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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  (turpmāk  –  Apbūves  noteikumi)  nosaka
teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumus  grafiskās  daļas  kartē  “Teritorijas
funkcionālais  zonējums  un  apgrūtinājumi”  norādītajā  lokālplānojuma  teritorijā.
Lokālplānojuma  teritorija  ir  daļa  no  nekustamā  īpašuma  “Jaunpils  vidusskola”,  Jaunpilī,
Jaunpils novadā ar kadastra numuru 90560080104, kadastra apzīmējums 90560080104.

2. Lokālplānojuma  teritorijas  izmantošanā  un  apbūvē  piemēro  Jaunpils  novada  domes
2013.gada 30.janvāra saistošos noteikumu Nr.2 “Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.
- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”  prasības
tiktāl, ciktāl Apbūves noteikumi nenosaka citādi.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” 1.0 Lpp.5 (12)



3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

Nenosaka

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

Nenosaka

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

Nenosaka

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

Nenosaka
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju  savrupam  dzīvesveidam,  paredzot  atbilstošu  infrastruktūru,  un  kuras  galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

4. Savrupmāju  apbūve  (11001):  Dzīvojamā  apbūve,  ko  veido  savrupmājas  (brīvi  stāvošas
individuālās dzīvojamās mājas) un dvīņu mājas (divas bloķētas, arhitektoniski vienotas un
simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās
palīgbūves un labiekārtojumu.

5. Vasarnīcu  apbūve (11002):  Apbūve,  ko  veido sezonas  rakstura  apdzīvošanai  paredzētas
individuālas  dzīvojamās  ēkas  otro  māju  statusā,  ārpus  pastāvīgās  dzīvesvietas,  ar
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

6. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Apbūve,  ko  veido  veikals,
sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojuma objekts.

7. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīca, viesu māja un cita
veida īslaicīgas apmešanās vieta (viesu nams, pansija, lauku tūrismam izmantojama māja)
un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala
platība

Maksimālais
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

8. 30 līdz 12 1 līdz 2 2 50

1. Atļauta jumta izbūve.

2. 10 metri līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.

4.1.1.5. Citi noteikumi

9. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.

10. 10% no zemes vienības laukuma jāparedz dekoratīvo krūmu, koku, tai skaitā augļu koku,
stādījumi.
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11. Aizliegts  veikt  tādu  saimniecisko  darbību,  kas  pasliktina  vides  situāciju  apkaimē,  rada
traucējumus  iedzīvotājiem  un  būtiski  samazina  apkārtējo  nekustamo  īpašumu  vērtību
(pastiprināti trokšņi, smakas u.tml.).

12. Zemes vienīb nav atļauts sīkāk sadalīt.

13. Maksimālais autostāvvietu skaits – 3 autostāvvietas, bet paredzot vairāk par 3 pastāvīgām
autostāvvietām,  jāievēro  atklāto  autostāvvietu  izvietošanas  noteikumi  atbilstoši  Jaunpils
novada  teritorijas  plānojuma  2013.-2024.gadam  Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves
noteikumu  3.12.apakšnodaļas „Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai”.

14. Ja ēka vai būve izvietota 4 metru no pierobežnieku zemes vienības robežām, tad tā jumta vai
ēkas sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 6 metrus.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

15. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

16. Inženiertehniskā  infrastruktūra  (14001):  Virszemes,  pazemes  inženierkomunikācijas  un
inženiertīkli,  siltumenerģijas,  elektroenerģijas,  gāzes,  elektronisko  sakaru,  ūdens  un  citas
darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi).

17. Transporta  lineārā  infrastruktūra  (14002):  Autoceļi,  ielas  un  citas  kompleksas  transporta
inženierbūves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka
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4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka
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