores pag., pie
Kalnagudrēnu mājām
Mores pag., pie Dzilnu mājām
Mores pag., More
Mores pag. un Siguldas pag.
robeža
Mores pag.
Mores pag., More
Sigulda, Turaidā, pie Gaujas
Sigulda, Kalna ielas un Vidzemes
šosejas krustojumā
Siguldas nov., pār Gauju starp
Siguldu un Krimuldu
Siguldas pag., netālu no Nurmižu
ceĜa
Sigulda, pie Gājēju tilta pār Gauju

PieminekĜu datējums,
piezīmes
Vēsture
Arheoloăija
Arhitektūra
Arhitektūra, vēsture
Vēsture
Arheoloăija
Arheoloăija
Tautas celtniecība,
vēsture
Vēsture, aizsargājams
ăeoloăisks dabas
piemineklis
Arheoloăija
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Tehnikas vēsture
Vēsture

Sigulda, Kaėīši
Sigulda, Miera iela

Arheoloăija, vēsture,
Velna ala – Velnalas
klintis ar Velnalu – valsts
nozīmes aizsargājams
ăeoloăisks dabas
piemineklis
Vēsture
Vēsture, arhitektūra

Sigulda, pie GūtmaĦu alas

Arhitektūra

Sigulda, pie Vikmestes dīėa
Siguldas pag., pie Daudas upes

Arheoloăija
Arheoloăija, vēsture,
vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis, unikāls
sufozijas komplekss,
augšdevona Amatas un
Gaujas svītas
smilšakmeĦos
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tabulas turpinājums
22.

„Kalna Klaukas”

23.

„Daudas”

24.

29.
30.

Paradīzes kalns jeb Gleznotājkalns –
vēsturiska skatu vieta
Piemineklis Kr.Baronam (1985, autors:
T.ZaĜkalns)
Piemineklis represētajiem
(autors: K.ZariĦš)
II Pasaules kara karavīru kapi
PiemiĦas akmens II Pasaules kara
upuriem
Bij. Siguldas pagasta skola
I Pasaules karā kritušo kapi

31.
32.
33.

Ėeizarskats – vēsturiska skatu vieta
Mācītājmuiža
Auna piere – nostāstu vieta

Sigulda, Līvkalna un Pils ielu
krustojumā
Sigulda, J.Čakstes un Gaujas ielas
krustojums
Siguldas nov., pie AntiĦu mājām
Sigulda, pie Siguldas dzelzceĜa
stacijas
Sigulda, Pulkv.Brieža iela
Sigulda, Siguldas šosejas un
Pulkv.Brieža ielas krustojumā
Sigulda, Kaėīši
Sigulda, „Oši”
Sigulda, pie Brūveru mājām

34.

Gudrības avotiĦš – nostāstu vieta

Sigulda, pie mazās Velna alas

35.

I Pasaules kara Vācu karavīru kapi

36.

I Pasaules kara Latviešu karavīru kapi

37.
38.

Koka dzīvojamā māja un saimniecības
ēka
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

Siguldas pag., pie GaiĜu mājām, uz
A no Jūdažiem, pie GNP robežas
Siguldas pag., pie GaiĜu mājām, uz
A no Jūdažiem, pie GNP robežas
Sigulda, Bērzu iela 1
Sigulda, Allažu iela 5

39.

Sabiedriskā ēka

Sigulda, Gāles iela 8

40.

Koka dzīvojamā māja, bijusī vasarnīca

Sigulda, Šveices iela 17B

41.

Koka dzīvojamā māja

Sigulda, Vidus iela 2

42.

Koka dzīvojamā māja

Sigulda, Vidus iela 4

43.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Šveices iela 4

44.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Šveices iela 2

45.

Koka dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 3A

46.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Pils iela 14

25.
26.
27.
28.

Siguldas novada dome

Siguldas pag., uz Z no Ėiparu
ciema
Siguldas pag., uz Z no Ėiparu
ciema
Sigulda, Vējupītes kreisajā krastā
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Tautas celtniecība
Vēsture
Vēsture, ăeomorfoloăisks
dabas piemineklis
Māksla, vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture
Vēsture, arhitektūra
Vēsture,
vietējas
nozīmes
aizsargājams
ăeoloăisks
dabas
piemineklis
Vēsture,
vietējas
nozīmes
aizsargājams
ăeoloăisks
dabas
piemineklis
Vēsture
Vēsture
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
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tabulas turpinājums
47.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 6

48.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 8

49.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 14

50.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Lakstīgalas iela 18/1

51.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Ziedu iela 3

52.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Leona Paegles iela 16

53.

Dzīvojamā māja

Sigulda, Leona Paegles iela 20

54.

Dzīvojamā māja

Sigulda, JāĦa Poruka iela 7

55.

Dzīvojamā māja

Sigulda, JāĦa Poruka iela 2

56.

Koka dzīvojamā māja, bijusī vasarnīca

Sigulda, Šveices iela 7

57.

Sabiedriskā ēka

Sigulda, Senču iela 1

58.

Dzīvojamā māja „Lejas Klaukas”

Sigulda, „Lejas Klaukas”

59.

Siguldas stacija

Sigulda, AusekĜa iela 6

60.

„Baltā pils” (Siguldas muižas apbūves
kompleksa sastāvdaĜa)
Piemineklis Latviešu leăiona karavīriem
Mores kaujā 1944.g. 25. – 29.septembrī
Pils ielas aleja

Sigulda, Baznīcas iela 7

61.
62.

63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.

70.
71.

Allažmuižas vecā ūdensdzirnavu
ēka (1801) un parks
KaĜėugravas ūdensdzirnavu ēka
I pasaules karā kritušo latviešu
strēlnieku brāĜu kapi pie Allažu
kapsētas
II pasaules karā kritušo
sarkanarmiešu brāĜu kapi pie Allažu
kapsētas
Vācu karavīru brāĜu kapi
Allažmuižas parkā
Allažu kapsētas kapliča
(šūnakmens, 1853)
Piemineklis latviešu leăionāriem
(1994) tēln. G.KrūmiĦš,
Allažu kapsētā
Dzīvojamā māja
Piemineklis tēlniekam T.ZaĜkalnam
(tēln. U.Sterăis), Allažu kapsētā
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Mores pagasts, pie Roznēniem

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. 90.-to gadu beigas
Vēsture

Sigulda

Vēsture, pilsētbūvniecība,
daba, 20.gs 1.puse

Allažu pagasts, Allažmuiža

Vēsture, arhitektūra

Allažu pagasts
Allažu pagasts, Stīveri

Vēsture, arhitektūra
Vēsture

Allažu pagasts, Stīveri

Vēsture

Allažu pagasts, Allažmuiža

Vēsture

Allažu pagasts, Stīveri

Vēsture, arhitektūra

Allažu pagasts

Vēsture

Allažu pagasts, Operdziedātāja Vēsture, arhitektūra,
V.Stota vasaras māja “DziedoĦi” 20.gs. 1.puse
Allažu pagasts
Vēsture
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tabulas turpinājums
72.

Piemineklis par godu K.UlmaĦa
līdzdalībai Allažu lopkopības
pārraudzības biedrības dibināšanā
1904.gadā.(1991.)
Vecais Kauguru ceĜš
Pirmais zemes dziĜurbums Latvijā (1833).
Straujteces posms Tumšupē ar
piekrastes pĜavām

Allažu pagasts, Allaži

Vēsture

Allažu pagasts
Allažu pagasts, pie Pullēniem
Allažu pagasts, no AĦėu mājām
līdz pagasta robežai

76.

Tumšupes ieleja Allažu centrā

Allažu pagasts, pie Allažu ciema

77.

Atmatu pĜava starp Veău un Mazvildu
dīėiem (MikiĦkalns)

Allažu pagasts

78.

Košsalu un Košu pĜavas

Allažu pagasts, īpašumi Košsalas
un Košas

79.

Avotainas gravas Tumšupes krastos

Allažu pagasts, pie Vecklintīm un
Bračām

80.

Jaunzemu purviĦš

Allažu pagasts pie Jaunzemēm

81.

Pandu purvs

Allažu pagasts

82.

Pullēnu aleja

Allažu pagasts, pie Pullēniem

83.

Allažu šūnakmens ieguves teritorija

Allažu pagasts, pie Jaunzemiem
un Lielbarăiem

84.

Pandu kapi
(baronu Blankenhāgenu kapi)
Piemineklis A. Kronvaldam

Allažu pagasts, pie Stīveru ciema

Vēsture, pilsētbūvniecība
Vēsture
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vietējas nozīmes
aizsargājams ăeoloăisks
dabas piemineklis
Vēsture, daba, 20.gs
1.puse
Vēsture, vietējas
nozīmes aizsargājams
ăeoloăisks dabas
piemineklis
Vēsture

Pils iela 16, Sigulda

Māksla

73.
74.
75.

85.
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10.pielikums
SIGULDAS NOVADA ĂEODĒZISKO PUNKTU SARAKSTS
(Datu avots: Valsts Ăeodēziskā tīkla datu bāze, 2011)
N.p.k.
Nosaukums
1.
Laugas, Laugas

Klase
G2; N1

X (m)
337243,186

Y (m)
558942,265

Adrese
Siguldas novads

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

G3
G3
G2
G3
G3
G3
G3
G2
T1
T1
N1; Gr3
N1; Gr3
N1
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
Gr2
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
N1; Gr3
T1
T1
T1
T3
T3
T3
T3
T1
T3
G2
G2
T3
T3
T3
T1
T1

326762, 241
326769,91
327733,015
330070,603
329776,026
322366,543
321549,541
325703,246
322740,099
330341,096
335054.220
335490.150
335231
334864.903
332509.070
333974.230
337550.350
336549.517
336220.860
335781.384
335201.925
334728.245
335036.363
333256.680
333114.476
328918.8
329260.5
333654.7
321149.1
322511.7
322647.2
333147.0
320624.0
32481.8
327197.653
319534.573
320964.5
336034.3
325313.7
321166.7
335714.0

564421,225
566652,108
556296,43
562388,546
561915,455
567613,712
566882,747
563696,156
567671,091
562709,148
554744.080
555834.840
553547
551610.154
548170.130
550661.400
559222.440
558504.704
557618.960
551532.484
553136.999
554041.842
553650.145
550519.130
549696.164
549375.2
556603.5
552308.8
547688.5
563723.5
540999.8
549691.2
551222.6
565796.3
547863.261
54652.842
543810.2
553157.6
549866.9
544933.4
558158.1

Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads
Siguldas novads

68
69
TeiĜi
1432
1433
1440
1441
Akenstaka
SalmiĦi
Kārtūži
0041, 50041
0043, 50043
0686
0698, 50698
1228, 51228
149, 50149
1505, 51505
1508, 51508
1899, 51899
21005
40, 50040
46, 50046
48, 50048
49, 50049
729, 50729
Allaži
Dravnieki
Kaneli
Kangarīši
Katēni
Koses
Laurenči
Līcīši
MazkaĦēni
Pullēni
PutniĦi
Rozītes
Sigulda
Vecklincas
Ziemeri
ĒriĦi
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11.pielikums
SPĒKĀ ESOŠO LOKĀLO AINAVU PLĀNU, DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS,
kuru papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
N.p
k..
1.

Lokālā ainavu
plāna,
detālplānojuma,
nosaukums
Krimuldas muižas
detālplānojums
Mednieku ielā 3,
Siguldā

2.

Detālplānojums
zemes īpašumam
"TreimaĦi" Siguldas
pagastā

3.

Detālplānojums
zemes gabalam
"DZINTARI"

Siguldas novada dome

Lokālā ainavu plāna,
detālplānojuma robežas

Apstiprināts

Izstrādātājs

Kadastra nr. 80150010921,
80150011004, 80150011002,
80150011002, 80150010905,
80150010919, 80150010923,
80150010914, 80150011001
(daĜēji), 80150011003,
80150011005, 80150010908,
80150010906, 80150010907,
80150010913, 80150010911,
80150010912, 80150010903,
80150010905, 80150010918,
80150010901, 80150010920,
80150010902, 80150010928,
80150010927, 80150011003,
80150010909, 80150010909,
80150010910
Kadastra nr. 80940040411,

Apstiprināts Siguldā 2005.gada
„IR
25.maijā, Siguldas novada Arhitektūras
domes sēdes protokola Nr. 11, darbnīca”, SIA
7.§ izraksts „Par saistošo
noteikumu "Par Krimuldas
muižas
detālplānojumu
Mednieku ielā 3, Siguldā"”

Kadastra nr. 80940040044

Apstiprināts Siguldas novada Arhitekts Varis
domē 2005.gada 7.septembrī, Rungēvics
Siguldas novada domes sēdes
protokola Nr.17, 12.§ izraksts
„Par
saistošo
noteikumu
"Detālplānojums
zemesgabalam
"DZINTARI"
Rīgas rajonā, Siguldas novadā"
apstiprināšanu
(Siguldas
novada domes sēdes protokola
Nr.17 izraksts)
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Apstiprināts Siguldas novada
domē 2005.gada 24.augustā,
Siguldas novada domes sēdes
protokola Nr.16, 10.§ izraksts
„Par saistošo noteikumu "Par
detālplānojumu
"TreimaĦi"
Siguldas pagastā, Siguldas
novadā" apstiprināšanu

„Reăionālo
Studiju
Centrs”, SIA
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tabulas turpinājums
N.p.k.

Lokālā ainavu plāna,
detālplānojuma,
nosaukums

Lokālā ainavu plāna,
detālplānojuma robežas

Apstiprināts

Izstrādātājs

4.

Detālplānojums zemes Nekustamais īpašums
gabalam
„Kalnavoti”
„Kalnavoti”

2010.gada 15.decembra domes Arhitekts Uldis
lēmums „Par zemes gabala
Norītis
„Kalnavoti”, Siguldas pagastā,
Siguldas
novadā
detālplānojuma
galīgās
redakcijas
apstiprināšanu”
(prot.Nr.26,14.§)

5.

Allažu pagasta
nekustamo īpašumu
„Mazbisenieki”,
„Vecbisenieki” un
„Jaunbisenieki”
detālplānojums

Nekustamie īpašumi
„Mazbisenieki”, „Vecbisenieki”
un „Jaunbisenieki”

2008.gada 24.aprīĜa Allažu SIA „Nagla IF”
pagasta padomes lēmums un
Saistošie noteikumi Nr. 28

6.

„Allažu pagasta
nekustamā īpašuma
„Brīvkalni”
detālplānojums

Nekustamais īpašums
„Brīvkalni”

2008.gada 19.jūnija Allažu SIA „Nagla IF”
pagasta padomes lēmums un
Saistošie noteikumi Nr. 32

7.

Detālais
„Līvi”

plānojums Nekustamais īpašums „Līvi”

Siguldas novada dome
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2005.gada
22.septembris Arhitekts Varis
Allažu
pagasta
padomes Rungevics
lēmums
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Nr.

Lokālā ainavu plāna,
detālplānojuma,
nosaukums

Lokālā ainavu plāna,
detālplānojuma robežas

8.

Detālplānojums zemes Kadastra nr. 80940040610;
gabaliem „Vārpas 80940040091; 80940050042
Graudi”, „CimdiĦi” un
„TaureĦi””, Siguldas
pagastā, Siguldas
novadā

9.

Detālplānojums
zemes gabalam
„Ūdrīši” Siguldas
pagastā, Siguldas
novadā

10. Detālplānojums
teritorijai, kurā ietilpst
nekustamie īpašumi ar
adresi AusekĜa iela 2,
Sigulda, Siguldas
novads, AusekĜa iela
6, Sigulda, Siguldas
novads, AusekĜa iela
8, Sigulda, Siguldas
novads, AusekĜa iela
12, Sigulda, Siguldas
novads (Kropotkina
parks)
11. Detālplānojums
„Laurenči”, Sigulda.
Siguldas novads,
1.zemes vienībai

Siguldas novada dome

Apstiprināts

Izstrādātājs

2010. gada 25. augusta domes
SIA
lēmums „Par zemesgabalu
„Damsijas”
„Vārpas - Graudi”, „CimdiĦi” un Arhitekte Dace
„TaureĦi””, Siguldas pagastā,
BērziĦa
Siguldas novadā detālplānojuma
pirmās redakcijas apstiprināšanu”
(prot.Nr.17.,15.§)

Kadastra nr. 80940050042

2010.gada 25.augusta domes
SIA
lēmums „Par zemesgabala „Damsijas”
„Ūdrīši” Siguldas pagastā, Arhitekte Dace
Siguldas
novadā
BērziĦa
detālplānojuma
pirmās
redakcijas
apstiprināšanu”
(prot.Nr.17.,16.§)

Kadastra nr. 80150023334;
80150023333; 80150023335;
80150023321

2011.gada 7.septembra Domes
SIA
lēmums „Par detālplānojuma „Damsijas"
galīgās
redakcijas Arhitekte Dace
apstiprināšanu teritorijai, kurā
BērziĦa
atrodas nekustamie īpašumi ar
adresi AusekĜa iela 2, Sigulda,
Siguldas novads, AusekĜa iela
6, Sigulda, Siguldas novads,
AusekĜa iela 8, Sigulda,
Siguldas novads, AusekĜa iela
12, Sigulda, Siguldas novads
(Kropotkina parks)”, (sēdes
prot. Nr.17, 18.§)
2011.gada
30.novembra
Arhitekte
Siguldas
novada
Domes Ilze Kalvele
lēmums „Par detālplānojuma
SIA
galīgās
redakcijas „Arhitektes I.
apstiprināšanu
nekustamā
Kalveles
īpašumā ar adresi „Laurenči”
birojs”
Sigulda, Siguldas novads, 1.
zemes vienībai” (sēdes prot.
Nr.23, 4§)

Kadastra nr. 8015 002 4804
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12.pielikums
ZEMES REFORMAS LAIKĀ IZVEIDOTO PIEMĀJAS SAIMNIECĪBU SARAKSTS
Nekustamā īpašuma
kadastra
numurs

nosaukums

administratīvā
teritorija

platība
(ha)

Lietošanas mērėim 0102 atbilstošā
platība (ha)

5,4
10,8
3,72
1,3
11,2
4,2
1,4
0,7
3,2
1,3
4,85
4,29
1,2
4,5
1,9
1,6
2,4
0,1
2,1
1,2
28,7
1,3
21,6
0,9
9,7
1,2
2
2,61
3,1
2,3
1,5
3,9
3,5
3
16,4
5,7
1,5
7
0,7
2,6
2,3
0,3
0,3
0,3
1,6
17,5
10,5

5,4
10,8
3,72
1,3
11,2
4,2
1,4
0,7
3,2
1,3
4,85
4,29
1,2
4,5
1,9
1,6
2,4
0,1
2,1
1,2
28,7
1,3
21,6
0,9
9,7
1,2
2
2,61
3,1
2,3
1,5
3,9
3,5
3
16,4
5,7
1,5
7
0,7
2,6
2,3
0,3
0,3
0,3
1,6
17,5
10,5

42660010011
42660010020

Brīvnieki - 1
Aizkalni

Mores pagasts
Mores pagasts

42660010024
42660010067
42660010087

Vec-Kaderi
StiebriĦi
Ladusāni

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660010092
42660010093
42660010127
42660010128
42660020001

Dārznieki
Mintauti
Zviedri
BiškrēsliĦi
Gaidas

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660020004
42660020006

Melderīši
Virši

Mores pagasts
Mores pagasts

42660020006
42660020011
42660020022
42660020036

Virši
Dravnieki - 2
UpmaĜi
Rudakas

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660020038

Audas

Mores pagasts

42660020041
42660020051
42660020066
42660020067
42660020069
42660020074
42660030019
42660030034
42660030035
42660030042
42660030052
42660030065
42660030077
42660030078

Eglene
ĀboliĦi
Dzilnas
Pīlādzīši
Ilganči
Ratnieku darbnīcas
LejiĦas
Šalkas
Atvases
KaĦepītes
Rujēni
Roznieki
Airītes
Pērkonīši

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660040001
42660040002
42660040003
42660040037

Dārza iela Nr.11
Siguldas iela 25
Dārza iela 9
Kalnāres

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
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42660040051

PĜavas 5

Mores pagasts

42660040053

PĜavas iela 3

Mores pagasts

42660040055

Dārza iela 5

Mores pagasts

42660040064

PĜavas iela 7

Mores pagasts

42660040066
42660040067
42660040071
42660040072
42660040073
42660040074
42660040077
42660040079
42660040086
42660040093

Siguldas iela 27
Siguldas iela 23
Dārza iela 3
Siguldas iela Nr.17
Siguldas iela 21
Dārza iela 13
Dārza iela Nr.7
Blāzmas - 1
ApiĦi
PĜavas iela 1

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660040095
42660040096
42660040097
42660040098
42660040099
42660040100
42660040101
42660040102
42660040103

Siguldas iela 19
Siguldas iela 29
Siguldas iela 31
Dārza iela 1
Dārza iela 15
Saules iela 1
Saules iela-3
Saules iela 3a
Saules iela 5

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660040104
42660040105
42660040132
42660040136
42660040139

Saules iela 5a
Saules - 5b
Mazlāsītes
Noras
VecputniĦi

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts

42660040149
42660040199
42660040201
42660050022
42660050024
42660060005
42660060011
42660060014
42660060016
42660060016
42660060022

Graudi
Dārzlejas
Lindes
Paeglīši
Madaras
KĜaviĦas
Zemenītes
Dzirnavas
Vērsēni
Vērsēni
VanadziĦi

Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
Mores pagasts
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7,4
5,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2
3,5
5,5
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2,8
4,9
0,1466
0,0946
0,3
0,3
0,347
0,343
0,329
0,293
0,245
0,339
0,5404
2,5
1,6
0,3394
0,6999
0,7765
5,8
12,2
3,8
12,3
3
1
10,21
3,88
31,7
5,5
8,8
7,18
2,2
3,4
1,8
2,9
1,8
1,1

7,4
5,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2
3,5
5,5
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
2,8
4,9
0,1466
0,0946
0,3
0,3
0,347
0,343
0,329
0,293
0,245
0,339
0,5404
2,5
1,6
0,3394
0,6999
0,7765
5,8
12,2
3,8
12,3
3
1
10,21
3,88
31,7
5,5
8,8
7,18
2,2
3,4
1,8
2,9
1,8
1,1

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
42660060024 Priednieki
Mores pagasts
42660060030 Pavasari
Mores pagasts
42660060036

CeriĦi

Mores pagasts

42660060106
80940010002

MazkrieviĦi
VecpāvuĜi

80940010003

SkāduĜi

80940010003

SkāduĜi

80940010005

SkāduĜi - 1

80940010006

Norkalni

80940010008

Bedrītes

80940010011

Rožkrūmi

80940010012

Mētras - 2

80940010015

Pūcītes

80940010016

Dūči

80940010017

SkāduĜi

Mores pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts

80940010022

JāĦkalni

80940010023

CeriĦi

80940010024

Stemberăi - 1

80940010030

Viesturi

80940010033

JaunpāvuĜi

80940010035

AngotiĦas

80940010035

AngotiĦas

80940010047

Āres

80940010051

Dīėmalas

80940010052

Valīši

80940010053

Vārpas

80940010056

Brūži

80940010073

Lazdas

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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7,5
6,6
7
5,4
6
7
6,65
6,4

7,5
6,6
7
5,4
6
7
6,65
6,4

1,6

1,6

8,1

8,1

0,7

0,3

5,9

5,9

8,2

8,2

3,5

3,5

0,45

0,45

0,9
2,4
48,1

0,8
2,4
48,1

1,1
0,6
0,1
1,1
2,3

1,1
0,6
0,1
1,1
2,3

1,6

1,6

0,5

0,5

2,8

2,8

2,1

2,1

2,54

2,54

1,15

1,15

2,2

2,2

3

3

1

1

3,1

3,1

2,4

2,4

5,2

5,2

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940010074 Vilnīši
Siguldas
pagasts
80940010080 JaunsleĦăi
Siguldas
pagasts
80940010081 Dzintari
Siguldas
pagasts
80940010085 KĜavas
Siguldas
pagasts
80940010101 Matisi
Siguldas
pagasts
80940010102 Robežnieki
Siguldas
pagasts
80940010107 Mazsvīėi - 1
Siguldas
pagasts
80940010108 Mazsvīėi - 2
Siguldas
pagasts
80940010109 Mazsvīėu - 3
Siguldas
pagasts
80940010110 Mazsvīėi - 4
Siguldas
pagasts
80940010111 Mazsvīėi - 5
Siguldas
pagasts
80940010112 Mazsvīėi - 6
Siguldas
pagasts
80940010112 Mazsvīėi - 6
Siguldas
pagasts
80940010114 Mazsvīėi - 8
Siguldas
pagasts
80940010123 KorāĜi
Siguldas
pagasts
80940010124 IeviĦas
Siguldas
pagasts
80940010125 Papeles
Siguldas
pagasts
80940010126 Zītari
Siguldas
pagasts
80940010131 Smilgas
Siguldas
pagasts
80940010135 Gravnieki
Siguldas
pagasts
80940010139 TorĦbirzes
Siguldas
pagasts
80940010142 Stemberăi-2
Siguldas
pagasts
80940010143 Zeltragi
Siguldas
pagasts
80940010145

Rožlejas

80940010146

KodaĜas

80940010148

JaunkodaĜas

80940010153

LapsiĦas-2

80940010155

Ežmalas

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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2,2

2,2

0,4

0,4

2,8

2,8

1,81

1,81

14,1

14,1

8,7

8,7

1,6

1,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

1,4

1,4

0,4

0,4

0,4
1,4
1,36

0,4
1,4
1,36

1,36

1,36

1,58

1,58

1,36

1,36

5,4

5,4

3,9

3,9

2,5

2,5

3

3

6,3
11,6
5,02
10,4

6,3
11,6
5,02
10,4

2,5

2,5

2,9

2,9

3
2,3
7,5

3
2,3
7,5

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940010161 Jaunbērzi
Siguldas
pagasts
80940010169 Jaunlīgas
Siguldas
pagasts
80940020002 DzeĦi
Siguldas
pagasts
80940020004 RiekstiĦi
Siguldas
pagasts
80940020005 Tilta iela 4
Siguldas
pagasts
80940020012 Gravas iela 3
Siguldas
pagasts
80940020017 Jaunklētnieki
Siguldas
pagasts
80940020020 Vārnas
Siguldas
pagasts
80940020021 Gravas
Siguldas
pagasts
80940020022 ĖimeĜi
Siguldas
pagasts
80940020026 ĖimeĜi
Siguldas
pagasts
80940020040 Tilta iela 6
Siguldas
pagasts
80940020043 Viršu iela 20 a
Siguldas
pagasts
80940020049 Mazklētnieki
Siguldas
pagasts
80940020079 Groti
Siguldas
pagasts
80940020085 Dārdedzes
Siguldas
pagasts
80940020088

Eglītes

80940020089

Riekstu iela 5

80940020113

Tilta iela 5

80940020120

Mazpekas

80940020137

Magones

80940020145

JurbreĦči - 1

80940020151

Klētnieki - 2

80940020162

GrotiĦi-1

80940020170

Klētnieki

80940020171

StrautiĦi

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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8,19

8,19

0,6367

0,6367

0,41

0,41

0,3527

0,3527

0,03

0,03

0,08

0,08

2,8

2,8

2,7

2,7

5,9

5,9

1

1

1,2

1,2

0,97
2,2
0,6371
0,14
2,7

0,97
2,2
0,4821
0,14
2,7

2,2

2,2

2,4
0,066
3,5
1,2

2,4
0,066
3,5
1,2

0,068
0,452
0,473
1,2
1,5
0,8

0,068
0,302
0,473
1,2
1,5
0,8

1,89

1,89

3,1
2
10,2
1,5
2,4
0,5
0,06
0,34
4,5

3,1
2
10,2
1,5
2,4
0,5
0,06
0,34
4,5

4,21

4,21

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940020172 Dravas
Siguldas
pagasts
80940020173 Līgo iela 3
Siguldas
pagasts
80940020177 Nākotnes iela 23
Siguldas
pagasts
80940020181 Nākotnes iela 38A
Siguldas
pagasts
80940020185 Līgo iela 8
Siguldas
pagasts
80940020222 GrotiĦi-2
Siguldas
pagasts
80940020225 Liepuziedi
Siguldas
pagasts
80940020249 Nākotnes iela 2
Siguldas
pagasts
80940020282 Mežāboli
Siguldas
pagasts
80940020283 Gundegas
Siguldas
pagasts
80940030001 ŠėūĦabeites
Siguldas
pagasts
80940030002 Saulesgrava
Siguldas
pagasts
80940030003 Zālītes
Siguldas
pagasts
80940030005 ViĜĦi
Siguldas
pagasts
80940030007 Jaundainas
Siguldas
pagasts
80940030011 Rūėi
Siguldas
pagasts
80940030016 UpmaĜi
Siguldas
pagasts
80940030022 Vētras
Siguldas
pagasts
80940030026 MežjāĦi
Siguldas
pagasts
80940030027 KrastjāĦi
Siguldas
pagasts
80940030031 Jaunbeites
Siguldas
pagasts
80940030037 Liedagi
Siguldas
pagasts

80940030040

Strautmalas

80940030041

Strautmalas-1

80940030046

Limbi

80940030053

Lāni

80940030057

Danutes

80940030069

ŠėūĦabeites

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
127

1,03

1,03

0,3

0,3

0,1

0,1

0,0411
0,0657
9,5

0,0411
0,0657
9,5

0,632

0,632

0,2937

0,2937

1,33

1,33

1,49

1,49

0,87

0,87

1,1

1

2,1

2,1

1,2

1,2

0,9

0,78

0,9

0,9

1,6

1,5

3,8
0,8
0,32
7,2
0,2708

3,8
0,8
0,2
7,2
0,1508

2

2

1,49

1,49

0,25
2,6
10,02
1,7
3,7

0,25
2,6
10,02
1,7
3,7

4,3

4,3

3,1
1
4,7

3,1
1
4,7

2,7

2,7

2,1

2,1

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
pagasts
80940030070 Ievlejas
Siguldas
pagasts
80940030072

Draudzības

80940030075

Zēgevalde

80940030088

Lejas Ancīši

80940030089

Līgas

80940030090

Dārza Beites

80940030100

DižmaĜi

80940030106

Vālodzes

80940030112

Lorkalni - 3

80940030114

Lorkalni - 2

80940030115

Lorkalni - 4

80940030118

Sprīdīši

80940030121

Kraujas

80940030122

Vējotnes

80940030130

Jānis

80940030135

Ūdensdzirnavas

80940030136

Lorkalni - 1

80940030143

Vilkas

80940030156

Plūmes

80940030157

ErdmaĦi

80940030160

Sīgas

80940030162

JaunkrišjāĦi

80940030163

Silavas

80940030163

Silavas

80940030174

Augstkalni

80940030175

Ielejas

80940030182

Purvāji

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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9,9
6,9
11,8
0,9

9,9
6,9
11,8
0,9

6,3668

6,3668

2,1

2,1

0,9

0,9

3,09

3,09

4

4

2,3
0,6572
3,4
0,22

2,3
0,6572
3,4
0,22

0,19

0,19

0,4
0,75
1,09

0,4
0,75
1,09

0,9

0,9

0,9

0,9

2,7

2,7

1,8

1,8

0,2

0,2

0,5

0,25

2,3

2,3

1,1

1,1

3,2

3,2

0,8

0,8

0,41

0,29

1,9

1,9

0,2972

0,2972

0,9

0,9

1

1

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940030189 Lormalas
Siguldas
pagasts
80940030192 Saltavoti - 1
Siguldas
pagasts
80940030195 LeĦėi
Siguldas
pagasts

80940030198

Kalnmuižnieki - 2

80940030202

LGK Atrakcijas

80940030212

Ancīši

80940030217

KumeliĦi

80940030225

Lorupieši

80940030225

Lorupieši

80940030227

Kalnabeites 10

80940030232

Čaguni

80940030233

TūdaliĦi

80940030234

Mazie Hollanderi

80940030237

KripatiĦas

80940030241

Mazās Kalnabeites

80940030244

Lakstīgalas

80940030248

Kalnavoti

80940030258

Dižlejas

80940030259

Saulgrieži

80940030260

Ezervijas

80940030261

Sauleskalni

80940030266

Vecie Vītoli

80940030327

Mārēni

80940030328

Dīėa Dārzs

80940030330

Villa BormaĦi

80940030333

Lāmēni

80940030334

CīruĜlauki

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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0,913
1,87
0,11
0,19
6,73
0,228
14,9
29,5
1,5

0,913
1,87
0,11
0,19
6,73
0,128
14,9
29,5
1,5

0,8

0,6

1,2

1,2

10

10

1,35

1,35

0,1733

0,1733

0,89

0,89

0,6128

0,6128

1,22

1,22

1,0164

1,0164

11,15

11,15

1,875

1,875

2,98

2,98

1,27

1,27

0,7432

0,7432

0,9142

0,9142

0,2757

0,2757

5,51

5,51

5,79

5,79

0,4706

0,4706

1,31

1,31

0,79
1,05
0,9753
1,43

0,79
0,93
0,9753
1,43

11,13

11,13

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940030335 Silarozes
Siguldas
pagasts
80940040002 Margas
Siguldas
pagasts
80940040004 ěugas
Siguldas
pagasts
80940040006 ěugas
Siguldas
pagasts
80940040017 Meža ĀdmiĦi
Siguldas
pagasts
80940040031 JaunēriĦi
Siguldas
pagasts
80940040034 SiliĦi
Siguldas
pagasts
80940040054 Graudu iela 11
Siguldas
pagasts
80940040060 ĀbeĜu iela 10
Siguldas
pagasts
80940040064 DzirnakmeĦi
Siguldas
pagasts
80940040067 Mežapuntūži
Siguldas
pagasts
80940040068 Duburi
Siguldas
pagasts
80940040076 Egles
Siguldas
pagasts
80940040076 Egles
Siguldas
pagasts
80940040081 Kadiėi
Siguldas
pagasts
80940040082 Ziedi
Siguldas
pagasts
80940040098 RuĜĜi-2
Siguldas
pagasts
80940040099 Paukas
Siguldas
pagasts
80940040100 Aigas
Siguldas
pagasts
80940040101 Kristas
Siguldas
pagasts
80940040119 Inėēni
Siguldas
pagasts
80940040120 DarbiĦi
Siguldas
pagasts
80940040137 ĀdmiĦi - 1
Siguldas
pagasts
80940040138 ĀdmiĦi - 2
Siguldas
pagasts
80940040145 LaukmaĜi
Siguldas
pagasts
80940040154 Dailes iela 3
Siguldas
pagasts
80940040176 Seimačas - 2
Siguldas
pagasts
80940040187 Ievāji
Siguldas
pagasts
80940040189 KundziĦi
Siguldas
Siguldas novada dome
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2,93

2,93

2

2

2,6
0,9
2,8

2,6
0,9
2,8

17,4

17,4

0,37

0,25

0,6

0,48

2

2

8,8

8,8

31,3

31,3

3,78

3,78

0,6

0,6

1,8

1,8

2,7

2,7

6,5

6,5

0,5668

0,5668

10,2

10,2

1

1

1,4

1,4

4,4

4,4

1,3

1,3

2,6

2,6

5

5

0,9

0,9

0,3

0,1

2,6

2,6

0,2

0,08

3,9

3,9

3,6

3,6

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
pagasts
80940040189 KundziĦi
Siguldas
pagasts
80940040201 Līdumi
Siguldas
pagasts
80940040202 Veckošas-1
Siguldas
pagasts
80940040204 Gobas
Siguldas
pagasts
80940040234 Zīles
Siguldas
pagasts
80940040250 InderdēĜi-1
Siguldas
pagasts
80940040251 InderdēĜi-2
Siguldas
pagasts
80940040281 Inėēni-2
Siguldas
pagasts
80940040326 Ala
Siguldas
pagasts
80940040326 Ala
Siguldas
pagasts
80940040337 Varzas
Siguldas
pagasts
80940040344 Grīvnieki
Siguldas
pagasts
80940040347 Dārznieki - 1
Siguldas
pagasts
80940040359 Vējupītes iela 3
Siguldas
pagasts
80940040364 Kazenes
Siguldas
pagasts
80940040383 DreimaĦi
Siguldas
pagasts
80940040384 Virši
Siguldas
pagasts
80940040388 Birzkalni
Siguldas
pagasts
80940040397 Dambīši
Siguldas
pagasts
80940040398 Dambīši - 1
Siguldas
pagasts
80940040400 Imantas-1
Siguldas
pagasts
80940040401 Dālderi
Siguldas
pagasts
80940040405 Rožlapas
Siguldas
pagasts
80940040412 Rožlapas-1
Siguldas
pagasts
80940040419 CeĜmalas
Siguldas
pagasts
80940040420 Jaunpilieši
Siguldas
pagasts
80940040421 Bērzāji
Siguldas
pagasts
80940040426 LejiĦas
Siguldas
pagasts
Siguldas novada dome
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1,3

1,3

6,7

6,7

3,5

3,5

3,3

3,3

3,89

3,89

10

8,1

1

1

0,6

0,52

3,2

3,2

1,1

1,1

1,8

1,8

1,3

1,3

0,48

0,36

0,7229

0,7229

9,5

9,5

1,02

1,02

2,99

2,99

2,4

2,4

0,9

0,9

3,8

3,8

3,5

3,5

2,44

2,44

5,4

5,4

3,2

3,2

0,5
0,5002
2,6

0,38
0,5002
2,6

9,5

9,5

3,1

3,1

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
80940040427 Šosejas ēka 56.km
Siguldas
pagasts
80940040442 KāneĜi
Siguldas
pagasts
80940040443 Mežotnes
Siguldas
pagasts
80940040445 Vinneri
Siguldas
pagasts
80940040451 Luntes
Siguldas
pagasts
80940040458 Dārznieki
Siguldas
pagasts
80940040459 Strupauši
Siguldas
pagasts
80940040461 Strupauši - 2
Siguldas
pagasts
80940040463

Strupauši

80940040488

Dīėi

80940040489

Dālijas

80940040490

MauriĦi

80940040496

Mālkalni

80940040531

Graudi

80940040534

Dzeguzes

80940040538

KārĜi

80940040539

Valteri

80940040544

Vizbulītes

80940040545

Krūmāji

80940040546

Kūdras - 3

80940040552

BirăeĜi

80940040561

DižmaĦi

80940040589

Sintijas

80940040591

Grīvas

80940040597

Pelītes - 1

80940040602

Sprigulīši

80940040606

Ziedmalas

80940040609

Cerības

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
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1,5

1,1

0,32

0,22

1,6

1,6

4,6

4,6

2,01

2,01

2,2

2,2

0,7

0,7

0,3
0,2
0,06
0,2
0,1
3,9

0,3
0,2
0,06
0,2
0,1
3,9

0,2517

0,213

0,0982

0,0702

0,5832
1,26
41
1,03

0,5832
1,26
41
1,03

15,3

15,3

5,4

5,4

6

6

1,7
16
2,7

1,7
16
2,7

0,4
0,22
1,8

0,4
0,22
1,8

8,1

8,1

6,53

6,53

9,4

9,4

1,5954

1,1643

0,5359

0,4159

2,33

2,33

1,5

1,5
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pagasts
80940040610 CimdiĦi
Siguldas
pagasts
80940040611 Jaunvangas
Siguldas
pagasts
80940040612 Kūdras - 4
Siguldas
pagasts
80940040616 LielkrūmiĦi
Siguldas
pagasts
80940040617 Zeiles
Siguldas
pagasts
80940040620 Madaras
Siguldas
pagasts
80940040638 Kalnāres
Siguldas
pagasts
80940040642 Osīši
Siguldas
pagasts
80940040668 Palkavnieki
Siguldas
pagasts
80940040677 Dzērvenītes
Siguldas
pagasts
80940040679 Bebrēni
Siguldas
pagasts
80940040680 Ozollauks
Siguldas
pagasts
80940040681 Aizupītes
Siguldas
pagasts
80940040683 Rudzīši
Siguldas
pagasts
80940040695 Strupauši
Siguldas
pagasts
80940040705 Agras
Siguldas
pagasts
80940040707 Līguti
Siguldas
pagasts
80940040712 JaunpĜaviĦas
Siguldas
pagasts
80940040718 Silvas
Siguldas
pagasts
80940040720 Samtenes
Siguldas
pagasts
80940040733 Spārītes
Siguldas
pagasts
80940040740 Jasmīni
Siguldas
pagasts
80940040758 Ziedlejas
Siguldas
pagasts
80940040821 Dzintari-1
Siguldas
pagasts
80940040848 Mežrogas
Siguldas
pagasts
80940040849 SīmaĦi
Siguldas
pagasts
80940050001 PuriĦi
Siguldas
pagasts
80940050008 PurvmaĜi
Siguldas
pagasts
Siguldas novada dome
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0,9774

0,9774

3,15

3,15

0,17
0,1
0,5473

0,17
0,1
0,5473

2,03

2,03

1,083

1,083

2,83

2,83

2

2

1,92

1,92

10,99

10,99

4,02

4,02

7,58

7,58

2,01

2,01

1,2

1,08

0,55

0,55

2,74

2,74

1,75

1,75

11,2

11,2

11,8

11,8

9,44

9,44

6,04

6,04

1,26

1,26

2,87

2,87

0,1541

0,1541

3,05

3,05

2,61

2,61

2,6

2,6

135,2

135,2
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80940050011 Mežakas
Siguldas
pagasts
80940050014 Irbītes
Siguldas
pagasts
80940050025 Vāverītes
Siguldas
pagasts
80940050026 Vāverītes-1
Siguldas
pagasts
80940050028 Meldru 8
Siguldas
pagasts

80940050033

ČiekuriĦi

80940050034

Ataugas - 2

80940050038

Ezera iela 6

80940050040

CiedriĦi

80940050043

Saulīši

80940050044

Ezerlāses

80940050047

Indras

80940050073

Meldru iela 6

80940050082

Meža KreiĜi

80940050099

Ezerkalni

80940050100

Ciedras

80940050101

Ūdensrozes

80940050102

Mežrozītes

80940050107

Pārupes

80940050110

Jaunliepsalas

80940050116

ZaĜkalni

80940050117

Tērces

80940050119

Jaunsētas

80940050120

Jaunsētas-2

80940050136

Kalnairītes

80940050138

Vīganti

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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4,2

4,2

1,5

1,5

0,53

0,53

0,65

0,65

0,3
10,4
1,8
2
4,1
0,1301
4,8

0,18
10,4
1,8
2
4,1
0,1301
4,8

3,5
0,29
1,8
5,1

3,5
0,17
1,8
5,1

12,3

12,3

8,6

8,6

2
2,5
0,49
2,4
0,7807
14

2
2,5
0,34
2,4
0,7807
14

0,3314

0,3314

0,692

0,692

1,73
6,45
6,2

1,73
6,45
6,2

3,4

3,4

2

2

0,6

0,6

4,1

4,1

2,7

2,7

0,4582

0,4582

7,1

7,1

3,5

3,5
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80940050147 Upkalni
Siguldas
pagasts
80940050153 Asteres
Siguldas
pagasts
80940050158 Briežragi-1
Siguldas
pagasts
80940050159 ĀriĦi - 1
Siguldas
pagasts
80940050161 ĀriĦi-2
Siguldas
pagasts
80940050162 Meža Gravas
Siguldas
pagasts
80940050163 Saulītes
Siguldas
pagasts
80940050164 Ezernieki
Siguldas
pagasts
80940050167 Ozolnieki
Siguldas
pagasts
80940050182 Noras
Siguldas
pagasts
80940050195 ZeltiĦi
Siguldas
pagasts
80940050196 JaunputniĦi
Siguldas
pagasts
80940050200 Lejas Mežakas
Siguldas
pagasts
80940050207 Liepsalas-2
Siguldas
pagasts
80940050208 TilgaĜi
Siguldas
pagasts
80940050209 Umeri
Siguldas
pagasts
80940050214 Meldru iela 7
Siguldas
pagasts
80940050214 Meldru iela 7
Siguldas
pagasts
80940050227 Ezerlīči
Siguldas
pagasts
80940050231 Pūpoli
Siguldas
pagasts
80940050238 Ezera iela 8
Siguldas
pagasts
80940050238 Ezera iela 8
Siguldas
pagasts
80940050247 Ezernieki-1
Siguldas
pagasts
80940050247 Ezernieki-1
Siguldas
pagasts
80940050251 Laši
Siguldas
pagasts
80940050252 Santīmi
Siguldas
pagasts
80940050271 Mežlauki
Siguldas
pagasts
80940050271 Mežlauki
Siguldas
pagasts
80940050279 Asteres-2
Siguldas
Siguldas novada dome
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2,2
3,1
3

2,2
3,1
3

5,11

5,11

3,4
1,8
2,72

3,4
1,8
2,72

3,4

3,4

4,1
1
0,8

4,1
1
0,8

1,95

1,95

16,1

16,1

2,3

2,3

1,1

1,1

0,9

0,9

0,3207

0,3207

5,6
3,4
0,27

5,6
3,4
0,14

1,2

1,2

0,257

0,257

1,13

1,13

0,6

0,6

0,15

0,15

1,5

1,5

0,6

0,6

3,5

3,5

2,2

2,2

1,8

1,8

12,1

12,1

0,8

0,8

2,9

2,9
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pagasts

80940050306

Jauncēsinieki

80940050309

Stārėi

80940050310

Briežragi-2

80940050311

Papardes

80940050312

Melnupīte

80940050315

ČudarpundiĦi

80940050319

Pūėi

80940050321

BubeĦi

80940050322

Rozītes

80940050323

Aizvēji

80940050327

Saulgozes

80940050329

ZiedliepiĦas

80940050330

Brālīši

80940050331

Vēzīši

80940050343

Slokas

80940050344

Saulrīti

80940050351
80940050353

Siguldas pašvaldības
zeme
Dižozoli

80940050354

Trīnes

Siguldas novada dome

Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
Siguldas
pagasts
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3,2
1,3
1,2
4,28

3,2
1,3
1,2
4,28

0,7692

0,7692

7,78

7,78

2,98

2,98

0,6

0,6

3,54

3,54

0,2669

0,2669

0,142

0,142

1,59

1,59

25,83

25,83

1,83

1,83

1,92

1,92

2,27

2,27

1,2663
0,2763
2,45

1,2663
0,2763
2,45

1,08

1,08

0,7
1
1,35

0,7
1
1,35

16,73

16,73

