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Lietoto terminu skaidrojums 

Aizsargjosla – noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan 
mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību 
vai pasargāt vidi un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Apbūve – noteiktā teritorijā izvietota būve vai būvju kopums. 

Apbūves blīvums – zemesgabala apbūves laukuma un labiekārtojuma platības summas 
attiecība pret zemesgabala platību, izteikta procentos (%). Labiekārtojuma platībā ietilpst 
celiņi, kāpnes, piebraucamie ceļi, baseini, autostāvvietas, laukumi, pagalmi, ja tie ir ierīkoti 
no asfalta, bruģakmens, betona, betona bruģakmens, eko bruģa u.c. ieseguma materiāliem. 

Apbūves intensitāte – virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemesgabala platību, 
izteikta procentos (%). 

Apbūves laukums – tāda ēkas laukuma projekcija uz zemes, kuru ierobežo ēkas ārējais 
perimetrs cokola līmenī, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem 
ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā 
arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm, kā arī pārkares, t.sk. balkonus, ja 
tie izvirzīti ārpus ēkas sienas vairāk par 1,5 metriem. 

Apbūves līnija  – līnija, uz kuras izkārtojas ēku un būvju ielas fasādes. 

Applūstoša teritorija – sauszemes teritorija, kur applūšanas varbūtība reizi 10 gados ir 
lielāka par 10 %. 

Apstādījumi  – visas ar augiem apaudzētās un koptās teritorijas, kuras nav paredzētas augu 
produkcijas iegūšanai.  

Atkl āta uzglabāšana – teritorijas izmantošana (parasti palīgizmantošana) preču, 
būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm). 

At ļautā izmantošana – teritorijas plānojumā atļautie izmantošanas nosacījumi konkrētai 
teritorijai vai zemesgabalam. 

Auto novietne – vienas automašīnas novietošanai paredzēta vieta. 

Autostāvvieta  – būve vai tās daļa, kas paredzēta automašīnu novietošanai uz laiku. 

Auto stāvlaukums – speciāli aprīkota teritorija un/vai būve ilglaicīgai autotransporta 
novietošanai. 

Balkons – no fasādes plaknes uz āru izvirzīts vaļējs norobežots laukumiņš starpstāvu 
pārseguma līmenī, kas papildina iekštelpas. 

Br īvā teritorija  – apbūvēta zemesgabala neapbūvētā platība, no kuras atskaitīta 
autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība.  

Būvatļauja – Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas 
apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus. 
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Būvdarbi  – būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī 
nojaukšana: 

1. konservācija – pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukcijas bojāšanos, 
sabrukumu, vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī, 

2. rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu 
un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu. 
Vienkāršota rekonstrukcija ir būves vai tās daļas funkcijas maiņa bez pārbūves, 

3. renovācija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi 
vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī 
mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās 
apjomu un funkciju. Vienkāršota renovācija ir būves vai tās daļas renovācija, 
neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un 
koplietošanas inženierkomunikācijas, 

4. restaurācija - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās 
informācijas zinātnisku izpēti. 

Būve - būvniecības procesā radies, ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija 

Būves mets – brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības 
ieceri. 

Būvētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē 
būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs. 

Būvlaide – minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas vai ceļa zemes nodalījuma joslas 
robežas līdz jebkurai virszemes būvei zemes vienībā.  

Būvlaukums – atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.  

Būvprojekta akcepts – rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi 
būvvalde vai cita institūcija. 

Būvobjekta ģenerālplāns – uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās 
teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un 
inženierkomunikāciju izvietojumu. 

Būvuzņēmējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar 
pasūtītāju, veic būvdarbus.  

Būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai 
būvju kopums, vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, 
palīgbūvēm un būviekārtām. 

Būvvalde – pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē būvniecību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā.  

Cokola stāvs – ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni 
iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma. 
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Dabas piemineklis – savrups dabas veidojums, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska 
un ekoloģiska vērtība. 

Daudzstāvu dzīvojamā ēka – 4 un vairāk stāvu ēka vai tās daļa ar dzīvokļiem.  

Detālplānojums – detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, 
lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī 
precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.  

Dvīņu māja – divas bloķētas savrupmājas, parasti izvietotas katra uz sava zemes gabala. 

Erkers - vairāku stāvu augstumā uz āru izvirzīta ieapaļa vai stūraina izbūve ēkas ārsienā, kas 
nesniedzas līdz zemei. 

Ēka – atsevišķi, ilglaicīgi lietojama apjumta būve, kurā var iekļūt cilvēki un kura ir noderīga 
vai paredzēta cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. Ēkas tiek iedalītas 
dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās.  

Ēkas augstums – attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē 
līdz augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, kā 
arī jumta čukuram). Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā 
vidējā līmeņa. 

Galvenā būve – būve, parasti ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai 
izmantošanai uz zemes gabala. 

Hidrotehniska būve – būve, uz kuru iedarbojas ūdens spiediens un kura kalpo ūdens resursu 
izmantošanai un ūdeņu kaitīgās darbības novēršanai. 

Iedibināta būvlaide  – esošas apbūves frontes veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse 
esošo būvju, parasti galveno ēku. 

Insolācija – saules radītais apgaismojums telpās.  

Inženierbūves - visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, 
tilti un estakādes, lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml. 

Īpaši aizsargājama dabas teritorija – ģeogrāfiski noteikta platība, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas 
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas 
ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un 
dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem 
un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām. 

Jaunveidojamā zemes vienība – zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt vai apvienot ar 
citu zemes vienību vai tās daļu un pēc robežu uzmērīšanas dabā reģistrēt kadastrā kā 
atsevišķu zemes vienību. 

Jumta izbūve – telpas zem jumta seguma, virs ēkas augšējā stāva pārseguma. 
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Kult ūras piemineklis – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un 
atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu 
personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, 
iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras 
vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts  un tautas, kā arī 
starptautiskajām interesēm. 

Labiekārtojuma elementi – elementi vides funkcionālās un telpiskās kvalitātes 
pilnveidošanai.  

Lauksaimnieciskā izmantošana – teritorijas izmantošanas mērķis, kas ietver augkopību, 
dārzeņkopību, dārzkopību, lopkopību, t.sk. kažokzvēru audzēšanu un ar tām saistītos 
pakalpojumus.  

Lodžija  – pārsegta un no trim pusēm norobežota (iedziļināta fasādes plaknē) ārtelpa 
starpstāvu pārseguma līmenī, kas papildina iekštelpas. 

Lokālplānojums – vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai 
(piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai 
vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.  

Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva 
pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas 
mērķis. 

Mazās arhitektūras formas – teritorijas labiekārtojuma elementi.  

Melior ācijas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma 
regulēšanai. 

Meža zemes transformācija – zemes sākotnējā lietošanas veida maiņa no meža zemes uz 
citu. 

Mežaparks – cilvēku mazizmainīta meža teritorija, kas pilda vides saglabāšanas un 
uzlabošanas funkcijas, kuru izmanto atpūtai un kurai ir nepieciešams zināms labiekārtojuma 
līmenis. 

Neatbilstoša izmantojuma statuss – zemesgabala izmantošana, kas likumīgi uzsākta pirms 
teritorijas plānojumā noteikts cits izmantojums. 

Paaugstināta riska objekts – teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu 
iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 

Pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta 
nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves un 
sezonas būves). 

Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums: 
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1. iekšpagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no 
zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves 
aizmugures fasādes sienai, 

2. priekšpagalms nozīmē zemes vienības daļu visā tās platumā no zemes vienības 
frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes 
sienai, 

3. sānpagalms nozīmē zemes vienības daļu no priekšpagalma līdz aizmugures 
robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves 
sānu fasādes sienai.  

4. Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu. 

Palīgēka – ēka, kura netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav dzīvojamās telpas un kura 
ir funkcionāli piederīga dzīvojamai ēkai. 

Palīgizmantošana – teritorijas vai būves izmantošana, kas papildina, uzlabo vai veicina 
primāro izmantošanu un ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana. 

Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez akceptēta būvprojekta un būvatļaujas, 
vai neatbilst būvprojektam. 

Piebraucamais ceļš – būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai 
teritorijām zemes gabala robežās.  

Plantāciju meži — ieaudzētas, īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā 
reģistrētas mežaudzes. 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) – būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir 
pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un 
apbūvei, kā arī inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala robežām.  

Publiska ēka vai būve – ēka vai būve, kur vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības 
ir publiskās telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.  

Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās 
jebkurā dziļumā. 

Ražošanas objekti - teritorijas, kas paredzētas rūpnieciskas ražošanas, pārstrādāšanas, 
montēšanas, remontēšanas, materiālu un iekārtu, kā arī citu preču un vielu uzkrāšanas, 
glabāšanas, komplektēšanas un iesaiņošanas nolūkiem.  

Rekreācijas objekti - būves un labiekārtojums teritorijās, kas izmantojamas atpūtai un brīvā 
laika pavadīšanai. 

Rindu māja –trīs un vairāk bloķētas individuālās dzīvojamās vienības. 

Riska objekts – objekts, kas var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai 
īpašumam. 
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Saimniecības ēka – būve, kas paredzēta kā palīgizmantošana galvenajai būvei, piemēram, 
nojume automašīnas novietošanai, darbnīca, siltumnīca, kā arī dārza inventāra, materiālu un 
sadzīves priekšmetu glabāšana u.tml. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā 
jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 

Sarkanā līnija  – līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju 
koridoru) izbūvei nepieciešamo koridoru, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības 
aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā 
izmantojamās teritorijas.  

Savrupmāja – brīvstāvoša ģimenes dzīvojamā māja. 

Sezonas objekts – kiosks, nojume, stends, paviljons u.c., kas paredzēti lietošanai noteiktā 
sezonā komercdarbības veikšanai.  

Stāvs - telpa starp norobežojošām horizontālajām konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju 
un jumta konstrukcijām: 

1. mansarda stāvs – telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un 
augšējā stāva pārsegumu; 

2. pagrabstāvs – ēkas stāvs (vai tās daļa), kas attiecībā pret plānoto zemes līmeni ir 
iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma virs projektētā zemes virsmas vidējā 
līmeņa un esošās vai projektējamās ielas ass līmeni, ar nosacījumu, ka tā virszemes 
daļas augstums ir ne lielāks kā vienu metru starp pirmā stāva grīdas un projektētā 
zemes virsmas vidējā līmeņa, kā arī ielas ass līmeņu atzīmēm. 

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

Terase – norobežots vaļējs vai segts laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai 
virs ēkas, vai virs tās daļas. 

Teritorijas inženiertehniskās sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, kas 
jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi. 
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I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošo noteikumu „Dobeles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
(turpmāk Apbūves noteikumi) mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dobeles 
novada (turpmāk Novada) attīstību, sabalansējot privātpersonu un sabiedrības intereses 
ar Novada ekonomiskās attīstības interesēm, veicinot iedzīvotāju veselību, drošību, 
kārtību, ērtības, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, vispārēju 
labklājību un labvēlīgu vidi, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu. 

2. Apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām, 
kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums (ēkas 
un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas) Novada teritorijā, veicot jebkādu 
nekustamā īpašuma izmantošanu, zemesgabala sadalīšanu vai apvienošanu, būvju 
projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu, 
Novadā nodrošinot zemes īpašnieku, lietotāju, nomnieku un vides interešu tiesisku 
līdzsvarotību.  

3. Novada teritorija ir izmantojama un apbūvējama saskaņā ar Novada teritorijas 
plānojuma prasībām, nodrošinot teritorijas izmantošanas un apbūves daudzveidību, kā 
arī ievērojot spēkā esošo valsts likumu un normatīvo aktu prasības. 

4. Ja tiek konstatēta pretruna starp šo Apbūves noteikumu tekstuālajā daļā noteiktajām 
prasībām un grafiskajos pielikumos noteikto, tad priekšroka dodama tekstuālajā daļā 
noteiktajām prasībām. 

5. Teritorijas plānojuma izstrādātāji: 

Dobeles novada pašvaldība: 

Gunārs Kurlovičš 
Jānis Kukša 
Lilija Šinta 
Sandra Lasmane 
Zane Peļņa 
Dainis Sirsonis 
Austra Apsīte 

Izpilddirektora vietnieks 
Būvvaldes vadītājs 
Arhitekte 
Teritorijas plānotāja 
Attīstības plānotāja 
Komunālās nodaļas vadītājs 
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 
 

      SIA „Metrum”: 

Armīns Skudra 
Vita Jevdokimova 

Kartogrāfs 
Vides speciāliste 
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II NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APB ŪVEI 

1. Visās teritorij ās atļautā un aizliegtā izmantošana 

1.1. Visā Novada teritorijā, atbilstoši funkcionālajai nozīmei un ievērojot Apbūves 
noteikumus, atļauts izmantot zemi atbilstoši attiecīgajā teritorijā plānotajai (atļautajai) 
izmantošanai, kā arī: 

1.1.1. veikt būvdarbus; 

1.1.2. ierīkot apstādījumus un veikt teritoriju labiekārtošanu; 

1.1.3. izbūvēt inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus; 

1.1.4. veikt palīgizmantošanu, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai; 

1.1.5. veikt  citu saimniecisko darbību saskaņā ar teritorijas plānojumu, ja tai nav 
nepieciešamas speciālas atļaujas, kuras paredz Apbūves noteikumi vai citi 
normatīvie akti. 

1.2. Visā Novada teritorijā aizliegts: 

1.2.1. veikt tādu teritorijas izmantošanu, kas ir pretrunā teritorijas plānojuma, 
detālplānojuma, Apbūves noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

1.2.2. veikt būvdarbus aizsargjoslu teritorijās un tauvas joslās, ja nav saņemts 
normatīvajos aktos noteikto kompetento iestāžu atzinums; 

1.2.3. patvaļīgi ierīkot karjerus derīgo izrakteņu un augsnes auglīgās kārtas ieguvei; 

1.2.4. ūdenstilpēs, meliorācijas grāvjos, upēs un citās ūdenstecēs iepludināt neattīrītus 
sadzīves notekūdeņus un citas saimnieciskās darbības notekūdeņus; 

1.2.5. patvaļīgi aizsprostot meliorācijas sistēmas, upes un strautus, izmainīt upju, strautu, 
ezeru krasta līnijas, gultni un hidroloģisko režīmu; 

1.2.6. veikt teritorijas un būvju vai to daļu izmantošanu neatbilstoši projektētajai 
funkcijai vai, ja tas neatbilst vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām; 

1.2.7. uzsākt ēku būvdarbus pirms teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas, plānojuma 
dokumentā vai būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju, ielu vai piebraucamo 
ceļu izbūves un iespējamo risku novēršanas pasākumu realizēšanas;  

1.2.8. uzsākt būvniecību teritorijās ar augstu piesārņojuma līmeni, neveicot teritorijas 
attīrīšanu; 

1.2.9. veikt būvniecību teritorijās, kas pakļautas applūšanai, ja nav realizēti 
detālplānojumā un būvprojektā noteiktie riska novēršanas pasākumi; 

1.2.10. vākt, uzkrāt un glabāt atkritumus, metāllūžņus, būvgružus un nelietojamus 
transporta līdzekļus tam neparedzētās vietās; 
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1.2.11. izmantot (arī palīgizmantošanai) konteinera tipa pagaidu būves, ja to novietne nav 
saskaņota būvvaldē. 

2. Prasības ainavu aizsardzībai un pārvald ībai 

2.1. Novada teritorijā jāievēro normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktās 
vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, kas attiecas uz 
konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. 

2.2. Novada teritorija izmantojama tādā veidā, lai netiktu mazināta vides kvalitāte. 

2.3. Sabiedriski nozīmīgo ainavu saglabāšanai, Dobeles novada pašvaldība (turpmāk 
Pašvaldība) var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu vai detālplānojumu 
vēja elektrostaciju izvietošanai, biogāzu ražotņu celtniecībai u.c. veida enerģijas 
ražotņu, kas maina vides kvalitāti, izvietošanai.  

2.4. Novada teritorijā jebkura darbība, kas izmaina vai samazina ekoloģiskas nozīmes 
ainavas elementus, samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir 
pretrunā ainavu aizsardzības plāniem un teritorijas plānojuma mērķiem vai izraisa 
nevēlamas pārmaiņas dabas procesu norisēs, jāsaskaņo ar Pašvaldību. 

2.5. Visā Novada teritorijā virszemes noteces regulēšanai, jāievēro aizsargjoslas gar 
ūdensobjektiem, kā arī jānodrošina grunts un pazemes ūdeņu aizsardzība pret 
piesārņojumu. 

2.6. Dobeles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā izdalītas novada nozīmes ainavu 
un rekreācijas teritorijas. 

2.7. Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorijās nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu 
skata punktu aizsegšana, aizbūvējot ar ēkām, apstādot ar kokiem, vai aizaudzējot ar 
krūmiem, kā arī reljefa pārveidošana. Ja paredzamā būvniecība var negatīvi ietekmēt 
vidi un ainavu, Pašvaldība ir tiesīga nodot būvniecības ieceri sabiedriskajai 
apspriešanai. 

3. Teritorijas un vietas ar īpašiem noteikumiem 

3.1. Prasības īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanai 

3.1.1. Izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas 
stendus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes 
u.c.) atļauts izvietot tikai ar atbildīgo valsts institūciju un Pašvaldības 
saskaņojumu. 

3.1.2. Īpašas nozīmes ainavu teritorijās nav pieļaujama daudzstāvu apbūve un 
energoražošanas objektu uzstādīšana. 

3.1.3. Ainaviski vērtīgajās teritorijās tiek noteikti sekojoši aprobežojumi: 

3.1.3.1. jebkuru atļauto objektu projektēšana ainaviski vērtīgajās teritorijās uzsākama 
pēc detālplānojuma izstrādāšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem; 
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3.1.3.2. aizliegts izvietot minerālmēslu, lauksaimniecības ķimikāliju, degvielas, 
eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un 
vielu glabātavas; 

3.1.3.3. aizliegts ierīkot derīgo izrakteņu ieguves vietas, t. sk. smilts - grants karjerus; 
3.1.3.4. aizliegts ierīkot atkritumu glabāšanas poligonus; 
3.1.3.5. aizliegts ierīkot atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas; 
3.1.3.6. aizliegts ierīkot degvielas uzpildes stacijas; 
3.1.3.7. aizliegts izbūvēt rūpnieciskās ražošanas objektus; 
3.1.3.8. aizliegts izbūvēt un uzstādīt energoražošanas objektus (biogāzes ražotnes, vēja 

elektrostacijas u.c.); 
3.1.3.9. aizliegta daudzstāvu apbūve. 

3.1.4. Īpašnieka pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu ievērošanu, veikt aizsardzības un kopšanas pasākumus, 
kā arī ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides 
aizsardzības institūcijai un Pašvaldībai par izmaiņām dabas veidojumos, kā arī 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. 

3.1.5. Īpašniekam jānodrošina aizsargājamo koku saglabāšana un to apskates iespēja, kā 
arī teritorijas zem koku vainagiem un 10 m rādiusā ap tiem, skaitot no koka 
vainaga projekcijas, aizsardzība. Šajā teritorijā nav pieļaujama apbūve, tā jāattēlo 
detālplānojumā un jāievēro būvprojekta situācijas plānā (ģenplānā). 

3.2. Prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu 
aizsardzībai 

3.2.1. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitei, aizsardzībai un izmantošanai 
nosaka kultūras pieminekļa aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti. 

3.2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav atļauta tāda 
saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras 
pieminekļa un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Saimnieciskā darbība šajā zonā 
plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot 
pieminekļa vizuālo uztveri. 

3.2.3. Zemes darbiem, kas skar arheoloģijas un vēstures pieminekļu kultūras slāni, 
nepieciešams Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības inspekcijas (turpmāk 
VKPAI) saskaņojums. 

3.2.4. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, projektējot jaunbūves, ir jāievēro 
apkārtējo ēku proporcijas un galvenās augstuma atzīmes, tās nedrīkst aizsegt 
esošos vērtīgos skatu punktus. 

3.2.5. Aizliegts nodalīt viena kultūras pieminekļa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja 
tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana. 

3.2.6. Lēmums par būves, kas ir vecāka par 50 gadiem vai ir iekļauta valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, nojaukšana jāsaskaņo ar VKPAI. 
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3.3. Dobeles pilsētas vēsturiskā centra apsaimniekošanas noteikumi 

3.3.1. Dobeles pilsētas vēsturiskajam centram (aizsardzības kārtas Nr.7431) noteiktas 
sekojošas robežas: Francmaņa un Baznīcas ielas pāra numuru puses apbūve, Zaļā 
iela, līnija paralēli Tirgus laukuma DR robežai 25 m attālumā no tās, Skolas iela, 
Viestura ielas nepāra puses apbūve, Bērze, upē ietekošais strautiņš D no stadiona, 
Tērvetes iela, Īles iela, līnija paralēli Tērvetes ielai 95 m R virzienā no tās līdz 
Ādama ielai 280 m gara līnija paralēli tiltam 100 m uz ZA no tā, Uzvaras iela, 
Brīvības iela līdz Francmaņa ielai. 

3.3.2. Būvniecība pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā ir pieļaujama tikai 
saglabājot vēsturiski izveidojušās mēroga proporcijas. 

3.3.3. Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā jumta segumu 
nomaiņa vai jauna seguma ieklāšana jāsaskaņo Pašvaldībā. Atļauta tikai māla, 
betona un bitumena dakstiņu vai gludā un profilētā metāla materiālu lietošana.  

3.3.4. Logu un ārdurvju nomaiņa pilsētas vēsturiskā centra mājām atļauta tikai pēc 
saskaņošanas Pašvaldībā. 

3.3.5. Rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā ielas malā novietotās ēkas ir 
atjaunojamas atbilstoši vides kontekstam, pēc iespējas saglabājot vēsturiskās 
iezīmes. Jaunbūves gadījumā ir jāievēro bijušo vai blakus esošo ēku proporcijas 
(augstuma un ēkas platuma proporcija, fasādes un jumta proporcija), galvenās 
augstumu atzīmes (jumta augstums, dzegas augstums, logu un durvju augstumi, 
dekoratīvo elementu augstumi), kā arī ēkas apdarē jāpielieto raksturīgie 
dekoratīvie elementi, ko nosaka PAU. 

3.4. Aizsargjoslas un tauvas joslas 

3.4.1. Tauvas joslu platumus un aprobežojumus tajās nosaka Zvejniecības likums. 

3.4.2. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas 
izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie 
apgrūtinājumi. 

3.4.3. Grafiskās daļas kartē „Dobeles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 
1:10 000, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk. 

3.4.4. Aizsargjoslas, kas mazākas par 10 m Teritorijas plānojumā nav attēlotas, tās 
jāattēlo izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, ja detālplānojuma izstrāde ir 
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes ierīcības projektos 
atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai. 

3.4.5. Visu veidu saimnieciskā darbība aizsargjoslās jāsaskaņo ar atbildīgajām valsts un 
Pašvaldības institūcijām. 

3.4.6. Ja esošā vai paredzamā objekta darbības un izmantošanas process un/vai 
ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslas izveidošanu, kas ietekmē kaimiņu pašvaldību 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu, tas ir jāsaskaņo ar attiecīgo 
kaimiņu pašvaldību. 
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3.4.7. Dobeles novada teritorijas plānojumā, saskaņā ar Aizsargjoslu, likumu ir noteiktas 
sekojošas aizsargjoslas: 

3.4.7.1. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 
3.4.7.2. ekspluatācijas aizsargjoslas; 
3.4.7.3. sanitārās aizsargjoslas; 
3.4.7.4. drošības aizsargjoslas. 

3.5. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

3.5.1. Novada teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskajā daļā attēlotas šādas ūdensteču 
aizsargjoslas: 

1.tabula 
Dobeles novada ūdensteču aizsargjoslas 

Ūdenstece 
Garums  

(km) 
Aizsargjosla Dobeles 

novada lauku teritorij ā 

Aizsargjosla Dobeles 
pilsētas un ciemu 

teritorij ās 
Abaviņa 11,8 50 m plata josla katrā krastā - 
Apguldes ezera 
grāvis 

11,2 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Krimūnas ciemā 

Auce 92,6 100 m plata josla katrā krastā  
vai applūstošās teritorijas 
platumā 

10 m plata josla katrā krastā 
vai applūstošās teritorijas 
platumā Akāciju ciemā 

Ālave 29,4 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Krimūnu, Šķibes un 
Ķirpēnu ciemā 

Balžņa 10,4 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Annenieku ciemā 

Bērze 117,1 300 m plata josla katrā krastā 
vai applūstošās teritorijas 
platumā 

10 m plata josla katrā krastā 
vai applūstošās teritorijas 
platumā Dobeles pilsētā, 
Milti ņu, Lielbērzes,  
Gardenes, Annenieku, 
Kaķenieku, Bikstu un 
Zebrenes ciemā 

Bikstupe 35,3 100 m plata josla katrā krastā - 
Dreimaņu strauts 11,5 50 m plata josla katrā krastā - 
Eglone 17,2  - 
Gardene 17,9 50 m plata josla katrā krastā - 
Gaurata 12,9 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 

Bērzes un Lejasstrazdu 
ciemā 

Govainis 18,4 50 m plata josla katrā krastā - 
Jugliņa 15,2 50 m plata josla katrā krastā - 
Līčupe 14 50 m plata josla katrā krastā - 
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Pienava 29,1 100 m plata josla katrā krastā - 
Rīgava 11,7 50 m plata josla katrā krastā - 
Sesava  100 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 

Naudītes ciemā 
Skujaine 33,2 100 m plata josla katrā krastā - 
Smukupīte 11 50 m plata josla katrā krastā - 
Strautiņauce 10,3 50 m plata josla katrā krastā - 
Stūrupe  50 m plata josla katrā krastā - 
Vecbērzes 
poldera 
apvadkanāls 

18,4 50 m plata josla katrā krastā - 

Tērvete  100 m plata josla katrā krastā - 
Pārējās novada 
ūdenstecēs 

līdz 
10 km 

10  plata josla katrā 
krastā 

10 m plata josla katrā krastā 

 
3.5.2. Novada teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskajā daļā attēlotas šādas 

ūdenstilpju aizsargjoslas: 

2.tabula 
Dobeles novada ūdenstilpju aizsargjoslas 

Ūdenstilpe 
Platība  

(ha) 

Aizsargjosla Dobeles 
novada lauku 

teritorij ā 

Aizsargjosla Dobeles 
pilsētas un ciemu 

teritorij ās 
Annenieku 
ūdenskrātuve 

28,4 100 m plata josla - 

Apguldes ezers 40,6 100 m plata josla - 
Bikstu-palejas 
dzirnavu ezers 

11,3 50 m plata josla - 

Dimzu ūdenskrātuve 10,4 50 m plata josla - 
Gaurata ezers 22,4 50 m plata josla - 
Lāču dīķis 28,1 100 m plata josla - 
Lielais Vipēdis 19,8 50 m plata josla - 
Naudītes dīķis 18,1 50 m plata josla 10m plata josla Naudītes 

ciemā 
Pona dīķis 22,2 50 m plata josla - 
Purviņu dīķis 24,6 50 m plata josla - 
Svētes ezers 50,0 100 m plata josla - 
Zebrus ezers 418,4 300 m plata josla - 
Zvinguļu dīķis 20,7 50 m plata josla - 
Ezers pie vecpuikaiņu 
senkapiem 

13,5 50 m plata josla - 

Namiķu dīķis 14,3 50 m plata josla - 
Priedāju dīķis 10,8 50 m plata josla - 
Rūju dīķi 46,8 100 m plata josla - 
Ezers pie bīstamo 
atkritumu novietnes     
„Gardene” 

11,4 50 m plata josla - 
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Skujaines 
ūdenskrātuve 

23,9 50 m plata josla - 

Dīķis pie Pavāriņiem 11,3 50 m plata josla - 
Gulbju 
ūdenskrātuve(Tērvetes 
novads) 

 50 m plata josla - 

Ezers Garā kalna 
karjera vietā(Auces 
novads) 

 50 m plata josla - 

Pārējās novada 
ūdenstilpēs 

Līdz  
10 ha 

10 m plata josla - 

Aizsargjoslas ap purviem 

3.5.3. Novada teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskajā daļā attēlotas šādas purvu 
aizsargjoslas: 

3.tabula 
Aizsargjoslas ap purviem 

Purvs (Nr.LVĢMC datu 
bāzē) 

Platība (ha) Aizsargjosla 

Drabiņu purvs  1760 50 m josla meža augšanas 
apstākļu tipos uz sausām, 
nosusinātām, slapjām 
minerālaugsnēm un 
nosusinātām kūdras 
augsnēm un 100 m josla 
meža augšanas apstākļu 
tipos uz slapjām kūdras 
augsnēm 

Līvbērzes liekņa 94 20 m 
Purvs pie lemkinu mājām 58 20 m 
Purvs pie Balziena ezera 57 20 m 
Purvs pie Zebrus ezera 
Rietumos 

36 20 m 

Purvs starp Rūju un Priedāju 
dīķiem 

32 20 m 

Purvs pie Midzeņu mājām 22 20 m 
Purvs pie Slagūnas skolas 18 20 m 
Purvs pie Dēliņkalna 15 20 m 
Purvs pie Zebrus ezera 
Dienvidaustrumos 

14 20 m 

Purvs pie Višļu mājām 14 20 m 
Purvs starp Namiķu un 
Priedāju dīķiem 

13 20 m 

Purvs pie Zaļkāju dīķa 12 20 m 
Purvs pie Pūdaiņu mājām 11 20 m 
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Purvs pie Robežnieku mājām 11 20 m 
Purvs pie Gardenes 10 20 m 

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 

3.5.4. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap valsts aizsargājamajiem nekustamajiem 
kultūras pieminekļiem (skatīt sējuma Paskaidrojuma raksts pielikumā Nr.7) 
Dobeles pilsētas teritorijā - 100 m, Novada lauku teritorijā - 500 m. 

3.5.5. Valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā var tikt izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā 
aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai 
paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā. 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

3.5.6. Novada teritorijā noteiktas aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, kas 
aprēķinātas centralizētās ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas 
vietas dabiskos apstākļus (ūdensnesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma 
pakāpes) un prognozējamo ūdens patēriņu. Grafiskās daļas kartēs attēlotas 
ķīmiskās aizsargjoslas. 

4.tabula 
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

Aizsargjosla, m 
Apdzīvota vieta Aka Funkcionālā 

nozīme Stingra 
režīma Ķīmiskā Bakteri-

oloģiskā 
Kombināts 1 darba 10 0 

Kombināts 2 darba 10 0 
Kombināts 3 darba 10 0 
Rz-1 darba 10 0 

Plānā 
1605 ha 

Stacijas 1 tamponējama 10 0 615 
Krasta 9a Nr.1 tamponējama 10-30 0 860 
Krasta 9a Nr.2 tamponējama n/d n/d n/d 

Dobeles pilsēta 

Zemgales iela 1 tamponējama n/d n/d n/d 
Krimūnu pag. Ceriņu 
ciems 

P. Upīša iela tamponējama n/d n/d n/d 

Auru pag. Liepziedu 
ciems 

Zemīši tamponējama n/d n/d n/d 

Annenieku pagasta 
Annenieku ciems 

Annenieku centrs darba 10 0 130 

Jaunais centrs darba 10 0 420 
Pavāri rezerves 10 0 190 
Ģerdēni tamponējama n/d n/d n/d 

Annenieku pagasta 
Kaķenieku ciems 

Rundēļi darba n/d n/d n/d 
Auru ciemats Nr.1 darba 10-30 0 270 
Purmaļi rezerves n/d n/d n/d 

Auru pagasta Auru 
ciems 

Auru ciemats Nr.2 tamponējama n/d n/d n/d 
Auru pagasta Gardene Nr1 darba 10 0 plānā - 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

20 

 

Gardene Nr2 darba 10 0 204 ha Gardenes ciems 
Gardene Nr3 tamponējama n/d n/d n/d 
Beikas centrs darba 10 0 360 
Urbumi darba 10 0 360 

Auru pagasta Ķirpēnu 
ciems 

Pogas 2 tamponējama n/d n/d n/d 
Auru pagasta apdz. 
vieta "Spriksteles" 

Spriksteles darba n/d n/d n/d 

Bērzes pagasta Bērzes 
ciems 

2.iec. ciemata darba 10 0 0 

Klubs Liepu ielā darba 10 0 200 
Urbumi darba 10-30 0 442 
Birztalas tamponējama n/d n/d n/d 

Bērzes pagasta 
Milti ņu ciems 

Rašenbaumi tamponējama 10 0 250 
Krīgeri darba n/d n/d n/d Dobeles NAI Bērzes 

pagasta "Krīgeros" Līči tamponējama n/d n/d n/d 
Šķibe 1 darba 10 0 125 Bērzes pagasta Šķibes 

ciems Šķibe 2 darba 10 0 125 
Bikstu pagasta Bikstu 
ciems 

Centrs darba 10 0 225 

Bikstu pagasta Līvu 
ciems 

Līvi darba 10 0 120 

Šalkas darba 10 30 305 Dobeles pagasta 
Aizstrautnieku ciems Zeme pie Šalkām darba 10 40 320 

Lejasstrazdi rezerves 10 0 215 
Vagari-Skolas darba 10 0 275 

Dobeles pagasta 
Lejasstrazdu ciems 

Vagari tamponējama n/d n/d n/d 
Jaunbērze 1 darba 10 0 280 Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzes ciems Jaunbērze 2 darba 10 0 315 
Krimūnu pagasta 
Akāciju ciems 

Akācijas darba 10-30 0 150 

Krimūnas 1 darba 10 0 170 Krimūnu pagasta 
Krimūnu ciems Krimūnas 2 tamponējama n/d n/d n/d 
Penkules pagasta 
apdz. vieta "Baldones" 

Dimanti darba n/d n/d n/d 

Penkules pagasta 
Penkules ciems 

Centrs 2 darba 10 0 270 

 Centrs 1 tamponējama n/d n/d n/d 
Penkules pagasta 
Skujaines ciems 

Upeslīči darba 10 0 90 

Penkules pagasta 
Vecvagares ciems 

Dārzniecība darba n/d n/d n/d 

Zebrenes pagasta 
Zebrenes ciems 

Palejas darba 10 0 360 

Zebrenes pagasta 
Zebrenes ciems 

Centrs 2 rezerves n/d n/d n/d 

 

3.5.7. Ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei 
izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), 
aizsargjoslas netiek noteiktas. 
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Mežu aizsargjoslas ap pilsētām 

3.5.8. Mežu aizsargjosla ap Dobeles pilsētu noteikta Auru pagasta teritorijā 141,3 ha 
platībā, Bērzes pagasta teritorijā 147,9 ha platībā, Krimūnu pagasta teritorijā 8,4 
ha platībā, ar kopējo aizsargjoslas platību 297,6 ha un grafiski attēlota kartē 
„Dobeles novada plānotā (atļautā ) izmantošana M 1:10 000. 

3.6. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem 

3.6.1. Ekspluatācijas aizsargjosla gar dzelzceļiem tiek noteikta apdzīvotās vietās – 50 m 
katrā pusē no malējās sliedes, ārpus apdzīvotām vietām – 100 m katrā pusē no 
malējās sliedes.  

3.6.2. Grafiskajā daļā attēlotas sekojošas aizsargjoslas gar valsts autoceļiem, pašvaldības 
ceļiem un noteiktas nodalījuma joslas. 

5.tabula 
Aizsargjoslas gar autoceļiem un novada ielām 

Autoceļa veids Autoceļa nosaukums Aizsargjoslas 
platums uz 

katru pusi no 
ceļa ass (m) 

Nodalījuma 
joslas 

platums (m) 

Valsts galvenais 
autoceļš 

A9 Rīga-Liepāja 100 31 

Valsts reģionālie 
autoceļi 

P96 Pūri–Auce–Grīvaiši 
P 97 Jelgava–Dobele–Annenieki 

P98 Jelgava (Tušķi)-Tukums 
P102 Dobele–Jaunbērze 
P103 Dobele–Bauska 
P104 Tukums–Auce–Lietuvas 
robeža (Vītiņi) 

 
 
 

60  

27 
27 
27 
22 
27 
22 

V 1098 Dobele–Krimūnas–
Zaļenieki–Ūziņi 

30 19 

V 1099 Jostas stacija–Dekšekuļi 30 19 
V 1100 Biksti–Lielluži 30 19 
V 1101 Dobele–Lestene–Tukums 30 19 
V 1102 Līvbērzes stacija–Bērze 30 19/22 
V 1103 Šķibes skola–Bērze 30 19 
V 1104 Lukstiņi–Dungas 30 19 
V 1105 Krimūnu stacija–Šķibe 30 19 
V 1106 Augstkalne–Bēne 30 19 
V 1112 Tērvete–Penkule 30 19 
V 1122 - Apguldes stacija–Bukaiši 30 19 
V 1123 - Jaunsesava–Penkules 
stacija 

30 19 

Valsts vietējie 
autoceļi 

V 1124 - Naudīte–Apguldes 30 19 
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Autoceļa veids Autoceļa nosaukums Aizsargjoslas 
platums uz 

katru pusi no 
ceļa ass (m) 

Nodalījuma 
joslas 

platums (m) 

mehanizatoru skola 
V 1125 - Auri–Apguldes dzirnavas 30 19 
V 1126 - Dobele–Penkule 30 19 
V 1127 - Dobele–Bēne 30 19 
V 1128 - Dobele–Īle–Auce 30 22 
V 1129 - Naudīte–Slagūne–Upenieki 30 19 
V 1130 - Kaķenieki–Slagūne 30 19 
V 1131 - Biksti–Apšenieki 30 19 
V 1132 - Pievedceļš Bikstu stacijai 30 19 
V 1134 - Bajāri–Kreijas 30 19 
V 1138 - Pievedceļš Auru stacijai 30 19 
V 1140 - Jaunsesava–Ziedugravas 30 19 
V 1141 - Biksti–Silakalnu karjers 30 19 
V 1142 - Šķibe–Pikšas 30 19 
V 1428 - Jurģi–Jostas stacija–
Upenieki 

30 19 

V 1457 - Annenieki–Jaunpils 30 19 
Pašvaldības ceļi Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības 

ceļu sarakstu  
30  Jāprecizē 

detālplānoju
mos vai 
zemes 

ierīcības 
projektos, vai 
būvprojektos 

 

3.6.3. Dobeles pilsētas un Pašvaldības ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un 
pašvaldības ceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija (esošā vai projektētā 
ielas robeža) un būvlaide (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz 
apbūvei). 

3.6.4. Būvlaide no ielas sarkanajām līnijām - 6 m, izņemot iedibinātās būvlaides 
gadījumus vai, ja PAU, vai detālplānojumā nav noteikts citādāk. 

3.6.5. Ielu sarkanās līnijas ir jānosaka vai jāprecizē lokālplānojumos un detālplānojumos.  

6.tabula 
Sarkanās līnijas koridori Dobeles pilsētā 

Ielas nosaukums Ielas klasifikācija Platums sarkanajās līnij ās (m) 
Aizupes vietējas nozīmes 12 
Apbūviešu vietējas nozīmes 12 
Arāju vietējas nozīmes 15 
Atmodas maģistrālā 25 
Atpūtas vietējas nozīmes 15 
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Ausmas vietējas nozīmes 15 
Austrumu vietējas nozīmes 15 
Avotu vietējas nozīmes 20 
Ābeļu vietējas nozīmes 15 
Ādama vietējas nozīmes 15 
Krišjāņa Barona vietējas nozīmes 20 
Baznīcas maģistrālā 20 
Bērzes maģistrālā 20 
Bērzu vietējas nozīmes 15 
Brīvības tranzīta 25 
Celtnieku vietējas nozīmes 15 
Ceriņu vietējas nozīmes 15 
Jāņa Čakstes maģistrālā 25 
Dainu vietējas nozīmes 15 
Dārza vietējas nozīmes 15 
Deglava vietējas nozīmes 20 
Dzelzceļa vietējas nozīmes - 
Dzirnavu vietējas nozīmes 20 
Egļu vietējas nozīmes 7 
Elektrības vietējas nozīmes 20 
Edgara Francmaņa vietējas nozīmes 20 
Gaismas vietējas nozīmes 15 
Gaurata vietējas nozīmes 20 
Graudu vietējas nozīmes 20 
Īles maģistrālā 25 
Jāņa vietējas nozīmes 12 
Jaunā vietējas nozīmes 12 
Kalēju vietējas nozīmes 12 
Kalna vietējas nozīmes 15 
Kazarmu vietējas nozīmes 20 
Keramikas vietējas nozīmes 12 
Kooperācijas vietējas nozīmes 15 
Krasta vietējas nozīmes 25 
Ķiršu vietējas nozīmes 15 
Lauku Tranzīta/ vietējas nozīmes 20 
Lazdu vietējas nozīmes 15 
Lāčplēša vietējas nozīmes 15 
Liepājas šoseja tranzīta 25 
Liepu vietējas nozīmes 20 
Mazā Meža vietējas nozīmes 10 
Meža prospekts maģistrālā 25 
Miera vietējas nozīmes 15 
Muldavas maģistrālā 20 
Nākotnes vietējas nozīmes 12 
Noliktavas vietējas nozīmes 12 
Ošu vietējas nozīmes 15 
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Ozolu vietējas nozīmes 16 
Parka vietējas nozīmes 15 
Pavasara vietējas nozīmes 15 
Pārupes vietējas nozīmes 15 
Pļavas vietējas nozīmes 12 
Priežu vietējas nozīmes 15 
Puķu vietējas nozīmes 12 
Pumpuru vietējas nozīmes 12 
Robežu vietējas nozīmes 20 
Rūpniecības vietējas nozīmes 12 
Sanatorijas vietējas nozīmes 20 
Saules vietējas nozīmes 12 
Sila vietējas nozīmes 10 
Skolas maģistrālā 20 
Smilšu vietējas nozīmes 20 
Spodrības maģistrālā 20 
Sporta vietējas nozīmes 15 
Sprīdīša vietējas nozīmes 15 
Stacijas maģistrālā 15 
Strauta vietējas nozīmes 15 
Strādnieku vietējas nozīmes 12 
Strēlnieku vietējas nozīmes 15 
Tērvetes tranzīta 25 
Tirgus laukums - - 
Upes vietējas nozīmes 15 
Uzvaras maģistrālā 20 
Krišjāņa Valdemāra vietējas nozīmes 15 
Viestura maģistrālā 15 
Virkus vietējas nozīmes 15 
Hildas Vīkas vietējas nozīmes 12 
Vītolu vietējas nozīmes 12 
Zaļā maģistrālā 25 
Zemgales vietējas nozīmes 20 
Zivju vietējas nozīmes 12 
Zvaigžņu vietējas nozīmes 12 
Dārzniecības vietējas nozīmes 25 
Amatnieku vietējas nozīmes 12 
Pētera vietējas nozīmes 12 
Zemeņu vietējas nozīmes 12 
Bīlenšteina vietējas nozīmes 12 
Dzirnavu vietējas nozīmes 12 
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7.tabula 
Sarkanās līnijas koridori Dobeles novada pagastu teritorijās 

Administrat īvā 
teritorija 

Ielas nosaukums Ielas 
klasifik ācija 

Platums sarkanajās 
līnij ās 

Annenieku pag. Dārza iela vietējas nozīmes 16 
 Upes iela vietējas nozīmes 20 
 Skolas iela vietējas nozīmes 18 
 Draudzības iela vietējas nozīmes 18 

Auru pag. Skolas iela (Auri) maģistrālā 18 
 Parka iela (Auri) vietējas nozīmes 12 
 Ķiršu iela (Auri) vietējas nozīmes 12 
 Lazdu iela (Auri) vietējas nozīmes 12 
 Priežu iela (Gardene) vietējas nozīmes 12 
 Gardenes iela (Gardene) vietējas nozīmes 12 
 Rūtas iela (Gardene) vietējas nozīmes 12 
 Ūdens iela (Gardene) vietējas nozīmes 12 
 Pašvaldības ceļu teritorijas 

Lielbērzes ciemā 
vietējas nozīmes 12 

 Pašvaldības ceļu teritorijas 
Liepziedu ciemā 

maģistrālā, 
vietējas nozīmes 

16 

 Ķirpēnu iela (Ķirpēnu 
ciems) 

vietējas nozīmes 12 

 Jaunā iela (Ķirpēnu ciems) vietējas nozīmes 12 
 Upes iela (Ķirpēnu ciems) vietējas nozīmes 12 

Bērzes pag. Šoseja P 97-Miltiņi-šoseja 
P 102 Miltiņu ciema 
teritorijā 

maģistrālā 16 

 Šoseja P 97-Teņņi Milti ņu 
ciema teritorijā  

vietējas nozīmes 12 

 Šoseja P 97-Miltiņu 
aukš.ciem.-Miltiņu ceļš 
Milti ņu ciema teritorijā 

vietējas nozīmes 10 

 Šoseja P 97-Miltiņu vid.c.-
šoseja P 97 Miltiņu ciema 
teritorijā 

vietējas nozīmes 10 

 Šoseja P97-Mušas-
Smiltnieki Šķibes ciema 
teritorijā 

maģistrālā 24 

 Liepu iela Šķibes ciema 
teritorijā 

maģistrālā 24 

 Dārza iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Upes iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Jasmīnu iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Parka iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Līvānu iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Bērzu iela Šķibes ciemā vietējas nozīmes 12 
 Pašvaldības ceļu teritorijas vietējas nozīmes 12 
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Bērzes ciemā 
Bikstu pag. Pašvaldības ceļu teritorijas 

Bikstu ciemā 
vietējas nozīmes 12 

Dobeles pag. Valsts otrās šķiras ceļš 
V1101 Dobele-Lestene-
Tukums 

maģistrālā 30 

 Aizstrautnieki-Brenči vietējas nozīmes 20 
 Aizstrautnieku 

iekškvartāls 
vietējas nozīmes 20 

 Šos.Dobele-Jaunbērze-
Lejasstrazdi-šos.Jaunbērze 

vietējas nozīmes 20 

 Lejasstrazdi-min.mēslu 
noliktava (daļēji) 

vietējas nozīmes 20 

 Cūku kompl.-Lejasstrazdi vietējas nozīmes 20 
 Lejasstrazdu ciemats-

Darbnīcas 
vietējas nozīmes 20 

 Pašvaldības ceļu teritorijas 
Aizstrautnieku un 
Lejasstrazdu ciemā 

maģistrālā, 
vietējas nozīmes 

12 

Jaunbērzes pag. Draudzības iela vietējas nozīmes 10 
 Dārza iela vietējas nozīmes 10 
 Bērzu iela vietējas nozīmes 10 
 Ceriņu iela vietējas nozīmes 12 
 Parka iela vietējas nozīmes 10 
 Lauku iela vietējas nozīmes 12 
 Pļavu iela vietējas nozīmes 12 
 Skolas iela vietējas nozīmes 12 
 Robežu iela vietējas nozīmes 12 

Krim ūnu pag. Valsts otrās šķiras ceļš    
V-1098 Dobele-Krimūnas-
Zaļenieki 

maģistrālā 20 

 Valsts otrās šķiras ceļš V-
1105 Krimūnu stacija-
Šķibe 

maģistrālā 20 

 Pašvaldības ceļš Akācijas-
Ilksiņi 

maģistrālā 20 

 Pašvaldības ceļš Akācijas-
Vīndedžu kapi 

maģistrālā 20 

 Pašvaldības ceļš (Zaļā 
iela)-Skujas 

maģistrālā 20 

 Pašvaldības ceļš Dobele-
Skujas 

maģistrālā 20 

 Graudu iela maģistrālā 20 
 Pašvaldības ceļu teritorijas 

Krimūnu ciemā, Ceriņu un 
Akāciju ciemā 

vietējas nozīmes 12 

Naudītes pag. Pašvaldības ceļu teritorijas vietējas nozīmes 12 
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Naudītes ciemā 
 Dārza iela ( Apguldes 

ciems) 
vietējas nozīmes 12 

 Pašvaldības ceļu teritorijas 
Apguldes ciemā 

vietējas nozīmes 12 

Penkules pag. Pašvaldības ceļu teritorijas 
Penkules ciemā 

vietējas nozīmes 10 

Zebrenes pag. Avotu iela vietējas nozīmes 10 
 Bērzes iela vietējas nozīmes 12 
 Centrālā iela maģistrālā 16 
 Skolas iela vietējas nozīmes 8 
 Smilšu iela vietējas nozīmes 10 
 Upes iela vietējas nozīmes 10 
 Parka iela vietējas nozīmes 10 

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

3.6.6. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīkliem un aprobežojumi tajās tiek noteiktas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

3.6.7. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai 
pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

3.6.8. Prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 
aizsardzībai tiek noteiktas MK noteikumos „Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un 
hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa 

punktiem un posteņiem 

3.6.9. Grafiskajā daļā attēlota aizsargjosla ap valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu 
staciju „Dobele” - 200 metrus no novērojumu laukuma ārējās robežas. 

3.6.10. Noteikta aizsargjosla trīs plānoto pazemes ūdens monitoringa staciju trim 
dziļurbumiem – 3 m no urbuma atveres centra (kopējā platība – 0,006 ha). 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

3.6.11. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu 
likumu. 

3.6.12. Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un  ciemos: 

3.6.12.1. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 2,5 m attālumā 
no līnijas ass; 

3.6.12.2. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovolti - 7 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

28 

 

3.6.12.3. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovolti — 12 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. 

3.6.13. Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem: 

3.6.13.1. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem — 6,5 m 
attālumā no līnijas ass; 

3.6.13.2.  gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovolti — 30 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

3.6.13.3. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovolti —30 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. 

3.6.14. Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko 
norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā no 
kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, tad šajā 
kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem. 

3.6.15. Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso 
virszemes ūdensobjektus, - ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz 
gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas 
ass. 

3.6.16. Aizsargjoslas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un 
transformatoru apakšstacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to 
vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

3.6.17. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai 
pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

Siltumtīklu aizsargjoslas 

3.6.18. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam. 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

3.6.19. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes 
meliorācijas ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no 
ūdensnotekas krotes. 

3.6.20. Noteiktas aizsargjoslas ap liela diametra kolektoriem (30 cm vai lielākiem) - 8 m 
attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 

3.6.21. Aizsargdambim aizsargjoslas robežu nosaka 5 m attālumā abās pusēs no 
aizsargdambja nogāzes pakājes. 

3.6.22. Ja notiek lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, 
izstrādājot detālplānojumus vai būvprojektus un saskaņojot ar SIA „Zemkopības 
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ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu, atļauts 
samazināt ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm platumu, saglabājot 
piekļūšanu ūdensnotekas ekspluatācijai. 

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un 
krātuvēm, gāzes regulēšanas punktiem un skapjveida gāzes regulēšanas punktiem 

3.6.23. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap maģistrālajiem gāzesvadiem „Iecava-
Liepāja”, un tā atzariem uz GRS „Nākotne”, GRS „Sloka” un GRS „Dzirkstele” ar 
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem - pazemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē 15 m attālumā no gāzesvada ass. 

3.6.24. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 
megapaskāliem noteiktas 5 m attālumā no gāzesvada ass. 

3.6.25. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 
megapaskāliem noteiktas 1 m attālumā no gāzesvada ass. 

3.6.26. Aizsargjosla gāzes regulēšanas stacijām GRS„Nākotne”, GRS „Dobele” un GRS 
„Dzirkstele”  noteikta 6 m attālumā no iežogojuma. 

3.6.27. Aizsargjoslas ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar 
gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem noteiktas 1 m attālumā. 

3.6.28. Aizsargjoslas ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, 
skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas 
spiedienu vairāk par  0,4 megapaskāliem noteiktas 5 m attālumā. 

3.6.29. Aizsargjoslas ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, 
skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas 
spiedienu vairāk par  0,6 megapaskāliem noteiktas 10 m attālumā. 

3.7. Sanitārās aizsargjoslas 

Aizsargjoslas ap kapsētām 

3.7.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 300 m platumā tiek noteiktas no kapsētu teritoriju 
robežu ārējās malas un ir attēlotas grafiskajā daļā. 

8.tabula 
Aizsargjoslas ap kapsētām Dobeles novadā 

Administrat īvā teritorija Kaps ētas nosaukums 
Dobeles pilsēta Dobeles pilsētas kapi 

Annenieku Annenieku kapi 
Baznīcas kapi 
Karmaču kapi 

Vecie kapi 
Auru Jaku kapi 

Lielbērzes kapi 
Sarkankroga kapi 
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Bērzes Bērzes kapi 
Virkus kapi 

Bikstu Bikstu kapi 
Lapsu kapi 

Sparvu kapi( Jaunpils pag., Jaunpils nov.) 
Upes kapi 

Sidrabiņu kapi 
Dobeles Bāļu kapi 

Bietleru kapi 
Brenču kapi 

Jaunbērzes Anģu kapi 
Branču kapi 

Ķunduru kapi (Džūkstes pag., Tukuma nov.) 
Krimūnu Glūdas kapi 

Ilksiņu kapi 
Pluņķu kapi 
Vērpju kapi 

Vīndedžu kapi 
Naudītes Jaunsesavas kapi 

Kursīšu kapi 
Meža kapi 
Sēju kapi 

Penkules Sēju kapi 
Mežmaliešu kapi (Tērvetes pag., Tērvetes nov.) 

Zebrenes Ārīšu kapi 
Grabu kapi 
Grenču kapi 

Liepkalnu kapi 
Slagūnes kapi 
Zebrenes kapi 

 

3.7.2. Dzīvojamā apbūve kapsētu aizsargjoslu teritorijās pieļaujama tikai pie nosacījuma, 
ka atbilstoši normatīvu prasībām tiek nodrošināta centralizēta ūdensapgāde. 

3.7.3. Kapsētas aizsargjoslas teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas 
vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas 
bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt 
kvalitatīvu dzeramo ūdeni. 

Aizsargjoslas ap atkritumu poligoniem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 

3.7.4. Grafiskajā daļā attēlota 100 m aizsargjosla ap bīstamo atkritumu apglabāšanas 
poligonu “Gardene” Auru pagastā (bija 500 m) un bīstamo atkritumu poligonu 
„Zebrene” Zebrenes pagastā. 

3.7.5. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.  



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

31 

 

9.tabula 
Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīr īšanas ietaisēm 

N.p.
k. 

NAI nosaukums 
NAI 

jauda 
(m3/dn) 

NAI tips  
 

Aizsargjosla m 

1 Dobeles pilsētas NAI 3500 bioloģiskās 200 
2 Kaķenieku ciema NAI 200 bioloģiskās 100 
3 Auru ciema NAI 200 bioloģiskās 100 
4 Gardenes ciema NAI 450 bioloģiskās 200 
5 Ķirpēnu ciema NAI 200 bioloģiskās 100 
6 Bērzes ciema NAI 100 bioloģiskās 100 
7 Šķibes ciema NAI 400 bioloģiskās 100 
8 Bikstu ciema NAI 75 bioloģiskās 100 
9 Bikstu skolas NAI Līvu ciemā 3.5 bioloģiskās 50 
10 Aizstrautnieku ciema NAI 35 bioloģiskās 100 
11 Lejasstrazdu ciema NAI 400 bioloģiskās 100 
12 Jaunbērzes ciema NAI 400 bioloģiskās 100 
13 Akāciju ciema NAI 35 bioloģiskās 50 
14 Krimūnu  ciema NAI 150 bioloģiskās 100 
15 Penkules ciema NAI 100 bioloģiskās 100 
16 Zebrenes ciema NAI 100 bioloģiskās 100 

 

3.8. Drošības aizsargjoslas 

Aizsargjoslas ap naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārstrādes un 
pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām 

3.8.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap maģistrālo naftas cauruļvadu „Polocka - 
Ventspils” - 25 m attālumā no cauruļvada ass. 

3.8.2. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām (DUS) - SIA 
„Lūcija” (Dobeles pilsētā), SIA „Oktāns” (Dobeles pilsētā), SIA „Astarte Nafta” 
(Dobeles pilsētā), SIA „D.J.” (Auru pagastā) - 25 m no tvertnēm un degvielas 
uzpildes iekārtām. 

Aizsargjoslas ap aizsprostiem 

3.8.3. Aizsargjoslas minimālais platums augšpus un lejpus aizsprosta ir vienāds ar 
ūdensteces platumu lejpus aizsprosta, ja tas ir mazāks par 200 m. Aizsargjoslas 
maksimālais platums ir 200 m. Aizsargjoslas platumu mēra no hidrotehnisko būvju 
vistālāk akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, virsūdens un zemūdens 
daļām. 
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3.8.4. Aizsargjoslas minimālais platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 m, 
maksimālais — 50 m. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta vistālāk no 
ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, no dambja 
sausās nogāzes pamatnes vai arī no aizsprosta vai dambja drenāžas iekārtu vistālāk 
no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, ja 
aizsprosts vai dambis aprīkots ar drenāžas iekārtām. 

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas 
stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru 

stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu 
gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām 

3.8.5. Grafiskajā daļā attēlota 125 m aizsargjosla ap maģistrālo gāzesvadu „Iecava - 
Liepāja” ar diametru 500 mm un 350 mm - katrā pusē no gāzesvada ass. 

3.8.6. Grafiskajā daļā attēlota 75 m aizsargjosla ap maģistrālā gāzesvada atzariem ar 
diametru līdz 300 mm, gāzesvada atzaram uz GRS „Nākotne”, gāzesvada atzaram 
uz GRS „Dobele”, gāzesvada atzaram uz GRS „Sloka”, gāzesvada atzaram uz 
GRS „Dzirkstele” - katrā pusē no gāzesvada ass. 

3.8.7. Grafiskajā daļā attēlota 100 m aizsargjosla no nosacītas vertikālas virsmas ārpus šī 
objekta būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām ap gāzes 
regulēšanas stacijām „Nākotne”, „Dobele” un „Dzirkstele”. 

Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās 
vielas un produktus 

3.8.8. Noteiktas un grafiskajā daļā attēlotas sekojošas drošības aizsargjoslas ap 
dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas 
un produktus: dzelzceļa līnijām Glūda – Liepāja un Jelgava – Tukums-2: 

3.8.8.1. blīvi apdzīvotās vietās (pilsētā un ciemos) - 25 m katrā pusē no malējās 
sliedes, bet ne mazāk par dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumu; 

3.8.8.2. ārpus blīvi apdzīvotām vietām – 50 m katrā pusē no malējās sliedes. 

4. Zemes izmantošanas vispār īgie noteikumi 

4.1. Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai 

4.1.1. Par apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) atbild 
nekustamā īpašuma īpašnieks. 

4.1.2. Pašvaldība atbild par apstādījumiem, kas atrodas uz pašvaldības zemes.  

4.1.3. Publisko teritoriju objektos, pirms jaunu apstādījumu ierīkošanas, kā arī esošo 
renovācijas vai rekonstrukcijas, jāizstrādā teritorijas labiekārtojuma un 
apstādījuma projekts. 
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4.1.4. Par apstādījumu uzturēšanu teritorijās, kurās rit celtniecības vai remonta darbi, 
atbildīgs ir zemes īpašnieks. Īpašnieks pēc celtniecības vai remonta darbu 
pabeigšanas nodrošina augsnes virskārtas atjaunošanu.  

4.1.5. Gadījumos, kad celtniecības vai remonta darbu dēļ tiek likvidēti apstādījumi vai to 
elementi, projektā nepieciešams paredzēt apstādījumu atjaunošanu. 

4.1.6. Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu 
transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku 
stumbru un vainagu aizsardzība. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto 
sakņu aizsardzība. 

4.1.7. Upju ielejās teritorijai ir jābūt brīvi pieejamai upes tauvas joslā. Žogu izbūve 
aizliegta upju tauvas joslā, bet upju aizsargjoslās tā jāsaskaņo ar Pašvaldību. 

4.1.8. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski izmainīt krastu 
nostiprināšanai, lai novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot būvprojektu krastu 
nostiprināšanai.  

4.1.9. Meža zemesgabali nav nožogojami, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas 
nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai citu specifisku funkciju 
pildīšanai, to saskaņojot ar Pašvaldību un Valsts meža dienestu. 

4.2. Prasības dīķu ierīkošanai 

4.2.1. Dīķa rakšana jāsaskaņo ar valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu, iesniedzot izziņu no Pašvaldības 
par atbilstību teritorijas plānojumam.  

4.2.2. Dīķu ierīkošanai, ja dīķa virsmas laukums pārsniedz 0,1 ha, nepieciešams 
būvprojekts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.3. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama 
zemes lietošanas kategoriju maiņa un transformācija 

4.3.1. Nav atļauta nacionālās nozīmes un novada nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju transformēšana uz citu lietošanas veidu.  

4.3.2. Pārējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes transformēšanu 
novada teritorijā atļauts veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3.3. Nav atļauts apmežot ainaviski vērtīgās teritorijas, kā arī teritorijas ap 
kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, ja tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti un būtiski 
mainīts kultūrainavas raksturs. 

4.3.4. Plantāciju mežus atļauts stādīt tikai nemeliorētās lauksaimniecības zemēs. 

4.3.5. Pašvaldība izsniedz izziņu par transformācijas un plānotās darbības atbilstību 
Teritorijas plānojumam. 
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4.3.6. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa nepieciešama, ja notikusi zemes 
transformācija. 

4.4. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei 

4.4.1. Novada teritorijā netiek ierobežota derīgo izrakteņu ieguve lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības teritorijās. 

4.4.2. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, vietas izvēli 
pamatojot ar ģeoloģiskas izpētes rezultātiem un veicot sākotnējas ietekmes uz vidi 
novērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu. 

4.4.3. Līdz ar derīgo izrakteņu izstrādi veicama teritorijas rekultivācija, atbilstoši 
saskaņotam rekultivācijas projektam.  

4.4.4. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas jāatjauno ceļu infrastruktūra. 

4.5. Prasības meliorācijas sistēmas uzturēšanai un ierīkošanai 

4.5.1. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos, zemes īpašniekam jāizbūvē 
jauni vai jārekonstruē esošie meliorācijas grāvji projektētos izmēros un dabīgās 
noteces, saglabājot grāvju vienoto noteces sistēmu. 

4.5.2. Veicot meliorācijas grāvju tīrīšanu vai rekonstrukciju jāievēro Aizsargjoslu likumā 
noteiktās prasības un aprobežojumi aizsargjoslās ap virszemes ūdensobjektiem un 
meliorācijas būvēm un ierīcēm. 

4.5.3. Pirms atklāto meliorācijas grāvju pārprojektēšanas par slēgta tipa grāvjiem, 
pārbūves ierosinātājam, ja Pašvaldība to pieprasa, jāiesniedz sertificēta 
hidrotehnisko būvju eksperta slēdziens par plānotās pārbūves ietekmi uz apkārtējo 
teritoriju virsūdens novadīšanu. 

4.5.4. Aizliegts meliorētās lauksaimniecības zemēs veikt darbības, kas varētu izjaukt 
meliorācijas sistēmu. 

4.6. Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumi 

4.6.1. Pašvaldības īpašumā esošo ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus izstrādā 
Pašvaldība. 

4.6.2. Pašvaldība, iznomājot ūdenstilpi, vienojas ar nomnieku par ūdens 
apsaimniekošanas noteikumu izstrādi. 

4.6.3. Novada ūdenskrātuves un HES uzpludinājuma ūdenskrātuves izmantojamas ūdens 
ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām. 

4.6.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās virszemes ūdensobjektu 
peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts 
ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. 
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5. Apbūves teritoriju izmantošanas vispār īgie noteikumi 

5.1. Prasības apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājiem 

5.1.1. Šajos Apbūves noteikumos ir noteikti trīs galvenie apbūves tehniskie rādītāji – 
apbūves intensitāte, apbūves blīvums un brīvās teritorijas rādītājs, kas jāievēro 
teritorijas apbūvē. 

Apbūves blīvums - procentos izteikta zemesgabala visu virszemes ēku apbūves laukumu 
summas attiecība pret zemesgabala kopējo platību. 

Apbūves blīvuma rādītāju aprēķina ar formulu: 

        L x 100 
A = ----------- %, kur 
            Z 

A – apbūves blīvums, 
L – zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summa, 
Z – zemes vienības platība. 

Apbūves intensitāte – procentos izteikta virszemes stāvu platības attiecība pret 
zemesgabala platību. 

Apbūves intensitāti aprēķina ar formulu: 

      S x 100 
I = ---------- % , kur 
         Z 

I – apbūves intensitāte zemes vienībai, 
S – zemes vienības visu ēku stāvu platība, 
Z – zemes vienības platība. 

Brīvā zaļā teritorija - procentos izteikta brīvās teritorijas platības attiecība pret kopējo stāvu 
platību. 

Brīvo zaļo teritoriju aprēķina ar formulu: 

           (Z – L1 – L2 + L3 ) x 100 
B = -------------------------------------   %, kur 
                              S 

B - brīvā zaļā teritorija, 
Z – zemes vienības platība vai tās daļa, 
L1 – apbūves laukums zemes vienībā vai tās daļā (neieskaitot ar apstādījumiem labiekārtotu, 
apzaļumotu un izmantojamu pazemes apjomu jumtu, ja tas nepaceļas virs pagalma virsmas), 
L2 – piebraucamo ceļu laukums zemes vienībā vai tās daļā, 
L3 – autostāvvietu laukums zemes vienībā vai tās daļā. 

5.1.2. Zemes vienības apbūves rādītāji nav attiecināmi uz inženierbūvēm. 
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5.1.3. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa nodalījuma joslā, 
tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus, 
to neskaita zemes vienības platībā. 

5.2. Prasības būvju augstumu ierobežojumiem 

5.2.1. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā 
zemes līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta 
virsmalai, jumta malai, kā arī jumta korei), ja jumts lēzenāks par 30° vai līdz jumta 
korei, ja jumts stāvāks par 30°. Pagalmā ēkas augstumu mēra tās vidū no pagalma 
virsmas projektētā vidējā līmeņa, kas nedrīkst pārsniegt 30 cm virs blakus esošo 
zemes vienību pagalmu zemes virsmas līmeņa augstuma atzīmi.  

 
1.att. Ēkas augstuma noteikšana 
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5.2.2. Šajos Apbūves noteikumos noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz 
jebkādu arhitektonisku vai tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, torni, karoga 
mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, 
vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, ja tas nepieciešams 
konkrētās funkcijas izvietošanai. 

5.2.3. Apbūves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp 
šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp 
šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus zemes vienību. 

5.2.4. Nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka stāva augstums dzīvojamām ēkām ir 
ekvivalents 3 m. 

5.2.5. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 
augstumu nosaka no augstākās fasādes puses. 

5.2.6. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tā platība 2,5 m augstumā 
pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības.  

5.2.7. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs 
planētā zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m. 

5.2.8. Atļauto stāvu skaitu nosaka atbilstoši katrai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

5.3. Pagalma noteikumi 

5.3.1. Galvenajai ēkai uz zemes vienības ir viens vai vairāki pagalmi - priekšpagalms, 
iekšējais pagalms, sānpagalms, ārējais sānpagalms un aizmugures pagalms. 
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2.att. Pagalmu un ēku novietojums zemes vienībās 

5.3.2. Nevienu pagalmu vai citu brīvas telpas daļu, kas nepieciešams mazstāvu vai 
daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai, nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei 
līdzīgi piederīgu pagalma vai brīvās telpas daļu.  

5.3.3. Ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā aizliegts izvietot ēku un būvju virszemes 
daļas, izņemot: 

5.3.3.1. arhitektoniskas detaļas - sliekšņus, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastrus, 
jumta balstus utt., kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 0,5 m; 

5.3.3.2. funkcionālas un/vai dekoratīvas būves - nolaižamus saulessargus, markīzes, 
strūklakas, skulptūras, žogus un citus labiekārtojuma elementus; 

5.3.3.3. kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 1,5 m; 
5.3.3.4. erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk 1 m; 
5.3.3.5. balkonus, segtas un nesegtas terases, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk 1,8 

m. 

5.3.4. Zemes vienības daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nav atļauts apbūvēt, 
izņemot inženierkomunikāciju izbūvi. 

5.3.5. Galvenās ēkas novietnei zemes vienībā iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav 
spēkā esošajās sarkanajās līnijās, jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

5.3.6. Galvenās ēkas novietnei zemes vienībā, kur nav iedibināta būvlaide vai nav 
izveidots ielu tīkls, jāievēro starp sarkano līniju un būvlaidi šādi minimālie 
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attālumi, izņemot, ja PAU, īpašajos noteikumos vai detālplānojumā nav noteikta 
citādi: 

5.3.6.1. gar ielām - 6 m; 
5.3.6.2. gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem –aizsargjosla; 
5.3.6.3. no jauna būvējamām pirmsskolas izglītības iestādēm -25 m. 

5.3.7. Jebkuras būvlaides novietni nosaka un precizē detālplānojuma darba uzdevumā vai 
PAU. 

5.3.8. Veicot apbūvi daudzstāvu dzīvojamo namu iekškvartālos, jānodrošina 
normatīvajos aktos noteiktās insolācijas, labiekārtojuma un infrastruktūras 
izvietojuma prasības. 

5.3.9. Vienlaicīgi ar labiekārtojuma izbūvi pagalmos jāparedz virszemes ūdeņu 
novadīšanas sistēmas ierīkošana.  

5.3.10. Teritorijas ielu sarkanajās līnijās atļauts izmantot materiālu īslaicīgai uzglabāšanai 
gadījumos, kad ir saņemta Pašvaldības atļauja. 

5.4. Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām 

5.4.1. Attālums starp daudzstāvu dzīvojamām ēkām, ja tās izvieto ar garākajām fasādēm 
vienu pretī otrai, jānosaka: 

5.4.1.1. līdz 5 stāviem – ne mazāks par 20 m; 
5.4.1.2. augstāk par 5 stāviem – ne mazāks par 25 m. 

 
5.4.2. Attālums starp daudzstāvu dzīvojamām ēkām, ja vienas ēkas garākajai fasādei 

izvieto pretī otras ēkas gala fasādi, jānosaka ne mazāks par 15 m. 

5.4.3. Ēkas jāizvieto tā, lai tiktu nodrošināta dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija, ne 
īsāka par 2,5 h/dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. 

5.4.4. Izbūvējot inženierkomunikācijas, attālumi starp tām jāievēro pamatojoties uz 
normatīvajiem aktiem. 

5.5. Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām 

5.5.1. Ēkas zemesgabalā izvieto ievērojot būvlaides, kuras nosaka lokālplānojumā, 
detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai saskaņā ar šiem Apbūves 
noteikumiem. Iedibinātās būvlaides gadījumā ēkas jāizvieto uz šīs iedibinātās 
būvlaides. 

5.5.2. Visas ēkas zemesgabalā jāizvieto ne tuvāk par 3 m, bet ēkas daļas ar logiem ne 
tuvāk par 4 m no blakus esošā zemesgabala robežas (ja vien blakus esošo 
nekustamo īpašumu īpašniekiem nav rakstiska vienošanās par šī attāluma 
samazināšanu). Jebkuras būves fasādes attālums, kas atrodas tuvāk par 3 m bez 
logiem un durvīm un 4 m ar logiem un durvīm no kaimiņu zemes vienības 
robežām, ir rakstiski jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku. 

5.5.3. Ja būve tiek būvēta uz zemesgabala robežas: 
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5.5.3.1. neviena būves daļa nedrīkst projicēties ārpus zemesgabala robežām; 
5.5.3.2. ēkām jāveido ugunsdrošs mūris, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

minimāli 60 cm augstumā virs blakus zemesgabalā esošās ēkas jumta plaknes; 
5.5.3.3. ugunsdrošai sienai jābūt izvirzītai no būves pamatapjoma ne mazāk kā 30 cm, 

ja blakus esošo ēku siena ir no degošiem materiāliem. 

5.5.4. Ēkas vai būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tās zemes vienības robežas, 
uz kuras tā atrodas. 

5.5.5. Apbūves noteikumos paredzēto gadījumu, ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, ēkas 
vai būves daļa nedrīkst projicēties brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un tās apakšējai 
malai ir jābūt vismaz 3 m virs ietves. 

5.5.6. Minimālais attālums no vēja elektrostacijas vai sakaru masta līdz blakus zemes 
vienības robežām – ne mazāk par 1,5 reizes no attiecīgās būves augstuma metros. 

5.5.7. Lai nodrošinātu ceļu, dzelzceļu vai arī citu infrastruktūras objektu drošu 
ekspluatāciju, minimālajam attālumam no vēja elektrostacijas līdz ceļam, 
dzelzceļam vai citam nozīmīgam infrastruktūras objektam jābūt vismaz 1,5 reizes 
lielākam nekā vēja elektrostaciju maksimālais augstums, ja normatīvajos aktos nav 
noteiktas citas prasības. 

5.6. Prasības degvielas un gāzes uzpildēs stacijām un citiem riska objektiem 

5.6.1. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas atļauts būvēt un ekspluatēt tikai stacionāra 
tipa, ar stacionāru operatora ēku un sabiedrisko tualeti. 

5.6.2. Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās 
degvielas glabāšanai un gāzes uzpildes stacijām līdz izglītības un ārstniecības 
iestāžu zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un publisko būvju sienām, 
jānosaka ne mazāks par 50 m, kur attālumu aprēķina no degvielas pildnes vai 
degvielas pazemes rezervuāriem. 

5.6.3. Izvietojot degvielas un gāzes uzpildes stacijas papildus jāievēro sekojoši attālumi: 

5.6.3.1. 30 m no mežu masīviem; 
5.6.3.2. 40 m no dzelzceļa tuvākās malējās sliedes;  
5.6.3.3. 25 m no ražošanas būvju ārējās sienas; 
5.6.3.4. no gaisa elektropārvades līnijām attālums, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta 

augstumam. 

5.6.4. Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izlijušās degvielas un lietus 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas 
aku sistēmu. Gāzes uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar lietus notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas iekārtām. 

5.6.5. Pirms degvielas uzpildes stacijas projektēšanas uzsākšanas pasūtītājs organizē 
izvēlētās būvvietas pazemes ūdeņu un grunts izpēti, novērtējot to sākotnējo 
piesārņojuma līmeni. 
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5.6.6. Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieļaujamas tikai plastificētas apakšzemes 
degvielas tvertnes. Tvertņu atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama 
gadījumos, ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos nepieciešams veikt 
īpašus drošību pastiprinošus pasākumus, kurus pirms projektēšanas nosaka 
Pašvaldība. 

5.6.7. Degvielas un gāzes uzpildes stacijām jābūt estētiski noformētām, izgaismotām un 
ar normatīvu prasībām atbilstošu cieto segumu.  

5.7. Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem 

5.7.1. Mājlopiem paredzētās ēkas un būves nav atļauts ierīkot: 

5.7.1.1. aizsargājamajā apbūves teritorijā - Dobeles vēsturiskā centra robežās; 
5.7.1.2. Dobeles pilsētā - mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās; 
5.7.1.3. ciemos - mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, izņemot 

vēsturiski veidojušajās teritorijās pie daudzdzīvokļu mājām, saskaņojot ar 
Pašvaldību; 

5.7.1.4. ierīkot tuvāk par 20 m no dzīvojamo telpu logiem blakus zemes vienībās. 

5.7.2. No jauna būvējamo cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu 
minimālais attālums līdz pilsētas vai ciema teritorijas robežai - 1 km. 

5.7.3. Perifērijā ap jaunveidojamajiem intensīvās audzēšanas kompleksiem, fermām un 
būvēm mājlopiem (kūtīm) jāizvieto aizsargstādījumi. Nosacījumus 
aizsargstādījumu veidošanai izvirza Pašvaldības būvvalde PAU.  

5.7.4. Ierīkojot kūtsmēslu krātuves jāievēro normatīvo aktu prasības.  

5.7.5. Kūtsmēslu krātuves jāierīko un kūtsmēsli jāuzglabā, nepieļaujot apkārtējās vides 
piesārņošanu. 

5.7.6. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo 
teritoriju vides kvalitāte (pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un 
neestētisko ainavu nosegšanai), kā arī jānodrošina izmantojamo ceļu uzturēšana 
kārtībā un nepieciešamības gadījumā arī ceļa rekonstrukcija, atbilstoši 
nepieciešamajai ceļa izmantošanas intensitātei un celtspējas kravai. 

5.8. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem 

5.8.1. Katra ēka jāaprīko ar lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu tā, lai vietās, 
kur ēka atrodas līdzās ietvei vai trotuāram, tā netraucētu gājēju kustību. 

5.8.2. Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana tiek uzskatīta par būvniecību, un 
to veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam, katrai ēkas fasādei pieļaujot tikai 
viena veida konstruktīvu risinājumu. 

5.8.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķu dzīvokļu logu maiņa pieļaujama 
saglabājot esošo logu izskatu – proporcijas, dalījumu, krāsas. 

5.8.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju visu logu nomaiņa pieļaujama tikai pēc viena 
veida konstruktīva risinājuma. 
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5.8.5. Dažādu elementu - apgaismes ķermeņu, kabeļu, dūmvadu, ventilācijas un 
kondicionēšanas iekārtu, energoapgādes un ventilācijas ierīču, zvanu, 
ugunsdzēsības kāpņu, antenu u.tml. piestiprināšana pie ēkas fasādēm jāsaskaņo ar 
ēkas īpašnieku un Pašvaldībā jāiesniedz elementu stiprinājumu konstruktīvie 
risinājumi, ko apliecinājis sertificēts projektētājs. 

5.8.6. Publiskai lietošanai paredzētās apkalpes ierīces jāizvieto neizvirzot tās no ēkas 
fasādes vairāk kā 0,7 m. Tās iespējams ierīkot vietās, kur izveidojams vismaz 3 m² 
laukums, vai brīvais ietves platums no ierīces paliek vismaz 2 m. 

5.8.7. Sezonas apkalpes objektus atļauts ierīkot ietves zonā, ja brīvais ietves platums 
paliek vismaz 1,5 m. Nojumes drīkst veidot ne zemāk kā 2,2 m virs ietves līmeņa. 

5.8.8. Publisko telpu ieejas kāpnes un noejas ietves zonā jāierīko tā, lai ietves brīvais 
platums paliktu vismaz 1,5 m.  

5.8.9. Veicot jebkādas izbūves ēkas fasādē, jāsaglabā stilistiskā vienotība. Ieejas mezgli 
vienas ēkas vairākām izbūvēm jāveido stilistiski vienoti, atbilstoši akceptētam 
būvprojektam. 

5.8.10. Publisko telpu ieejām jābūt aprīkotām ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

5.8.11. Alternatīvo apkures sistēmu dūmvadu izvade saskaņojama Pašvaldībā. 

6. Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastrukt ūras rekonstrukcijai  

6.1. Ceļu un ielu būvniecībai, uzturēšanai un inženierkomunikāciju izvietošanai tiek 
noteiktas ceļu nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 

6.2. Ielu un ceļu šķērsprofili precizējami detālplānojumā vai attiecīgā objekta būvprojektā, 
paredzot iespēju nodrošināt transporta un gājēju satiksmi, kā arī inženiertehniskās 
apgādes tīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar valsts un pašvaldības institūciju 
tehniskajiem noteikumiem un ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju 
projektēšanas normatīvu prasības. 

6.3. Jaunu ceļu, ielu, laukumu, gājēju ceļu un veloceliņu, u.c. satiksmes infrastruktūras 
objektu izbūvei izstrādā detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un/vai tehnisko 
projektu saskaņā ar  projektēšanas normatīvu prasībām. 

6.4. Jaunu ceļu un ielu izveidei nepieciešamo zemes platību nosaka katrā atsevišķā 
gadījumā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. 

6.5. Jaunu apbūves teritoriju zemes ierīcības projektos vai detālplānojumos jāplāno  vienots 
transporta sistēmu tīkls kopā ar kaimiņu zemes vienībām.  

6.6. Veidojot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas vai paplašinot esošos pieslēgumus 
ielām, jāievēro ,,pakāpeniskuma” princips, t.i., veidojot tiešos pieslēgumus pie mazāk 
svarīgas nozīmes ielām. 
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6.7. Pieslēgumus valsts autoceļiem jāveido ievērojot ,,pakāpeniskuma” principu: privāts 
ceļš/pašvaldības ceļš – valsts vietējais autoceļš – valsts reģionālais autoceļš – valsts 
galvenais autoceļš. 

6.8. Plānojot normatīvu prasībām neatbilstošo ielu, ceļu un citu satiksmes infrastruktūras 
objektu rekonstrukciju, nepieciešamības gadījumā to izbūvei nepieciešamās zemes 
platības var tikt atsavinātas, kompensējot zaudējumus zemes īpašniekiem normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

6.9. Prasības jaunu tranzītielu projektēšanai: 

6.9.1. platums sarkanajās līnijās 25 m, 
6.9.2. brauktuves minimālais platums - 8 m, 
6.9.3. ietve abās brauktuves pusēs ar minimālo platumu 1,5 m vai gadījumā, ja ietve 

apvienota ar veloceliņu – 2,5 m (izņemot vietas, kur to ierobežo esošā apbūve), 
6.9.4. ja nepieciešams, izbūvējams novadgrāvis, 
6.9.5. ierīkojams ielas apgaismojums. 

6.10. Prasības vietējas nozīmes ielu (maģistrālo un iekškvartālu) projektēšanai: 

6.10.1. platums sarkanajās līnijās 12-15 m, 
6.10.2. brauktuves minimālais platums – 6 m, viena ietve ar minimālo platumu 1,2 m vai 

apvienota ietve ar veloceliņu – 2 m (izņemot vietas, kur to ierobežo esošā apbūve), 
6.10.3. ierīkojams ielas apgaismojums. 

6.11. Prasības ietvēm, strupceļiem, laukumiem, veloceliņiem: 

6.11.1. no jauna izbūvējamām ietvēm jābūt vismaz 1,2 m platām (izņemot tranzītielas); 
6.11.2. ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās 

laukums. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām; 
6.11.3. piebraucamā ceļa (strupceļa) garums pilsētas un ciemu teritorijās nedrīkst 

pārsniegt 150 m. 

6.12. Klātne (segums): 

6.12.1. ceļu, ielu, laukumu, ietvju un atklātu autostāvvietu klātnēm jābūt ar cieto segumu; 
6.12.2. ierīkojot vai rekonstruējot ietves vai gājēju celiņus parku un rekreācijas teritorijās 

ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami citi seguma veidi, to saskaņojot ar 
Pašvaldību;  

6.12.3. autostāvvietu izbūvē pieļaujams atvieglotas konstrukcijas segums (piemēram: 
stiprināts zāliens, blietētas grants vai akmens materiāla klājums), to saskaņojot ar 
Pašvaldību. 

6.13. Vēsturiskajās apbūves teritorijās pieļaujamas atkāpes no noteiktajām minimālajām 
prasībām, saskaņojot tās ar Pašvaldību. 

6.14. Privātpersonām ir pienākums uzturēt viņu īpašumā esošus ceļus un/vai ielas. 
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7. Prasības satiksmes drošībai un redzamības nodrošinājumam 

7.1. Apbūvējot jebkuru zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem vai ielām, jāievēro 
normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu - redzamības trīsstūri, kuru nedrīkst 
apbūvēt.  

 
3.att. Redzamības trīsstūri  



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

45 

 

7.2. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un 
transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām 
ierīcēm. 

7.3. Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties žogi, konteinertipa būves, liela gabarīta 
transporta līdzekļi, reklāmas stendi, mazās arhitektūras formas, kā arī koku un krūmu 
stādījumi augstāki par 0,75 m. 

7.4. Ja dzelzceļa un ielas vai ceļa krustojumā ir pārbrauktuve bez aizsargaprīkojuma, tad 
krustojuma redzamības trīsstūris jāpalielina līdz 400 m gar dzelzceļa piederības robežu 
un 90 m gar ielas vai ceļa līniju, vai līdz attālumam, ko pieprasa dzelzceļa 
infrastruktūru pārraugošās institūcijas. 

7.5. Neregulējamu ielu un ceļu krustojumos un gājēju pārejās jānodrošina redzamības 
trīsstūris. Redzamības taisnleņķa trīsstūra sānu malas izmēriem jābūt ne mazākiem par 
20 x 10 m no ielas sarkanajām līnijām (par garāko malu pieņemot galveno ielu). 

8. Prasības automašīnu stāvvietu, stāvlaukumu un velosipēdu novietņu izvietošanai 

8.1. Autostāvvietas un stāvlaukumi jāizvieto uz tās pašas zemes vienības, vai tajā pašā ēkā 
vai būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas. 

8.2. Ja nav iespējams zemes vienībā vai ēkā nodrošināt šajos Apbūves noteikumos noteikto 
minimālā automašīnu skaita novietošanu, apbūvētājs nodrošina nepieciešamo 
autonovietņu skaita izbūvi citā teritorijā, saskaņā ar pašvaldības prasībām, būvprojektā 
norādot papildus teritorijas ārpus apbūves zemes vienības teritorijas robežām, kurās 
tiks nodrošināta nepieciešamo autonovietņu izvietošana.  

8.3. Velosipēdu novietnēm jābūt visās publisko objektu autostāvvietās. 

8.4. Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk nekā vienu izmantošanas veidu un 
katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaits, 
tad nepieciešamo autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu nosaka katram 
izmantošanas veidam atsevišķi un tos summē. 

8.5. Pilsētas teritorijā aizliegta esošo autostāvlaukumu un autostāvvietu transformācija citos 
apbūves veidos, ja netiek nodrošināta esošo autonovietņu skaita saglabāšana. 

8.6. Visās autostāvlaukumu un autostāvvietu teritorijās jāparedz kokaugu stādījumi. Ja 
autostāvlaukumi un autostāvvietas robežojas ar sabiedriskām vai dzīvojamām 
teritorijām, ap tām jāierīko apstādījumu joslas. 

8.7. Autostāvlaukumos ar ietilpību virs 10 automašīnām, jāparedz virsūdeņu savākšana un 
attīrīšana no naftas produktiem un smilts ķērājus, pirms ūdeņu ievadīšanas kopējā 
sistēmā vai ūdens tilpnē. 

8.8. Nepieciešamo minimālo autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādu autostāvvietu 
normatīvu: 

8.8.1. lielveikalos uz katriem 40 m2 tirdzniecības platības – 1 vieta; 
8.8.2. banku un biroju ēkās uz katriem 30 m2 – 1 vieta; 
8.8.3. restorānos, kafejnīcās, viesnīcās uz katrām 10 klientu vietām – 1 vieta; 
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8.8.4. sporta būvēs uz katrām 40 skatītāju vietām – 1 vieta; 
8.8.5. kultūras iestādēs uz katrām 20 skatītāju vietām – 1 vieta. 

9. Piekļūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošinājums 

9.1. Apbūve atļauta tādos zemesgabalos, kuriem nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals 
robežojas ar ielu, piebraucamo ceļu vai laukumu ne mazāk kā 4,0 m platumā vai 
piekļūšanu nodrošina Zemesgrāmatā reģistrēts ceļa servitūts. 

9.2. Apbūves teritorijās jānodrošina ugunsdzēsības, glābšanas un apkalpes tehnikas 
piekļūšanas iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.3. Izstrādājot detālplānojumus, zemes ierīcības projektus un būvprojektus, ir jāparedz 
piekļuve publiskajiem ūdeņiem.  

9.4. Veicot jaunu publisku būvju būvniecību vai esošo rekonstrukciju vai renovāciju, 
jānodrošina pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

9.5. Ja veicot publisko ēku rekonstrukciju vai renovāciju tehniski nav iespējams realizēt 
vides pieejamības pasākumus, nepieciešams risināt alternatīvus variantus, saņemot 
vides pieejamības eksperta atzinumu. 

9.6. Projektējot autostāvvietas pie publiskām ēkām, nepieciešams paredzēt noteiktu 
autostāvvietu skaitu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – minimāli 3% no autostāvvietu 
skaita, bet ne mazāk  kā 1 autostāvvietu. Vietās, kur autostāvvietu skaits ir mazāks par 
6, invalīdu autostāvvietas neparedz. 

10. Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai  

10.1. Visās teritorijās inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija un ekspluatācija jāveic 
saskaņā ar teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, detālplānojuma, zemes ierīcības 
projekta, inženierkomunikāciju attīstības shēmas prasībām, atbilstoši institūciju 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

10.2. Personu īpašumā esošajās ielās un ceļu servitūtos ir atļauts projektēt un ierīkot 
inženierkomunikāciju tīklus. 

10.3. Inženierkomunikācijas ir jāizvieto ielu sarkano līniju koridoros, vai arī 
detālplānojumos vai tehniskajos  projektos noteiktajos inženierkomunikāciju koridoros. 

10.4. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina galveno maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvi, bet 
ēkas īpašnieks vai lietotājs nodrošina pieslēguma izbūvi l īdz ēkai. 

10.5. Inženierkomunikāciju izbūves pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženierkomunikāciju 
uzmērīšanu.  

10.6. Pēc inženierkomunikāciju izbūves vai rekonstrukcijas, turpmāk neizmantojamās 
inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) jādemontē.  

10.7. Pasūtītājam pēc inženierkomunikāciju būvniecības darbiem jānodrošina teritorijas 
sakārtošana un ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana. 
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10.8. Par inženierkomunikāciju uzturēšanu ir atbildīgs to īpašnieks.  

10.9. Jaunbūvējamu un rekonstruējamu maģistrālo inženierkomunikāciju jaudai jānodrošina 
apkārtējo teritoriju inženiertehniskā apgāde saskaņā ar teritorijas plānojumā vai 
detālplānojumā noteikto šo teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu. 

10.10. Maģistrālo inženierkomunikāciju pārbūvi, ja tas nepieciešams, veic būvniecības 
ierosinātājs par saviem līdzekļiem.  

10.11. Jaunu inženierkomunikāciju būvniecības ierosinātājam jāslēdz līgums ar 
komunikāciju turētāju par tālākas tīklu ekspluatācijas kārtību. 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

10.12. Novada esošajām un jaunām apbūves teritorijām, kurās apbūve ir primārā zemes 
izmantošana, jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un maģistrālie tīkli izbūvēti pa 
apbūves teritorijai piegulošu ielu. 

10.13. Atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni esošajās un jaunās apbūves teritorijās, 
kur nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums, atļauta 
lokālu ūdens ieguves vietu - grodu vai urbto aku ierīkošana.   

10.14. Pieslēgšanās centralizētās kanalizācijas tīkliem ir obligāta, ja esošie maģistrālie vai 
sadalošie kanalizācijas tīkli atrodas līdz 50 m attālumā no projektējamā vai 
rekonstruējamā objekta zemesgabala robežas un pieslēgšanās tiem ir iespējama. 

10.15. Teritorijās, kur nav izbūvēta centralizētā kanalizācija, visu saimniecisko notekūdeņu 
novadīšanai atļauts izbūvēt hermētiskas izsmeļamās krājakas ar minimālo darba 
tilpumu – 5 m³ vai individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 

10.16. Jaunveidojamām apbūves teritorijām, kurās tiek paredzēta 10 un vairāk dzīvojamo 
ēku būvniecība jāparedz savas centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas 
ierīkošana vai obligāta pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem.  

10.17. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas, u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem. 

10.18. Lokālo attīrīšanas ietaišu būvniecība veicama saskaņā ar Pašvaldībā akceptētu 
būvprojektu. 

10.19. Dziļurbumus atļauts ierīkot ne tuvāk par 10 m no zemesgabala robežas, izņemot 
gadījumus, ja ir panākta vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par 
apgrūtinājuma – aizsargjoslas uzlikšanu zemesgabalam.  

10.20. Grodu aku, kuras ir seklākas par 20 metriem, izbūvei nav nepieciešama būvniecības 
atļauja un būvprojekts (Pašvaldībā saskaņojama tikai grodu akas novietne).  

10.21. Dziļurbumu ierīkošanai jāsaņem reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi un 
darbības jāsaskaņo Pašvaldībā. 
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10.22. Jaunveidojamām apbūves teritorijām, kur paredzēta centralizētā ūdensapgādes 
sistēmas izbūve, ugunsdzēsības vajadzībām jāierīko ugunsdzēsības hidranti.  

10.23. Ja avotu ūdens tiek izmantots dzeršanai, jāierīko avotu kaptāža (kameras vai seklas 
grodakas). 

10.24. Objekta īpašnieks, nepieciešamības gadījumā, var būvēt maģistrālos ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas objekta 
īpašnieks slēdz vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju par jaunizbūvējamo maģistrālo 
tīklu tālāku ekspluatācijas kārtību. 

10.25. Pilsētas un ciemu teritorijās saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņus no krājakām 
aizliegts iesūcināt gruntī, kā arī bez attīrīšanas ievadīt meliorācijas grāvjos vai lietus 
ūdeņu kanalizācijas sistēmā. 

10.26. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un krājakas atļauts ierīkot ne tuvāk par 3 m no 
zemesgabala robežas, izņemot gadījumus, ja ir panākta vienošanās ar blakus esošā 
zemesgabala īpašnieku. 

10.27. Jebkuras teritorijas apbūves vai labiekārtošanas gadījumā ir jāizbūvē teritorijas 
ūdensnoteču sistēma, kas jāpieslēdz koplietošanas sistēmai vai valsts ūdensnoteces 
sistēmai. 

Elektroapgāde 

10.28. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 

10.29. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 
eletroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas 
piegādē un lietošanā nosaka normatīvie akti.  

10.30. Pilsētās un ciemos četru stāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās 
elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV paredz ar pazemes kabeļu līnijām. 
Elektrisko tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski 
un ekonomiski pamatots. 

10.31. Lauku apvidū elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV jāizbūvē kabeļu līnijās, 
atsevišķos, tehniski ekonomiski pamatotos gadījumos atļauts ierīkot alumīnija 
kailvadu vai izolētu vadu gaisvadu līnijas. Zemsprieguma (0,4 kV) tīklus atļauts 
izbūvēt ar kabeļu līnijām vai tehniski pamatotos gadījumos ar piekarkabeli. 

10.32. Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisvadu līnijas 
jānomaina pret pazemes kabeļiem. 

10.33. Jaunveidojamās apbūves teritorijās Dobeles pilsētā un ciemos jāizbūvē ielu 
apgaismojums. 

10.34. Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu līdz 5 kW atļauts izvietot lauku, mežu, 
savrupmāju apbūves, ražošanas apbūves un tehniskās apbūves teritorijās, bet 
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publiskās apbūves teritorijās tikai pēc būvniecības ieceres un būvniecības meta, kurš 
iekļaujas apkārtējā ainavā, saskaņošanas Pašvaldībā.  

10.35. Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu no 6 kW līdz 10 kW atļauts izvietot lauku, 
mežu, ražošanas apbūves un tehniskās apbūves teritorijās, savukārt vēja ģeneratorus 
ar maksimālo jaudu lielāku par 10 kW atļauts izvietot šajās teritorijās tikai tad, ja tas 
akceptēts detālplānojumā. 

10.36. Ja energoapgādes objektu plānots izvietot uz meliorētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, vēja elektrostacijas būvprojektā vai detālplānojumā iekļaujama 
sadaļa par meliorācijas sistēmas pārkārtošanu. 

10.37. Saules bateriju paneļus un blokus atļauts izvietot zemes vienībās, uz ēku un būvju 
jumtiem un fasādēm, saskaņojot to izvietojumu un tehniskos risinājumus Pašvaldībā, 
bet uz ēkām, kas ir noteiktas kā kultūras pieminekļi un to aizsargjoslās, saskaņojot ar 
VKPAI un Pašvaldību. 

Sakari un telekomunikācija 

10.38. Pilsētā un ciemos sakaru komunikāciju būves ar augstumu virs 30 m drīkst izvietot 
tikai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.  

10.39. Pilsētā, ciemu un mazdārziņu teritorijās elektronisko sakaru pārraides gaisa kabeļus 
drīkst izbūvēt starp vienāda augstuma ēkām (stāvu skaits ne mazāks par trim stāviem, 
min augstums - 15 m), ja attālums starp ēkām nepārsniedz 25 m, kabeli nostiprinot uz 
trosēm. Kabeļu izbūve jāsaskaņo Pašvaldībā. 

10.40. Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos telekomunikāciju tīklus, gaisvadu līnijas 
pilsētā un ciemos  jānomaina pret pazemes kabeļiem saskaņā ar Pašvaldībā saskaņotu 
tehnisko risinājumu. 

10.41. Iekārtas, kur tas iespējams, jāpieslēdz pazemes sakaru komunikācijām vai sakaru 
komunikācijām ēku sienās. Sakaru komunikācijas nedrīkst bojāt ēku fasāžu vizuālo 
izskatu, tās nedrīkst traucēt satiksmes kustības drošību un pasliktināt iedzīvotāju 
sadzīves apstākļus. 

10.42. Antenu  un antenu mastu uzstādīšana jāsaskaņo Pašvaldībā. 

Videonovērošana 

10.43. Videonovērošanas un tām pielīdzināmu iekārtu izvietošana, izņemot nožogotas 
privātas teritorijas, veicama saskaņā ar iekārtas vertikālās un horizontālās projekcijas 
darbības zonas shēmu, kas jāsaskaņo ar iekārtas pārredzamības zonā esošo nekustamo 
īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām un Pašvaldībā. 

10.44. Ja iekārtas īpašniekam nav saskaņojuma, tad attiecībā uz trešo personu īpašumu tam 
jāparedz tehniskais risinājums iekārtas daļas optiskajai aizsegšanai. 
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10.45. Izvietotās iekārtas nedrīkst traucēt satiksmes kustības drošību un pasliktināt 
iedzīvotāju sadzīves apstākļus. Ja iekārtas tiek novietotas publiskās vietās, jābūt 
norādei, ka tiek veikta videonovērošana. 

Siltumapgāde 

10.46. Ēku siltumapgādi nodrošina izmantojot centralizēto vai lokālo siltumapgādes sistēmu. 

10.47. Jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un darījuma objekti, kas 
tiek būvēti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz centralizētai 
siltumapgādes sistēmai. 

10.48. Lokālās katlu mājas aizliegts izvietot pie ēkas galvenās fasādes. 

10.49. Koģenerācijas stacijas atļauts izvietot rūpniecības apbūves, tehniskās apbūves un 
lauku teritorijās.  

10.50. Savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu apbūves teritorijās atļauts izvietot tikai dabas 
gāzes koģenerācijas stacijas ar maksimālo jaudu līdz 2 MW. 

10.51. Biogāzes koģenerācijas stacijas nav atļauts izvietot Dobeles pilsētas un ciemu 
robežās. 

10.52. Pirms koģenerācijas stacijas projektēšanas uzsākšanas dzīvojamās apbūves teritorijās, 
nepieciešams veikt būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu. 

10.53. Saules siltuma enerģijas kolektoru un kondicionēšanas iekārtu izvietojums un 
tehniskais risinājums jāsaskaņo Pašvaldībā. 

10.54. Siltumsūkņa zemes kolektora ārējais kontūrs jāizvieto ne tuvāk par 5 m no 
zemesgabala robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošā 
zemesgabala, kurš reģistrēts Zemesgrāmatā, īpašnieku. 

10.55. Pēc siltumsūkņa kontūra izbūves izpilduzmērījums digitālā un izdrukas formā 
jāiesniedz Pašvaldībā. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas 

10.56. Jaunizveidojamās apbūves teritorijas jānodrošina ar lietus novadīšanas sitēmu. Vietās, 
kur nav iespējams pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pie esošajiem 
centralizētajiem tīkliem, jāierīko vietējā lietus ūdens savākšana, nodrošinot lietus 
ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī esošajā zemesgabalā. 

10.57. Nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas 
tīklā. 

11. Prasības teritorijas labiekārtojumam  

11.1. Prasības teritorijas labiekārtojumam nosaka šo Apbūves noteikumu 12., 13. un 14. 
punkts. 
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11.2. Veicot jaunu daudzstāvu dzīvojamo namu izbūvi un esošo namu rekonstrukciju 
apbūves gabalā jāparedz teritorijas labiekārtojums ar iedzīvotāju atpūtas zonām, bērnu 
rotaļu laukumiem, automašīnu novietnēm un sadzīves atkritumu konteineriem.  

12. Prasības žogiem un prettrokšņa sienām 

12.1. Gar ielu žogu atļauts ierīkot pa zemesgabala robežu, ja tā sakrīt ar ielas sarkano līniju, 
ievērojot šo Apbūves noteikumu prasības redzamības nodrošināšanai. Žoga trase un 
vizuālais izskats jāsaskaņo Pašvaldībā.  

12.2. Ielu rekonstrukcijas gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina esošā žoga 
pārcelšana pa ielas sarkano līniju. 

12.3. Žogus starp blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem savrupmāju apbūves un 
vasarnīcu (dārza māju) teritorijās, ierīko pa zemesgabala robežu. Tie jāizbūvē un 
jāuztur kārtībā īpašniekiem savstarpēji vienojoties. 

12.4. Daudzstāvu dzīvojamo namu kvartālos zemesgabala nožogošana atļauta gadījumos, ja 
teritorijai ir izstrādāts un spēkā stājies detālplānojums, kas nosaka prasības žoga 
ierīkošanai, kā arī, ja netiek ierobežota transporta un gājēju plūsma. Žoga trase un 
vizuālais izskats jāsaskaņo Pašvaldībā. 

12.5. Maksimālais žoga augstums ir 1,5 m no zemes virsmas. Speciālos gadījumos (sporta, 
ražošanas u.tml. objektiem), saskaņojot ar Pašvaldību, atļauts ierīkot augstākus žogus. 

12.6. Žogos aizliegta dzeloņstiepļu izmantošana. 

12.7. Prettrokšņa sienas nepieciešamību nosaka PAU. 

12.8. Būvlaukumi (izņemot savrupmāju) un avārijas stāvoklī esošas būves jānorobežo ar 
pagaidu žogiem, kuru trase un risinājums jāsaskaņo Pašvaldībā. 

12.9. Dzīvžogu kā robežžogu atļauts veidot ne tuvāk par 1 m no blakus esošā nekustamā 
īpašuma robežas (stādāmā materiāla ass) un tā maksimālais augstums ir 2 m, izņemot 
gadījumus, kad saņemta blakus esošā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana. 

12.10. Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamiem 
un nojaucamiem. 

12.11. Gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm žogu atļauts ierīkot pa tauvas joslas robežu. Žoga 
trase un vizuālais izskats jāsaskaņo Pašvaldībā. 

13. Prasības apgaismes ķermeņiem 

13.1. Ielu apgaismošanai atļauts izmantot pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes 
ķermeņus. To izvietojuma shēma jāsaskaņo Pašvaldībā. 

13.2. Daudzdzīvokļu un publisko ēku īpašniekiem jānodrošina apgaismes ķermeņu 
uzstādīšana un uzturēšana koplietošanas teritorijas apgaismošanai, izvietojuma shēma 
jāsaskaņo Pašvaldībā. 

13.3. Prasības ēku fasāžu izgaismojuma ierīkošanai nosaka Pašvaldības izsniegtajos 
tehniskajos noteikumos. 
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13.4. Apgaismes ķermeņu barošanas vadu, kabeļu izvietojums nedrīkst bojāt ēkas fasādes un 
būves vizuālo aspektu. Gaisvadu pielietojums jāsaskaņo Pašvaldībā. 

13.5. Apgaismes ķermeņus jāizvieto tā, lai netiktu traucēta kustības drošība un tiem jābūt 
vizuāli saskanīgiem. 

14. Prasības ārtelpas elementiem 

14.1. Nekustamā īpašuma īpašniekiem jānodrošina atkritumu tvertņu izvietošana speciāli 
tam iekārtotās vietās un netraucēta to ekspluatācija. 

14.2. Publisko ēku īpašniekiem jānodrošina, lai pie katras ieejas ēkā būtu uzstādīta 
ugunsdroša atkritumu urna ekspluatācijas kārtībā. Vēsturiskajā apbūves zonā atkritumu 
urnu izskats jāsaskaņo Pašvaldībā. 

14.3. Nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina karoga turētāja izvietošana pie ēkas ielas 
fasādes vai brīvi stāvoša karoga masta uzstādīšana ēkas galvenās fasādes pusē. 

14.4. Sezonas objektu (kiosku, nojumju, stendu, paviljonu, dzīvojamo vagonu) izvietošana 
publiski pieejamā telpā, neatkarīgi no zemes īpašuma piederības, jāsaskaņo Pašvaldībā. 

14.5. Nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina pēc noteiktas formas izgatavotas mājas 
numura zīmes uzstādīšana pie zemesgabalā esošās galvenās ēkas ielas fasādes 2,0 līdz 
3,0 m augstumā.  

14.6. Pašvaldība nodrošina, lai stūra zemesgabaliem uz žoga vai būves būtu piestiprināta 
noteiktas formas izgatavota norāde ar ielas vai laukuma nosaukumu valsts valodā. 
Plāksnes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt no 0,1 līdz 1,0 m. 

14.7. Labiekārtojuma elementu izvietošana publiskajā ārtelpā jāsaskaņo Pašvaldībā. 

Ēku numerācijas norāžu izvietojums Dobelē un ciemos 

14.8. Ēku numerācijas, ielu un lauku viensētu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un 
vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem, saskaņā ar attēlu Nr. 4. vai attēlu 
Nr. 5. 

14.9. Numerācijas norādes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki vai tiesiskie 
valdītāji. 

14.10. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas norādei, kas izvietojama uz ēkas 
fasādes ielas pusē. 

14.11. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama 
no galvenās piebrauktuves. 

14.12. Ēkas numerācijas norāde izvietojama uz adresē norādītās fasādes. 

14.13. Ja ēkas izvietojuma dēļ numura norāde no ielas nav salasāma, tā izvietojama uz 
atsevišķa staba vai nožogojuma. 
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14.14. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,5 m augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes 
labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 30 cm attālumā no ēkas stūra. 

14.15. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par 
ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Pašvaldības 
būvvaldē. 

 

4.att. Dobeles pilsētas un ciematu  ēku numerācijas norādes  plāksnes paraugs 

• Zīmes plāksnes izmēri 
250 x 300 mm 

• Materi āls un apdare 
presēts reljefs, četri urbumi  

• Kr āsas 
pamatne – krāsu kods RAL 5005 zils 
apmale, teksts – balts atstarojošs 

• Fonts 
Helvetica Condended Bold (horizontal scale 85%) 
lielo burtu augstums 32 mm 
ciparu augstums 154 mm 

Ielu nosaukumu norāžu izvietojums Dobelē un ciemos 

14.16. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5  m augstumā no 
zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēkas izvietojuma dēļ numura norāde no 
ielas nav salasāma, tā izvietojama uz atsevišķa staba vai nožogojuma. 
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5. attēls Dobeles pilsētas un ciematu ielu nosaukumu, un lauku viensētu norāžu zīmju 
plāksnes paraugs 

• Zīmes plāksnes izmēri 
170 (augstums) x 600...1100 (garums) mm 

• Materi āls un apdare 
 presēts reljefs, četri urbumi  

• Kr āsas 
pamatne – krāsu kods RAL 5005 zils 
apmale, teksts – balts atstarojošs  

• Fonts 
Helvetica Condended Bold (horizontal scale 85%), burtu augstums 80mm 

 

14.17. Ja ciemā nav ielu nosaukumi un ēku numerācija, tad māju nosaukumus izvieto kā ēku 
numerācijas zīmes. 

Lauku viensētu nosaukumu norādes izvietojums 

14.18. Lauku viensētu nosaukumu norādes Novada teritorijā izvietojumas pie iebraucamā 
ceļa uz atsevišķi stāvoša staba, ievērojot redzamību. Gadījumā, ja piebraucamais ceļš 
ved uz vairākām viensētām – māju nosaukumu plāksnes jānovieto uz viena, kopēja 
staba. 
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14.19. Novada ielu un ēku numerācijas, māju nosaukumu sistēmas sakārtošanai, atbilstoši 
Apbūves noteikumiem, līdz 2015.gada 1.janvārim tiek noteikts pārejas periods. 
Pārejas periods attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām plāksnēm, kas ir 
izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās 
amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par 
Apbūves noteikumu neievērošanu. 

15. Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām 

15.1.  Nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu var veikt tikai 
nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā. 

15.2. Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala, apvieno vai robežas pārkārto atbilstoši 
Novada teritorijas plānojuma, šo Apbūves noteikumu un, ja nepieciešams, detālplānojuma 
prasībām. 

15.3. Nav pieļaujama zemesgabalu sadalīšana, ja nav iespējams nodrošināt piebraukšanu katram 
no nodalāmajiem zemesgabaliem vai, ja tiek veidoti zemesgabali, kuru konfigurācija 
apgrūtina to saimniecisko izmantošanu. 

15.4. Novada teritorijā tiek noteikti ierobežojumi zemes sadalīšanai. Minimālās jaunveidojamās 
zemes platības lauksaimniecības un meža zemēm: 

15.4.1. ārpus apdzīvoto vietu robežām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm – 1,0 ha; 
15.4.2. nacionālas nozīmes augstvērtīgajam lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām – 

10,0 ha; 
15.4.3. novada nozīmes lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām – 5,0 ha; 
15.4.4. No zemes vienības, kas atrodas novada nozīmes lauksaimniecības teritorijā un uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, atsevišķā zemes vienībā 
drīkst atdalīt zemi, kas nepieciešama esošas viensētas un esošu saimniecības ēku 
uzturēšanai. 

15.4.5. meža zemēm – 1,0 ha. 

15.5. No zemes vienības, kas atrodas novada nozīmes lauksaimniecības teritorijā, drīkst atdalīt 
zemi, kas nepieciešama esošās viensētas un saimniecības ēku uzturēšanai, ja paliekošā 
zemes vienība, kas ir mazāka par 5 ha un, ja jaunizveidotajām zemes vienībām ir 
nodrošināta piekļuve un plānotajai (atļautajai) izmantošanai nepieciešamā inženiertehniskā 
apgāde.  

15.6. Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes 
tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto 
minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta 
izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai. 

16. Prasības zemes vienībām, kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav 
atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai  

16.1. Ja kāda zemesgabala izmantošana likumīgi iesākta, pirms pieņemti šie Apbūves 
noteikumi, kas nosaka tam citu izmantošanas veidu, tad šim zemesgabalam ir 
neatbilstošs izmantošanas statuss.  
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16.2. Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi 
iesākto izmantojumu, bet jebkura jauna apbūve, piebūve, esošo ēku pārbūve vai 
nojaukšana, jāveic atbilstoši šo Apbūves noteikumu prasībām. 

16.3. Ja neatbilstošas esošās izmantošanas būvēm, arī ēkām vai telpām tiek iesniegts 
attīstības priekšlikums, kas paredz iedibinātās neatbilstošās izmantošanas 
paplašināšanu vai nostiprināšanu, katrs šāds pieprasījums tiek izvērtēts no šīs 
izmantošanas turpināšanas ietekmes viedokļa. Saskaņojuma saņemšanas gadījumā: 

16.3.1. ja attīstības priekšlikuma īstenošana negatīvi neietekmēs īpašumu vērtību tuvākajā 
apkārtnē, 

16.3.2. neradīs šķēršļus turpmākai zemesgabala izmantošanai atbilstoši atļautajām 
izmantošanām, 

16.3.3. nebūs pretrunā ar sabiedrības interesēm konkrētās teritorijas plānojumā.  

17. Būvtiesību īstenošanas kārt ība un prasības būvprojekt ēšanai, kas uzsākta l īdz 
jauna pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai 

17.1. Visu veidu ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, 
pieņemšanas ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka būvju un ēku projektēšanu 
un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. 

17.2. Būvniecības iecere īstenojama saskaņā ar prasībām, ko nosaka: 

17.2.1. Teritorijas plānojums un šie Apbūves noteikumi; 
17.2.2. lokālplānojums un/vai detālplānojums; 
17.2.3. PAU vai būves nojaukšanas projekta uzdevums (BNU), izņemot vienkāršotas 

rekonstrukcijas un renovācijas gadījumos. 

17.3. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras organizēšanas nepieciešamību, 
papildus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, izvērtē un nosaka Pašvaldības 
būvvalde. 

17.4. Izstrādājamie būvprojekti 100 m robežzonā ir saskaņojami ar kaimiņu pašvaldībām, ja 
būvējamais objekts var nelabvēlīgi ietekmēt kaimiņu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti ar trokšņa, smaku, putekļu u.tml. piesārņojumu. 

17.5. Ar šo Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdi visi izsniegtie PAU, apstiprinātie 
būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas ir derīgas arī gadījumā, ja tajās ir neatbilstības 
šiem Apbūves noteikumiem. 

17.6. Ja pirms Teritorijas plānojuma un šo Apbūves noteikumu stāšanās spēkā uzsākta 
būvprojektēšana, bet beidzies PAU termiņš, Pašvaldības būvvaldei jāpārskata 
būvniecības ieceres atbilstība Teritorijas plānojumam un šo Apbūves noteikumu 
prasībām, veicot nepieciešamās korekcijas PAU. 
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III AT ĻAUTĀS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

1. Novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā „Dobeles novada teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana” ir noteiktas Novada teritorijas daļas ar atšķirīgām prasībām to 
apbūvei un saimnieciskajai izmantošanai. 

2. Visās Novada teritorijās atļauta inženierkomunikāciju, ielu un ceļu, apkalpojošo 
autostāvlaukumu un labiekārtojuma elementu izbūve. 

18. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

18.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir 
savrupmāju, dvīņu māju un rindu māju, vasarnīcu un dārza māju apbūve. 

18.2. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

DzS-1 – esošo mazdārziņu teritorijas Auru, Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās 
atļauta vasarnīcu, brīvdienu māju, dārza māju u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku 
būvniecība. 

18.3. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  10.tabula 

Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Savrupmāju 
apbūve 

Viena dzīvokļa mājas; divu dzīvokļu 
mājas, t.sk., dvīņu mājas 

Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 

Vasarnīcu un dārza 
māju apbūve 

Vasarnīcu, brīvdienu māju, dārza māju 
u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku 
būvniecība 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu būvniecība; 
sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi) 

0801 – komercdarbības objektu apbūve 
0800 – neapgūta komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Izmitināšana viesu mājās un cita veida 
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu 
nami; pansijas) 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Izglītības un 
zinātnes iestāžu 
apbūve 

Pirmskolas izglītības iestādes; 
speciālās mācību iestādes (mākslas, 
mūzikas, sporta u.c.) 

0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
0900 – neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme 

Veselības 
aizsardzības un  
sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Doktorāti, ārstu prakses 0902 – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 
0900 - neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme 

Papildizmantošana: 
publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana, 
publiskā ārtelpa 
 
 
 
 
 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārā prakse; mājdzīvnieku 
viesnīca 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
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Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Publisku laukumu izbūve un 
labiekārtošana; apstādījumu 
ierīkošana; ielas labiekārtojuma un 
gājēju kustības infrastruktūras 
ierīkošana 

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas 
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18.4. Nosacījumi savrupmāju dzīvojamo teritoriju izmantošanai: 

11.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

1200 m², rindu mājas sekcijai – 400 m², dvīņu 
mājas sekcijai – 600 m²; 

Apbūves blīvums 40 % (t.sk. ēku apbūves laukums – 30 %) 
Minimālā neapbūvētā teritorija 60 % (t.sk. apstādījumi – 30 %) 
Minimālais zemes vienības platums 20 m, dvīņu mājai-15 m katrai, rindu mājai-10 

m katrai 
Apbūves maksimālais augstums 10 m 
Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi. Ēkas augstumam H, jebkurā tās punktā 

jāatbilst attiecībai H≤1,5A, kur A ir attālums no 
zemes gabala robežas līdz punkta H projekcijai 
uz zemes virsmas. 

Būvlaide 6 m 
 

18.5. Nosacījumi mazdārziņu teritoriju (DzS) apbūvei: 

12.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

500 m²  

Apbūves blīvums 10 % (ēkas kopplatībai nepārsniedzot 70 m2) 
Minimālā neapbūvētā teritorija 90 % 
Minimālais zemes vienības platums - 
Apbūves maksimālais augstums 5 m 
Maksimālais stāvu skaits 1 stāvs  
Būvlaide 6 m 

 

18.6. Citas prasības savrupmāju dzīvojamo teritoriju apbūvei: 

18.6.1. jaunu apbūves teritoriju izveidošanai izstrādājams detālplānojums vai zemes 
ierīcības projekts; 

18.6.2. vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju; 
18.6.3. pirms būvniecības uzsākšanas jaunajās apbūves teritorijās jāveic kompleksa 

teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – ielu vai piebraucamo ceļu, 
hidrotehnisko būvju un novadgrāvju izbūve visā apgūstamajā teritorijā; 

18.6.4. nav pieļaujama traktoru un smago automašīnu novietošana. 

19. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

19.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju galvenais nekustamā īpašuma izmantošanas 
veids ir līdz 3 stāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju apbūve. 

19.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  13.tabula 

Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Savrupmāju 
apbūve 

Viena dzīvokļa mājas; divu dzīvokļu 
mājas, t.sk., dvīņu mājas 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

Rindu māju apbūve Rindu māju būvniecība 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 
0700 – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 

Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Daudzdzīvokļu 
māju apbūve 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība, t.sk., apartamentu tipa 
dzīvojamo māju, dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju un sociālās 
aprūpes objektu būvniecība 

0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 
0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 
0700 – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme  

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju iestādes; 
diplomātiskie dienesti; pašvaldības 
iestādes; valsts pārvaldes iestādes; 
sakaru nodaļas 

0903 – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

Tirdzniecības un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu būvniecība; 
sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi) 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
0800 – neapgūta komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

Viesu nami; pansijas 0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve Viesnīcas; dienesta viesnīcas; jauniešu 

kopmītnes 
0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Papildizmantošana: 
publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana, 
publiskā ārtelpa 

Izglītības un 
zinātnes iestāžu 

Pirmsskolas izglītības iestādes; pamata  
izglītības iestādes; speciālās mācību  

0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
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apbūve iestādes (mākslas, mūzikas, sporta 
u.c.), tālākizglītības iestādes 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārās prakses; mājdzīvnieku 
viesnīcas 

0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Veselības 
aizsardzības un 
sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Doktorāti; ārstu prakses 0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 
 

Kult ūras iestāžu 
apbūve 

Muzeji, arhīvi un bibliotēku ēkas 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Sporta ēku un būvju 
apbūve 

Sporta un atpūtas būvju būvniecība 
(sporta laukumi, trases ar cieto vai 
mīksto segumu, tribīnes, velotreki, 
atklātie peldbaseini u.c.) 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
0503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Publisku laukumu izbūve un 
labiekārtošana; apstādījumu 
ierīkošana; ielas labiekārtojuma un 
gājēju kustības infrastruktūras 
ierīkošana 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas 
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19.3. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

14.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

1000m² 
 

Apbūves blīvums 60 %, t.sk. ēku apbūves laukums – 35 % 
Minimālā neapbūvētā teritorija 40 %, t.sk. apstādījumi – 20 % 
Minimālais zemes vienības platums 20 m 
Apbūves maksimālais augstums 14 m 
Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi. Ēkas augstumam H, jebkurā tās punktā, 

jāatbilst attiecībai H ≤ 1,5 A, kur A ir attālums 
no zemesgabala robežas līdz punkta H 
projekcijai uz zemes virsmas. 

Būvlaide 6 m 
 

19.4. Citas prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju apbūvei: 

19.4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām jābūt pieslēgtām pie ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. 

20. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) 

20.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais nekustamā īpašuma izmantošanas 
veids ir 3 līdz 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. 

20.2. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

DzD-1 – plānotā daudzstāvu (7) dzīvojamās apbūves teritorija Dobeles pilsētā. 

20.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  15.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība, t.sk. apartamentu tipa 
dzīvojamo māju, dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju un sociālās aprūpes 
objektu būvniecība 

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Rindu māju apbūve Rindu māju būvniecība 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
 

Izglītības un zinātnes 
iestāžu apbūve 

Pirmsskolas izglītības iestādes; pamata 
izglītības iestādes; speciālās mācību 
iestādes (mākslas, mūzikas, sporta u.c.), 
tālākizglītības iestādes 

0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

Tirdzniecības un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu būvniecība; 
sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi) 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Viesnīcas; dienesta viesnīcas; jauniešu 
kopmītnes 

0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju iestādes; 
diplomātiskie dienesti; pašvaldības 
iestādes; valsts pārvaldes iestādes; 
sakaru nodaļas 

0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārās prakses; mājdzīvnieku 
viesnīcas 

0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Papildizmantošana: 
publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana; 
publiskā ārtelpa; 
tehniskā apbūve un 
teritorijas 
 

Veselības 
aizsardzības un 

Doktorāti; ārstu prakses 0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 
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sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

 

Kult ūras iestāžu 
apbūve 

Muzejs, arhīvs un bibliotēku ēkas 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Sporta ēku un būvju 
apbūve 

Sporta un atpūtas būvju būvniecība 
(sporta laukumi, trases ar cieto vai 
mīksto segumu, tribīnes, velotreki, 
atklātie peldbaseini, u.c.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 
0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Reliģisko 
organizāciju apbūve 

Kulta ēku būvniecība - baznīcas, 
kapelas, mošejas, sinagogas, klosteri, 
utt. 

0905 – reliģisko organizāciju ēku apbūve 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Publisko laukumu izbūve un 
labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; 
ielas labiekārtojuma un gājēju kustības 
infrastruktūras ierīkošana 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

Transporta 
infrastrukt ūra 

Garāžu ēkas (pazemes, virszemes, 
daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām 
telpām) 

1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve 
1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 
1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve 
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20.4. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

16.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

2000 m² 
 

Apbūves blīvums 60 %, t.sk. ēku apbūves laukums – 35 % 
Minimālā neapbūvētā teritorija 40 %, t.sk. apstādījumi – 20 % 
Minimālais zemes vienības platums 30 m 
Apbūves maksimālais augstums 20 m 
Maksimālais stāvu skaits  
DzD-1 

5 
7 

Būvlaide 10 m 
 

20.5. Citas prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju apbūvei: 

20.5.1. daudzstāvu dzīvojamajai mājai jābūt pieslēgtai pie centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas; 

20.5.2. daudzstāvu dzīvojamajai mājai jābūt vienai centralizētai siltumapgādes 
sistēmai; 

20.5.3. aizliegts nožogot daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijas. 

21. Publiskās apbūves teritorija (P) 

21.1. Publiskās apbūves teritorijā ietilpst gan sabiedriskas nozīmes, gan arī komercapbūves 
teritorijas. 

21.2. Publiskās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  17.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju iestādes; 
bankas; diplomātiskie dienesti; 
konferenču un kongresu centri; 
pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes 
iestādes; sakaru nodaļas; radiostaciju un 
televīzijas centru – studijas, utt. 

0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

Tirdzniecības un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu darbība; tirgus 
ierīkošana un/vai tirgus paviljonu 
būvniecība; sezonas rakstura 
tirdzniecības un /vai pakalpojumu 
objektu būvniecība (tirdzniecības kioski 
un segtie tirdzniecības stendi); 
degvielas uzpildes staciju būvniecība, 
utt. 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 
apmešanās vietās (viesnīcas; moteļi; 
dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes); 
izmitināšana viesu mājās un cita veida 
īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; 
pansijas; lauku tūrismam izmantojama 
māja); kempingu, atpūtas 
transportlīdzekļu laukumu un 
apdzīvojamo autopiekabju laukumu 
ierīkošana 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Kult ūras iestāžu 
apbūve 

Mūzikas, deju un citu plašizklaides 
pasākumu ēku būvniecība; teātru, 
koncertzāļu, apjumtu vasaras estrāžu,    

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
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kultūras namu; muzeju, arhīvu un 
bibliotēku ēku būvniecība; utt. 

Sporta ēku un būvju 
apbūve 

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.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 
0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Izglītības un zinātnes 
iestāžu apbūve 

Pirmskolas izglītības iestādes; pamata 
un vidējās izglītības iestādes; 
augstskolas; speciālās mācību iestādes 
(mākslas, mūzikas, sporta. u.c.), 
tālākizglītības iestādes utt.; zinātniskās 
pētniecības iestāžu darbība - zinātniski 
pētnieciskie institūti; meteoroloģiskās 
stacijas, utt. 

0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

Aizsardzības un 
drošības iestāžu 
apbūve 

Soda izciešanas iestādes; aizsardzības 
spēku, policijas un ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesti, t.sk., ugunsdzēsēju 
depo, tiesu namu, kazarmu ēku 
būvniecība utt. 

0906 – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, 
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un 
soda izciešanas iestāžu apbūve 

Veselības 
aizsardzības un 
sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Slimnīcas; aprūpes nami; dispanseri, 
doktorāti; ārstu prakses; utt. 

0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 
 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārās prakses; mājdzīvnieku 
viesnīcas; dzīvnieku patversmes 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

69 

 

Daudzfunkcionāla, 
kompleksa apbūve 

Dažādu funkciju kompleksa 
izmantošana, t.sk. daudzfunkcionālu 
ēku būvniecība 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

Reliģisko 
organizāciju apbūve 

Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, 
klosteri utt. 

0905 – reliģisko organizāciju ēku apbūve 

Publiskā ārtelpa Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Publisku laukumu izbūve un 
labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; 
ielas labiekārtojuma un gājēju kustības 
infrastruktūras ierīkošana 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Rindu māju apbūve Rindu māju būvniecība 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība, t.sk. apartamentu tipa 
dzīvojamo māju, dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju un. sociālās 
aprūpes objektu būvniecība 

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Papildizmantošana: 
dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana; 
tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana; 
rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 

Transporta 
infrastrukt ūra 

Pasažieru staciju ēkas (neatkarīgi no 
transporta veida); garāžu ēkas 
(pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar 
atsevišķām bloķētām telpām) 

1103 – dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu apbūve 
1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve 
1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 
1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve 

 Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas 
izstrādājumu ražošanas uzņēmumi; 
pārtikas rūpniecības uzņēmumi; 
poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas 
uzņēmumi utt.. 

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
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21.3. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

18.tabula  

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

2000 m², apkalpes un mazumtirdzniecības 
objektu izvietošanai – 500 m² 

Apbūves blīvums 70 %, t.sk. ēku apbūves laukums – 50 % 
Minimālā neapbūvētā teritorija 30 %, t.sk. apstādījumi – 10 % 
Minimālais zemes vienības platums 30 m 
Apbūves maksimālais augstums 30 m. Specifiskām būvēm (baznīcas, sporta 

būves u.tml.) pieļaujama atkāpe. Atkāpe 
pieļaujama, izstrādājot vizualizāciju, kura 
sniedz pārliecību par būves iekļaušanos 
apkārtnē. 

Maksimālais stāvu skaits Nav noteikts 
Būvlaide 6 m 
Apbūves līnija 10 m 
 
21.4. Citas prasības publiskās apbūves teritoriju apbūvei un teritorijas izmantošanai: 

21.4.1. jaunu būvobjektu projektu sastāvā jāizstrādā vienots teritorijas labiekārtojuma 
projekts; 

21.4.2. aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi; 
21.4.3. atļauta videi nekaitīgu ražotņu darbība un ierīkošana esošajās ēkās, ja tās 

nerada apkārtējās vides piesārņojumu, paaugstinātu trokšņu līmeni un vizuāli 
iekļaujas apkārtējā vidē.  

22. Jauktas centra apbūves teritorija (C) 

22.1. Jauktas centra apbūves teritorijas galvenais nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir 
dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana, un publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana. 

22.2. Jauktas centra apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

71 

 

  19.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Savrupmāju apbūve Viena dzīvokļa mājas; divu dzīvokļu 
mājas, t.sk. dvīņu mājas 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
 

Rindu māju apbūve Rindu māju būvniecība 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība, t.sk apartamentu tipa 
dzīvojamo māju, dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju un. sociālās 
aprūpes objektu būvniecība 

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju biroju 
ēkas; bankas; diplomātiskie dienesti; 
konferenču un kongresu centri; 
pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes 
iestādes; sakaru nodaļas; radiostaciju 
un televīzijas centru – studijas, utt. 

0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

Tirdzniecības un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Mazumtirdzniecība veikalu, aptieku   
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu 
būvniecība; tirgus ierīkošana un/vai 
tirgus paviljonu būvniecība; sezonas 
rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi); degvielas 
uzpildes staciju būvniecība, utt. 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Viesnīcas; moteļi; dienesta viesnīcas; 
jauniešu kopmītnes 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Kult ūras iestāžu Mūzikas, deju un citu plašizklaides 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
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apbūve pasākumu ēku būvniecība; teātru, 
koncertzāļu, kultūras namu; muzeju, 
arhīvu un bibliotēku ēku būvniecība 

Sporta ēku un būvju 
apbūve 

Sporta pasākumu ēku būvniecība 
(arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, 
slēgtie peldbaseini, segtie sporta 
laukumi, utt.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 
0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Izglītības un 
zinātnes iestāžu 
apbūve 

Pirmskolas izglītības iestādes; pamata 
un vidējās izglītības iestādes; 
augstskolas; speciālās mācību iestādes 
(mākslas, mūzikas, sporta. u.c.), 
tālākizglītības iestādes utt.; zinātniskās 
pētniecības iestāžu darbība - zinātniski 
pētnieciskie institūti; meteoroloģiskās 
stacijas utt. 

0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

Aizsardzības un 
drošības iestāžu 
apbūve 

Aizsardzības un drošības iestāžu 
darbība - aizsardzības spēku, policijas 
un ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesti, t,sk, ugunsdzēsēju depo, tiesu 
namu ēku būvniecība utt. 

0906 – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, 
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un 
soda izciešanas iestāžu apbūve 

Veselības 
aizsardzības un 
sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Slimnīcas; aprūpes nami; dispanseri, 
doktorāti; ārstu prakses; utt. 

0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 
 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārās prakses 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

Reliģisko 
organizāciju apbūve 

Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, 
klosteri u.tt. 

0905 – reliģisko organizāciju ēku apbūve 

Daudzfunkcionāla, Dažādu funkciju kompleksa 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
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kompleksa apbūve izmantošana, t.sk. daudzfunkcionālu 
ēku būvniecība 

Publiskā ārtelpa Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Publisku laukumu izbūve un 
labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; 
ielas labiekārtojuma un gājēju kustības 
infrastruktūras ierīkošana 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Transporta 
infrastrukt ūra 

Pasažieru staciju ēkas (neatkarīgi no 
transporta veida); garāžu ēkas 
(pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar 
atsevišķām bloķētām telpām) 

1103 – dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu 
apbūve 
1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 
1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve 

Papildizmantošana: 
rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas 
izstrādājumu ražošanas uzņēmumi; 
pārtikas rūpniecības uzņēmumi; 
poligrāfijas un kinofilmu uzņemšanas 
uzņēmumi utt.. 

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
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22.3. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

20.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

2000 m² publiskajai apbūvei un teritorijas 
izmantošanai, 
800 m2 individuālajai apbūvei 

Apbūves blīvums 70 %, t.sk. ēku apbūves laukums – 50 % 
Minimālā neapbūvētā teritorija 30 %, t.sk. apstādījumi 15 % 
Minimālais zemes vienības platums 30 m 
Apbūves maksimālais augstums 30 m 
Maksimālais stāvu skaits Nav noteikts 
Būvlaide 10 m 
 
22.4. Citas prasības jauktas centra apbūves teritorijas izmantošanai: 

22.4.1. jaunu būvobjektu projektu sastāvā jāizstrādā teritorijas labiekārtojuma 
projekts; 

22.4.2. aizliegta teritorijas nožogošana, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi. 

23. Rūpniecības apbūves teritorija (R) 

23.1. Rūpnieciskās apbūves zonā ietilpst rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas 
objekti un teritorijas, kurās dominē ražošanas, preču uzglabāšanas un pārkraušanas 
raksturs.  

23.2. Rūpnieciskās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  21.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas 
izstrādājumu ražošanas uzņēmumi; 
pārtikas rūpniecības uzņēmumi; 
kokapstrādes uzņēmumi; poligrāfijas un 
kinofilmu uzņemšanas uzņēmumi; 
industriālie un tehnoloģiskie parki utt. 

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
1002 – noliktavu apbūve 

Smagās 
rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Metālapstrādes un mašīnbūves 
ražošanas uzņēmumi; ķīmiskās 
rūpniecības uzņēmumi; būvmateriālu un 
sanitārtehnisko iekārtu ražošanas 
uzņēmumi; koksnes pārstrādes un 
celulozes ražošanas uzņēmumi; 
industriālie parki utt. 

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
1002 – noliktavu apbūve 

Lauksaimnieciskās 
ražošanas 
uzņēmumu apbūve 

Pārtikas ražošanas un pārstrādes 
uzņēmumi; specializētie lopkopības 
kompleksi; dārzniecības, siltumnīcu 
kompleksi; lauksaimnieciskās ražošanas 
produkcijas noliktavas utt. 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 
1002 – noliktavu apbūve 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Karjeru ierīkošana un renovācija, 
ieguves rūpniecības vai iežieguves 
būvju būvniecība (kurām nav ēku 
pazīmju); noliktavu u.c. nepieciešamo 
ēku būvniecība utt. 

0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 
 
 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
un pārstr ādes 
uzņēmumu apbūve 

Deponēšanas laukumu ierīkošana, 
atkritumu apglabāšanas poligonu 
izveide un apsaimniekošana, noliktavu 
u.c. nepieciešamo ēku būvniecība utt. 

1005 – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu 
apbūve 
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Inženiertehniskā 
infrastrukt ūra 

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība; 
elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība; siltumapgādes, 
gāzes apgādes sistēmu un naftas 
produktu cauruļvadu būvniecība 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Lidmašīnu angāri, gaisa satiksmes 
vadības ēkas; garāžu ēkas (pazemes, 
virszemes, daudzstāvu, ar atsevišķām 
bloķētām telpām) utt. 

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
1102 – lidlauku apbūve 

Transporta 
infrastrukt ūra 
 
 

Upju un kanālu hidrobūvju, piestātņu 
izbūve un krastmalu nostiprināšana; 
ūdens transportlīdzekļu novietņu izbūve 
un ierīkošana utt. 

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens 
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 
 

Energoapgādes 
uzņēmumu apbūve 

Energoražošanas objektu būvniecība un 
iekārtu uzstādīšana 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju iestāžu vai 
biroju ēkas 

0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu būvniecība, 
degvielas uzpildes stacijas 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Vairumtirdzniec ība
s iestāžu apbūve 

Tirdzniecības, biroju un noliktavu ēku 
būvniecība 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
1002 – noliktavu apbūve 

Papildizmantošana: 
Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 

Aizsardzības un 
drošības iestāžu 
apbūve 

Aizsardzības spēku, policijas un 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
ēkas un kazarmas 

0906 – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, 
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un 
soda izciešanas iestāžu apbūve 
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23.3. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

22.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

Atbilstoši funkcijas prasībām 

Apbūves blīvums 70 % 
Minimālā neapbūvētā teritorija 30 %, t.sk. apstādījumi 15 % 
Minimālais zemes vienības platums - 
Apbūves maksimālais augstums Atkarībā no tehnoloģiskā procesa īpatnībām 
Maksimālais stāvu skaits - 
Būvlaide 6 m 
 
23.4. Citas prasības rūpnieciskās apbūves teritoriju apbūvei: 

23.4.1. atklāti materiālu uzglabāšanas laukumi jānožogo, žoga vizuālais izskats 
jāsaskaņo Pašvaldībā; 

23.4.2. jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību nosaka detālplānojumā; 
23.4.3. objekta projektēšanas gaitā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju 

pasargāšanai no kaitīgiem faktoriem, trokšņiem, smakām. Jānosaka pasākumi 
vides atveseļošanai, kā arī, lai šo teritoriju lietotāji būtu pasargāti no visa 
veida kaitīgiem faktoriem; 

23.4.4. ja rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar ceļu vai dzīvojamo un/vai 
sabiedrisko apbūvi, ražotnes īpašniekam savā teritorijā gar robežu jāizvieto 
aizsargstādījumi, ko veido blīvas koku un krūmu joslas; 

23.4.5. aizliegta dzīvojamās apbūves, kultūras, izglītības, ārstniecības objektu 
izvietošana.  

24. Tehniskās apbūves teritorija (TA)  

24.1. Tehniskās apbūves zonā ietilpst inženierkomunikācijas un ar tām saistīto būvju 
teritorijas (siltumapgādes objekti, notekūdeņu attīrīšanas vietas, ūdens ņemšanas vietas 
u.tml.). 

24.2. Tehniskās apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 
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  23.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Inženiertehniskā 
infrastrukt ūra 

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība; 
elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība; siltumapgādes, 
gāzes apgādes sistēmu un naftas 
produktu cauruļvadu būvniecība 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve  

Garāžu ēkas (pazemes, virszemes, 
daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām 
telpām);  

1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve 
1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 
1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve 

Transporta 
infrastrukt ūra 
 
 Ūdensceļu, upju un kanālu hidrobūvju, 

piestātņu izbūve un krastmalu 
nostiprināšana; ūdens transportlīdzekļu 
novietņu izbūve un ierīkošana utt. 

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens 
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 
 

Energoapgādes 
uzņēmumu apbūve 

Energoražošanas objektu būvniecība un 
iekārtu uzstādīšana 

1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
un pārstr ādes 
uzņēmumu apbūve 

Deponēšanas laukumu ierīkošana, 
noliktavu u.c. nepieciešamo ēku 
būvniecība utt. 

1005 - atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve 

Biroju ēku apbūve Uzņēmumu un organizāciju biroju ēkas 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve Papildizmantošana: 
Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, degvielas 
uzpildes stacijas 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
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24.3. Nosacījumi teritorijas izmantošanai: 

24.tabula 

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības 
platība 

Atbilstoši funkcijas prasībām 

Minimālā neapbūvētā teritorija 20 % 
Minimālais zemes vienības platums - 
Apbūves maksimālais augstums Atkarībā no tehnoloģiskā procesa īpatnībām 
Maksimālais stāvu skaits - 
Būvlaide 3 m, ja to nenosaka citu normatīvo aktu 

prasības 
 
24.4. Citas prasības inženiertehniskās apgādes objektu apbūves teritorijām: 

24.4.1. aizliegta dzīvojamās apbūves, kultūras, izglītības, ārstniecības, izklaides u.tml. 
objektu izvietošana; 

24.4.2. jaunbūvējamo objektu vizuālajam veidolam jāiekļaujas apkārtējā vidē; 
24.4.3. jaunbūvējamo objektu projektēšanas gaitā jāparedz pasākumi apkārtējo 

teritoriju aizsardzībai no kaitīgiem faktoriem, trokšņiem, smakām u.tml. 

25. Transporta infrastrukt ūras teritorija (TR)  

25.1. Transporta infrastruktūras zonā ietilpst transporta infrastruktūras tīkli un objekti, kā arī 
teritorijas to izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai. 

25.2. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

TR-1 - atļautā izmantošana ir dzelzceļa infrastruktūras izbūve un uzturēšana un bez 
tehniskās apbūves teritorijā atļautajām būvēm drīkst izvietot objektus, kas ir atļauti 
Ražošanas objektu un noliktavu, kā arī Publiskās apbūves teritorijā, ja tie netraucē 
dzelzceļa funkcijām, un ir saskaņoti ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

25.3. Transporta infrastruktūras teritoriju atļautā izmantošana: 
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  25.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Autoceļu, ielu, ceļu, satiksmes 
organizācijas laukumu izbūve; 
transportlīdzekļu novietņu ierīkošana un 
izbūve; sliežu ceļu izbūve; lidlauku 
skrejceļu izbūve un gaisa kuģu stāvvietu 
ierīkošana; tiltu, estakāžu, tuneļu, 
pazemes ceļu būvniecība utt. 

1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Pasažieru staciju ēkas (neatkarīgi no 
transporta veida); lidmašīnu angāri, 
gaisa satiksmes vadības ēkas; garāžu 
ēkas (pazemes, virszemes, daudzstāvu, 
ar atsevišķām bloķētām telpām) 

1103 – dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu 
apbūve 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve 

Transporta 
infrastrukt ūra 
 

Upju un kanālu hidrobūvju, piestātņu 
izbūve un krastmalu nostiprināšana; 
ūdens transportlīdzekļu novietņu izbūve 
un ierīkošana utt. 

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens 
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve 
 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Inženiertehniskā 
infrastrukt ūra 

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība; 
elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība; siltumapgādes, 
gāzes apgādes sistēmu un naftas 
produktu cauruļvadu būvniecība 

1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Papildizmantošana: 
Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi; degvielas uzpildes stacijas 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
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25.3. Citas prasības transporta infrastruktūras teritoriju apbūvei: 

25.3.1. satiksmes infrastruktūras un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
teritoriju galvenais izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības un privāto 
satiksmes un  dzelzceļa infrastruktūras objektu – ielu, laukumu, ceļu, 
dzelzceļu apbūve. Publiskās dzelzceļa infrastruktūras teritorijās ietilpst zemes, 
kas atrodas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā; 

25.3.2. satiksmes infrastruktūras un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
apbūves teritoriju atļautā izmantošana; 

25.3.3. ceļi, ielas, šosejas, tilti, estakādes, dzelzceļš; 
25.3.4. sabiedriskā transporta pieturvietas, autostāvvietas un autostāvlaukumi; 
25.3.5. transporta apkalpošanas un servisa objekti; 
25.3.6. transporta komunikācijas; 
25.3.7. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras teritorijā ir atļauta rūpnieciskās 

apbūves teritorijās atļautā izmantošana, ja tā netraucē pildīt dzelzceļa 
funkcijas un ir saskaņota ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju; 

25.3.8. prasības ielu un ceļu izbūvei: 

25.3.8.1. augstās apmales normālajam augstumam pie ielas braucamās daļas 
jābūt 0,12 m virs ceļa (ielas) seguma virsmas; 

25.3.8.2. ja ietves vai veloceliņi nav atdalīti ar atdalošo joslu vai barjeru un tieši 
robežojas ar brauktuvi, jāuzstāda 0,20 m augsta apmale; 

25.3.8.3. gājēju pārejās augsto apmaļu augstums samazināms līdz 0,02 m, bet 
velosipēdu pārejās tām jābūt vienā līmenī ar ceļa (ielas) segumu visā 
veloceliņa platumā. 

26. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)  

26.1. Dabas un apstādījumu teritoriju zonā ietilpst gan publiskās, gan privātās dabas un 
apstādījumu teritorijas, kurām ir kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska nozīme. 

26.2. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

DA-1 – kapsētu teritorijas. Ar DA–1 apzīmētajā vietā nolūki, kādos atļauts izmantot 
zemi un būvēt, pārbūvēt vai izmantot būves, ir kapsētas uzturēšana un 
ierīkošana. Šajā teritorijā jānodrošina vēsturisko kapu pieminekļu un piemiņas 
zīmju, vēsturisko kapu iekārtojuma elementu saglabāšana, kā arī kapsētas 
koplietošanas apstādījumu projektēšana, rekonstrukcija un regulāra uzturēšana. 

26.3. Dabas apstādījumu teritoriju atļautā izmantošana: 
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  26.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Dabas aizsardzības infrastruktūras 
ierīkošana un izbūve (celiņi, laipas, 
norādes, skatu torņi un platformas, 
lapenes, soliņi utt.); brīvdabas atpūtas 
infrastruktūras ierīkošana un izbūve 
(piebrauktuves, transportlīdzekļu 
stāvvietas, gājēju un veloceliņi; 
ugunskura vietas, atkritumu urnas) utt. 

0301 - publiskie ūdeņi 
0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas 
0303 - dīķsaimniecība 

Labiekārtoti publiskie laukumi, kas 
piemēroti dažādu publisku pasākumu un 
norišu organizēšanai (tirgus laukumi, 
sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, 
jauniešu spēļu un atpūtas laukumi, 
multifunkcionāli laukumi utt.) 

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
0503 – sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

Parku, dārzu un skvēru ierīkošana, 
aleju, koku un krūmu stādīšana un 
kopšana, nogāžu stiprinājumu izbūve, 
apstādījumu apkopei un uzturēšanai 
nepieciešamo būvju izbūve  

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
 

Apgaismojuma infrastruktūras izbūve, 
gājēju un veloceliņu ierīkošana; ielas 
labiekārtojuma infrastruktūras 
izvietošana un izbūve (norādes, lapenes, 
soliņi, atkritumu urnas, īslaicīgas 
lietošanas būves); ielu, autoceļu un 
dzelzceļu zaļumu joslu ierīkošana utt. 

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Publiskā ārtelpa 
 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 
 

Kapsētu, t.sk. dzīvnieku kapsētu 0907 – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
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ierīkošana un ar kapsētām saistīto ēku 
un būvju būvniecība (kapličas, sēru 
zāles, krematorijas, publiskās tualetes, 
žogi utt.) 

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve 
 

Pludmales infrastruktūras ierīkošana un 
izbūve (ģērbtuves, soli, atkritumu urnas, 
dušas, tualetes, rotaļu un atrakciju 
laukumi, brīvdabas sporta laukumi utt.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

Publiskā ārtelpa 
bez labiekārtojuma  

Dabisku pludmaļu, ūdensmalu, pļavu un 
palieņu saglabāšana un kopšana 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi) 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Kult ūras iestāžu 
apbūve 

Mūzikas, deju un citu plašizklaides 
pasākumu ēku būvniecība; apjumtu 
vasaras estrāžu, zooloģisko un 
botānisko dārzu ēku būvniecība 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
0908 – pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 

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.) 

0908 – pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 
0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

Papildizmantošana: 
Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu 
laukumu un apdzīvojamo autopiekabju 
laukumu ierīkošana 

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

84 

 

26.4. Citas prasības dabas pamatnes teritorijās: 

26.4.1. zemesgabalu minimālā platība netiek noteikta. Nodalot zemesgabalus un 
risinot to apbūvi izstrādājams detālplānojums; 

26.4.2. atļauta apbūves atjaunošana uz esošiem pamatiem; 
26.4.3. pludmales teritorijā pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti 

pludmales apkalpošanai; 
26.4.4. atļauts ierīkot tikai teritorijas apkalpei un apmeklētājiem nepieciešamās 

autostāvvietas; 
26.4.5. pirms rekreācijas un tūrisma objektu izveides izvērtējami visi potenciālie vidi 

ietekmējošie faktori; 
26.4.6. nav vēlama jaunas apbūves plānošana tuvāk par 100 m no kapsētu teritorijas 

(ZĪ-1 teritorijas) robežas; 
26.4.7. pirms kapsētu paplašināšanas nepieciešams izstrādāt projektu un veikt 

teritorijas inženierģeoloģisko izpēti. Kapsētas paplašināšana iespējama, ja var 
nodrošināt gruntsūdens līmeni ne augstāk kā 2,5 m no zemes virsmas. 

27. Ūdeņu teritorija ( Ū) 

27.1. Virszemes ūdeņu zonā ietilpst dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezeri, dīķi u.c.) un 
ūdensteces (upes, strauti u.c.), kā arī būves, kas saistītas ar ūdens baseina izmantošanu 
(laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu. 

27.2. Virszemes ūdeņu teritoriju atļautā izmantošana ir ūdens uzkrāšana, novadīšana, zveja 
un zivsaimniecība, sporta nodarbības, rekreācija un atpūta. 
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  27.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Publiskā ārtelpa 
bez labiekārtojuma  

Dabisku pludmaļu, ūdensmalu, pļavu un 
palieņu saglabāšana un kopšana 

0301 - publiskie ūdeņi 
0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas 
0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

Publiskā ārtelpa 
 
 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 

Pludmales infrastruktūras ierīkošana un 
izbūve (ģērbtuves, soli, atkritumu urnas, 
dušas tualetes, rotaļu un atrakciju 
laukumi, brīvdabas sporta laukumi utt.) 

0503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Transporta 
infrastrukt ūra 

Ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju 
izbūve; upju un kanālu hidrobūvju, 
piestātņu izbūve un krastmalu 
nostiprināšana; ūdens transportlīdzekļu 
novietņu izbūve un ierīkošana u.tt. 

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens 
regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve  
 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Ieguves rūpniecības vai iežu ieguves 
būvju būvniecība (kurām nav ēku 
pazīmju) 

0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Energoapgādes 
uzņēmumu apbūve 

Vēja elektrostaciju būvniecība 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notektūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

Papildizmantošana: 
Rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana; 
publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 

Sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
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objektu apbūve tirdzniecības stendi); degvielas uzpildes 
staciju būvniecība (t.sk. peldoši 
apkalpes objekti) 

Sporta būvju 
apbūve 

Sporta un atpūtas būvju būvniecība 
(tribīnes, atklātie peldbaseini, 
ūdenssporta būves) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 
0908 – pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

87 

 

27.3. Citas prasības virszemes ūdeņu teritorijās: 

27.3.1. teritoriju var izmantot atbilstoši tās īpatnībām un ar tās ekspluatāciju saistītām 
būvēm (tilti, slūžas, dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas 
u.tml.); 

27.3.2. publisko ūdenstilpju un ūdensteču apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai 
vismaz tauvas joslas (10 m) platumā; 

27.3.3. ūdenstilpju un ūdensteču krastu līniju drīkst izmainīt tikai krastu 
nostiprināšanai, lai novērstu to tālāko eroziju; 

27.3.4. upju gultņu izmaiņa pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai. 

28. Lauku zemes (L) 

28.1. Lauku zemes zonā ietilpst lauksaimniecības teritorijas un teritorijas laukos, kuras 
izmantojamas kā vieta dzīvošanai - viensētu apbūvei, publiska rakstura apbūvei un 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. 

28.2. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

28.2.1. Nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas; 
28.2.2. Novada nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 

28.3. Lauku zemju teritoriju atļautā izmantošana: 
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  28.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Lauksaimnieciska 
teritorijas izmantošana 

Lauksaimnieciska 
izmantošana 

Nedzīvojamo ēku un būvju būvniecība 
lauksaimnieciskās izmantošanas 
funkciju nodrošināšanai; meliorācijas 
sistēmu un būvju ierīkošana un izbūve 
(t.sk. dīķu un polderu ierīkošana un 
izbūve) utt. 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 

Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Viensētu apbūve Viensētas ierīkošana un nepieciešamo 
dzīvojamo un saimniecības ēku un 
būvju būvniecība 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

Lauksaimnieciskās 
ražošanas 
uzņēmumu apbūve 

Pārtikas ražošanas un pārstrādes 
uzņēmumi; specializēti lopkopības 
kompleksi; dārzniecības, siltumnīcu 
kompleksi; lauksaimnieciskās ražošanas 
produkcijas noliktavas 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 
 

Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas 
izstrādājumu ražošanas uzņēmumi; 
pārtikas rūpniecības uzņēmumi; 
kokapstrādes uzņēmumi  

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

Rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Karjeru ierīkošana un renovācija, 
ieguves rūpniecības vai iežu ieguves 
būvju būvniecība (kurām nav ēku 
pazīmju); noliktavu u.c. nepieciešamo 
ēku būvniecība utt. 

0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Tehniskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 

Energoapgādes 
uzņēmumu apbūve 

Energoražošanas objektu būvniecība un 
iekārtu uzstādīšana 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
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attīrīšanas būvju apbūve 

Publiskā ārtelpa 
bez labiekārtojuma  

Dabisku pludmaļu, ūdensmalu, pļavu un 
palieņu saglabāšana un kopšana 

0301 - publiskie ūdeņi 
0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas 
0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

Dabas aizsardzības infrastruktūras 
ierīkošana un izbūve (celiņi, laipas, 
norādes, skatu torņi un platformas, 
lapenes, soliņi, u.tt.); brīvdabas atpūtas 
infrastruktūras ierīkošana un izbūve 
(piebrauktuves, transportlīdzekļu 
stāvvietas, gājēju un veloceliņi; 
ugunskura vieta, atkritumu urnas) u.tt.. 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
0503 – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Parku, dārzu un skvēru ierīkošana, 
aleju, koku un krūmu stādīšana un 
kopšana, nogāžu stiprinājumu izbūve, 
un nepieciešamo būvju izbūve, kas 
nepieciešama apstādījumu apkopei un 
uzturēšanai u.tt. 

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
 

Pludmales infrastruktūra ierīkošana un 
izbūve (ģērbtuves, soli, atkritumu urnas, 
dušas tualetes, rotaļu un atrakciju 
laukumi, brīvdabas sporta laukumi u.tt.) 

0301 – publiskie ūdeņi 
0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Publiskā ārtelpa 
 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 
 

Kapsētu (t.sk. dzīvnieku kapsētu) 
ierīkošana un ar kapsētām saistīto ēku 

0907 – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve 
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un būvju būvniecība (kapličas, sēru 
zāles, krematorijas, publiskās tualetes, 
žogi u.tt.) 

Mežsaimnieciska 
izmantošana 

Meža apsaimniekošana un izmantošana; 
meža infrastruktūras ierīkošana un 
izbūve -mežā būvēti vai ierīkoti objekti 
meža apsaimniekošanas un aizsardzības 
vajadzībām, kā arī rekreācijai un 
savvaļas dzīvnieku dārzu uzturēšanai 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība 

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Veikalu, aptieku un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu būvniecība; 
sezonas rakstura tirdzniecības un /vai 
pakalpojumu objektu būvniecība 
(tirdzniecības kioski un segtie 
tirdzniecības stendi); degvielas uzpildes 
staciju būvniecība utt. 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
 

Vairumtirdzniec ība
s iestāžu apbūve 

Tirdzniecības, biroju un noliktavu ēku 
būvniecība 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 
1002 – noliktavu apbūve 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu 
laukumu un apdzīvojamo autopiekabju 
laukumu ierīkošana 

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas 
0503 - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 

Papildizmantošana: 
Mežsaimnieciska 
teritorijas izmantošana; 
publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 

Kult ūras iestāžu 
apbūve 

Mūzikas, deju un citu plašizklaides 
pasākumu ēku būvniecība; apjumtu 
vasaras estrāžu, zooloģisko un 
botānisko dārzu ēku būvniecība 

0908 - pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 
0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
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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.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

Reliģisko 
organizāciju 
apbūve 

Kulta ēku būvniecība – baznīcas, 
kapelas, mošejas, sinagogas, klosteri 
utt. 

0905 – reliģisko organizāciju ēku apbūve 

Veselības 
aizsardzības un 
sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Aprūpes nami; dispanseri, doktorāti; 
ārstu prakses 

0902 – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Veterinārā prakses; mājdzīvnieku 
viesnīcas; dzīvnieku patversmes utt. 

0908 - pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 
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29. Mežu teritorija (M)  

29.1. Mežu zonā ietilpst meži, jaunaudzes un izcirtumi, zeme zem meža infrastruktūras 
objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, lauces, purvi.  

29.2. Mežu teritoriju atļautā izmantošana: 
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  29.tabula 
Teritorijas izmantošanas veids At ļautā izmantošana Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

Mežsaimnieciska 
teritorijas izmantošana 

Mežsaimnieciska 
izmantošana 

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

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība  

Dabas aizsardzības infrastruktūras 
ierīkošana un izbūve (celiņi, laipas, 
norādes, skatu torņi un platformas, 
lapenes, soliņi, u.tt.); brīvdabas atpūtas 
infrastruktūras ierīkošana un izbūve 
(piebrauktuves, transportlīdzekļu 
stāvvietas, gājēju un veloceliņi; 
ugunskura vietas, atkritumu urnas) utt. 

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas 
0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

Labiekārtoti publiski laukumi, kas 
piemēroti dažādu publisku pasākumu un 
norišu organizēšanai (sporta laukumi, 
bērnu rotaļu laukumi, jauniešu spēļu un 
atpūtas laukumi, multifunkcionāli 
laukumi utt.) 

0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija  

Publiskā ārtelpa 
 

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa 
 

Kapsētu (t.sk. dzīvnieku kapsētu) 
ierīkošana un ar kapsētām saistīto ēku 
un būvju būvniecība (kapličas, sēru 
zāles, krematorijas, publiskās tualetes, 
žogi utt.) 

0907 – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve  

Papildizmantošana: 
Rūpnieciskā apbūve un 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde -  
karjeru ierīkošana un renovācija, 

0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
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ieguves rūpniecības vai iežu ieguves 
būvju būvniecība (kurām nav ēku 
pazīmju); noliktavu u.c. nepieciešamo 
ēku būvniecība utt. 

Viensētu apbūve Viensētas būvniecība 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība  

Tirdzniecības 
un/vai 
pakalpojumu 
objektu apbūve 

Mazumtirdzniecība - sezonas rakstura 
tirdzniecības un /vai pakalpojumu 
objektu būvniecība (tirdzniecības kioski 
un segtie tirdzniecības stendi) 

0801 - komercdarbības objektu apbūve 

Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Kempingu, atpūtas, transportlīdzekļu 
laukumu un apdzīvojamo autopiekabju 
laukumu ierīkošana 

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas 
0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 

teritorijas izmantošana; 
Dzīvojamā apbūve un 
teritorijas izmantošana; 
Publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
 
 
 

Sporta ēku un 
būvju apbūve 

Sporta un atpūtas būvju būvniecība 
(sporta laukumi, t.sk., golfa laukumi, 
trases ar cieto vai mīksto segumu) 

0908 - pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve 
0503 - sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija 
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29.3. Citas prasības mežu teritorijās: 

29.3.1. atļauta meža zemes transformācija citos izmantošanas veidos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar teritorijas plānojumu; 

29.3.2. atpūtas vietu, gājēju taku, parku vai citu labiekārtotu koplietošanas teritoriju 
izveidei nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 
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IV TERITORIJAS PL ĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

30. Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei 

30.1. Lokālo ainavu plānu izstrādes mērķis ir saglabāt un veidot ainavas, balstoties un 
kultūras un dabas mantojuma vērtībām, uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai 
attīstībai, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības, dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanu. 

30.2. Pašvaldība, teritorijas ainavisko apsvērumu risināšanai, ir tiesīga pieņemt lēmumu par 
lokālā ainavu plānojuma izstrādes nepieciešamību. 

30.3. Lokālie ainavu plānojumi izstrādājami, pamatojoties uz Pašvaldības lēmumu un darba 
uzdevumu lokālā ainavu plānojuma izstrādei.  

30.4. Ar Pašvaldības lēmumu: 

30.4.1. norīko lokālā ainavu plāna izstrādes vadītāju; 
30.4.2. nosaka kārtību, kādā iesaistāmi vietējie iedzīvotāji; 
30.4.3. nosaka lokālā ainavu plāna izstrādes un apspriešanas kārtību un kalendāro 

plānu. 

30.5. Lokālais ainavu plāns satur šādus dokumentus: 

30.5.1. izpētes materiālus (lauka pētījumi, arhīvu avoti, interviju apraksti, plāna 
varianti u.c.), kas obligāti saglabājami kā pamatinformācija, kas 
izmantota lokālā ainavu plāna izstrādē; 

30.5.2. plānojuma aprakstu; 
30.5.3. kartogrāfisko materiālu; 
30.5.4. vizualizāciju no raksturīgiem skatu punktiem; 
30.5.5. dokumentēto plānošanas procesa aprakstu. 

30.6. Nepieciešami saskaņojumi ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru īpašumu skar 
lokālais ainavu plānojums. 

30.7. Izstrādāto lokālo ainavu plānu akceptē Pašvaldība. 

30.8. Izstrādātais lokālais ainavu plāns publicējams Dobeles  novada mājas lapā 
www.dobele.lv. 

31. Prasības detālplānojumiem 

31.1. Papildus prasības detālplānojuma izstrādāšanā Pašvaldība nosaka konkrētajā darba 
uzdevumā konkrētam objektam. 

31.2. Detālplānojumu izstrādā pirms zemesgabalu sadalīšanas, apvienošanas vai jaunas 
būvniecības uzsākšanas: 

31.2.1. Teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās; 
31.2.2. ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc 

kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju 
izbūves; 
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31.2.3. plānoto parku teritorijām, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

31.3. Ievērojot šo Apbūves noteikumu prasības, ja nepieciešams, detālplānojumā precizē: 

31.3.1. ielu sarkanās līnijas un piebraucamo ceļu servitūtus, autostāvvietas un to 
skaitu, sabiedriskā transporta pieturvietas; 

31.3.2. būvlaides; 
31.3.3. teritorijas apbūvei nepieciešamās inženiertehniskās apgādes būves, t.sk. 

inženierkomunikācijas; 
31.3.4. pasākumus teritorijas inženiertehniskai sagatavošanai; 
31.3.5. atsevišķu zemesgabalu platību; 
31.3.6. zemesgabalu maksimālo apbūves blīvumu, intensitāti un brīvās zaļumu 

teritorijas rādītājus, ievērojot esošo situāciju; 
31.3.7. ēku un citu būvju stāvu skaitu un augstumu; 
31.3.8. visu veidu aizsargjoslas; 
31.3.9. konkrētas prasības katram zemesgabalam - atļautā izmantošana, 

ierobežojumi u.c.; 
31.3.10. zemesgabala sadalīšanu, apvienošanu un citādu robežu pārkārtošanu 

atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai; 
31.3.11. adresācijas principus; 
31.3.12. prasības ēku un būvju novietojumam, arhitektoniskam risinājumam, 

detālplānojuma sastāvā iekļaujot ēku un būvju arhitektoniskā veidola 
vizualizāciju, parādot to novietojumu; 

31.3.13. detālplānojuma realizācijas kārtību, paredzot ceļu un 
inženierkomunikāciju izbūves kārtību. 

31.4. Izstrādājot detālplānojumu, lietus ūdeņu novadīšana jārisina kompleksi ar blakus 
teritorijām. 

31.5. Izstrādājot detālplānojumus un/vai zemes ierīcības projektus apbūves teritorijās, kur 
nav izveidota ielu infrastruktūra un apbūve, kā arī veicot zemesgabala sadalīšanu, ne 
mazāk kā 20% no konkrētās teritorijas jāparedz publiskai ārtelpai (ielu, ceļu, laukumu 
un apstādījumu, kā arī inženiertīklu ierīkošanai). 

31.6. Ja detālplānojumā nepieciešams pielietot jaunus vai detalizētākus zemes izmantošanas 
veidu apzīmējumus, tas ir pieļaujams, paskaidrojot detālplānojuma atbilstošajās sadaļās 
to saistību un atšķirību no pamatapzīmējumiem, kas pielietoti Teritorijas plānojumā. 

31.7. Ja detālplānojuma teritorijas robežās ir noteikti vairāki teritoriju izmantošanas veidi, 
izstrādājot detālplānojumu pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu robežu 
precizēšana, saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības 
detālplānojuma teritorijā, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

31.8. Izstrādājot detālplānojumu un/vai zemes ierīcības projektu, jaunu pieslēgumu 
projektēšana valsts autoceļiem jāsaskaņo ar AS „Latvijas Valsts ceļi”. 

31.9. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20 kV un 0,4 kV EPL 
(gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, 
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esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar 
ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un 
plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

32. Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei 

32.1. Zemes ierīcības projekti izstrādājami zemes vienību sadalīšanai, apvienošanai vai 
robežu pārkārtošanai teritorijām, kurām normatīvie akti neparedz detālplānojumu 
izstrādi. 

32.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos pašvaldība nosaka prasības 
zemesgabalu (zemes vienību) robežu projektēšanai un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanai. 

33. Zemes vienību sadalīšana, apvienošana un robežu pārk ārtošana 

33.1. Jaunu zemes vienību atļauts veidot, sadalot zemes vienību vai pārkārtojot robežas, 
saskaņā ar šiem Apbūves noteikumiem, detālplānojumu un/vai zemes ierīcības 
projektu: 

33.1.1. kuras platība nav mazāka par attiecīgajā teritorijā Apbūves noteikumos 
noteikto minimālo platību; 

33.1.2. ievērojot apkārtējo apbūves teritoriju un zemes vienību robežu struktūru 
un dabiskos robežu elementus; 

33.1.3. ja ir nodrošinātas detālplānojumā un/vai zemes ierīcības projektā 
noteiktas tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa (izņemot valsts galveno 
ceļu), ielas, laukuma vai servitūta ceļa, izņemot gadījumus, ja apvieno 
vienam zemes īpašniekam piederošus un blakus esošus nekustamos 
īpašumus. 

33.2. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana vai robežu pārkārtošana, ja:  

33.2.1. nav iespējams reāli sadalīt kopīpašumā esošās būves, atbilstoši spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām; 

33.2.2. jaunizveidotā zemes vienības platība būs mazāka par attiecīgajā teritorijā 
noteikto minimāli pieļaujamo platību; 

33.2.3. zemes vienības esošais apbūves blīvums vai intensitāte pārsniedz 
attiecīgajā teritorijā pieļaujamo; 

33.2.4. zemes vienības robežas novietotas neievērojot minimālos ugunsdrošības 
attālumus un šo Apbūves noteikumu prasības. 

33.3. Apvienojot, sadalot vai pārkārtojot zemes vienību robežas, aizliegts slēgt koplietošanas 
ceļus, ielas, laukumus vai piebrauktuves. 

33.4. Zemes vienības minimālais lielums ir noteikts katrai atļautajai teritorijas izmantošanai. 
Noteiktais minimālais lielums nav attiecināms zemes vienībām, kas paredzētas 
inženierapgādes infrastruktūras objektu apbūvei (transformatoru apakšstacijas, gāzes 
regulēšanas punkti, mobilo sakaru tīklu iekārtas, sūkņu stacijas, piebraucamie ceļi 
u.tml.objekti). 
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34. Būvtiesību īstenošanas kārt ība un prasības būvprojekt ēšanai 

34.1. Būvtiesības ir ar teritorijas, šiem Apbūves noteikumiem noteiktas un aizsargātas 
fizisku un juridisku personu tiesības veikt būvniecību (visa veida būvju projektēšana 
un būvdarbi). 

34.2. Visa veida būvju projektēšana un būvdarbi Dobeles novada teritorijā veicami saskaņā 
ar Civillikumu, Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem, citu spēkā esošu 
normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu prasībām. 

34.3. Būvniecības ieceres īstenojamas saskaņā ar prasībām, ko nosaka:  

34.3.1. teritorijas plānojums; 
34.3.2.  šie Apbūves noteikumi; 
34.3.3. detālplānojums konkrētajai plānotajai (atļautajai) teritorijai; 
34.3.4. būvju projektēšanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti; 
34.3.5. plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) vai būves nojaukšanas 

projekta uzdevums (BNU), izņemot vienkāršotas rekonstrukcijas un 
renovācijas gadījumos. 

34.4. Būvdarbi ir likumīgi, ja notiek tikai uz normatīvo aktu noteiktā kārtībā izsniegtas 
būvatļaujas vai būvvaldē akceptētas apliecinājuma kartes pamata. 

34.5. Būvprojektam jāatbilst LR likumiem, MK noteikumiem, Latvijas Būvnormatīviem, 
šiem Apbūves noteikumiem, PAU, Pašvaldības vai citu institūciju izdotajiem 
tehniskajiem noteikumiem, inženiertīklu un būvju aizsardzības noteikumiem. 

34.6. Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība un 
noturība, aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā 
būvniecības, tā arī būves ekspluatācijas laikā. 

34.7. Telpu kosmētisko remontu, nemainot ēkas funkciju, plānojumu un būves fasādes, 
nenojaucot vai mainot būves nesošās konstrukcijas, personas drīkst veikt bez 
saskaņošanas ar Pašvaldību. 

34.8. Lai saņemtu projektēšanas atļauju, būvniecības ierosinātājam nepieciešams Novada 
Pašvaldībā iesniegt: 

34.8.1. būvniecības iesniegumu– uzskaites karti; 
34.8.2. iesniegumu ar īsu projektēšanas programmas izklāstu jaunbūvju, esošo 

būvju renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai vai maģistrālo 
inženierkomunikāciju projektēšanai; 

34.8.3. nekustamā īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu 
kopijas; 

34.8.4. zemes robežu plānu; 
34.8.5. īpašuma inventarizācijas lietu, ja uz zemes gabala atrodas esošas ēkas; 
34.8.6. līdzīpašnieku rakstisku piekrišanu, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki; 
34.8.7. būvniecības ieceres skices, ja saskaņā ar Būvniecības likumu, nepieciešama 

būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 
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34.9. Vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumos būvniecības 
ierosinātājam Novada Pašvaldībā jāiesniedz dokumenti, atbilstoši Vispārīgo 
būvnormatīvu prasībām, kas saskaņoti Pašvaldībā. Pēc pārbūves publisko telpu 
platībai, augstumam, inženiertehniskajam risinājumam, vides kvalitātei un citiem 
parametriem jāatbilst normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām. 

34.10. Novada Pašvaldības izsniegtajā PAU nosaka institūcijas, no kurām jāsaņem 
projektēšanas tehniskie noteikumi un/vai saskaņojums, šādos gadījumos: 

34.10.1. VKPAI, ja izstrādā projektus valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu 
teritorijās un to aizsargjoslās (aizsardzības zonās); 

34.10.2. Jelgavas reģionālā vides pārvalde: 

34.10.2.1. MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība kādā reģionālā 
vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai 
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 
paredzētajos gadījumos; 

34.10.2.2. Aizsargjoslu likumā paredzētajos gadījumos; 
34.10.2.3. mežu teritorijas transformācijas gadījumos; 
34.10.2.4. lauku zemes transformācijas gadījumos; 

34.10.3. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales 
reģiona meliorācijas nodaļa; 

34.10.4. VAS „Latvijas Valsts autoceļi” Dobeles nodaļa, ja paredzēts izstrādāt 
projektus: 
34.10.4.1. degvielas un gāzes uzpildes stacijām; 
34.10.4.2. jaunām novada ielām, ceļiem un piebrauktuvēm, kā arī esošo 

ielu un ceļu rekonstrukcijai un renovācijai; 
34.10.4.3. autostāvvietām; 

34.10.5. Veselības inspekcijā, ja paredzēts būvēt, rekonstruēt, renovēt: 
34.10.5.1. veselības aizsardzības iestādi; 
34.10.5.2. sociālās aprūpes iestādi; 
34.10.5.3. izglītības iestādi; 
34.10.5.4. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu; 
34.10.5.5. ražošanas vai pārstrādes uzņēmumu; 
34.10.5.6. peldvietas; 
34.10.5.7. objektus sanitārajās aizsargjoslās; 
34.10.5.8. inženiertīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas iestādes; 

34.10.6. LR Civilās aviācijas aģentūra, ja paredzēts būvēt, ierīkot un izvietot gaisa 
kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, kas minēti likumā 
„Par aviāciju”. 

34.11. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešami šādi dokumenti, kurus pievieno 
būvprojektam: 
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34.11.1. aktualizēts zemesgabala topogrāfiskais plāns (mērogā 1:500) ar īpašuma, 
lietojuma robežām un ielu sarkanajām līnijām digitālā un izdrukas formā. 
Topogrāfiskā plānam jābūt šādās robežās: 
34.11.1.1. ēku projektiem – 6 m aiz īpašuma un/vai lietojuma robežas, 

piegulošās ielas - visā platumā, kaimiņu zemesgabalos jāparāda 
ēku kontūras; 

34.11.1.2. ielu inženiertīkliem – 6 m aiz ielu sarkanajām līnijām. 

34.11.2. būvprojektam jāpievieno šādi dokumenti: 
34.11.2.1. ēkas vai būves tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši MK 

noteikumu prasībām un ēkas inventarizācijas materiāli, kas 
atbilst esošajai situācijai, ja būvprojekts nepieciešams esošās 
ēkas un būves rekonstrukcijai vai renovācijai; 

34.11.2.2. fotofiksācijas materiāli un uzmērījumi, ja to pieprasa Novada 
Pašvaldība; 

34.11.2.3. Novada Pašvaldības atzinumā vai PAU minēto pašvaldības vai 
valsts institūciju izsniegtie noteikumi projektēšanai; 

34.11.2.4. citi materiāli projektēšanai, ja to nosaka šie Apbūves 
noteikumi, detālplānojums vai plānošanas un arhitektūras 
uzdevums. 

34.12. Projekta sastāvu nosaka MK normatīvie akti. Projektam jābūt pietiekamam, lai varētu 
veikt būvdarbus un nodrošinātu to kontroles iespējas. Visu publisku ēku, ražošanas 
ēku, un sabiedriski nozīmīgu ēku būvprojektu sastāvā ir jāiekļauj visu nepieciešamo 
iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tehniskie projekti, saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

34.13. Pēc Pašvaldības pieprasījuma pie projekta izstrādājami papildmateriāli - makets, 
perspektīvu zīmējumi u.c. demonstrācijas materiāli, ēkas fasāžu un to detaļu 
uzmērījumu zīmējumi, fotomateriāli, kā arī būtisku detaļu un mezglu rasējumi, 
aprēķini u.tml. 

34.14. Ja akceptētā būvprojektā: 
34.14.1. ir izdarītas izmaiņas, 
34.14.2. ir beidzies tā derīguma termiņš, 
34.14.3. ir anulēta būvatļauja un būvdarbi vēl nav uzsākti, būvprojekts no jauna 

jāiesniedz Pašvaldībā atkārtotai saskaņošanai vai akceptam. 

34.15. Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst 
akceptētam būvprojektam, būvvaldes un Pašvaldības amatpersonas par minēto 
pārkāpumu sastāda atzinumu un administratīvo pārkāpumu protokolu, ko iesniedz 
izskatīšanai Novada Administratīvajai komisijai. 

34.16. Novada būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Pašvaldībai jautājuma par 
patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves 
nojaukšanu. Ja pieņemts Pašvaldības lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas 
nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks 
nav šo lēmumu izpildījis, Pašvaldība organizē nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar 
nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. 
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34.17. Visi darbi būvobjektos jāveic tā, lai nodrošinātu strādājošo, garāmgājēju un braucēju 
drošību, obligāti ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un noteikumus. 

34.18. Par Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo teritoriju izmantošanu būvniecībā (t.sk. 
sastatņu uzstādīšanu) būvētājam jāsaņem Pašvaldības atļauja. 

34.19. Būvmateriālu un būvgružu īslaicīgai novietošanai ārpus būvžoga jāsaņem Pašvaldības 
saskaņojums. 

35. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaur ācijai, remontam, ēkas un būves vai 
to daļu funkcionalitātes maiņai 

35.1. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkciju maiņu ir nepieciešams saskaņot Pašvaldības 
būvvaldē. 

35.2. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst šo Apbūves noteikumu atļautās 
izmantošanas prasībām. 

35.3. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus 
nekustamajos īpašumos, apgrūtina piekļūšanu tiem, likumīgi uzsākto zemes 
izmantošanu, ēku un būvju ekspluatāciju vai pasliktina vides stāvokli. 

35.4. Pārbūvējot kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas un būves, nav atļauta to fasāžu 
arhitektūras vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (aiļu aizpildījums, 
restojums, portāli, vitr īnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi 
u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. Nav atļauts izmainīt 
kultūrvēsturisko ēku logu un iestikloto ieejas durvju vērtņu dalījumu. 

35.5. Kultūras pieminekļu restaurācija veicama saskaņā ar Pašvaldībā apstiprinātu 
restaurācijas projektu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Citu ēku 
restaurācija veicama saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. 

35.6. Pirms renovācijas uzsākšanas ir jāizstrādā projekts, kas akceptējams Pašvaldībā. 
Arhitektūras pieminekļa renovācijai ir jāsaņem valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspektora nosacījumi. 

35.7. Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja 
pienākums ir veikt ēkas vai būves remontu. 

36. Prasības ēku un būvju nojaukšanai 

36.1. Ēku un būvju nojaukšanai ir nepieciešama Pašvaldības izsniegta nojaukšanas atļauja. 

36.2. Ja avārijas stāvoklī esošas ēkas vai būves stāvoklis rada draudus iedzīvotājiem vai 
degradē ainavu, tā ir jānožogo ar necaurredzamu, estētiski noformētu aizsegu. 
Aizsega novietojums un konstrukcijas risinājums jāsaskaņo Pašvaldībā. 

36.3. Ja ēka vai būve atrodas avārijas stāvoklī, apdraud cilvēkus vai būtiski degradē ainavu 
un vidi, Pašvaldība var uzdot tās īpašniekam ēku nojaukt. Ja īpašnieks neņem vērā 
atkārtotus brīdinājumus, Pašvaldība ir tiesīga tādu ēku vai būvi nojaukt, ar 
nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. 
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36.4. Ēku un citu būvju piespiedu nojaukšanu var veikt tikai pēc Novada domes lēmuma 
pieņemšanas, nojaukšanas projekta akceptēšanas un atļaujas saņemšanas Pašvaldībā, 
izņemot gadījumus, ja nojaukšana paredzēta ar akceptētu būvprojektu esošās ēkas 
rekonstrukcijai vai paredzēts nojaukt mazēku. Būves nojaukšana jāfiksē ar aktu, kuru 
izsniedz Pašvaldības izveidota komisija. 

36.5. Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu nojaukšana veicama saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām par pieminekļu aizsardzību. Jebkuras būves, kas iekļauta 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļa sarakstā, nojaukšana jāsaskaņo ar VKPAI. 

36.6. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jāatstāj vizuāli labā kārtībā. Ja nojauktās ēkas vietā 
sešu mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jāiekārto un jāapzaļumo. 

37. Prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai 

37.1. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras nogulu, 
grunts piesārņojuma, nesagatavotas piekļūšanas, kā arī maģistrālo inženierbūvju vai 
kādu citu apstākļu dēļ, jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana. 

37.2. Sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, 
grunts sanāciju vai nomaiņu, rekultivācijas darbus, maģistrālo inženierbūvju, kā arī ar 
piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi u.tml.) vai pasākumu 
kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt 
apbūvi. 

37.3. Pašvaldības būvvalde PAU izvirza nosacījumus nepieciešamo pasākumu veikšanai: 

37.3.1. apbūvei plānotām teritorijām, kur gruntsūdens līmenis atrodas tuvu zemes 
virsmai, jāparedz tā pazemināšana. Šim nolūkam būvniecības vietās 
jāparedz drenāžas ierīkošana, kā arī pieļaujama vaļēju nosusināšanas 
sistēmu ierīkošana (grāvji, ceļu sāngrāvji, teknes); 

37.3.2. lai novērstu gruntsūdeņa līmeņa celšanos, ir jāsaglabā esošie grāvji, gravas 
un dabīgās noteces. Gadījumos, ja tiek būvēta jauna iela vai piebraucamais 
ceļš, jāparedz tilts vai caurtekas ūdens noteču saglabāšanai un/vai 
izveidošanai; 

37.3.3. novada apbūves teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 
m no grāvju vai gravu krots (augšmalas); 

37.3.4. erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeņu novadīšana, 
gravu gultņu nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana. Virszemes 
ūdeņu noteces nedrīkst izsaukt nogāžu eroziju. 

37.4. Pašvaldības būvvalde var pieprasīt, veicot būvdarbus, maksimāli saglabāt augsnes 
virskārtu, dabisko reljefu un veģetāciju, kā arī pēc būvniecības atjaunot augsnes 
virskārtu. 

37.5. Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 50 cm ir jāsaskaņo ar 
Pašvaldību un attiecīgo inženiertehnisko komunikāciju īpašniekiem, izstrādājot 
vertikālā plānojuma sadaļu detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma 
projektā. Jānodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi neietekmētu blakus 
esošās teritorijas. 
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38. Prasības teritorijas, ēku un būvju uztur ēšanai 

38.1. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt 
kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves, saskaņā ar 
Pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 

38.2. Ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā 
kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens 
notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar 
Pašvaldības būvvaldes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu. 

38.3. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš 
iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos. 
Katram namam ielas pusē ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai 
citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai 
netraucētu kustību pa ietvi. 

38.4. Atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā Pašvaldības saistošo noteikumu prasības.  

39. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārt ība 

39.1. Apbūves noteikumu grozīšanu var pamatot un veikt ar teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

39.2. Priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai 
juridiska persona, bet Pašvaldībai nav pienākums lemt par Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saņemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu 
uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Pašvaldības un augstākstāvošajiem 
teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem. 

39.3. Noteikumus papildina ar no jauna apstiprinātu detālplānojumu sarakstu. 

40. Apbūves noteikumu kontrole un ievērošana 

40.1. Apbūves noteikumu izpildi kontrolē Pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos arī citas institūcijas. 

40.2. Par Apbūves noteikumu pārkāpšanu iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem. 

40.3. Fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst šo Apbūves noteikumu 
pārkāpumus. 

40.4. Pašvaldība, ņemot vērā pārkāpuma veidu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumu par soda apjomu. 

40.5. Par Apbūves noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu administratīvo protokolu 
tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas: 

40.5.1. Novada pašvaldības izpilddirektors; 
40.5.2. novada pašvaldības Būvvaldes amatpersonas; 
40.5.3. Novada pašvaldības policijas amatpersonas. 
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40.6. Administratīvais sods par Noteikumu pārkāpšanu: 

40.6.1. fiziskām personām līdz 250 Ls; 
40.6.2. juridiskām personām līdz 1000 Ls. 



Dobeles novada pašvaldības 
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 

106 

 

V SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS 

Nr.
p.k. 

Detālplānojuma nosaukums Kadastra Nr. Saistošo 
noteikumu 

Nr. 

Datums 

1. J.Čakstes iela 2, Dobelē 4601 008 3215 12 24.09.2009. 
2. „Žubītes” un „Lejzemnieki”, 

Dobeles pagastā 
 3 21.01.2010. 

 

 

  


