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TERMINI UN SKAIDROJUMI 

Aizmugures 

pagalma 

dziļums  

Mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības aizmugures robežu 

un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Aizmugures 

pagalms 

Zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes 

vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves 

aizmugures fasādes sienai. 

Apbūve  Plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, arī 

inženierkomunikāciju, kā arī labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir 

galvenais elements. 

Apbūves 

blīvums  

Procentos izteikta zemes vienības apbūves laukuma attiecība pret tā 

platību. 

Apbūves 

intensitāte  

Procentos izteikta stāvu platības attiecība pret zemes vienības platību. 

Apbūves 

laukums  

Zemes vienības visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot 

pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. 

Ārējais 

sānpagalms  

Sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu. 

Atklāta 

autostāvvieta  

Automašīnu novietošanas veids nozīmē autostāvvietu, kas nav iekļauta 

ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu 

novietošanai uz laiku. 

Atklāta 

uzglabāšana  

Palīgizmantošana, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, 

ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta. 

Automašīnu 

novietošana  

Visi automašīnu novietošanas veidi tās lietošanas laikā, neatkarīgi no 

novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu 

apkopei un remontam. 

Autoosta  Tās izmantošana ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un 

pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem un to 

īslaicīgu novietošanu. 

Autostāvvieta  Automašīnu novietošanas veids, kas ietver vienas vai vairāku 

automašīnu novietošanu uz laiku, kā arī stāvvietas, piebraucamos ceļus 

un vertikālās komunikācijas. 

Biotops  Teritorija, kuru raksturo relatīvi viendabīgs dzīvās un nedzīvās dabas 

kopums. 

Brīvā teritorija  Zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un 

piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība 

procentos no stāvu platības. 

Būtisks 

piesārņojums  

Valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas 

koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav 

atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā. 
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Būve mājlopiem  Tās izmantošana ietver saimniecības ēku mājlopu un mājputnu 

izmitināšanai (kūti), kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu 

glabātuvi un vircas bedri. 

Būvlaide  Līnija zemes vienības iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas 

sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju 

un jebkuru virszemes būvi, ko drīkst ierīkot. 

Būvtiesības  Teritorijas plānojumā noteiktas un ar Apbūves noteikumiem 

nodrošinātas un aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt 

izbūvi. 

Dabas 

piemineklis  

Atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava, klints, 

ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska, 

kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu dabas 

veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī dabas 

pieminekļa tuvākā apkārtne. 

Dabas liegums  Teritorija, kas pārstāv cilvēku darbības maz pārveidotus vai dažādā 

pakāpē pārveidotus dabas kompleksus, reto un izzūdošo vietējo 

savvaļas augu atradnes, dažādiem Latvijas novadiem raksturīgas vai 

unikālas kultūrainavas, izcili skaistas dabas vietas. 

Darījumu 

iestāde  

Tās izmantošana ietver kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrību, 

viesnīcu, moteli, biroju, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu un 

konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestādi, bet neietver 

nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību. 

Daudzstāvu 

daudzdzīvokļu 

nams  

Četru vai piecu stāvu ēka vai tās daļa ar dzīvokļiem, kuriem ir kopīga 

ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot 

priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī 

pagalmus uz zemes vienības. 

Degvielas 

uzpildes stacija  

Tās izmantošana ietver naftas un gāzes produktu, eļļas un smērvielu 

pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un 

automašīnu mazgāšanu. Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas iespēju 

ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu. 

Dvīņu māja  Divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti, katru uz sava 

zemes vienības. 

Dzīvoklis kā 

palīgizmantošan

a  

Atsevišķs dzīvoklis, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un 

palīgtelpām, un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, 

dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli. 

Ēka (nams, 

māja)  

Atsevišķa arhitektoniska, tehniska un konstruktīva virszemes, arī daļēji 

pazemes būve. 

Ēkas augstums  Attālums no ietves virsmas vai pagalma projektētā vidējā līmeņa līdz tai 

augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, 

mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45
o
), kas 

aiztur gaismas plūsmu 45
 o
 leņķī. 

Galvenā būve  Būve, parasti ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai 

izmantošanai uz zemes vienības. 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
6 

Iedibināta 

būvlaide  

Esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos 

zemes vienībās galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas. 

Iekšējais 

sānpagalms  

Sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu. 

Insolācija 

(izsauļojums)  

Rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To 

nosaka LR būvnormatīvi. 

Inženierkomuni 

- kāciju objekts  

Tā izmantošana ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes 

(infrastruktūras) objektus, arī elektroapakšstacijas, 

termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu 

noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un 

atdzelžošanas stacijas. 

Inženiertehniskā

s apgādes tīkli 

un objekti  

To izmantošana ietver virszemes, pazemes un zemūdens 

inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus (ūdensvads, kanalizācija, 

siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas 

vietējo inženiertehnisko sistēmu maģistrālajām inženierkomunikācijām 

un to objektiem. 

Izbūve  Kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu veidu 

teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un 

ainavu veidošanai. 

Izbūves 

teritorija  

Teritorija, arī apbūves zona, kas plānota, izmantota vai nodomāta 

izbūvei. 

Izglītības iestāde  Izmantošana ietver iestādi pamata, vidējās un augstākās izglītības 

iegūšanai, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestādi, kā 

arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām. 

Izmantošana  Plānotas, esoša vai nodomāta zemes un būvju vai to daļas izmantošana, 

kas atbilst plānotai (atļautai) izmantošanai vai neatbilst plānotai 

(atļautai) izmantošanai. 

Kapsēta  Tās izmantošana ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās būves un 

pasākumus. 

Kultūras iestāde  Tās izmantošana ietver kultūras centru, teātri, cirku, kinoteātri, 

koncertzāli, universālas izmantošanas zāli, klubu, muzeju, bibliotēku, 

mēdiju centru un līdzīgu iestādi. 

Lidlauks  Noteikta zemes teritorija vai ūdens akvatorija, kā arī ēkas, objekti un 

iekārtas, kas pilnīgi vai daļēji paredzētas, lai organizētu gaisa kuģu 

pienākšanu un atiešanu (t.i. gaisa kuģu pacelšanos, nosēšanos, 

manevrēšanu un stāvēšanu, pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tranzīta 

pasažieru apkalpošanu, bagāžas, kravas un pasta iekraušanu un 

izkraušanu, kā arī gaisa kuģu tehnisko apkopi, degvielas uzpildi u.c.). 

Lidlauka 

kontrolpunkts – 

Nosacīts punkts, pēc kura konstatē lidlauka ģeogrāfisko atrašanās vietu 

(koordinātes). 

Navigācijas Būves, iekārtas un konstrukcijas (bākas, stoderes u.c.) ar apgaismojumu 
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tehniskie līdzekļi vai bez apgaismojuma, kuras uzbūvētas (uzstādītas) uz zemes vai 

novietotas ūdenī kuģošanas un gaisa kuģu lidojumu drošības 

nodrošināšanai Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa 

telpā. 

Maģistrālā 

inženierkomuni 

- kācija  

Izmantošana ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes 

(infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī maģistrālo transportvadu un 

līdzīgu būvi, kas nepieciešama apgādei ar izejvielām, sakariem, 

enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu 

novadīšanu. 

Mazstāvu 

daudzdzīvokļu 

nams  

Ēka vai tās daļa līdz trīs stāviem ar dzīvokļiem, kam ir kopīga ieeja no 

zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, 

kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemes 

vienības. 

Mazumtirdznie - 

cības un 

pakalpojumu 

objekts  

Ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un 

citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru, 

universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, 

kafejnīcu, pakalpojumu darbnīcu, bet neietver nekādu ražošanu, 

montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību. 

Mežsaimniecība Nozare, kas veic meža uzskaiti, atjaunošanu, kopšanu izmantošanu, 

apsardzību un aizsardzību. 

Nebūtisks 

piesārņojums 

Piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens un augsnes spēju to 

absorbēt un pārstrādāt. 

Paaugstināta 

riska objekts  

Objekti ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka 

dzīvībai, veselībai un īpašumam. 

Palīgizmantošan

a  

Plānota, esoša vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošana, 

pie šādiem nosacījumiem:  

tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to; 

tā ir izvietota tajā pašā zemes vienībā, kur galvenā izmantošana. 

Pārvaldes 

iestāde  

Tās izmantošana ietver šādas nekomerciālas iestādes: valsts un 

pašvaldību dienestu pārvaldes, vēstniecības, prokuratūras, tiesas, pasta, 

policijas, cietuma un ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana neietver 

citas Apbūves noteikumos definētās nekomerciālās iestādes, arī nekādu 

nevalstiskas organizācijas iestādi. 

Ciema nozīmes 

maģistrālā iela  

Izmantošana nodrošina transporta sakarus starp pilsētas daļām un izeju 

uz ārpilsētas autoceļiem. Pilsētas nozīmes maģistrālā iela ietver 

teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar rajona nozīmes 

maģistrālajām ielām un vietējās nozīmes ielām. 

Priekšpagalma 

dziļums  

Mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano 

līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Priekšpagalms  Zemes vienības daļa visā tā platumā no zemes vienības frontes 

(sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās 

fasādes sienai. 
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Rindu māja  Ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalītu ēku uz kopīga vai 

katru uz sava zemes vienības ar neatkarīgām izejām uz priekšpagalmu 

un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai 

un aizmugures sienai. 

Sabiedriskie 

apstādījumi  

Sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un 

labiekārtotas teritorijas ierīkošana un uzturēšana, kas ir brīvi pieejama 

sabiedrībai, un ietver parku, dārzu, mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju, 

ielu un ceļu stādījumus. 

Saimniecības 

ēka  

Tās palīgizmantošana var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas 

novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un 

sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta 

galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par 

saimniecības ēku. 

Sānpagalma 

platums 

Mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežu un 

tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Sānpagalms  Zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no 

zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves 

sānu fasādes sienai. 

Sarkanā līnija  Juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemes vienības 

plānā atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma, atklātas 

autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža. 

Savrupmāja 

(ģimenes māja)  

Ietver brīvstāvošu vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo māju. 

Sociālās aprūpes 

iestāde  

Tās izmantošana ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes 

centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un 

līdzīgiem nolūkiem. 

Sporta būve  Primāri ietver sporta, spēļu un fiziskās nodarbības un ar to saistītās 

sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā 

palīgizmantošana. 

Stāvu platība  Zemes vienības kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, 

platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, 

ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas. 

Stāvu skaits  Ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā 

puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir 

virs ietves virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā 

vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās 

izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība 

ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50 % no ēkas apbūves laukuma. 

Tehniskās 

apkopes stacija  

Izmantošana ietver automašīnu apkopi un labošanu, arī pilnīgu to 

korpusa, rāmja, motora un auto ritošās daļas un riepu remontu, 

krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, 

riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu. 

Vairumtirdznie Izmantošana ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu, 
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cības iestāde  komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu 

vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi. 

Vides 

monitorings  

Sistemātiski vides stāvokļa novērojumi (mērījumi, aprēķini), kas 

nepieciešami vides stāvokļa vērtējumam, vides aizsardzības pasākumu 

plānošanai un to efektivitātes kontrolei. 

Viensēta  Teritorija zemes vienībā, kur drīkst izvietot dzīvojamo apbūvi, kā arī 

tos lauksaimnieciskās ražošanas objektus, kas nav pretrunā ar 

higiēnisko normatīvu prasībām. 

Vieglās 

ražošanas 

uzņēmums  

Tā izmantošana ietver sastāvdaļu ražošanu un montēšanu, lai iegūtu 

mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai un pakalpojumiem derīgus 

galaproduktus, un jebkādu preču, vielu un lietu komplektēšanu, izņemot 

jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, 

fizikālie, radioloģiskie, bakterioloģiskie un akustiskie faktori pārsniedz 

pieļaujamos higiēnas normatīvus. 

Vietējās nozīmes 

iela  

Ietver dzīvojamo ielu, kravas transporta ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), 

parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un nodrošina transporta 

izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver 

teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pilsētas vai 

rajona nozīmes maģistrālajām ielām. 

Vispārīgās 

ražošanas 

uzņēmums  

Ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un 

iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, 

komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu. 

Zemes vienības 

dziļums  

Horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un aizmugures robežu. 

Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē 

taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes 

vienības aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības 

aizmugures robežas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas 

garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra 

virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas. 

Zemes vienības 

fronte  

Horizontāls attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu 

robežām. 

Zemes vienība 

(agrāk – 

gruntsgabals)  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 

norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums. 

Zemes vienības vēsturiskā robeža ir vēsturiski fiksēta apbūves zonas 

pamatvienības (parceles) robeža. 

Zemes vienības 

daļa 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta 

nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs 

nekustamā īpašuma objekts 
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TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI  

 

Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā TIAN) tekstā 

izmantoti šādi spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu, kā arī valsts institūciju 

nosaukumu saīsinājumi: 

TIAN tekstā lietoti šādi saīsinājumi: 

ACL Par autoceļiem, LR likums, pieņemts 11.03.1992. 

AL  Aizsargjoslu likums. LR likums, pieņemts 05.02.1997. 

BL   Būvniecības likums, LR likums, pieņemts 10.08.1995.  

CL  Civillikums 

KL  Krimināllikums, LR likums, pieņemts 17.06.1998.  

KPAL  Par kultūras pieminekļu aizsardzību, LR likums, pieņemts 12.02.1992.  

PL Par pašvaldībām, LR likums, pieņemts 19.05.1994. 

RL   Reklāmas likums, LR likums, pieņemts 20.12.1999.  

ZL  Zvejniecības likums, LR likums, pieņemts 12.04.1995.  

ZDzL  Par zemes dzīlēm, LR likums, pieņemts 02.05.1996.  

VBN Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 

LBN 201-10 Latvijas būvnormatīvs “Būvju ugunsdrošība” Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 498. 

LBN 202-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01, 14.08.2001. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta 

saturs un noformēšana"” 

LBN 405-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01, 2001. gada 16. oktobra Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju 

tehniskā apsekošana"” 

LBN 006-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 006-01, 2001. gada 27. marta Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 

“Būtiskās prasības būvēm”” 

LBN 222-99 Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99, 21.12.2004. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 1035 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes 

ārējie tīkli un būves” 

LBN 211-08  Latvijas būvnormatīvs LBN 211-08, 03.02.2009. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"” 

LBN 208-08 Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08, 21.07.2008. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas 

un būves"” 

LBN 242-02 Latvijas būvnormatīvs LBN 242-02 29.10.2002. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 485. “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju 

ārējie tīkli” 
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MKN Nr. 264 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

MKN Nr. 496 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība“ 

MKN Nr. 235 2003. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 

MKN Nr. 82  2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības 

noteikumi” 

MKN Nr. 1069  2004. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1069 

„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās”; 

MKN Nr. 1269 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 

MKN Nr. 771 2012. gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 771 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem”  

LAPK  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, LR likums, pieņemts 1984. gada 

12. jūlijā 

MKN Nr. 331  2007. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 331 „Paredzētās būves 

publiskās apspriešanas kārtība” 

MKN Nr. 570  2012. gada 21. augustā Ministru kabineta noteikumi Nr. 570 „Derīgo izrakteņu 

ieguves kārtība” 

MKN Nr. 45  2001. gada 30. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu 

izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 

MKN Nr. 982 2006. gada 5. decembra MK. noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras 

objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 

LBN 223-99 Latvijas būvnormatīvs LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, 

15.06.1999. Ministru kabineta noteikumi Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” 

LBN 224-05 Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 “ Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 

būves”, 23.08.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “ Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 

būves”” 

MKN Nr. 470 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 470 "Derīgo izrakteņu 

ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 

MKN Nr. 38 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 38 „Peldvietas 

izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 

MKN Nr. 608 2010. gada 6. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 608 „Noteikumi par 

peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības 

informēšanai” 

MKN Nr. 261 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 261 "Meliorācijas 

sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība 

MKN Nr. 714 2010. gada 03. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 714 "Meliorācijas 

sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=156756&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156756&from=off
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1 IEVADS  

 

Mālpils novada teritorijas plānojums - Mālpils novada saistošie noteikumi Mālpils novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti saskaņā ar 13.10.2011. Latvijas 

Republikas likumu "Teritorijas attīstības  plānošanas likums",  un 06.10.2012.  LR MK 

noteikumiem Nr. 771 " Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem" un Mālpils novada attīstības plānošanas dokumentiem. 

1.1.1 Mālpils novada saistošie noteikumi Mālpils novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi (turpmāk tekstā TIAN) ir ārējais normatīvais akts un kā tāds 

nosaka prasības zemes izmantošanā un apbūvē visiem zemes īpašumiem Mālpils 

novada administratīvajā teritorijā, kuras ir obligātas un saistošas visiem nekustamo 

īpašumu (zeme, ēkas, būves) īpašniekiem vai valdītājiem.  

Saistošie noteikumi sniedz vadlīnijas detalizētākai plānošanai, kas tieši saistītas ar 

ekonomiskajām aktivitātēm un tādēļ var veicināt vai arī ierobežot konkrētas ekonomiskās 

aktivitātes konkrētās ekonomiskās teritorijās. 

1.1.2 TIAN uzdevumi ir: 

1) noteikt novada teritoriālās attīstības tendences; 

2) veicināt Mālpils novada teritorijas ilgtspējīgu un racionālu izmantošanu; 

3) veicināt Mālpils novada dabas resursu ilgtspējīgu attīstību; 

4) veicināt sabiedrības kvalitatīvas dzīves telpas izveidošanu; 

5) reglamentēt zemes īpašnieku tiesības zemes izmantošanā un attīstīšanā; 

6) saskaņot ekonomiskās aktivitātes un investīcijas ar novada attīstības virzieniem; 

7) izvērtēt dažādu projektu atbilstību līdzsvarotai novada attīstībai; 

8) noteikt zemes īpašumu izmantošanas iespējas. 

 

Mālpils novada TIAN noteiktā teritoriju izmantošana grafiski parādīta II. sējumā. 

Ja, noskaidrojot TIAN noteiktās prasības, ir radušās neskaidrības vai jautājumi, nepieciešams 

konsultēties ar Mālpils novada Būvvaldes vadītāju, arhitektu vai teritorijas plānotāju.  
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2 PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOTĀS 

(ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN 

VISPĀRĪGIE APBŪVES NOTEIKUMI  

 

2.1 MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN 

APBŪVES NOTEIKUMU PIELIETOŠANA 

2.1.1 Mālpils novada pašvaldības 2013.gada 29.maija domes sēdes (prot. Nr.6/7) saistošie 

noteikumi Nr.9„Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. grafiskā daļa, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka juridiski noteiktas prasības 

zemes izmantošanā un apbūvē visiem zemes īpašumiem vai valdījumiem Mālpils 

novada administratīvajā teritorijā un ir saistoši visiem zemes vienības īpašniekiem 

vai valdītājiem.  

2.1.2 Mālpils novada TIAN lietojami vienlaicīgi ar II. sējuma „Grafiskā daļa” kartēm 

Mālpils novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000 un Mālpils 

ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000, kurā kartogrāfiski 

attēlots rakstveidā noteikto zemes izmantošanas veidu iedalījums apbūves 

teritorijās. 

2.2 APZĪMĒJUMU PIELIETOŠANA 

Šīs nodaļas apakšpunktos noteiktie apzīmējumi pielietoti, lai attēlotu tekstā un grafiskajā daļā 

atļautās zemes un būvju izmantošanu konkrētā apbūves teritorijā. Noteiktie apbūves teritoriju 

apzīmējumi ar burtiem ievērojami un pielietojami detālplānojumu apzīmējumos, un veicot 

Mālpils novada pašvaldības 2013. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr.9 „Mālpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.- 2024. grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” grozīšanu.  

2.3 ROBEŽAS  

2.3.1 Ja rodas neskaidrības par grafiskajā daļā attēlotajām apbūves teritoriju robežām, tad 

jāievēro nosacījumi, ka: 

1) blīvi apbūvētās teritorijās, t.sk. visu tipu ciemos un savrupmāju apbūves 

teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas vai zemes gabalu kadastra robežas; 

2) teritorijās ar mazu apbūves blīvumu apbūves teritoriju robežas ir zemes gabalu 

kadastra robežas un dabiskās robežas (ūdensteces, mežu masīvi, ūdenstilpes, ceļi 

un stigas u.c.); 

3) jebkuru aizsargjoslu platumi tiek precizēti un noteikti pēc situācijas dabā. Pēc 

instrumentālās uzmērīšanas visu veidu aizsargjoslu aprobežojumi vai 

apgrūtinājumi nostiprināmi Zemesgrāmatā LR likumdošanā noteiktā kārtībā. 

2.3.2 Pirms TIAN lietošanas nepieciešams iepazīties ar citiem LR tiesību aktiem 

plānošanas un būvniecības nozarēs: Būvniecības likumu, Aizsargjoslu likumu un 

tiem pakārtotajiem MK noteikumiem, kā arī citu nozaru (piem., vides, mežu, 

satiksmes infrastruktūras reglamentējošiem normatīvajiem aktiem). 
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3 PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI 

 

3.1 MĒRĶIS 

Mālpils novada TIAN ir instruments Mālpils novada pašvaldības teritorijas attīstības mērķu 

sasniegšanai, lai, reglamentējot zemes īpašnieku vai valdītāju būvtiesības un pienākumus, 

veicinātu novada iedzīvotāju drošību, ērtības un labklājību un nodrošinātu Mālpils novada 

pašvaldības interešu, zemes īpašnieku un valdītāju interešu un vides interešu tiesisku 

līdzsvarotību.  

3.2 DARBĪBAS LAUKS 

3.2.1 Mālpils novada TIAN attiecas uz visu novada teritoriju - t.i. uz visām zemēm 

Mālpils novada administratīvajās robežās un ir saistoši visām juridiskajām un 

fiziskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir zeme, uzsākot jebkuru zemes 

vienību sadalīšanu un zemes ierīcību, ēku un būvju būvprojektēšanu un būvdarbus. 

Mālpils novada TIAN neatbrīvo fiziskas un juridiskas personas no atbildības 

attiecībā uz LR spēkā esošās likumdošanas ievērošanu. 

3.2.2 Mālpils novada TIAN ir brīvi pieejami visiem interesentiem. 

3.2.3 Mālpils novada TIAN ir dotas norādes uz LR likumiem un MK noteikumiem, kas 

tekstā attēlotas ar norādi uz tiesību aktu. 

3.2.4 Minētie tiesību akti regulāri jāpapildina līdz ar to grozījumu spēkā stāšanos. Šie 

papildinājumi nav uzskatāmi par TIAN grozījumiem. 

3.2.5 Mālpils novada TIAN grozījumi sagatavojami kā pašvaldības saistošie noteikumi 

un tie stājas spēkā LR likumdošanā noteiktā kārtībā. 

3.2.6 Grozījumi Mālpils novada TIAN nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu. 

3.2.7 Jebkuras teritorijas lokālplānojums var tikt izstrādāts kā Mālpils novada TIAN 

grozījumu projekts. Lokālplānojuma izstrādāšanas kārtību reglamentē LR tiesību 

akti.  

3.2.8 Jebkuras teritorijas detālplānojums tiek izstrādāts kā Mālpils novada TIAN 

detalizācijas projekts un nedrīkst būt pretrunā ar TIAN prasībām. Detālplānojuma 

izstrādāšanas kārtību reglamentē LR tiesību akti.  

3.3 GALVENIE PAMATPRINCIPI 

3.3.1 Nekādas zemes nedrīkst izmantot un nevienu būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt, 

paplašināt, ierīkot vai izmantot, ja tas neatbilst Mālpils novada TIAN. 

3.3.2 Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai 

zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai, paplašināšanai, 

ierīkošanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi Mālpils novada TIAN 

punkti. 
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3.3.3 Izsniedzot fiziskai vai juridiskai personai pašvaldības institūciju atļaujas vai 

apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai, 

paplašināšanai, ierīkošanai vai izmantošanai, jāievēro, lai tas neskartu citu personu 

intereses. 

3.4 ZEMES VIENĪBAS NEATBILSTOŠA IZMANTOJUMA 

STATUSS 

3.4.1 Ja zemes vienības (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms 

Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. spēkā stāšanās dienas, kas 

nosaka zemes vienības citu zemes izmantošanas veidu, attiecīgajai zemes vienībai 

(nekustamajam īpašumam) ir neatbilstoša izmantojuma statuss. 

3.4.2 Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes vienības (nekustamā īpašuma) īpašnieks ir 

tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība vai cita 

saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši Mālpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024. prasībām. 

3.4.3 Ja zemes vienības (nekustamā īpašuma) īpašniekam vai valdītājam līdz Mālpils 

novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. spēkā stāšanās dienai, kas nosaka 

zemes vienībām citu zemes izmantošanas veidu, ir saskaņots (akceptēts) 

būvprojekts vai izsniegta būves projektēšanas atļauja vai būvatļauja un nav 

beigušies to derīguma termiņi, tad zemes vienībām ir neatbilstoša izmantojuma 

statuss. 

3.5 PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ 

APBŪVE VAI SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV 

ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAI (ATĻAUTAI) 

IZMANTOŠANAI 

3.5.1 Visas neatbilstošās izmantošanas, ja tās likumīgi uzsāktas līdz šī plāna 

apstiprināšanai, var turpināties, ja to neierobežo jauni šo izmantošanu specifiski 

regulējoši normatīvie akti un Mālpils novada pašvaldības saistošie noteikumi. 

3.5.2 Ja zemes vienībai līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai, ir akceptēts 

būvprojekts, izsniegti projektēšanai plānošanas un arhitektūras uzdevums vai 

būvniecībai būvatļauja, un nav beigušies to derīguma termiņi, tad neskatoties uz 

neatbilstoša izmantojuma statusu, zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt 

iesākto darbību. 

3.5.3 Esošās zemes vienības, kuru platība, ielas fronte, dziļums vai citi parametri ir 

mazāki par TIAN noteiktajiem, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, 

ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās apbūves teritorijas 

noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:  

1) ja šādām zemes vienībām tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā 

inženiertehniskā apgāde; 

2) ja ir ievēroti TIAN un citu normatīvo aktu prasības, tai skaitā būvnormatīvi, 

minimālie noteiktie attālumi starp ēkām un līdz zemes vienības robežām. 

3.5.4 Ja teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienā esošās ēkas un būves ir likumīgi     

uzbūvētas, būvētas, pārbūvētas vai paplašinātas ir saņemta būvatļauja, taču daži to 
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raksturlielumi neatbilst jaunajiem TIAN, tad visas likumīgi uzsāktās darbības drīkst 

turpināt, ievērojot nosacījumu, ka šī neatbilstība netiek palielināta. 

3.5.4 Ja pirms pašvaldības teritorijas plānojuma, (lokālplānojuma) un teritorijas 

plānojuma spēkā stāšanās ir uzsākta būvprojektēšana likumdošanā noteiktajā 

kārtībā, bet nav saņemta būvatļauja, Būvvaldei ir jāpārskata būvniecības ieceres 

atbilstība TIAN prasībām, pieprasot izdarīt nepieciešamās korekcijas tehniskajā 

projektā, veicot izmaiņas plānošanas arhitektūras uzdevumā.  

3.6 ESOŠĀS BŪVES UN UZSĀKTĀ PROJEKTĒŠANA UN 

BŪVNIECĪBA 

3.6.1 Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, 

būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 

2024. spēkā stāšanās dienā un pēc spēkā stāšanās dienas, kā rezultātā daži būvju 

raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemes vienības zemes izmantošanas veids 

atbilst Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. prasībām, tad esošās 

būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka: 

1) pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visām tām Mālpils novada teritorijas 

plānojuma 2013. - 2024. prasībām, kam atbilda esošās būves; 

2) nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemes vienības, nepalielinās 

neatbilstību noteikumiem. 

3.6.2 Esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka: 

1) jebkura būves paplašināšana atbilst Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024. prasībām; 

2) paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemes vienības izmantošanu, 

nepalielina neatbilstību noteikumiem; 

3) ja dome nekompensē zaudējumus, iesāktos projektēšanas, būvēšanas, 

pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt; 

4) būvobjektiem, kuru būvdarbi likumīgi uzsākti vai būvdarbu pārtraukums 

reģistrēts Būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru projekta 

risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, 

būvprojekta pārstrāde atbilstoši šo noteikumu prasībām nav nepieciešama; 

5) paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemes vienības, nepalielina 

neatbilstību TIAN. 

 

3.7 NOSACĪJUMI, KĀDI JĀIEVĒRO, IZSTRĀDĀJOT 

LOKĀLPLĀNOJUMU VAI DETĀLPLĀNOJUMU  

Izstrādājot kādai novada teritorijas daļai lokālplānojumu vai detālplānojumu, jānosaka vai 

jāprecizē atbilstoši noteikumiem attiecīgajā apbūves teritorijā: 

1) zemes vienību robežas, proporcijas un izmēri; 

2) zemes vienību apbūves blīvuma vai/ un apbūves intensitātes un brīvās teritorijas 

rādītāji; 
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3) nepieciešamie pagalmi un minimālie attālumi no zemes vienības robežām līdz 

būvēm; 

4) ēku stāvu skaits un būvju augstums; 

5) inženiertehniskā apgāde; 

6) automašīnu novietošana, vietējās ielas un piebraucamie ceļi. 

Izstrādājot konkrētai novada teritorijai detālplānojumu, var noteikt vai precizēt arī citas 

prasības saskaņā ar Būvvaldes izdotiem nosacījumiem.  

 

3.8 IZŅĒMUMI  

3.8.1 Zemes vienības, kas veidojušās zemes reformas laikā un nav sadalītas līdz teritorijas 

plānojuma spēkā stāšanās dienai, bet zemes vienības lielums neatbilst „TIAN” 

minētai minimālai platībai vai ielas fronte neatbilst minimālai platībai, tas ir 

izmantojams atbilstoši plānotai (atļautai) izmantošanai, ievērojot visus pārējos 

„noteikumus”, bet nav sadalāms mazākās platībās kā nosaka šie TIAN. 

3.8.2 Izņēmumi ir gadījumi, kas rodas plānojuma mēroga M 1:10 000 noteiktības un 

augstuma atzīmju nepietiekošas precizitātes vai kadastra informācijas dēļ (robežas 

ierādītas vai digitāli noteiktas), precizējamas detālplānojumā mēroga noteiktībā M 

1:500 un nav uzskatāmas par plānojuma grozījumiem.  

3.8.3 Apbūves intensitāte, minimālais zemes gabala lielums, apbūves blīvums un ēku 

augstuma ierobežojumi, u.c. nav attiecināmi uz inženierkomunikāciju objektiem 

un būvēm, kuru funkcionalitāte nosaka iepriekšminētos rādītājus (transformatori, 

elektro līniju apakšstacijas, torņi un antenu masti, sūkņu mājas, ūdenstorņi, kioski, 

antenas, zibens novade u.c.). 

 

 

3.9 IESNIEGUMA PAR BŪVNIECĪBAS IECERI IESNIEGŠANAS 

UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

3.9.1 Visa veida būvniecību Mālpils novadā jāveic saskaņā ar  Būvniecības likuma, 

Civillikuma, Vispārīgo būvnoteikumu un  šo saistošo noteikumu prasībām un 

ievērojot citus, uz būvniecību attiecināmus Latvijas republikas normatīvos aktus. 

3.9.2 Būvniecību Mālpils novada teritorijā pārzina un kontrolē būvvalde. 

3.10 VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI PIE KĀDIEM IESPĒJAMA 

ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA VAI APVIENOŠANA 

3.10.1 Nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu drīkst veikt tikai ar nekustamiem 

īpašumiem, kuru īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā.  

3.10.2 Zemes vienības sadala un jaunas izveido saskaņā ar teritorijas plānojuma 

izmantošanas prasībām, bet gadījumos, kad izstrādājams lokālplānojums vai 

detālplānojums - arī lokālplānojums vai detālplānojuma prasībām, ievērojot, ka: 
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1) minimālais zemes vienības lielums Mālpils novada teritorijā ir 1200 m
2
 ciemu 

teritorijās un 1 ha pārējā teritorijā. Ar ikreizēju novada Mālpils novada 

pašvaldības domes lēmumu drīkst sadalīt zemi par šīm platībām mazākās zemes 

vienībās sekojošos gadījumos: 

a) ja zeme sadalāma zem kopīpašumā esošām ēkām vai būvēm un tiek nodalīts 

zemes gabals reālās fiziskās daļās zem esošās ēkas, kā robežu nosakot ēkas 

konstruktīvos, nesošos elementus; 

b) ja ārpus apdzīvotajām vietām zeme nepieciešama inženiertehnisko tīklu un 

objektu apbūvei; 

2) zemi savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijām iespējams sākt sadalīt vai 

apvienot tikai pēc detālplānojuma izstrādāšanas. 

3.10.3 Zemes vienības sadala vai apvieno, pamatojoties uz domes  lēmumu  un zemes 

ierīcības projektu. 

3.10.4 Jaunizveidoto zemes vienību platībai, konfigurācijai, izmantošanas mērķim, ēku 

skaitam un izvietojumam zemes vienībā jāatbilst Mālpils TIAN prasībām, bet 

gadījumos, kad teritorijai ir izstrādāts detālplānojums - arī detālplānojuma 

prasībām. 

3.10.5 Jaunizveidoto zemes vienību izmantošanas mērķis stājas spēkā pēc detālplānojuma 

apstiprināšanas Mālpils novada domē un ir par pamatu zemes nodokļa 

aprēķināšanai.  

3.10.6 Katrā jaunizveidotā apbūves zemes vienībā (atdalāmā zemes gabalā) jānodrošina 

piebraukšanas iespēja un iespēja pieslēgties pie inženierkomunikāciju tīkliem 

saskaņā ar Mālpils novada TIAN detalizētām prasībām attiecīgās apbūves 

teritorijās un Plānošanas – arhitektūras uzdevuma nosacījumiem.  

3.10.7 Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana, ja pret to iebilst kāds no 

līdzīpašniekiem. 

3.10.8 Aizliegts sadalīt zemes vienību, ja nav iespējams sadalīt uz tās esošas, kopīpašumā 

esošās ēkas reālās fiziskās daļās, kā robežu nosakot ēkas konstruktīvos, nesošos 

elementus. 

3.10.9 Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana, ja esošais apbūves blīvums pārsniedz 

attiecīgajā teritorijā pieļaujamo vai zemes vienība pēc sadalīšanas būtu mazāka par 

attiecīgajā teritorijā pieļaujamo. 

3.10.10 Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošo publisko telpu - ceļus, 

ielas, laukumus, piebrauktuves, ja to neparedz detālplānojums. 

3.10.11 Atdalot no sākotnējā zemes vienības zemes vienību vai tās daļu, kas ir mazāks par 

minimāli noteikto, drīkst tikai pie nosacījuma, ka atdalītā zemes vienība vai tās 

daļa tiek iekļauta blakusesošā zemes vienības īpašuma sastāvā un veido vienu 

kopīgu zemes vienības ar blakusesošo īpašumu.  
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3.11 ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA (ATDALĪŠANA 

SADALĪŠANA VAI APVIENOŠANA, KONSOLIDĒŠANA UN 

ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI) 

3.11.1 Jaunas zemes vienības, tās sadalot, apvienojot vai pārkārtojot robežas, var veidot 

saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, (lokālplānojumu) un TIAN, 

izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un pēc Mālpils novada pašvaldības pieprasījuma. 

3.11.2 Veidojot jaunas zemes vienības, ir jāievēro šādi nosacījumi ciemos: 

1) jānodrošina tiešas piekļūšanas iespējas no pašvaldības ceļa vai ielas saskaņā ar 

TIAN; 

2) jaunveidojamo zemes vienību platības, kas paredzētas pamatizmantošanai, atbilst 

pašvaldības „TIAN” attiecīgajā teritorijā noteiktai minimālai platībai, izņemot 

jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās 

apgādes tīklu un būvju izvietošanai, šādu zemes vienību veido atbilstoši konkrētā 

objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai; 

3) zemes vienības minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma 

prasības, bet nav mazāks par 20 m vismaz vienai no zemes vienības malām, 

izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams esošas ēkas vai būves funkcionēšanai, 

publiskās infrastruktūras nodrošināšanai un jaunu inženiertehnisko objektu 

izvietošanai. 

3.11.3 Zemes vienību nevar sadalīt un konsolidēt, ja: 

1) to neakceptē visi zemes vai ēku kopīpašnieki, Piekrišanu apliecina pašvaldībā 

iesniegta visu kopīpašnieku parakstīta vienošanās; 

2) sadalīšanas rezultātā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā teritorijā noteikto 

minimālo pieļaujamo platību, izņemot atsevišķus gadījumus, kad uz zemes 

vienības atrodas dažādiem īpašniekiem piederošas ēkas, un atšķirība starp atļauto 

minimālo platību nepārsniedz 20%; 

3) nav iespējams reāli sadalīt kopīpašumā esošās būves atbilstoši būvnormatīvu 

prasībām; 

4) zemes vienības esošais apbūves blīvums vai intensitāte pārsniedz attiecīgajā 

teritorijā pieļaujamo vairāk kā 10%; 

5) ar to tiek apgrūtinātas vai pasliktinātas piekļūšanas iespējas blakus esošajiem 

zemes īpašumiem; 

6) ja nav iespējams reāli, atbilstoši būvnormatīviem, sadalīt kopīpašumā esošās 

būves, ko apliecina sekojoši dokumenti (atkarībā no konkrētās situācijas): katrai 

ēkas daļai derīga būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta (sertificētas fiziskās 

personas vai licencētas juridiskās personas sagatavots būvju tehniskās 

apsekošanas atzinums saskaņā ar (LBN 405-01) par būves (-ju) reālās sadales 

iespējām -sadalei nepieciešamo būvpasākumu akceptēts tehniskais projekts 

atbilstoši tehniskam projektam realizēta būvniecība, objekts nodots 

ekspluatācijā; 

7) zemes gabala robeža nesakrīt ar ēkas ugunsmūri. 
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3.11.4 Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, 

ielas, laukumus, piebrauktuves. 

3.11.5 Jebkurš zemes ierīcības projekts - zemes gabalu sadalīšana, apvienošana vai robežu 

pārkārtošana, ir izstrādājams atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.11.6 Jaunu zemes vienību - nekustamo īpašumu var veidot (atdalot, sadalot vai 

apvienojot) tikai ar Mālpils novada domes lēmumu, pamatojoties uz novada 

teritorijas plānojumu vai apstiprinātiem detālplānojumiem un zemes ierīcības 

projektiem. 

3.11.7 Detālplānojumu izstrādā normatīvajos aktos (16.10.2012. MK noteikumi Nr. 771 

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības  plānošanas dokumentiem”) 

paredzētajos gadījumos. 

3.11.8 Detālplānojumu izstrādā, ciemu teritorijās pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja 

paredzētas vairākas atļautās izmantošanas vienā vai vairākās zemes vienībās.  

3.11.9 Minimālo zemes vienību platību prasības nav attiecināmas uz atsevišķiem 

tehniskiem objektiem kā sakaru torņi, antenu masti, dūmeņi, skatu torņi, stabi, 

transformatoru apakšstacijas un citas līdzīgas inženierapgādes būves. 

3.11.10 Dabas pamatnes teritorijas var tikt iekļautas zemes vienības sastāvā nodrošinot 

minimālos zemes vienību lielumus, veidojot zemes vienības kopējo platību, dabas 

pamatne papildina teritoriju, kurā ir atļauta apbūve un veido brīvo zaļo teritoriju. 

Būvniecība šajos īpašumos iespējama tikai apbūves zonās, nodrošinot TIAN 

prasības. 

3.12 ZEMES VIENĪBAS SADALĪŠANAS UN APVIENOŠANAS 

KĀRTĪBA 

3.12.1 Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Mālpils novada domei 

iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu, rakstiski norādot 

sadalīšanas vai apvienošanas mērķi. Iesniegumam pievieno Zemesgrāmatu 

apliecības kopiju un zemes robežu plānu.  

3.12.2 Mālpils novada domes Būvvalde dod slēdzienu par iespēju sadalīt vai apvienot 

zemes vienības.  

3.12.3 Pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā Būvvalde vienlaicīgi izsniedz zemes 

vienību sadalīšanas vai apvienošanas noteikumus, kuri jāņem vērā, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu. 

3.12.4 Detālplānojums tiek izstrādāts teritorijām, kas attēlotas Grafiskajā daļā  un 

„Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi un gadījumos, kad izstrādes 

nepieciešamību nosaka ar 16.10.2012. LR MK noteikumu Nr. 771 „ Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem”  nosacījumi. 

3.12.5 Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana un izstrāde jāveic saskaņā ar 16.10.2012. 

LR MK noteikumu Nr. 771 „ Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas 

dokumentiem” nosacījumiem un šo noteikumu „Mālpils novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām. 
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3.12.6 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts saskaņā ar 12.04.2011. MK noteikumi Nr. 

288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", un, ja zemes vienības 

sadalīšana notiek: 

1) ārpus blīvas apbūves teritorijām, nemainot esošo nekustamā īpašuma veidu;  

2) blīvas apbūves teritorijās mazstāvu apbūves vajadzībām, ja nenotiek jaunu ielu 

projektēšana un ja tas nav pretrunā ar LR tiesību aktu prasībām vai šo noteikumu 

prasībām.  

3.12.7 Pēc zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšanas nekustāmā īpašuma 

īpašnieks vai valdītājs iesniedz to izskatīšanai Mālpils novada domē. 

3.12.8 LR likumdošanā noteiktā laikā no nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) 

zemes ierīcības projekta akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas 

nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz Mālpils novada domes sēdes protokola 

izrakstu, kurā tiek norādīta sekojoša informācija par:  

1) atļauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu; 

2) adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem; 

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu; 

4) nekustamā īpašuma aprobežojumu, ja tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai 

apvienošanas (servitūti, inženierkomunikācijas u.c.), noteikšanu.  

3.12.9 Pēc pozitīva lēmuma (domes sēdes protokola izraksta) saņemšanas nekustamā 

īpašuma īpašnieks pasūta licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam 

uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes 

īpašumiem saskaņā ar izstrādāto projektu. 

3.12.10 Jaunizveidoto zemes vienību  plānotās (atļautās) izmantošana stājas spēkā pēc 

detālplānojuma apstiprināšana.  

3.13 PRASĪBAS SASKAŅOJUMIEM APGRŪTINĀJUMU 

IZVEIDOŠANAI 

3.13.1 Skaņojumu uz zemes vienības detālplānojuma, zemes ierīcības projekta vai 

būvprojekta ģenplāna lapas var aizstāt ar līgumu, vienošanos par šo 

apgrūtinājumu, kas reģistrēts Zemesgrāmatā vai noteiktā kārtībā sastādīts 

nostiprinājuma lūgums par apgrūtinājuma reģistrāciju Zemesgrāmatā līdz 

konkrētam termiņam vai ēkas nodošanai ekspluatācijā. Būvvalde un dome neatbild 

par gadījumiem, ja apgrūtinājums netiek ierakstīts Zemesgrāmatā 

3.13.2 Ja nepieciešama zemes vienības attiecīgo kaimiņu nekustamo īpašumu īpašnieka(u) 

rakstiska piekrišana - saskaņojums par būvprojekta atsevišķiem risinājumiem, 

attālumu samazināšana līdz robežām un objektiem ( 4.33.5. p., 4.34.2. p. 4.37.5. p., 

6.1.6. p. 6.3. tabulas), ko paredz TIAN (kaimiņu nekustamā īpašuma īpašnieks(i) 

apliecina saskaņojuma tekstu ( sk. nākošo punktu) ar personisku parakstu uz zemes 

vienības būvprojekta ģenplāna lapas, detālplānojuma plānotās (atļautās) 

izmantošanas plāna, zemes ierīcības projektā vai uz teritorijas sadaļas lapas skiču 

projekta lapas vai vietā , kur visprecīzāk attēlots konkrētais skaņojums ar tā 

raksturlielumiem gadījumos, kad tiek dibināts apgrūtinājums. 
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3.13.3 Skaņojuma tekstam jāsatur konkrēta informācija ar konkrētā objekta un īpašuma 

datiem: 

Piemēram:  

Piekrītu(-am) īpašumā „X” attālumu 4,00 m līdz robežai samazināt līdz 1,00 m un apņemos šo apgrūtinājumu 

reģistrēt Zemesgrāmatā par labu īpašumam „X” līdz šis ēkas nodošanai ekspluatācijā vai iepazinos ar projektu 

un piekrītu tā risinājumiem. 

Paraksta oriģināls, tā atšifrējumu, paraksta vieta, datumu. 

3.13.4 Ja uz būvprojekta ģenplāna lapas ir tikai attiecīgais paraksts bez konkrētas 

informācijas, kas tiek saskaņots vai atzīmes, ka piekrītu projektam, skaņojums tiek 

uzskatīts par neesošu. 

3.13.5 Nekustamā īpašuma īpašnieka vai pasūtītāja(-u) projektu (būvprojekta, 

detālplānojuma, skiču projekta, zemes ierīcības projekta u.c.) skaņojuma tekstam 

jāsatur konkrēta informācija: 

Piemēram:  

Iepazinos (-āmies) ar projektu, saprotu (-am) un piekrītu(-am) tā risinājumiem.  

 

Paraksta oriģināls, tā atšifrējumu, paraksta vieta, datumu. 

3.13.6 Apgrūtinājums un skaņojums attiecas tikai uz konkrēto būvi zemes gabalā, ja tekstā 

nav norādīts citādi. 

3.13.7 Dokumentiem uzrādāmi oriģināli un iesniedzamas notariāli apliecinātas kopijas. 

3.13.8 Saskaņojums ir nepieciešamas, bet apgrūtinājums nav jānostiprina Zemesgrāmatā 

par pagaidu būvēm. 

3.13.9 Apgrūtinājums izņemams no Zemesgrāmatas, ja konkrētais objekts vai tā daļa tiek 

nojaukts. Jaunai ēkai vai būvei nepieciešams jauns skaņojums. 
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4 NOTEIKUMI VISĀS MĀLPILS NOVADĀ 

NOTEIKTAJĀS APBŪVES TERITORIJĀS  

 

4.1 PIELIETOJUMS  

4.1.1 Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām apbūves teritorijām. 

4.1.2 Jebkuru apbūves teritoriju, vienlaicīgi ievērojot šo Mālpils novada teritorijas TIAN 

prasības, var izmantot: 

1) automašīnu novietošanai; 

2) publisko apstādījumu ierīkošanai; 

3) vietējas nozīmes inženiertehnisko apgādes tīklu un būvju izvietošanai saskaņā ar 

būvprojektu un tehniskajiem noteikumiem. 

4.2 ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA VISĀS APBŪVES 

TERITORIJĀS 

4.2.1 Visās teritorijās atļauts: 

1) būvēt ēkas vai būves atbilstoši TIAN un detālplānojuma prasībām saskaņā ar 

pašvaldībā akceptētu būvprojektu; 

2) ierīkot publisko ārtelpu, sabiedriskas lietošanas apzaļumotas teritorijas un veikt 

teritorijas labiekārtošanu atbilstoši teritorijas plānojuma, detālplānojuma, zemes 

ierīcības projekta un TIAN prasībām un saskaņā ar pašvaldībā akceptētu 

labiekārtošanas projektu; 

3) izvietot inženiertehniskās būves un inženierkomunikāciju apgādes tīklus un 

objektus, atbilstoši teritorijas plānojuma, detālplānojuma, zemes ierīcības 

projekta un šo TIAN prasībām un saskaņā ar pašvaldībā akceptētu tehnisko 

projektu; 

4) izbūvēt ceļus / ielas atbilstoši detālplānojuma, zemes sadalījuma projekta 

prasībām un saskaņā ar pašvaldībā akceptētu tehnisko projektu; 

5) veikt teritorijas palīgizmantošanu, ievērojot, ka tā ir pakārtota un nav pretrunā ar 

galveno zemes vienības, ēkas vai būves izmantošanu; 

6) Apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa tehniskus risinājumus 

tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

 

4.3  AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA VISĀS APBŪVES TERITORIJĀS 

4.3.1 Nevienā teritorijā nav atļauta tāda zemes, ēku un būvju izmantošana, kas rada 

apdraudējumu iedzīvotājiem vai izraisa būtisku vides piesārņojumu – nepieļaujami 

augstu risku vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var 

apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar uguns briesmām, 

troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu un tml. 
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4.3.2.  Aizliegts ierīkot (vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai laukumos) atkritumu, lupatu, 

metāllūžņu, nolietotas tehnikas un automašīnu, būvgružu glabāšanas laukumus, ja vien 

šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savākšanai.  

4.2.2 Aizliegts ierīkot ciemu teritorijās karjerus būvmateriālu un augsnes iegūšanai.  

4.2.3 Aizliegts izmantot ciemu teritorijā jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā 

dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemes 

vienībai ir būvlaukuma statuss vai ceļojuma treileru novietošana paredzēta tūristu 

vajadzībām. 

4.2.4 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās ievērot aprobežojumus saskaņā ar AL 35. 

pantu un 37. pantu. 

4.4 PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI  

4.4.1 Nav atļauts veidot tādas zemes vienības, kurām nav nodrošināta piekļūšana līdz 

koplietošanas ceļam vai ielai. 

4.4.2 Nav atļauts projektēt, būvēt vai citādi izmantot ēkas, būves un zemi, ja nav 

nodrošināta tieša piekļūšana - tas ir, zemes vienība nerobežojas ar ceļu, ielu, 

piebraucamo ceļu, vai arī piekļūšanu tai nenodrošina servitūts. 

4.4.3 Apbūves teritorijās jānodrošina brīvas ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas 

piekļūšanas iespējas pie ēkām un būvēm, paredzot piebrauktuves un 

caurbrauktuves (perimetrālās apbūves gadījumā). To parametrus pieņem atbilstoši 

attiecīgo ēku un būvju projektēšanas būvnormatīviem. 

4.4.4 Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvēm var 

izvietot ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, publiskām 

iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām 

kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un 

ietvi. 

4.4.5 Piekļūšanu īpašumam vai piebraucamo ceļu visā tā garumā līdz pašvaldības vai 

valsts ceļam parāda detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā. Šī piebrauktuve 

jāuztur kārtībā zemes vienības (-u) īpašniekam (-iem), kas izmanto piebrauktuvi 

(ceļu vai ielu). 

4.4.6 Piebraukšanu nodrošina zemes vienībām, kas nerobežojas ar valsts vai pašvaldībai 

piederošu ceļu, ielu vai laukumu, piekļūšanu līdz valsts vai pašvaldībai piederošam 

ceļam, ielai vai laukumam nodrošina ceļa servitūts: 

1) kas reģistrēts Zemesgrāmatā par labu konkrētam īpašumam (īpašuma zemes 

vienībai) līdz valsts vai pašvaldības ceļam. 

4.4.7 Ceļa servitūtu apliecina: 

1) ieraksts Zemesgrāmatā ar pievienotu servitūta ceļa izvietojuma shēmu  

2) ceļu servitūtu shēmu saskaņo ar Mālpils novada būvvaldes attiecīgo 

amatpersonu. 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 25 

4.4.8 Piekļūšanu īpašumam  nodrošina ceļš ar nodalījuma joslas minimālo platumu, 

ciemos iela ar minimālo platumu sarkanajās līnijās (brauktuves platums saskaņā ar 

normatīviem aktiem), neatkarīgi no to piederības: 

1) no 2 līdz 15 dzīvojamām mājām un Būvvaldes noteiktos gadījumos - publiskiem, 

rūpnieciskiem un tehniskiem objektiem pēc to funkcijas un ugunsdrošības 

prasībām: ne mazāk kā 6-18 m platumā; 

2) visos pārējos gadījumos saskaņā ar likumu Par autoceļiem 27.¹ pantu (2) 

apakšpantu 5) punktu ne mazākā 19 m platumā jeb no autoceļa ass uz katru pusi 

ir 9,5 metri  vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.  

4.4.9 Apbūves teritorijās ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku būvnormatīviem 

un LBN 201 -10. 

4.4.10 Plānojot jaunus vai rekonstruējot esošus ceļus vai ielas, ja piebrauktuve veido 

strupceļu, tās noslēgumā jāparedz apgriešanās laukums saskaņā ar LBN 201-10. 

4.4.11 Iebrauktuvi vai piebraucamo ceļu, laukumu un ielu izveido saskaņā ar spēkā 

esošiem normatīviem aktiem.  

4.4.12 Jebkurai ēkas daļai ar citu funkciju (papildizmantošanai: dzīvoklim, tirdzniecības 

un/vai pakalpojumu objektam, garāžai, u.c.) ir jānodrošina piekļūšana atsevišķi no 

citām izmantošanām. Ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu piekļūšanu, 

papildizmantošana nav pieļaujama. 

4.4.13 Piebrauktuves īpašumam jāveido, pirmkārt, no iespējami zemākas kategorijas ceļa 

vai ielas. Lokālo ceļu saisti ar valsts autoceļu tīklu jāparedz pieslēdzoties tikai 

esošajiem pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, tā nodrošinot 

"pakāpeniskuma" principu. 

4.4.14 Tiešas iebrauktuves no ielas vai ceļa izmaiņas, kas neatrodas tuvāk par 3 m no 

kaimiņu zemes gabala robežām, nav uzskatāmas par detālplānojuma vai zemes 

ierīcības projekta grozījumiem. 

4.5 SPECIĀLIE PASĀKUMI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM 

VAJADZĪBĀM 

4.5.1 Vides pieejamība cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību traucējumiem jānodrošina 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.5.2 Projektējot novada teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi, lai tajās netraucēti 

un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti saskaņā ar Vispārīgo 

būvnormatīvu, LBN 211-98, un LBN 006-00 7. p.  

4.5.3 Projektējot ēkas un būves, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem tai skaitā 

esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcija vai kapitālais remontu projektiem 

jānodrošina to pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar dzirdes 

invaliditāti, ar redzes invaliditāti. 

4.5.4  Optimālais kāpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet nekādā gadījumā tas nedrīkst 

būt lielāks kā 1:12 (6 %). 
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4.5.5 Publiskās ēkas, kuras ir kultūrvēsturiski pieminekļi vai kuras atrodas 

kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā, vai kuri ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisko 

objektu sarakstā un to arhitektūra un tehniskie parametri nepieļauj normatīvo 

prasību izpildi pilnā apmērā, pieļaujama skaņu signāla, ar ierunāšanas iespējām, 

izvietošana pie ēkas ieejas. Skaņu signāls jāizvieto atbilstošā augstumā un jāaprīko 

ar invalīdu zīmi. 

4.5.6 Esošās publiskās ēkās, kuru tehniskie parametri nepieļauj normatīvo prasību izpildi 

pilnā apmērā, pieļaujama skaņu signāla, ar ierunāšanas iespējām, izvietošana pie 

ēkas ieejas. Skaņu signāls jāizvieto atbilstošā augstumā un jāaprīko ar invalīdu 

zīmi. 

4.5.7 Rekonstruējot esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu 

personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes 

pakalpojumus saņemt citā veidā. 

4.5.8 Katrā sabiedriskas lietošanas autostāvvietā vismaz 5 % no stāvvietu skaita, bet ne 

mazāk kā viena autostāvvieta jāparedz speciāli pielāgota cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām – 3,5 m platas, vietās, kas atrodas iespējami tuvāk pie galvenās ieejas 

durvīm.  

4.5.9 Jāparedz speciālas vietas skatītāju tribīnēs cilvēkiem ratiņkrēslos – 2 m x 2 m 

laukumi ar horizontālu virsmu. 

4.5.10 Publiski pieejamās atpūtas teritorijās un ēkās jāparedz speciāli pielāgotas tualetes 

cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

4.5.11 No jauna izbūvējot ielas vai rekonstruējot paredzēt: 

1) atšķirīgus segumus bīstamās vietās cilvēkiem ar redzes traucējumiem; 

2) kontrastējošas krāsas marķējumus; 

3) atbilstoša slīpuma uzbrauktuves trotuāra apmalē vienā līmenī ar brauktuves 

segumu; 

4) ietves apmales paaugstinājumu pie brauktuves malas; 

5) ietves slīpumu ne lielāku par 3%. 

4.5.12 Reklāmas stendus, atkritumu tvertnes, velosipēdu novietošanai paredzētās iekārtas, 

telefonu, bankomātu un citi iespējamie šķēršļi novietojumi tā, lai tie netraucētu 

ratiņ krēslu lietotāju pārvietošanos, ievērot LBN 201-10. 

4.6 PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU NOVIETOJUMAM UN TO 

AUGSTUMAM 

4.6.1 Ēku un būvju novietojumu pret ielu nosaka ielas sarkanā līnija un būvlaide.  

4.6.2 Ēku un būvju novietojumu pret autoceļu nosaka autoceļa aizsargjosla. 

4.6.3 Visa veida virszemes ēkas un būves attiecībā pret ielu projektējamas, ievērojot 

būvlaidi, kas nosaka vistuvāk ielai novietojamo ēku vai būvju atrašanos. 
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4.6.4 Ielai vai ceļam vistuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes gabala izmantošanas 

veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes 

administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.  

4.6.5 Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai pret 

ielu vērstās ēkas fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.  

 

5.1. attēls. Ēku stāvu noteikšana 

 

4.6.6 Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā 

atrodas, izņemot šādus gadījumus:  

1) būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes 

vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 m aiz sarkanās līnijas un ne 

zemāk kā 3,0 m virs ietves; 

2) būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes gabaliem). 

4.6.7 Ēku un būvju augstuma nosacījumi noteikti katras konkrētās apbūves un teritorijas 

izmantošanas nosacījumos.  
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4.6.8 Mālpils novada TIAN noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu 

arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai 

televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas 

torni vai kupolu, uguns novērošanas torni, elektrisko sakaru būvi, 

lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģiskajiem objektiem.  

4.6.9 Jāparedz nepieciešamās ugunsdrošības atstarpes starp perspektīvajām dažādas 

ugunsdrošības pakāpes un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm saskaņā ar spēkā 

esošām normatīvo aktu prasībām. 

4.6.10 Saskaņā ar LR normatīvajiem aktu prasībām jāparedz nepieciešamās piebrauktuves, 

caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnikai, veidojot perspektīvo 

ielu un ceļu shēmu. 

4.6.11 Ēku, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju, kuru 

augstums ir vairāk nekā 100 metri, un kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu 

drošību, izvietojums jāsaskaņo ar iestādēm, kuru pārziņā atrodas Mālpils lidlauks. 

4.6.12 Būvējot ēkas, kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz 

lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, 5 kilometru rādiusā no tā – vai kuri 

sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu, papildus 

citu normatīvo aktu prasībām saņemama Civilās aviācijas aģentūras atļauja. 

4.7 PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN BŪVĒM 

MĀJLOPIEM  

4.7.1 Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves nav atļauts izvietot : 

1) publiskās apbūves teritorijās,  

2) apstādījumu teritorijās; 

3) daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās. 

4.7.2 Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši 

veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. 

4.7.3 Saimniecības ēkas aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.  

4.7.4 Saimniecības ēkas aizliegts ierīkot tuvāk par 4 m no zemes vienības iekšējās sānu 

vai aizmugures robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu 

zemes vienību īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstu uz 

zemes vienības plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz zemes vienības robežām 

drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības 

ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībās jābūt ne mazākam par 6 

m un ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemes vienības robežas. 

4.7.5 Vircas krājbedres un organisko mēslu kompostēšanas laukumi jāiekārto atbilstoši 

27.07.04. LR MK noteikumiem Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un citiem LR tiesību aktiem.  

4.7.6 Visās apbūves teritorijās mājlopiem paredzētu ēku nedrīkst: 

1) izvietot priekšpagalmā un ārējā sānu pagalmā; 
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2) izvietot uz apbūves līnijas; 

3) ierīkot par 50 m tuvāk no teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta; 

4) ierīkot tuvāk par 30 m no kaimiņu dzīvojamo ēku telpu logiem teritorijās, kur 

mājlopu nav turēšana atļauta; 

5) vircas bedrēm jābūt betonētām, ar hidroizolāciju, tās jānosedz. 

 

4.8 PRASĪBAS ĒKAS UN BŪVES VAI TO DAĻU 

FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI 

4.8.1 Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajos stāvos, ja tos 

iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas un šo telpu ekspluatācija pēc 

pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

4.8.2 Par publiskām telpām (mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem) 

aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas telpas 

(piemēram, koridorus, vējtverus u.c.). 

4.8.3 Visu veidu ēku funkciju maiņa un ierīkošana notiek saskaņā ar 01.04.1997. MK 

noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi”, iesniedzot būvvaldē apliecinājuma 

karti.  

4.9 PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU UN VELOSIPĒDU 

NOVIETOŠANAI  

4.9.1 Auto stāvlaukumi un velosipēdu novietnes obligāti jānodrošina zemes vienībās, 

kuru izmantošana ir sabiedriskās, darījumu un rekreācijas apbūves vajadzībām, un 

daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijās.  

4.9.2 Pazemes autostāvvietas atļauts izvietot sabiedriskās, darījumu, daudzdzīvokļu, 

satiksmes un inženiertehniskās apbūves teritorijās, ievērojot normatīvo aktu 

prasības. 

4.9.3 Atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu 

skaita vietējos normatīvus: 

1) tirdzniecības objektos, sadzīves pakalpojumu objektos un izstāžu zālēs: uz 10 m
2
 

tirdzniecības zāles un izstāžu zāles platības - 4 automašīnas; 

2) restorānos, kafejnīcās uz 10 vietām – 2 automašīnas; 

3) sporta būvēs, konferenču zālēs uz 20 skatītāju vietām – 5 automašīnas; 

4) atpūtas kompleksos uz vienlaikus 10 apmeklētājiem – 2 automašīnas; 

5) pludmalēs un atpūtas zonās uz vienlaikus 10 apmeklētājiem – 3 automašīnas; 

6) viesnīcās, moteļos un kempingos uz 10 vietām – 3 automašīnas; 

7) īslaicīgas atpūtas objektos uz vienlaikus 10 apmeklētājiem – 1 automašīna; 

8) tirgos uz 2 tirdzniecības vietām – 1 automašīna. 
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4.9.4 Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu rūpniecības objektu un 

inženiertehniskās apbūves teritorijās nosaka atbilstoši funkcionālajai 

nepieciešamībai.  

4.9.5 Autostāvvietas izvieto uz tās pašas zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs 

autostāvvietas paredzētas. 

4.9.6 Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad kopējo 

nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai 

nepieciešamo autostāvvietu skaitu.  

4.9.7 Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod 

ekspluatācijā reizē ar šo objektu. 

4.9.8 Iežogotām atklātām autostāvvietām pirms vārtiem izveido priekšlaukumu vismaz 6 

m platumā. 

4.9.9 Atklātas autostāvvietas no dzīvojamām teritorijām norobežo ar apstādījumu joslu. 

4.9.10 Autostāvvietu iesegumos, kur tas iespējams, vēlams izmantot ar šķembām stiprinātu 

zālienu, zāles klāju ar ģeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un 

zālāja kombinācijas. 

4.9.11 Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3 m. 

4.9.12 Minimālie vienas autostāvvietas izmēri ir vismaz 3 m reiz 5 m.  

4.9.13 Izbūvējot vienstāvu garāžas vieglajām automašīnām, kā nepieciešamā zemes platība 

jāpieņem vismaz 30 m2 uz vienu garāžas boksu vieglās automašīnas novietošanai.  

4.10 PRASĪBAS IELU UN CEĻU IZBŪVEI  

4.10.1 Minimālais brauktuves platums 2,5 m ar apmales platumu 1 m. 

4.10.2 Ielu krustojumu noapaļojuma rādiusi:  

c) maģistrālajām ielām – vismaz 15 m; 

d) reģiona ielām – vismaz 8 m; 

e) dzīvojamām un vietējas nozīmes ielām (arī servitūtu ceļiem) – vismaz 6 m. 

4.10.3 ielu klasifikāciju skatīt 8.9 nodaļā tabulās 8.13. un 8.14. 

4.10.4 zemes vienībām, kas nerobežojas ar valsts vai pašvaldībai piederošu ceļu, ielu vai 

laukumu, piekļūšanu līdz valsts vai pašvaldībai piederošam ceļam, ielai vai 

laukumam nodrošina ceļa servitūts. 

 

4.11 PRASĪBAS SATIKSMES KUSTĪBAS DROŠĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI  

4.11.1 Pie ielu krustojuma, 
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apbūvējot zemes gabalu, kas tieši robežojas ar ielām, jāievēro normatīvajos aktos 

noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. Pārredzamības trīsstūra malu 

garumus atkarībā no ielas nozīmes nosaka pēc saskaņošanas ar VAS „Latvijas valsts 

ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļu (skat. 6.2. att.). 

4.11.2 Ja būves nepieciešams izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un risinājums atbilst šo 

noteikumu prasībām, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta kustības 

drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm. 

4.11.3 Ne tuvāk kā 2 m no ceļa nodalījuma joslas, vietās kur ceļa segums ir grants vai 

šķembas, drīkst ierīkot  blīvu krūmāju vai koku stādījumus  

 

 

 

5.2. attēls. Redzamības brīvlauks 

 

4.12 PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM  

4.12.1 Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:  

1) visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, detālplānojumiem, institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem un Būvvaldes nosacījumiem; 

2) jaunas inženierkomunikācijas ciemu teritorijā izvieto, galvenokārt, joslā starp 

ielu sarkanajām līnijām, ceļu aizsargjoslā vai joslā starp ielas sarkano līniju un 

būvlaidi; 

3) galvenos objektus inženiertehniskajai nodrošināšanai (inženierbūves) izvieto 

tehniskās apbūves, transporta infrastruktūras un rūpniecisko objektu apbūves 

teritorijās; 
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4) visu veidu inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas 

sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana; 

5) inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto 

inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz to novada domē (Būvvaldē) 

digitālā un izdrukas veidā; 

6) ēka obligāti jāpieslēdz centralizētām inženierkomunikācijām, ja attālums līdz 

tuvākai esošai iespējamai pieslēgšanās vietai nepārsniedz 50 m. 

4.12.2 Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai un elektroapgādei: 

1) esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, 

pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Tās būvē saskaņā ar vides 

aizsardzības un vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaņo attiecīgajās 

valsts un pašvaldības institūcijās; 

2) esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas 

kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu 

bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Tās būvē saskaņā ar vides aizsardzības un 

vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un 

pašvaldības institūcijās; 

3) izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, apdzīvotajās 

vietās trases iebūvē pazemes kabeļlīnijās. 

4.12.3 Prasības elektronisko sakaru tīkliem: 

1) ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums Par telekomunikāciju tīkla robežu, 

tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas 

saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu: 

a) lielos uzņēmumos jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, 

atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

b) privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 

04.04.2006. LR MK noteikumiem Nr. 257 „Elektronisko sakaru tīkli”; 

c) horizontālie attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm un 

komunikācijām jāpieņem ne mazāki par to aizsargjoslu platumiem. 

4.13 PRASĪBAS PAGALMIEM 

4.13.1  Prasības pagalmiem apbūves teritorijās:  

1) būves zemes gabalā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus – 

priekšpagalmu, iekšējo un ārējo sānpagalmu, aizmugures pagalmu; 

2) viena zemes vienības pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemes vienības 

pagalma daļu; 

3) pagalmus uztur kārtībā, tīrus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem; 

priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes 

(būvmateriālu, kurināmā u.c.).  

4.13.2 Prasības pagalmiem Mālpils novada ciemu teritorijās: 
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1) priekšpagalmu – nedrīkst apbūvēt, uz tā nedrīkst atrasties ēkas vai citas 

virszemes būves vai to daļas, izņemot: 

f) vides dizaina objekti (piemēram, saulessargi, markīzes, strūklakas un reklāmas 

objekti, skulptūras, soliņi un žogi; 

g) arhitektoniskas detaļas un veidojumi, t.sk. sliekšņi, skursteņi, teknes, kas no 

ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0,5 m; 

h) kāpnes, erkeri, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1 m; 

i) balkoni, segtas un nesegtas terases, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 2,5 m; 

j) priekšpagalmā – ierīko zālāju, dekoratīvos stādījumus, izvieto labiekārtojuma 

elementus: iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes 

ķermeņus u.c.; 

k) priekšpagalma dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus vēlams 

saskaņot vienas ielas vai redzamības robežās; 

l) priekšpagalmu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā var nožogot, izstrādājot 

labiekārtojuma projektu. 

 

 

5.3. attēls. Pagalmi. To tipi un novietojums.  
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4.13.3 Renovējot (rekonstruējot) daudzdzīvokļu mājas, būvējot jaunas ēkas vai esošajām 

ēkām mainot tās funkciju, jāveic apkārtnes labiekārtošana saskaņā ar būvprojekta 

sastāvā ietilpstošo labiekārtojuma projektu. Nododot objektu ekspluatācijā, ir jābūt 

veiktai teritorijas labiekārtošanai.  

4.14 PRASĪBAS ŽOGIEM  

4.14.1 Žogus ierīko: 

1) ielas vai ceļa pusē – pa ielas/ceļa sarkano līniju; 

2) stūra zemes vienībās – pa redzamības brīvlauka līniju; 

3) gar ūdens objektiem –  ne tuvāk par tauvas joslas robežu; 

4) funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības; 

5) pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām.  

4.14.2 Ja kaimiņi nevar vienoties par robežu žoga veidu un augstumu, to ar lēmumu 

nosaka Mālpils novada Būvvalde. 

4.14.3 Žogu minimālā caurredzamība novada un ciemu teritorijā atkarībā no žoga 

augstuma ir šāda: 

1) līdz 1 m augstam žogam – bez ierobežojumiem; 

2) līdz 1,45 m augstam žogam – 30 %; 

3) līdz 1,75 m augstam žogam – 50 %; 

4) par 1,75 m augstākiem žogiem – 80 %; 

5) rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijās teritorijas atļauts nožogot ar 

necaurredzamu žogu. 

4.14.4 Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu/ceļu un laukumu teritorijā. 

4.14.5 Žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku 

stilu un esošajiem kaimiņu žogiem. 

4.14.6 Aizliegta dzeloņstiepļu un nekvalitatīvu materiālu (metāllūžņu, plastmasas 

atgriezumu u.tml.) izmantošana žogu būvniecībā. 

4.14.7 Gar ielām un ceļiem, kurām nav asfalta seguma līdz tā ieklāšanai pieļaujami 2,0 m 

un augstāki blīvi dzīvžogi vai koku un krūmu stādījumi putekļu barjeras 

veidošanai, ievērojot pārredzamības  nodrošinošus normatīvus. 

4.14.8 Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos. Apbūvētas 

zemes vienības drīkst būt neiežogotas. 

4.14.9 Žogs gar pašvaldības ceļu ārpus ciemu robežām neatkarīgi no īpašuma robežas 

izvietojams ne tuvāk kā 9,5 m no ceļa ass. 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 35 

4.15 ĒKAS NOSAUKUMA ZĪME UN KAROGA TURĒTĀJS  

4.15.1 Zemes vienību un ēku īpašniekiem jānodrošina, lai pie katras galvenās būves 

zemesgabalā vai galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas nosaukuma vai 

numura zīme. To parasti piestiprina pie katras mājas 2,5 līdz 3,0 m augstumā ceļa 

fasādē labajā pusē raugoties no ceļa vai ēkas fasādes malā, kas tuvāka galvenajai 

ieejai. Ja mājas nosaukuma vai numura zīme nav skaidri saskatāma no ceļa, zīmei 

jābūt arī pie žoga vārtiņiem zemesgabalā vai piebraucamā ceļa. 

4.15.2 Stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu 

piestiprināta pēc Mālpils novada pašvaldībā noteikta etalona izgatavota plāksnīte 

ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes attālumam no žoga vai 

būves stūra jābūt (0,1-1,0) m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina (2,5-3,0) m 

augstumā no zemes līmeņa. 

4.15.3 Ēku mājas nosaukuma vai numura zīmes un lauku viensētu norādes izgatavo pēc 

noteikta parauga, ko apstiprinājusi Mālpils novada pašvaldība. 

4.15.4 Lauku teritorijās, kur ceļš (ceļi) ved uz vairākām mājām, ceļu sazarošanās vietā, kas 

atrodas tālāk par 1 km no iepriekšējās norādes, īpašnieks uzstāda vēl vienu norādi. 

4.15.5 Ciemu teritorijās ceļu un ielu krustojumos jāuzstāda norādes zīmes ar norādēm uz 

īpašiem objektiem. 

4.15.6 Norādēm uz dabas objektiem, kultūras pieminekļiem un teritorijām izmanto 

normatīvajos aktos noteiktiem paraugiem izgatavotas zīmes. 

4.15.7 Zemes vienības īpašnieka pienākums ir pie būves ceļa vai ielas fasādes piestiprināt 

karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga 

uzvilkšanai. 

4.15.8 Ēkas mājas nosaukuma zīmei vai numura zīmei un karoga turētājam jābūt 

piestiprinātiem pirms ēku nodošanas ekspluatācijā. 

4.16 ATTĀLUMI STARP ĒKĀM  

4.16.1 Ja LR tiesību akti nenosaka citādi, attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un 

sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar šajos noteikumos 

noteiktām izsauļojuma un ugunsdrošības prasībām. 

4.16.2 Insolācijas (izsauļojuma) prasības: 

1) dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai, izņemot pirmsskolas 

izglītības iestādes un izglītības iestādes, jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju 

nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 h dienā, laika posmā no 22. marta līdz 

22. septembrim; 

2) izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, 

jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga to telpu insolācija, kas noteiktas sanitāros 

un būvnormatīvos. 

4.16.3 Ugunsdrošības prasības. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, 

publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un rūpnīcu un 
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lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām – jāparedz atbilstoši Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Nosakot ugunsdrošības attālumus, 

jāievēro Valsts ugunsdrošības noteikumu, kā arī LBN 201-10 prasības. 

4.17 PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU ELEMENTIEM 

4.17.1 Prasības fasādēm un jumtiem: 

1) ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un 

lietus ūdens novadīšanas sistēmu; 

2) fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai; 

3) jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala; 

4) ja ēka novietota uz ielas sarkanās līnijas, to vismaz ielas pusē aprīko ar lietus 

ūdens novadīšanas sistēmu. Lai notekcaurules netraucētu gājēju kustību un lietus 

ūdens nebojātu ēkas sienas, notekcauruļu galus izvieto ne augstāk kā 15 cm virs 

ietves un ne tālāk kā 25 cm no ārsienas; 

5) daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. 

4.17.2 Prasības logiem, durvīm, lodžijām, balkoniem un reklāmām: 

1) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic 

pēc visai mājai vienota fasādes izmaiņu projekta; 

2) lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic atbilstoši 

Būvvaldē akceptētam projektam; 

3) jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši Būvvaldē 

akceptētam fasādes projektam; 

4) izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus vizuālās informācijas materiālus 

izvieto atbilstoši Būvvaldē akceptētam vides dizaina projektam. 

4.18 PRASĪBAS ĀRTELPAI - TERITORIJAS 

LABIEKĀRTOJUMAM UN ELEMENTIEM, TO 

VIZUĀLAJAM UN MĀKSLINIECISKAJAM 

NOFORMĒJUMAM 

4.18.1 Prasības apgaismes ķermeņiem: 

1) ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus 

apgaismes ķermeņus. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts 

izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus; 

2) laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz 

stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam 

jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās; 

3) apgaismes ķermeņus pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. 

Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs; 

4) dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina 

ar apgaismojumu; 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 37 

5) izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums 

netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves 

apstākļus. 

4.18.2 Prasības citiem ārtelpas elementiem: 

1) ciemu teritorijās stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes 

un līdzīgus objektus novieto gatavus atbilstoši Būvvaldē saskaņotam novietnes 

plānam; 

2) ārpus ciemu teritorijām stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, 

nojumes un līdzīgus objektus novieto atbilstoši izstrādātam un Būvvaldē 

saskaņotam novietnes plānam; 

3) pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un 

darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas; 

4) pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju Savrupmājas pagalmā var 

uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu. 

4.19 PRASĪBAS RELJEFA UN AUGSNES VIRSKĀRTAS 

AIZSARDZĪBAI, GRĀVJU UN DABĪGO NOTEČU 

SAGLABĀŠANAI  

4.19.1 Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu 

un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu 

atjauno. 

4.19.2 Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu 

un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu 

atjauno. 

4.19.3 Saskaņā ar Būvvaldes nosacījumiem būvprojekta sastāvā iekļauj vertikālā 

plānojuma daļu. 

4.19.4 Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, saglabā esošos grāvjus un dabīgās 

noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā. 

4.19.5 Visu veidu mazstāvu apbūves teritorijās virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un 

inženierkomunikācijas, izvieto ne mazāk kā 3 m attālumā no grāvja augšmalas. 

4.19.6 Citās teritorijās žogus izvieto ne mazāk kā 3 m, bet citas virszemes būves, izņemot 

ielas, ceļus un inženierkomunikācijas – ne mazāk kā 10 m no novadgrāvja 

augšmalas. 

4.19.7 Grāvju attālumu no ielu un ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 
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4.20 PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN 

APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI 

4.20.1 Apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību veic pašvaldība un fiziskas vai 

juridiskas personas. Pašvaldība, juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par 

savās zemes platībās esošo apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību. 

4.20.2 Par apstādījumu platībām, kuras nepieder pašvaldībai, ir atbildīgi: 

1) namu īpašnieki vai atbildīgās personas – par pagalmu, iekškvartālu teritorijām; 

2) uzņēmuma, iestādes vadītājs - par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un 

apstādījumiem gar ielu un pievedceļiem; 

3) zemes īpašnieks vai valdītājs - par apstādījumiem savā īpašumā; 

4) būvētājs – par apstādījumiem teritorijā, kur norit būvdarbi. 

4.20.3 Mežu, dabas pamatnes teritoriju zemes vienības nav nožogojami. 

4.20.4 Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku un to 

sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi. Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir: 

1) nepazemināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt visus apstādījumu 

kopšanas un atjaunošanas darbus, nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos un 

aizaugšanu; 

2) veicot būvniecības un remontdarbus, nepieļaut koku apbēršanu un atrakšanu, 

patvaļīgu nozāģēšanu, pēc darbu pabeigšanas bojātos apstādījumus atjaunot, 

atbilstoši būvprojektā minētajām prasībām; 

3) nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, būvniecības un sadzīves 

atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. 

4.20.5 Ja zemei un uz tās esošajām ēkām vai būvēm ir dažādi īpašnieki, tad par noteikumu 

pārkāpšanu īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, ja 

līgumiskās attiecības nepastāv, tad atbildību nes ēkas vai būves īpašnieks. 

4.20.6 Apstādījumu ierīkošanu, pārplānošanu un rekonstrukciju publisko ēku, 

daudzdzīvokļu namu pagalmos un citās koplietošanas teritorijās atļauts veikt tikai 

pēc teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Mālpils 

novada Būvvaldi. 
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4. 1. tabula. Attālumi no ēkām, būvēm un inženiertīkliem līdz kokiem un krūmiem jāpieņem  

Ēkas, būves, inženiertīkli  Attālums līdz 

koka stumbram 

(m) 

Attālums līdz 

krūmam (m) 

Ēkas vai būves ārsiena  5,0 1,5 

Ietves, gājēju celiņi 3,0 0,7 

Ielas brauktuves, ceļa apmales, grāvja augšmala 2,0 1,0 

Tilta, estakādes un apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 - 

Nogāzes, terases pamata pēda 1,0 0,5 

Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala 3,0 1,0 

Pazemes inženierkomunikācijas: 

Gāzes vads, kanalizācija  

Siltumtrase 

Ūdensvads, drenāža 

Strāvas vai sakaru kabelis  

 

1,5 

2,0 

2,0 

2,0 

 

- 

1,0 

- 

0,7 

*norādītie normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes diametru līdz 5 m. 

*ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un 

izgaismošanu, un tiem jāatrodas vismaz 5 m attālumā no ēku un būvju sienām. 

4.20.7 Bez speciālas atļaujas saņemšanas aizliegta dabas resursu ieguve novadā. Lai 

saņemtu atļauju jāgriežas pašvaldībā ar iesniegumu. Pašvaldība izskata iesniegumu 

atbilstoši 2012. gada 21. augusta MK noteikumi Nr. 570.”Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība” un  2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 696 "Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība ” normatīvajam prasībām. 

4.20.8 Koku ciršanu ārpus meža zemēm reglamentē Meža likums (24.02.2000.) 8. pants. 

Un 02.05.2012 MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

zemes”. Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus 

meža ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 

samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā. 

4.20.9 Gadījumos, kad koku ciršana tiek paredzēta būvprojektā vai labiekārtojuma projektā 

meža zemēs, nepieciešama mežu atmežošana saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem.  

4.20.10 Parku ierīkošanu, restaurāciju, rekonstrukciju vai renovāciju un apsaimniekošanu 

veic atbilstoši 03.10.2006. LR MK noteikumu Nr. 819 „Parku ierīkošanas kārtība 

un apsaimniekošanas pamatprincipi” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=236750&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=236750&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=236750&from=off
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4.20.11 Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku un to 

sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi. 

4.20.12 Nedrīkst patvaļīgi stādīt augus, kokus un krūmus ārpus nekustamā īpašuma 

robežām. 

4.20.13 Apdzīvotās vietās saglabājama kokiem raksturīgā zemsedze lapotnes rādiusa 

attālumā no koka stumbra.  

4.20.14 Ja koki apdraud cilvēku drošību dome rīkojas un pieņem lēmumu, atbilstoši 

konkrētai situācijai. 

4.20.15 Publiski pieejamās vietās Mālpils novada ciemos un lauku apvidos koku un krūmu 

stādīšana ir pieļaujama ne tuvāk kā 3 m no zemes gabala robežas, ja pieauguša 

koka vai krūma augstums pārsniedz 10 m. 

4.20.16 Veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam 

jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. 

Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība. 

4.20.17 Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu 

izgaismošanu. 

4.20.18 Zemes gabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta (sega) un esošie koki. Lai to 

nodrošinātu: 

1) kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes 

slānī, pie sakņu kakla saglabājot iepriekšējo zemes līmeni; 

2) ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus 

tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 cm diametrā – ne tuvāk par 

2,0 m, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3,0 m); 

3) publiskos apstādījumos augošiem kokiem jānodrošina apdobe. Minimālais 

apdobes malas attālums no koka stumbra ir 1,5 m, bet no krūma vai grupas 

malējā krūma ass – 1 m. Ielu apstādījumos apdobes platums var tikt samazināts – 

kokiem 0,75 m un krūmiem 0,5 m, noklājot to ar caurumotu metāla plākšņu, oļu 

vai citiem segmateriāliem, kas novērš nomīdīšanu, sablīvēšanu, nodrošinot gaisa 

un ūdens apmaiņu augsnē. 

4.20.19 Saņemot kaimiņu zemes gabala īpašnieka vai lietotāja rakstisku piekrišanu, uz 

zemes gabala robežas var veidot dzīvžogus ne augstākus kā 1,8 m . 

4.20.20 Gadījumus, kad būvprojekti un/vai labiekārtojuma projekti paredz koku izciršanu, 

pirms tiek saskaņota projekta dokumentācija skiču stadijā, koku izciršana 

jāsaskaņo ar pašvaldību.  

4.20.21 Papeles aizliegts stādīt Mālpils novada ciemu teritorijās.  

4.20.22 Visās zemes vienībās gar kaimiņu īpašumu robežām (izņemot ielas sarkano līniju) 

atļauts stādīt jaunus kokus (izņemot papeles), ievērojot sekojošus nosacījumus: 

1) koki, kuru pieauguša koka augstums pārsniedz 1,8 m, var atrasties ne tuvāk kā 5 

m no īpašuma robežas; 
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2) augļu kokus var stādīt ne tuvāk kā 3,0 m no īpašuma robežas; 

3) pundurkokus var stādīt ne tuvāk kā 2,0 m no īpašuma robežas; 

4) krūmus un dzīvžogu (ne augstāku kā 1.8 m) stāda ne tuvāk kā 0,5 m no kaimiņu 

īpašuma robežas; 

5) attālumu līdz kokam mēra 1,0 m augstumā virs zemes. 

4.20.23 Ēkas un būves nedrīkst celt tuvāk kā vainaga attālumā no zemesgabalā vai tam 

blakus augošiem kokiem, par standartu pieņemot tās pašas sugas pieauguša koka 

vainaga vidējos izmērus. Pārplānojot, rekonstruējot esošos un ierīkojot jaunus 

apstādījumus un veicot zemes rekultivācijas darbus, jāizstrādā labiekārtojuma 

projekts vai darbu skici, kuru jāsaskaņo ar Mālpils novada Būvvaldi (šī norma 

neattiecas uz savrupmāju apbūvi). 

4.21 IEDIBINĀTA BŪVLAIDE 

4.21 Ja pastāv iedibinātā būvlaide, tad, neskatoties TIAN, galvenā būve jānovieto uz 

iedibinātās būvlaides ar nosacījumu, ka iedibinātā būvlaide nešķērso sarkano līniju. 

4.22 DEGVIELAS (GĀZES UN NAFTAS PRODUKTU) UZPILDES 

STACIJAS 

4.22.1 Degvielas uzpildes (gāzes un naftas produktu) staciju būvniecība un ekspluatācija 

nav atļauta kultūras pieminekļu teritorijās, piemiņas vietu un pieminekļu tiešā 

tuvumā. 

4.22.2 Degvielas uzpildes stacijas aizliegts izvietot: 

1) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās 10 m platā joslā (AL, 37. p. 4); 

2) aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (AL, 39. p. 3); 

3) aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm (AL, 56. p. 3); 

4) aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm 

(AL, 57. p. 2); 

5) citos LR likumdošanā noteiktos gadījumos. 

4.22.3 Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas 

glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes 

(ar stacionāru) zemes vienības robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un 

būvju sienām jāpieņem ne mazāks par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas 

pildnēm un degvielas pazemes tvertnēm. 

4.22.4 Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos 

laukumos ne tuvāk par: 

1) 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām; 

2) 50 m no skuju koku mežu masīviem; 

3) 50 m no lapu koku masīviem; 

4) 40 m no dzelzceļa malējās sliedes; 

5) 25 m no ražošanas būvēm; 
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6) attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades 

līnijām. 

4.22.5 Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes jāizvieto ne tuvāk par: 

1) 15 m no kopējas lietošanas ceļu brauktuves ārējās malas; 

2) 10 m no DUS vadības pults būves; 

3) 9 m no pildnēm. 

4.22.6 Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50 %. 

4.22.7 Tās vides aizsardzības prasības, kas izriet no degvielas uzpildes stacijas 

izvietojuma, paredzētiem tehnoloģiskiem un būvniecības risinājumiem, tiek 

noteiktas Lielrīgas RVP tehniskajos noteikumos. 

4.22.8 Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieļaujamas tikai sertificētas apakšzemes 

degvielas tvertnes. Tvertņu atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama tikai 

atsevišķos gadījumos, ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos 

nepieciešams veikt īpašus drošību pastiprinošus pasākumus, kuri tiek noteikti 

pirms projektēšanas. 

4.22.9 Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus 

notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas 

aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei. 

4.22.10 Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas uz zemes virsmas jebkādos tehnoloģiskos 

procesos uz teritorijas robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli 

pieļaujamo. 

4.22.11 Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes.  

4.23 STIHIJU POSTĪJUMU ATJAUNOŠANA 

4.23  Neskatoties uz jebkādiem citiem Mālpils novada TIAN noteikumiem, īpašnieks ir 

tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu 

būvi tajās pašās pamata dimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc 

kura šī būve būvēta, vai atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas lietai. 

4.24 PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANAI 

4.24.1 Ja LR tiesību akti nenosaka citādi, par teritoriju, ēku un būvju uzturēšanu kārtībā ir 

atbildīgs zemes vienības īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.  

4.24.2 Par namīpašumu, zemes īpašumu un citiem īpašumiem pieguļošās publiskā 

lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta 

pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) uzturēšanu kārtībā 

un tīrību ir atbildīgi juridiskās un fiziskās personas – par to īpašumam 

(valdījumam, lietojumam, ar apsaimniekošanas līgumu nodotam uzturēšanā) 

piegulošajām ietvēm un apstādījumiem līdz ielas braucamajai daļai sekojoši:  
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1) īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī 

grāvjus) - ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem 

līdz 25 m platā joslā, vismaz 2 reizes sezonā;  

2) neapbūvētajiem īpašumiem pieguļošo teritoriju zālāju nopļaušana līdz 10 m platā 

joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās 

vietās. 

4.24.3 Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem, lietotājiem – 

nomniekiem jānodrošina teritorijas sakopšana. 

4.25 PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJAI, 

RESTAURĀCIJAI UN REMONTAM.  

4.25.1 Ja LR normatīvie akti nenosaka citādi, prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, 

restaurācijai un remontam tiek noteiktas veikt saskaņā ar 01.04.1997. LR MK 

noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi“ prasībām.  

4.25.2 Veicot ēku un būvju rekonstrukciju, restaurāciju un remontu, projektēšana un 

būvniecība veicama saskaņā ar LR spēkā esošiem tiesību aktiem.  

4.25.3 Rekonstruējot un restaurējot ēkas un būves, jāveic apkārtnes labiekārtošana saskaņā 

ar būvprojekta sastāvā ietilpstošo labiekārtojuma projektu. Nododot objektu 

ekspluatācijā, ir jābūt veiktai teritorijas labiekārtošanai. 

4.26 ŪDENSTILPJU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 

4.26.1 Mālpils novadā ūdenstilpju apsaimniekošanā jāievēro sekojoši nosacījumi: 

1) ūdenstilpes atļauts izmantot zvejošanai un makšķerēšanai; 

2)  pašvaldībai ir tiesības noteikt ierobežojumus motorizēto ūdens transporta 

izmantošanai. 

4.26.2 Centra ūdenskrātuve un HES uzpludinājuma ūdenskrātuves izmantojamas ūdens 

ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām. 

4.26.3 Virszemes mākslīgos ūdensobjektus ciemu teritorijās aizliegts izmantot braukšanai 

ar motorlaivām un ūdens motocikliem, un aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem 

transporta līdzekļiem.  

4.26.4 Virszemes ūdensobjektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās 

peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts 

ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. 

4.27 PRASĪBAS OTRREIZĒJO IZEJVIELU UN ATKRITUMU 

ŠĶIROŠANAS LAUKUMU IZVEIDOŠANAI.  

 

4. 27.1 Otrreizējo izejvielu un atkritumu šķirošanas laukumi tiek noteikti izvietot visos 

ciemos. Viena savākšanas laukuma minimālā platība ir 50 m
2
. Laukumi izvietojami, 

ievērojot sanitāros un ekspluatācijas attālumus no dzīvojamās apbūves teritorijām, 
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laukumos paredzot vismaz atsevišķus konteinerus papīram, stiklam un PET 

iesaiņojumam.  

4.28 PRASĪBAS LAIVU PIESTĀTNĒM  

4.28.1 Publiski pieejamas laivu piestātnes ierīko, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Atbilstoši piestātnes kapacitātei, paredz pietiekošu autostāvvietu skaitu. 

Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar kustību traucējumiem, izvieto 

maksimāli tuvināti piestātnei. 

4.28.2 Laivu piestātņu platformas un uzbrauktuves izbūvē atbilstoši vides pieejamības un 

drošības prasībām: 

1) tām jābūt aprīkotām ar margām un drošības apmalēm; 

a) ieseguma materiāliem jābūt neslīdošiem; 

b) to gabarītiem jābūt pietiekošiem manevrēšanas nodrošināšanai; 

c) pieļaujamais uzbrauktuves slīpums nedrīkst pārmiegt 8%, atsevišķos gadījumos 

12%; LVS-15 – 2005 „Uzbrauktuves”; 

d) vietās, kur uzbrauktuves ir pakļautas laika apstākļiem, jānodrošina lietus ūdeņu 

novadīšana un novākšana. 

4.29 PRASĪBAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETĀM  

4.29.1 Sabiedriskā transporta pieturvietas izvieto tādās vietās, kur pievedceļi nodrošina 

optimālu pieturas sasniedzamību ikvienam, tostarp arī cilvēkiem ar kustību un 

redzes traucējumiem. 

4.29.2 Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkojums nedrīkst ierobežot gājēju satiksmi un 

apgrūtināt piekļūšanas iespējas personām ar īpašām vajadzībām, tai skaitā 

cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, personām ar bērnu ratiņiem, 

veciem cilvēkiem. 

4.29.3 Sabiedriskā transporta pieturvietās nodrošina vides pieejamību, aprīkojot pasažieru 

platformas ar ērtām uzbrauktuvēm, un pietiekošiem gabarītiem manevrēšanai, tai 

skaitā uzbraukšanai un nobraukšanai ar bērnu un invalīdu ratiņiem; 

4.30 PRASĪBAS PUBLISKĀM ATPŪTAS VIETĀM UN DABAS 

TAKĀM 

4.30.1 Publiski pieejamas peldvietas vietas ierīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

metodiskajiem ieteikumiem atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumi Nr. 38 

"Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība" un LR MK N Nr. 608 

(06.07.2010.) «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes 

nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai" prasībām: 

1) atbilstoši ierīkotus gājēju celiņus, lai gājēji un personas ar īpašām vajadzībām 

varētu droši piekļūt peldvietai; 

2) autostāvvietas, paredzot vismaz vienu stāvvietu cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām;. 
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3) pārģērbšanās kabīnes un tualetes, kas pieejamas arī personām ar īpašām 

vajadzībām. 

4.30.2 Takas nedrīkst ierīkot tā, ka tās tieši ved uz nopietni bīstamiem punktiem – upi, 

ezeru, dīķi vai stāvu krauju, ja vien tās nav aizsargātas ar barjeru vismaz 90 cm 

augstumā. 

4.30.3 Dabas taku celiņiem un laipām ir jābūt ar neslidenu virsmu. Ja tie veidoti no koka, 

to virsmai jābūt speciāli apstrādātai (iefrēzētas gropes vai iestrādātas abrazīvā 

materiāla joslas). Atstarpēm starp dēlīšiem jābūt pietiekoši šaurām, lai ratiņkrēslu 

ritenīši neķertos atstarpēs. 

4.30.4 Lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties vienlaicīgi abos virzienos, laipas minimālais 

platums jāpieņem ne mazāks par 1,8 m. Ja nav iespējams ievērot šo platumu, 

jāierīko vietas, kur iespējams samainīties ar ratiņkrēsliem vai bērnu ratiņiem. 

4.30.5 Vietās, kur dabas takai ir bīstams slīpums, krauja vai nogāze, jāparedz droša 

aizsargbarjera ne mazāk kā 0,90 m augstumā, lai nodrošinātu cilvēku ar kustību un 

redzes traucējumiem drošību. 

4.30.6 Dabas takas līmeņiem mainoties, uz takas jāizveido nobrauktuve, kuras 

garenslīpumam jābūt ne stāvākam kā 1:20. 

4.30.7 Pie dabas takām ierīko atpūtas vietas, ar intervālu ik pēc 500 m. 

4.30.8 Publiskās atpūtas vietas iekārto atbilstoši sanitārām un vides aizsardzības prasībām, 

nodrošinot vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām. 

4.30.9  Publiskas piekļūšanas nodrošināšana publiskajai ārtelpai (arī publiskajiem 

ūdeņiem) caur valsts vai pašvaldības īpašumiem (ceļiem), izslēdzot reālservitūtus. 

4.30.10  Uz publiskām atpūtas vietām attiecas visi tie paši noteikumi ,kas nosaka teritorijas 

labiekārtojuma un pieejamības līmeni sabiedriskām ēkām, tūrisma un kultūras 

objektiem; Katrā konkrētajā situācijā to nosaka detālplānojums vai PAU 

konkrētam projektam. 

4.30.11  Veidojot dabas takas Mālpils novada, jāievēro : 

1) jāizstrādā noteikts maršruts; 

2) jāizvērtē plānotās takas teritorijas reljefs, šķēršļi (stāvi kāpumi, gravas, grāvji, 

staignas vietas, ļoti biezi krūmu vai meža puduri, teritorijas piesārņojums – piem. 

latvāņi); 

3) jāprecizē, kādas teritorijas un liegumus plānotā taka šķērsos (mikroliegumos 

saimnieciskā darbība, arī taku veidošana aizliegta); 

4) takas pamatojuma klātnei izmanto cietu pamatojumu (iemīta taka), ja veido taku 

ar segumu, atļauts izmantot tikai dabiskus materiālus – granti, smilti, 

laukakmeni, dolomītu, koka laipas, koka seguma (dēļu) trotuārus vai dabīgo 

bruģi. Taku izveidei ar mākslīgo segumu meža zemēs veicama atmežošanas 

procedūra; 

5) vietās, kur pārvietoties pa taku ir nedroši vai bīstami jāizveido atbalsta margas; 
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6) garos maršrutos (3 - 8 km) ieteicams ik pa 1000 m izvietot atpūtas platformas, 

laukumus un paplašinājumus ar iespēju atpūsties / soliņi, soli, dabas materiāli, 

kurus var izmantot sēdēšanai, celmi, baļķi utt.; 

7) ļoti garos atpūtas maršrutos (8 – 30 km), ik pa 5 km izveidot atpūtas laukumus ar 

segtu lapeni, WC, vietu ugunskuram, atkritumu konteineri, iespēju uzcelt teltis, 

šīs vietas izvēlēties takas krustojumos ar esošiem lauku ceļiem; 

8) ja dabas taka iet pa sauszemi un ūdeni – jāizstrādā speciāli noteikumi tās 

izveidei, izmantošanai un uzturēšanai. 

9) taku izveide meža zemēs saskaņojama ar Valsts meža dienestu. 

4.31 PRASĪBAS ZEMES RAKŠANAS DARBIEM 

4.31.1 Prasības, nosaka kārtību, kādā veicami, zemes rakšanas un apakšzemes 

komunikāciju izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu 

nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, apstādījumus un 

zālājus ēku un objektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Mālpils 

novadā. 

4.31.2 Šie noteikumi paredzēti, lai saglabātu un aizsargātu inženierkomunikācijas, 

brauktuves, ietves, zālājus un apstādījumus novadā un veicinātu darbu izpildi 

iespējami īsākos termiņos. 

4.31.3 Lai nodrošinātu ielu, transporta būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāšanu, aizliegts: 

1) dziļāk par 0,3 m patvaļīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt 

ģeoloģiskos urbumus un tamlīdzīgi, izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt 

laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma 

atvienošanas;   

2) patvaļīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus; 

3) patvaļīgi aizņemt brauktuves, trotuārus, zaļās zonas, transporta būvju elementus, 

novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, dažādus mehānismus 

un iekārtas; 

4) uzlauzt jebkura veida jaunizbūvētu ielu segumu 3 gadu laikā kopš nodošanas 

ekspluatācijā, segumu, izņemot avāriju likvidācijas darbus un gadījumus, kas 

īpaši saskaņoti ar Mālpils novada pašvaldību; 

5) Jebkādi būvdarbi valsts autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo ar VAS „LATVIJAS 

VALSTS CEĻI Centra reģiona Rīgas nodaļu: 

a) ar rakšanas darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem nav atļauts 

piesārņot vai aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālājus; 

b) braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā 

brauktuves segumu; 

c) sūknēt ūdeni uz brauktuves, ietves, apstādījumos vai zālājos, ja gaisa 

temperatūra ir + 2 un zemāka. 

4.31.4 Atļauju ielu seguma, gājēju celiņa uzlaušanai (remontam), darbu veikšanai zaļajā 

zonā, celtniecības sastatņu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanai, 

rakšanas darbiem izsniedz Mālpils novada pašvaldības izpilddirektors. 
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4.31.5 Laika posmā no 1. novembra līdz 15. martam atļaujas ielu vai ietvju seguma 

uzlaušanai un rakšanas darbiem netiek izsniegtas (izņemot avārijas darbus). 

Jautājumi par zemes darbu veikšanas atļauju izsniegšanu objektos, kuru celtniecība 

atbilstoši noteiktajā kārtībā apstiprinātam būvniecības grafikam jāpabeidz ziemas 

sezonā, tiek izskatīti Mālpils novada domē. 

4.31.6 Darbi, kas tiek veikti pirms un pēc Mālpils novada pašvaldības izsniegtajā atļaujā 

noteiktā termiņa, tiek uzskatīti par patvaļīgiem; 

4.31.7 Darbu atļaujā norādītie termiņi ietver sevī atjaunošanas darbus. 

4.31.8 Ja darbu veicējs (turpmāk tekstā "IZPILDĪTĀJS") nevar iekļauties atļaujā noteiktajā 

termiņā, atļauja savlaicīgi jāpagarina. 

4.31.9 Mainoties "IZPILDĪTĀJAM" tiek izsniegta jauna atļauja, saglabājot iepriekšējos 

skaņojumus un termiņus. 

4.31.10 Rakšanas darbu atļaujas saņemšanas kārtība. 

4.31.11 Saņemt atļauju rakšanas un zemes darbu veikšanai, pazemes inženiertīklu un 

komunikāciju izbūvei, remontdarbiem un avāriju novēršanai, sastatņu, pagaidu 

nožogojumu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanai (aizņemot ielu un 

ietvju elementus) ēku un objektu celtniecības un remontdarbu veikšanas laikā, 

projekts vai skice uz topogrāfiskā plāna izkopējuma un izpildes termiņš 

saskaņojams ar šādām fiziskām vai juridiskām personām: 

a) zemes īpašnieku; 

b) AS „LATVENERGO”; 

c) SIA "Citruss Solutions"; 

d) VAS "Latvijas valsts ceļi"; 

e) Mālpils novada Būvvaldi; 

f)  Būvdarbiem uz pašvaldības ceļiem jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļu. 

4.31.12 Konkrēto saskaņojumu nepieciešamību nosaka Mālpils novada pašvaldības 

izpilddirektors, kurš izsniedz atļauju. 

4.31.13 Lai veiktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma, trotuāra uzlaušanu u.c. remonta 

darbiem ir jāsaņem atļauja un jānoslēdz vienošanās ar Mālpils novada pašvaldību 

par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem. 

4.31.14 Atļauju darbu veikšanai Mālpils novada pašvaldībā izņem darbu pasūtītājs vai 

izpildītājs. 

4.31.15 Darbu atļauja Mālpils novada pašvaldībā ir jāizņem 10 dienas pirms darbu 

uzsākšanas un trīs dienas pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem visiem 

nepieciešamajiem saskaņojumiem.  

4.31.16 Visus remonta darbus un seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt licencētas 

juridiskas vai sertificētas fiziskas personas. Gadījumos, kad darbus veic juridiska 
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vai fiziska persona bez sertifikāta vai licences, atbildīgs par darbu veikšanu ir 

pasūtītājs. 

4.31.17 Ja nepieciešama seguma atjaunošana, pirms zemes darbu uzsākšanas jānoslēdz 

līgums par šī darba veikšanu ar licencētu firmu, kuras pārstāvis atļaujā to apliecina 

ar parakstu. Atbildīgs par seguma atjaunošanas darbu veikšanu, kvalitāti un 

termiņu ir pasūtītājs. 

4.31.18 Atļauju paraksta un iesniedz, kā arī vienošanos par ielu seguma atjaunošanu, darbu 

veikšanas termiņu un diennakts stundas, kurās darbi jāveic, paraksta Mālpils 

novada pašvaldības izpilddirektors un atbildīgie darbinieki. 

4.31.19  Darbu izpildes termiņi un kārtība. Rakšanas darbu atļaujai jāatrodas objektā 

rakšanas darbu veikšanas laikā.  

4.31.20 Remonta un būvniecības darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās. 

4.31.21 Aizliegts mainīt apstiprināto darbu veikšanas vietu bez saskaņošanas ar projektu 

saskaņojumos minētajām juridiskajām un fiziskajām personām. 

4.31.22 Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu, darba, transporta un gājēju drošību 

atbildīga ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai iesniegta atļauja. Nosacījumi, kas 

minēti atļaujā, kā arī inženiertehnisko dienestu norādījumi vai noteikumi, ir 

obligāti "IZPILDĪTĀJAM". 

4.31.23 Veicot darbus transporta un gājēju kustības vietās, jānodrošina transporta un gājēju 

kustības drošība. 

4.31.24  Veicot fasādes remontu, ārējām sastatnēm jābūt nosegtām ar aizsargtīklu vai 

arī(atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas) veicami cita rakstura aizsargpasākumi, 

kurus paredz būvnormatīvi. 

4.31.25 Ja paredzētie darbi ierobežo transporta kustību, "IZPILDĪTĀJS" piecas dienas 

pirms darbu uzsākšanas ar laikrakstu palīdzību informē iedzīvotājus. 

4.31.26 Noteikumi tranšeju un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei. 

4.31.27 Tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, ko reglamentē darbu 

izpildes projekts. 

4.31.28 Tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai 

laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, 

slānis, rūpīgi noblietējot, līdz seguma pamatnes atzīmei. 

4.31.29 Ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens uztvērējos 

ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu uztvērējus. Aizliegts ūdeni 

sūknēt tieši uz brauktuves un ietvēm. 

4.31.30 Būvlaukuma nožogojums ir obligāts un saskaņojams Mālpils novada Būvvaldē. 

4.31.31 Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai pārbūves beigām jāveic šādi darbi: 

1) aizbērtā tranšeja līdz ceļu seguma atjaunošanai jāuztur tādā stāvoklī, kas 

nodrošina transporta un gājēju kustības drošību,  
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2) "IZPILDĪTĀJAM" liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra 

24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas. 

4.31.32 Novada maģistrālajās ielās ar intensīvu transporta un gājēju kustību darbi jāveic 

laikā, kad ir vismazākā transporta kustība un visīsākajos termiņos, ko nosaka 

komunālo jautājumu struktūrvienības darbinieki. 

4.31.33 Ja darbi tiek veikti ziemas periodā (pēc 1. novembra) seguma atjaunošana jāveic 

atļaujā noteiktajā termiņā. 

4.31.34 Nojauktā seguma atbērtne obligāti saskaņojama Mālpils novada pašvaldībā. 

4.31.35 Domstarpību gadījumā par atļaujas saņemšanas kārtību vai par veikto darbu 

atbilstību vai neatbilstību iesniegtajai atļaujai, jautājums tiek izskatīts Mālpils 

novada pašvaldībā. 

4.31.36 Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu ir atbildīga persona, kura ierakstīta 

darbu atļaujā. 

4.31.37 Darbu izpildītājam jārūpējas, lai vietas, kur uz ielām un to tiešā tuvumā tiek veikti 

rakšanas darbi, tiktu apzīmētas ar atbilstošām ceļa zīmēm, ierobežojošām un 

novirzošām ierīcēm. Nepieciešamības gadījumos uzstādīt gājēju tiltiņus.  

4.31.38 Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales 

skapjus aizliegts rakt no augoša koka: 

1) gāzes vada tranšeju tuvāk par 1,5  m; 

2) siltumtrasi, ūdensvadu, drenāžu, elektro un sakaru kabeli tuvāk par 2,0  m. 

4.31.39 Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales 

skapjus aizliegts rakt no krūma: 

3) siltumtrasi tuvāk par 1,0  m; 

4) elektro un sakaru kabeli tuvāk par 0,7  m; 

4.31.40 Ja veicot zemes rakšanas darbus tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav 

uzrādītas tehniskajos dokumentos darbi nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi 

pasākumi, lai pasargātu atrastās apakšzemes komunikācijas pret bojājumiem, 

nekavējoties darba vietā jāizsauc attiecīgajā uzņēmuma pārstāvis. 

4.31.41 Izraktās tranšejas aizbēršanu veic pa etapiem iepriekš noblietējot grunti. 

4.31.42 Strādājošiem, kuri veic darbus uz ielas braucamās daļas, jebkurā diennakts laikā 

jābūt labi saredzama darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

Tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos nodrošināt šo vietu 

redzamību ar gaismu atstarojošiem materiāliem vai arī ar signāluguņu (lukturi 

sarkanā krāsā) esamību uz rakšanas zonas robežas. Apgaismošanai drīkst izmantot 

12V vai 36V spriegumu. 

4.31.43 Avāriju likvidācija. Par avāriju likvidācijas darbu izpildi atbildīga organizācija, 

kuras pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas. 
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4.31.44 Avāriju likvidācijas darbus drīkst uzsākt, neizņemot Mālpils novada pašvaldībā 

atļauju attiecīgo darbu veikšanai, par ko vienas diennakts laikā no avārijas 

konstatācijas brīža, informēt Mālpils novada pašvaldības pilnvarotos darbiniekus 

un izņemt atļauju.  

4.31.45 Par transporta un gājēju kustības nodrošināšanu un seguma atjaunošanu atbildīgs 

avārijas likvidācijas darbu veicējs. 

4.31.46 Pēc avārijas likvidēšanas organizācijai, kura šos darbus veikusi, nekavējoši jāveic 

seguma iepriekšējie atjaunošanas darbi saskaņā TIAN. 

4.31.47 Atjaunošanas darbu kārtība un garantijas. Par visiem inženierkomunikāciju izbūves 

un remonta darbiem, ieskaitot avāriju likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, 

atbildīgs ir "IZPILDĪTĀJS" un segums jāatjauno atbilstoši spēkā esošo 

celtniecības normu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī saskaņā ar iesniegto 

atļauju. 

4.31.48 Ceļa seguma atjaunošanas termiņu dzīvokļu un komunālā nodaļā nosaka atkarībā no 

darba apjoma un transporta vai gājēju kustības intensitātes, bet neilgāk kā 5 dienu 

laikā. Atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams, pašvaldības atbildīgā 

amatpersona ir tiesīgs seguma atjaunošanas termiņu pagarināt. 

4.31.49 Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 60 mēneši vai kā 

noteikts normatīvos aktos. Ja minētajā termiņā tiek konstatētas seguma 

deformācijas, tiek sastādīts divpusējs akts un atkārtota ceļa seguma atjaunošana 

tiek veikta par tās juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem, kas veikusi 

inženiertīklu izbūves vai avārijas likvidēšanas darbus. 

4.32 PRASĪBAS DĪĶU UN MĀKSLĪGO ŪDENSKRĀTUVJU 

RAKŠANAI UN UZTURĒŠANAI 

4.32.1 Ierīkojot dīķus, kuru platība pārsniedz 0,1 ha (1000 m²), jāizstrādā projekts 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dīķus ierīko saskaņā ar LBN 224-05 

„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

4.32.2 Mākslīgās ūdenstilpes ciemos, tai skaitā dīķus, ja tie atrodas uz vienas zemes 

vienības, ierīko ne tuvāk par: 

1) 6 m no krasta krotes (krants) līdz kaimiņu zemes vienības robežām, 

2) 8 m no ūdens spoguļa, ja nav izteikta krasta krotes, līdz kaimiņu zemes vienības 

robežām, 

3) izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu zemes īpašnieku rakstiska piekrišana 

par attāluma samazināšanu, apgrūtinājumu ieraksta Zemesgrāmatā saskaņā ar 

TIAN norādīto paraugu 4.9.nodaļā. 

4.32.3 Jebkurā teritorijā atļauts ierīkot ūdenstilpni (bez līmeņa regulēšanas , nemeliorētās 

zemēs ), ja dīķa virsmas laukums nepārsniedz 0,1 ha, ja to paredz detālplānojums 

vai kuru būvdarbu apjoms un būvvieta saskaņota Mālpils novada Būvvaldē. Dīķi 

iezīmē ģenplānā vai zemes robežu plānā. Paskaidrojumā norāda attālumus līdz 

kaimiņu zemes robežām un ēkām, izraktās grunts tilpumu, dīķa gabarītus, paraksta 

īpašnieks saskaņā ar TIAN paraugu. 
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4.32.4 Veidojot mākslīgi uzpludinātas ūdenskrātuves uz upēm un strautiem, jāveic to 

ietekmes izvērtējums gan uz vidi, gan apkārtējiem zemes īpašumiem un jāsaņem 

visu ietekmēto zemju īpašnieku rakstisks saskaņojums. Paredzētā darbība jāveic 

saskaņā ar dabas aizsardzību un ietekmes uz vidi izvērtējuma regulējošiem 

normatīvajiem dokumentiem 

4.32.5 Ja dīķi nav attēloti Mālpils novada TIAN Plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, 

jebkura derīgo izrakteņu ieguve un dīķu izveide ar tilpumu virs 20 000 m³ vai 

lielāku platību kā 1 ha, veido normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ar sekojošiem 

nosacījumiem: 

1) dīķi nav atļauti ciemu teritorijās; 

2) dīķi atrodas ne tuvāk par 500 m no ciemu robežas; 

3) dīķi lauku teritorijā atrodas ne tuvāk par 300 m no dzīvojamās mājas citā 

īpašumā; 

4) dīķi atrodas ne tuvāk par 500 m no teritorijas, kurās ir aizsargājami dabas 

objekti; 

5) dīķi neatrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslās; 

6) dīķi neatrodas upju un ezeru aizsargjoslās. 

4.32.6 Dīķu ierīkošana nevar būt par pamatu derīgo izrakteņu iegūšanai komercdarbības 

nolūkos. 

4.32.7 Dīķu ierīkošana. 

1) dīķis ne lielāks kā 1 ha, var nebūt uzrādīts plānotās (atļautās) izmantošanas kartē 

kā virszemes ūdensobjekta teritorija Mālpils novada ciemu teritorijās, 

2) dīķis ne lielāks kā 5 ha, var nebūt uzrādīts plānotās (atļautās) izmantošanas kartē 

kā virszemes ūdensobjekta teritorija ārpus ciemiem, 

3) dīķim lielākam par 5 ha jābūt parādītam Mālpils novada teritorijas plānojuma 

„Plānotās (atļautās) izmantošanas kartē”. 

4) ierīkojot ūdensobjektus ar kopplatību virs 10 ha piemērojama ietekmes uz vidi 

procedūra normatīvos aktos paredzētā kārtībā, 

5) ierīkojot ūdens objektus virs 20 000 m³ apjoma, jābūt bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujai, 

6) dīķiem līdz 0,1 ha un grāvjiem līdz 0,5 km viena īpašuma teritorijā nemeliorētās 

zemēs nav nepieciešams tehniskais projekts. 

4.32.8 Dīķu ierīkošanai nepieciešams tehniskais projekts, ja tas ir lielāks par 0,1 ha un 

visos gadījumos meliorētās zemēs. 

4.32.9 Projektējot un būvējot dīķus paredzēt ūdens ņemšanas vietu un piebraukšanu 

speciālajam transportam -glābšanas un ugunsdzēsības gadījumos, izņemot 

gadījumus: 

1) ja tiek veidots ainavisks dīķis, kas noteikts PAU; 

2) ir atbilstoši normatīviem nodrošināta būvju ugunsdrošība; 

3) atbilstoši normatīviem tuvumā nav ēkas un būves. 
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4.32.10 Dīķu uzturēšanai nepieciešams dīķus labiekārtot un regulāri tīrīt. 

4.33 PRASĪBAS KOMPOSTA KAUDZĒM 

4.33.1 Komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīkojamas, izslēdzot ūdens 

avotu un gruntsūdeņu piesārņošanu. 

4.33.2 Komposta vietas ierīkojamas vismaz 3,0 m attālumā no kaimiņa robežas un ne 

tuvāk kā: 

1) ciemos 15 m līdz dzīvojamās mājas logiem kaimiņa zemes gabalā,  

2) lauku teritorijā 30 m līdz dzīvojamās mājas logiem kaimiņa zemes gabalā. 

4.33.3 Teritorijā starp dzīvojamo māju un robežu gar ielu komposta vietas ierīkot aizliegts. 

4.33.4 Komposta kaudzes drīkst ierīkot tuvāk par 3,0 m attālumā no kaimiņa robežas vai 

vienoties par vienotas komposta vietas ierīkošanu pie kopīgiem žogiem, mūriem 

un uz robežas, ja pastāv rakstiska vienošanās uz zemes gabala plānojuma lapas ar 

kaimiņu (iem) saskaņā ar TIAN norādīto paraugu. Mainoties īpašniekiem 

nepieciešams jauns skaņojums. Vienošanās ietvaros var būt noteikts laika termiņš, 

bet ne mazāks kā 1 gads. 

 

4.34 PRASĪBAS LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAI 

4.34.1 Jaunveidojamās apbūves teritorijās jānodrošina lietus un SNIEGA ūdeņu 

novadīšana no ielām, ceļiem laukumiem un apbūves gabaliem, izbūvējot lietus 

ūdeņu savākšanas sistēmas. 

4.34.2 Vietās, kur nav iespējams lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu pieslēgt pie esošajiem 

lietus ūdeņu kanalizācijas tīkliem, ierīko lokālo lietus ūdens savākšanu, nodrošinot 

lietus ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī. 

4.34.3 Pirms lietus ūdeņu ievadīšanas vaļējos virszemes ūdeņos – ezeros, dīķos, mākslīgās 

ūdenskrātuvēs, upēs, strautos, ir jāparedz sistēmas to nostādināšanai. Nav atļauta 

to tieša ievadīšana notekūdeņu kanalizācijas tīklā. 

4.34.4 Prasības lietus ūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām un ceļiem 

nosaka DP vai būvprojektā. 

4.35 PRASĪBAS NOTEKŪDEŅU UN LOKĀLĀS ATTĪRĪŠANAS 

IETAISĒM 

4.35.1 Visās apbūves teritorijās ar centralizētu ūdens apgādi ir jānodrošina notekūdeņu 

centralizēta savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(būvnormatīvs LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" un LBN 222–99 

"Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"). 

4.35.2 Atsevišķās teritorijās var veidot lokālas notekūdeņu centralizētas savākšanas 

sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ja tas ir ekonomiski pamatoti un tiek 

nodrošinātas vides prasības. Jaunveidojamās savrupmāju dzīvojamās apbūves 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 53 

teritorijās, kur ieplānota vairāk kā 10 dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām un 

palīgēkām) būvniecība, jāparedz centralizētas notekūdeņu kanalizācijas ierīkošana. 

4.35.3 Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas 

izbūvei, kā pagaidu risinājums pieļaujama hermētiski izolētu krājrezervuāru izbūve 

katrā apbūves gabalā, ar iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem.  

4.35.4 Atsevišķi stāvošām dzīvojamām mājām, teritorijās, kurās nav iespējams 

kanalizācijas pieslēgums centralizētiem kanalizācijas tīkliem, izbūvējamas 

izsmeļamās atejbedres [krājrezervuāri] vai sausās atejas. Atejbedrēm - sienām un 

grīdai jābūt izbūvētām no ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem. Izsmeļamās 

atejbedres novieto ne tuvāk kā 30 m attālumā no zemesgabalā vai kaimiņu 

zemesgabalā esošo māju logiem un ne tuvāk kā 4 m no zemes gabala robežas. 

4.35.5 Retinātas dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai 

notekūdeņu savākšanas sistēmai, jāierīko hermētiskas izsmeļamās bedres vai 

tvertnes, jeb jāierīko individuālas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, nodrošinot vides 

aizsardzības prasības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

4.35.6 Nav pieļaujama neattīrītu notekūdeņu ieplūdināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, 

meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī. 

4.35.7 Notekūdeņu kanalizācijas ārējos tīklus un attīrīšanas iekārtas jāizbūvē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām (būvnormatīvs LBN 222–99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli 

un būves"). 

4.35.8 Lokālās attīrīšanas ietaises Mālpils ciemā un ciemos novieto ne tuvāk kā 15 m 

attālumā no gruntsgabalā un blakus gruntsgabalos esošo dzīvojamo māju logiem 

un ne tuvāk kā 4 m no gruntsgabala robežas.  

4.35.9 Lokālās attīrīšanas ietaises lauku apvidū novieto ne tuvāk kā 30 m attālumā no 

gruntsgabalā un blakus gruntsgabalos esošo dzīvojamo māju logiem un ne tuvāk 

kā 4 m no gruntsgabala robežas. 

4.35.10 Savrupmāju teritorijās lokālajās attīrīšanas ietaisēs dalīt saimniecisko notekūdeņu - 

pelēko ūdeņu plūsmu no tualešu kanalizācijas. 

4.35.11 Attīrīšanas ietaisēm jābūt sertificētām un hermētiski noslēgtām. Sertifikāts 

pievienojams pie galveno ēku un būvju nodošanas ekspluatācijā un uzrādāms 

slēpto darbu akts. 

4.35.12 Neviena ēkas nav nododamas ekspluatācijā, ja nav nodrošināta saimniecisko 

notekūdeņu un fekālās kanalizācijas sistēmu darbība. 

4.35.13 Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot, ja dziļums no filtrācijas drenām līdz 

gruntsūdens līmenim ir vismaz 1 m. 

4.35.14 Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu pazemes 

filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m³ diennaktī nedrīkst būt mazāks par 15 m, ja 

notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. 

4.35.15 Pie mazākas dziļuma starpības par 1 m, starp filtrācijas drenām un gruntsūdens 

līmeni, jāierīko virs zemes vajadzīgajā augstumā uzbērti smilts - grants filtri un 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 54 

uzbēruma malas attālums līdz dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām nedrīkst 

būt mazāks par 25 m. 

4.35.16 Lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību, gar 

ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas, kas 

kartē nav attēlotas: 

1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 metri katrā pusē no 

cauruļvada malas; 

2) gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvada malas; 

3) ūdenstorņiem, sūkņu un ūdens apstrādes stacijām– 5 m rādiusā. 

4.35.17 Aizsargjoslās gar ūdens vadu un kanalizācijas tīkliem netiek noteikti papildus 

nosacījumi AL minētajiem aprobežojumiem. 

4.35.18 Bioloģiskām attīrīšanas ietaisēm ar tilpumu līdz 15 m³ nosakāma aizsargjosla 2 m. 

 

4.36 PRASĪBAS ALTERNATĪVIEM ENERGOAPGĀDES 

AVOTIEM 

4.36.1 Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, to ārējā kontūra nevar būt ne tuvāk par 3.0 

m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta rakstiska 

vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku. Pēc siltumsūkņa izbūves 

veic tā izpilduzmērījumu, ko iesniedz Mālpils novada pašvaldībā norādītajam 

dienestam. 

4.36.2 Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas atļauts izvietot 

rūpnieciskās apbūves un inženiertehniskās apgādes objektu apbūves zonā, kā arī 

lauku zemēs, ja tas nepieciešams lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma vai 

lopkopības fermas darbības nodrošināšanai,  atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.36.3 Dzīvojamās apbūves teritorijās pirms koģenerācijas staciju projektēšanas 

uzsākšanas, Mālpils novada būvvalde pieņem lēmumu par paredzētās būves 

publiskās apspriešanas piemērošanu. 

4.36.4 Vēja elektrostaciju būvniecība nav atļauta: 

1) ciemu teritorijās; 

2) kultūras pieminekļu aizsargjoslās; 

3) ainaviski vērtīgajās teritorijās. 

4.36.5 Vēja elektrostacijas bez augstuma ierobežojuma atļauts izvietot ārpus cienu 

teritorijām saskaņā ar normatīviem aktiem un ievērojot šādus nosacījumus: 

1) Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW, atļauts izvietot ražošanas 

teritorijās, tehniskās apbūves teritorijās un lauksaimniecības teritorijās, bet ne 

mazāk kā 240 m attālumā no jebkuras dzīvojamās ēkas, izņemot dzīvojamo ēku 

īpašumā uz kura atrodas vēja ģenerators; 

2) zemesgabala robežās ir iespējams nodrošināt vēja elektrostacijas aizsargjoslu, 

(masta augstums x 1,5) tajā pat zemes vienībā, kur atrodas vēja ģenerators, vai 
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arī panākta vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par 

apgrūtinājuma – aizsargjoslas, to reģistrējot Zemesgrāmatā; 

3) Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW, atļauts izvietot rūpniecisko 

objektu teritorijās, tehniskās apbūves teritorijās un lauku zemēs, bet ne mazāk kā 

240 m attālumā no jebkuras dzīvojamās vai publiskās ēkas, izņemot dzīvojamo 

ēku īpašumā uz kura atrodas vēja elektrostacija; 

4) Pirms vēja elektrostaciju izbūves veikt vizuālās ietekmes novērtējumu uz 

teritorijas plānojumā noteiktajām vērtīgajām ainavām. 
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4.37 SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU REĢISTRS 

4.2. tabula 

Nr. 

p.k. 

Datums, kad pieņemti kā 

saistošie noteikumi  

Saistošo noteikumu Nr.  

Detālplānojuma nosaukums, zemes gabalu kadastra 

vienības 

1. 
30.03.2005. 

Saistošie noteikumi Nr. 1. 

Mālpils novada nekustamais īpašums zemes gabals 

"Akmeņkalns" detālplānojums viesnīcas celtniecībai 

2. 
21.02.2007. 

Saistošie noteikumi Nr. 3. 

Mālpils novada nekustamais īpašums zemes gabals 

„Ķešāni” 

detālplānojums ģipša ražotnes rūpnīcas celtniecībai 

3 

Mālpils pagasta saistošie 

noteikumi Nr. 13 apstiprināti 

2008. gada 17. septembra 

sēdē 15/3 , pār apstiprināti 

2009. gada 19. augustā sēdē 

4/19 

Mālpils novada nekustamais īpašums „Kalnavēni”  
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5 AIZSARGJOSLAS  
 

 

5.1 AIZSARGJOSLAS 
 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Mālpils novada teritorijas plānojumā tiek noteiktie 

aizsargjoslu veidi 

5.1. tabula 

Nr. 

p. 

k. 

Aizsargjoslu 

veids 
Objekts Piezīmes 

1 Vides un 

dabas resursu 

aizsardzības 

aizsargjoslas  

Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslas ap dabiskajām 

un mākslīgajām 

ūdenskrātuvēm, virszemes 

ūdenstecēm (tai skaitā 

koplietošanas ūdens 

notekām)  

Lielā Jugla. Mergupe, 

Suda, Zaube, Dūņupe, 

Tumšupe, Teiļupīte, 

Jāņupīte, Vanagupīte 

un mākslīgie 

ūdensobjekti  

Aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) ap kultūras 

pieminekļiem  

Aizsardzības zona ir 

500 m ap kultūras 

pieminekļiem  

Aizsargjoslas ap ūdens 

ņemšanas vietām  

 

Aizsargjoslas ap purviem  100 m – ap septiņiem 

purviem >100 ha  

20 m – ap trīspadsmit 

purviem 10 -100 ha 

platībā  

2 Ekspluatācijas 

aizsargjoslas  

Autoceļu, ielu un dzelzceļu 

aizsargjoslas  

 

Aizsargjoslas gar 

telekomunikāciju līnijām  

 

Aizsargjoslas gar 

elektriskajiem tīkliem  

 

Aizsargjoslas gar 

siltumtīkliem, ūdensvadu un 

kanalizāciju tīkliem 

 

Aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un 

ierīcēm  

 

Valsts ģeodēzisko punktu 

aizsargjosla 
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Nr. 

p. 

k. 

Aizsargjoslu 

veids 
Objekts Piezīmes 

3 Sanitārās 

aizsargjoslas  

Ap kapsētām  

Ap atkritumu izgāztuvēm  

 

 

4 Drošības 

aizsargjoslas  

Aizsargjoslas ap 

aizsprostiem  

Aizsargjoslas gar 

dzelzceļiem  

Aizsargjoslas ap vēja 

ģeneratoriem  

 

5 Citas 

aizsargjoslas  

Nav objektu vai teritoriju   
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5.2. tabula. Publisko un privāto virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

Ūdensteces vai 

ūdenstilpes 

nosaukums 

Atbilstība 

prioritārajie

m ūdeņiem 

Raksturlielu

ms 

Aizsargjosla 

Lauku apvidū 

katrā krastā 

Blīvi apdzīvoto 

vietu robežās, 

katrā krastā 

Lielā Jugla  

Karpveidīgo 

zivju resursu 

ūdeņi  

62 km  100 m  

30 m, bet ne mazāk 

kā visas palienes 

platumā, kā dabas 

pamatne 

Mergupe  

Lašveidīgo 

zivju 

prioritārie 

ūdeņi  

53 km 100 m 

10 m, bet ne mazāk 

kā visas palienes 

platumā, kā dabas 

pamatne 

Suda  

Lašveidīgo 

zivju 

prioritārie 

ūdeņi 

38 km 100 m 

10 m bet ne mazāk 

kā visas palienes 

platumā, kā dabas 

pamatne 

Zaube  

Lašveidīgo 

zivju 

prioritārie 

ūdeņi 

29 km  100 m - 

Dūņupe  

Karpveidīgo 

zivju resursu 

ūdeņi 

13 km  50 m 

10 m, bet ne mazāk 

kā visas palienes 

platumā, kā dabas 

pamatne 

Tumšupe 

Lašveidīgo 

zivju 

prioritārie 

ūdeņi 

49 km 100 m  - 

Teiļupīte  

Karpveidīgo 

zivju resursu 

ūdeņi 

6 km  50 m  - 

Jāņupīte - Līdz 10 km  10 m - 

Vanagupīte  - Līdz 10 km 10 m  

Mākslīgās 

ūdenstilpes, kuru 

ūdenstilpi veido 

uzpludinātas 

ūdensteces  

  

Atbilstoši 

ūdenstecei, 

kuras 

sastāvdaļa ir 

ūdenstilpes 

10 m, bet ne mazāk 

kā visas palienes 

platumā, kā dabas 

pamatne 

Mākslīgās 

ūdenstilpes  
-  20 m  

 

5.1.1 Meliorācijas (tai skaitā koplietošanas ūdens noteku) sistēmu aizsargjoslas. Mālpils 

novada teritorijā aizsargjoslu robežas ap valsts un koplietošanas meliorācijas 

būvēm un ierīcēm tiek noteiktas: 
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1) gar ūdensnotekām (tai skaitā koplietošanas ūdens notekām) lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs – abās pusēs 10,0 m attālumā no ūdensnotekas krotes; 

2) gar ūdensnotekām (tai skaitā koplietošanas ūdens notekām) meža zemēs - 8 m – 

10 m attālumā no atbērtnes; 

3) aizsargdambjiem – 5 m; 

4) kolektoriem, kuru diametrs ir vairāk kā 0,3 m - 8 m no ass. 

5.1.2 Purvu aizsargjoslas. Mālpils novada teritorijā aizsargjoslas ap purviem tiek 

noteiktas 100 m joslā ap sekojošiem purviem skat tabulu 5.3. 

5.3. tabula. Purvi ar 100 m aizsargjoslu 

Purva nosaukums  Platība  

Airīšu  385 ha  

Bērnaukles  202 ha  

Lielkangaru *  986 ha 

Noriņu  165 ha  

Kapurgu  135 ha 

Klūgu  190 ha  

Kārdes*  227 ha  

* Purvs daļēji atrodas Mālpils novadā. 

5.1.3 Mālpils novada teritorijā aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas 20 m ap 

sekojošiem purviem:  

5.4. tabula. Purvi ar 20 m aizsargjoslu 

Purva nosaukums  Platība  

Ērmaņa 83 ha 

Eiņu 54 ha 

Kazāku  52 ha  

Ezeru  54 ha  

Sidraburgas  40 ha  

Eļmu  14 ha 

Ķības  31 ha  

Buņas  34 ha  

Siksnas  32 ha  

Anīšu  28 ha  

Jauntiļas  26 ha  
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Purva nosaukums  Platība  

Salasanīšu  26 ha  

Gobas  23 ha  

 

5.2 AUTOCEĻU EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 

5.2.1 Gar ceļiem Mālpils novada teritorijā tiek noteiktas sekojošas autoceļu ekspluatācijas 

aizsargjoslas: 

5.5. tabula. Autoceļu aizsargjoslas 

Apzīmējums Nosaukums Aizsargjoslas 

platums, uz 

katru pusi no 

ceļa ass 

Ceļa 

nodalījuma 

josla 

Valsts autoceļi   m no ceļa ass  

P 8 Inciems – Sigulda - Ķegums  
60 27 

P3 Garkalne - Alauksts 

V59 Mālpils - Peļņi  

30 

22 

V60 Mālpils – Zaube - Kliģene 

19 V61 Mālpils - Vite  

V62 Glāznieki - Vatrāne 

V65 Pādes - Tūžas  27 

V66 Sidgunda - Ropaži 

19 

V63 Vite - Viršukalns 

V71 Bukas - Mālpils 

V72 Mālpils - Slieķi 

V73 Sidgunda – Vite - Kniediņi 

V84 Inčukalns - Kalējbūņas  22 

Pašvaldības 

ceļi   
 30 19 
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5.3 AIZSARGJOSLAS GAR ELEKTRONISKO SAKARU 

TĪKLIEM 

5.3.1 Aizsargjoslas nosaka AL 14. pants. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 

tīkliem. Informācija par SIA „Citruss Solutins” telekomunikācijām saņemama 

Rīgā, Sarkandaugavas ielā 29. 

5.4 AIZSARGJOSLAS GAR ELEKTRISKAJIEM TĪKLIEM 

5.4.1 Aizsargjoslas nosaka AL 16. pants. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

5.4.2 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 45. pants. Aprobežojumi 

aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem. 

5.4.3 Ja novada teritorijā tiek plānoti elektroenerģijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5 – 

15 MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0.2 – 0.3 ha platībā, 110/20 kV 

apakšstacijas, vai sadales punktu būvniecībai. 

5.4.4 Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešama objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Projektu izstrādāšanai būvdarbiem( 

t.sk. mežistrāde, koku ciršana), kas paredzēti tuvāk par 30 m no 110 kV un 330 kV 

elektrolīniju malējiem vadiem, jāsaņem tehniskie noteikumi AS „ Latvijas 

elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā, LV 1073. 

5.4.5 Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30m 

joslā no gaisvadu elektrolīnijas malēja vada pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar 

attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju. 

5.4.6 Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 

110 kV) EPL aizsargjoslā, tie jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Centrālais reģions 

(CR). 

5.4.7 Darbu veikšana vidsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL 

aizsargjoslā, jāsaskaņo ar AS „Latvenergo” „Sadales tīkla” Centrālā reģiona 

tehnisko vadītāju. 

5.5 AIZSARGJOSLAS GAR SILTUMTĪKLIEM, ŪDENSVADU 

UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM 

5.5.1 Aizsargjoslas nosaka AL 17. pants. Siltumtīklu aizsargjoslas un 19. pants. 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 

5.5.2 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 46. pants. Aprobežojumi 

aizsargjoslās gar siltumtīkliem un 48. pants. aprobežojumi aizsargjoslās gar 

ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 

5.6 VALSTS ĢEODĒZISKO PUNKTU AIZSARGJOSLA 

5.6.1 Aizsargjoslas nosaka AL 20. pants. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem. 
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5.6.2 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 49. pants. Aprobežojumi 

aizsargjoslās ap ģeodēziskā tīkla punktiem. 

5.7 AIZSARGJOSLAS AP MELIORĀCIJAS BŪVĒM UN 

IERĪCĒM 

5.7.1 Aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar 13.05.2003. MK noteikumi Nr. 258 „Noteikumi 

par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas 

metodika lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemēs ”. 

5.7.2 Aizsargjoslas nosaka AL 18. pants. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un 

ierīcēm. 

5.7.3 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 47. pants. Aprobežojumi 

aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 

5.7.4 Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ekspluatāciju un 

uzturēšanu veic saskaņā ar ML, MK Nr. 261 un MK Nr. 714. 

5.8 AIZSARGJOSLAS AP KAPSĒTĀM 

5.8.1 Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju 

sanitāro apstākļu pasliktināšanos saskaņā ar 29.12.1998. MKN Nr. 502 

”Aizsargjoslas ap kapsētām noteikšanas metodika”. 

5.8.2 Aizsargjoslas platums ir 300 m no kapsētas robežas ārējās malas. Apdzīvotās vietās, 

ja ūdensapgādei izmanto līdz 20 m dziļas akas un avotus, aizsargjoslas platums ir 

500 m, ja kapsēta atrodas gruntsūdeņu plūsmas augštecē (MKN Nr. 502). 

5.8.3 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 35. pants vispārīgie aprobežojumi 

aizsargjoslās un 52. pants aprobežojumi aizsargjoslās ap kapsētām. 

 

5.9 AIZSARGJOSLAS AP ATKRITUMU IZGĀZTUVĒM UN 

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀM 

5.9.1 Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju 

aizsardzību no iespējamās vai Pašreizējās negatīvās ietekmes. Aizsargjoslas 

platums no teritorijas robežas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem 500 m, ap 

atkritumu izgāztuvēm ir 100 m, un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 50 – 100 – 200 

m atkarībā no tehnoloģiskās iekārtas.  

5.9.2 Aizsargjoslas nosaka AL 28. pants aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas 

poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku 

izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes 

uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

5.9.3 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 55. pants. Aprobežojumi 

aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap 

izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=207112
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sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēm. 

5.10 DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS 

5.10.1 Drošības aizsargjoslas nosaka „Aizsargjoslu likuma” V nodaļa. 

5.10.2 Drošības aizsargjoslas nosaka ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas 

produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 

pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ap 

aizsprostiem, ap vēja elektrostacijām, gar gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem, gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, 

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, gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā 

naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, kā arī gar 

virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks. Drošības 

aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu 

ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to 

tuvumā esošo objektu drošību. 

5.10.3 Aizsargjoslas nosaka AL 30. Pants aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, 

naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, 

krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām. 

5.10.4 Aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā nosaka AL 57. pants aprobežojumi 

aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu 

ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām. 

5.11 AIZSARGJOSLAS AP KULTŪRAS PIEMINEKĻIEM 

5.11.1 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas platumu un robežas, kā arī uzturēšanas un 

kontroles kārtību nosaka saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem 

likumdošanas aktiem un AL 38. pants  aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības 

zonās) ap kultūras pieminekļiem   

5.11.2 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas noteiktas teritorijas plānojuma kartē, ievērojot, ka 

minimālie aizsargjoslu platumi: valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem - 500 

m lauku apvidū.  

5.11.3 Mālpils novadā ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas un aizsardzības zonas: 

5.6. tabula. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) kultūras pieminekļiem 

Valsts 

aizsardzības nr. 

Nosaukums   Aizsargjoslas vai aizsargzonas 

raksturojums 

8488 Mālpils luterāņu baznīca  500 m ap kultūras pieminekli 
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2120 Mālpils pilskalns (Vīnakalns)  500 m ap kultūras pieminekli 

6702/6703/6704 Mālpils muižas apbūve  

Kungu māja  

Parks 

500 m ap kultūras pieminekli 

2121 Idiņu senkapi 500 m ap kultūras pieminekli 

2122 Jaunaudriņu senkapi  500 m ap kultūras pieminekli 

2123 Mālpils baznīcas viduslaiku 

kapsēta  

500 m ap kultūras pieminekli 

2124 Mālpils viduslaiku pils 500 m ap kultūras pieminekli 

2125 Sidgundas pilskalns (Veckalns)  500 m ap kultūras pieminekli 

2126 Vecrubenīšu senkapi  500 m ap kultūras pieminekli 
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6 ATSEVIŠĶU TERITORIJU ZEMES IZMANTOŠANAS UN 

APBŪVES NOTEIKUMI 
Pašvaldības teritorijas plānojumā attēlo teritorijas funkcionālo zonējumu, balstoties uz 

teritorijas iedalījumu divās galvenajās grupās – apbūves teritorijās (Mālpils ciemā un 

ciemos) un teritorijās, kurās apbūve nav primārais zemes izmantošanas veids (lauku 

teritorijās). 

Galveno funkcionālo zonu apzīmējums – krāsojums un burtu indekss jāievēro visos 

teritorijas plānojumos (lokālplānojumos) un detālplānojumos. 

 

6.1. tabula. Apbūves teritoriju apzīmējumi kartē „Plānotā (atļautā) izmantošana”.  

Krāsa kartē Apzīmējums Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana  

 L Lauku zemes 

 M Mežu teritorijas 

 Ū Ūdeņu teritorijas  

 DI Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

 DA Apstādījumu teritorijas 

 DzM Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

 DzD Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

 P Publiskā apbūves teritorijas 

 R Rūpniecības apbūves teritorijas 

 TR Transporta infrastruktūras teritorijas 

 TA Tehniskās apbūves teritorijas 

 K Kapsētu teritorijas 

 
 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļu teritorijas 

robeža 

  Ciemu robežas 

 
 

Valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļu teritorijas 

robeža 
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6.1 LAUKU ZEMES. 

 

Mālpils lauku zemes tiek noteiktas visas zemes vienības ar vai bez dzīvojamo māju uz 

tās, kurā ietilpst lauksaimniecības teritorijas un teritorijas laukos, kuras izmantojamas 

kā vietas dzīvošanai – viensētu apbūvei, publiska rakstura apbūvei un 

lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. bet pakārtotais zemes izmantošanas veids – citas 

šajā teritorijā atļautās izmantošanas. 

6.2. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā 

materiālā 

Piezīmes 

Lauksaimnieciskā teritorija, 

rekultivējama teritorija 

lauksaimnieciskai izmantošanai 

L Fermas lielākas par 1 ha 

var tikt izdalītas kā 

Rūpniecības apbūves 

teritorijas 

Lopkopības fermas, 

lauksaimnieciskās ražošanas 

objekti, kas parādītas ārpus 

ciemiem 

R Atsevišķām fermām tiek 

noteikts rekultivējamās 

teritorijas statuss  

Viensētu apbūve „viensētas nosaukums”  

6.1.1 Kā lauksaimnieciskai izmantošanai rekultivējama karjeru izstrādes teritorija tiek 

noteikta daļa no kūdras izstrādnes teritorijas Ķeviešu purvā.  

6.1.2 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmanto ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai, ir 

sekojoši: 

1) lauksaimnieciskā lietošana (t.sk. lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana un 

pārstrāde); 

2) viensētu apbūve; 

3) lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. lauksaimniecības tehnikas 

serviss un apkopes stacijas, mehāniskās darbnīcas); 

4) vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; 

5) noliktava; 

6) sakņu dārzi; 

7) meliorācijas virszemes un pazemes sistēmas, to būves; 

8) lopkopības ferma; 

9) zivjaudzētava; 

10) kokaudzētava; 

11) plantācija; 
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12) komposta sagatavošana; 

13) saimniecības ēka – viena vai vairākas (kūts, būves mājlopiem, šķūnis, klēts, 

pirts, siltumnīca, lecekts, pagrabs) un atklātā uzglabāšana; 

14) energoapgādes uzņēmumu apbūve; 

15) publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma; 

16) labiekārtota publiskā ārtelpa; 

17) esošs daudzdzīvokļu nams. 

6.1.3 palīgizmantošana: 

1) tūristu un atpūtas iestāžu apbūve (pansija un viesu māja, sporta būve u.c.); 

2) telpas individuālam darbam; 

3) kultūras iestāžu apbūve 

4) zemes vienībās pie ceļiem – tirdzniecības vai pakalpojumu objekts; 

5) dīķu saimniecība līdz 15 ha kopplatībā; 

6) mežsaimnieciskā izmantošana tikai nemeliorētā zemē; 

7) veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

8) dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve; 

9) reliģisko organizāciju apbūve; 

10) infrastruktūras objekti (virszemes un apakšzemes 0,4 – 20 kV un 110 -330 kV 

elektrolīnijas, sakaru līnijas, gāzes cauruļvadi, pazemes ūdensgūtnes, pašvaldību 

ceļi, komersantu un māju ceļi); 

11) skatu laukumi līdz 200 m
2
, skatu torņi, peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, 

pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, dušas); 

12) tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

13) vēja ģenerators. 

6.1.4 Apbūves nosacījumi.  

Apbūves blīvums 10 % 

Būvju maksimālais augstums  12 m 

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 stāvi un bēniņu stāvs 

Būvlaide  Sakrīt ar ceļa aizsargjoslu 

Minimālā zemes vienības platība 

 

Jaunizveidojamām zemes vienībām 1 ha. 

 

6.1.5 Citas prasības lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām: 

1) minimālā zemes vienības platība: 1 ha – jebkuras jaunas zemes pamatvienības 

(zemes gabala, zemes nogabala) platība lauksaimnieciskajās teritorijās ir ne 

mazāka par 1 ha; 
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2) ja zemes vienība lielāka par 2 ha, uz zemes gabala var paredzēt vairākas 

dzīvojamās mājas, ja katrai savrupmājai var paredzēt 1 ha platību, ko nākotnē 

būtu iespējams reāli nodalīt; 

3) nav atļauta vienslīpju un plakano jumtu būvniecība dzīvojamām mājām; 

4) aizliegta jaunu ēku un būvju būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav 

nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi; 

5) plānotās apbūves teritorijām jānodrošina kā minimums ūdensvada, kanalizācijas, 

elektroapgādes un ceļu infrastruktūra; 

6) izveidojot vēja ģeneratorus lauku zemēs, jāievēro sekojoši nosacījumi: 

a) apbūves teritorija nedrīkst atrasties ciemu apbūves teritorijās un vienlaicīgi tā 

nedrīkst atrasties tuvāk par 1500 m no minētajām teritorijām; 

b) ap vēja ģeneratoriem tiek noteikta aizsargjosla 1,5 reizes lielākā platumā nekā 

vēja ģeneratora augstums; 

c) aizsargjoslā ap vēja ģeneratoriem aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai 

esošās ēkas rekonstruēt kā dzīvojamās mājas; 

d) aizsargjoslā ap vēja ģeneratoriem aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, 

naftas un tās produktu, bīstamu ķīmisku vielu un produktu glabātavas; 

e) aizsargjoslā ap vēja ģeneratoriem aizliegts rīkot publiskus pasākumus. 

7) lopkopības fermām pašvaldība izvērtē katru būvniecības ieceri atsevišķi un, ja 

paredzamas fermas, kurām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, 

būvniecības plānošanas un arhitektūras uzdevumā  izvirza nosacījumus 

transporta kustības shēmai, mēslu pārstrādei jāparedz biogāzes reaktori, paredzot 

tehnoloģijas smaku novēršanai, meliorācijas un kanalizācijas sistēmu 

kompleksiem risinājumiem un ietekmes uz ainavu analīzi un izvērtēšanu. 

6.1.6 Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām: 

1) līdz virszemes ūdenstecēm (upēm) un ūdenstilpnēm (ezeriem, esošām 

mākslīgām ūdenskrātuvēm), izņemot meliorācijas sistēmas – 300 m; 

2) līdz jebkura veida dzīvojamām ēkām un dzīvojamajai apbūvei, t. sk. arī 

viensētām un zemnieku sētām – saskaņā ar  tabulu 6.3, ja vien ar attiecīgās 

dzīvojamās ēkas vai dzīvojamās apbūves īpašnieku un/vai tiesisko valdītāju nav 

panākta cita rakstiska vienošanās; 

3) fermām, kurām ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj funkcionāli 

nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā; 

4) ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt 

meliorācijas sistēmu darbību; 

5) attīstot alternatīvās lauksaimniecības veidus, kuri var ietekmēt meliorācijas 

sistēmu darbību, ieteicams izmantot teritorijas, kuras meliorācijas sistēmu būves 

ietekmes zona neskar. Piemēram, augļkopības attīstības gadījumā, koku sakņu 

sistēma var bojāt drenāžas sistēmu, tāpēc papildus izdevumus var radīt 

meliorācijas sistēmu izpētes projekts un iespējamā pārbūve. 
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6.3. tabula. Fermu minimālie attālumi līdz dzīvojamās apbūves 

N.p.k Fermas raksturojums Attālums 

1 Cūku fermām ar gada apgrozību līdz 12 tūkst. cūku gadā 500 m 

2 Cūku fermām ar gada apgrozību 12 – 54 tūkst. cūku gadā, 

 bet ne tuvāk par  500m, ja ar attiecīgās dzīvojamās ēkas vai  

dzīvojamās apbūves īpašnieku un/vai tiesisko valdītāju  

ir panākta  rakstiska vienošanās par  noteiktā attāluma -1500m 

samazināšanu. 

1500 m 

3 Govju fermām līdz 50 lopiem 100 m 

4 Govju fermām ar vairāk kā 51 lopiem  300 m 

5 Aitu fermām ar vairāk kā 100 lopiem  300 m 

6 Putnu fermām  300 m 

7 Zirgu fermām ar vairāk kā 20 lopiem  100 m 

8 Mājdzīvnieku novietnēm  200 m 

9 Putnu novietnēm  500 m 

10 Specializētām kažokzvēru fermām 300 m 

11 Kautuvēm 500 m 

 

6.1.7 Prasības LIZ transformācijai: 

1) LIZ transformācija aizliegta teritorijās , kurās transformējot zemes nogabalu, tiek 

ierobežota servitūtu vai citu apgrūtinājumu izmantošana, ja nav saņemts 

rakstisks saskaņojums ar servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem; 

2) Aizliegta meliorētu LIZ transformācija uz meža zemēm  



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III. sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 71 

 

6.2 MEŽU TERITORIJAS 

Mālpils novadā kā mežu teritorijas tiek noteiktas visas esošās mežu zemes, kur 

pamatizmantošanas veids ir mežsaimniecība, bet pakārtotais zemes izmantošanas veids 

rekreācijas, savvaļas dzīvnieku dārzi, medību saimniecība, blakusizmantošana (ogu, 

sēņu ieguve, ārstniecības augu, ziemassvētku eglīšu, egļu zaru, meiju u.c. ieguve) kā arī 

citi  meža izmantošanas  veidi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

 

6.4. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai 

apbūves veids 

Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Mežu teritorijas 
M 

 

Purvs mežu zemēs   
Aizsargjoslas ap purviem tiek 

noteiktas grafiskajā daļā un  

6.3. nodaļā  

Viensētu apbūve 

 

 

„viensētas nosaukums” 

 

6.2.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmanto ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta mežsaimnieciskai izmantošanai, ir 

sekojoši: 

1) mežsaimnieciskā darbība; 

2) atklāta uzglabāšana mežsaimnieciskajām vajadzībām (kokmateriālu krautnes); 

3) kokaudzētavas; 

4) mežu pētīšanas stacijas; 

5) meliorācijas sistēmas mežu zemēs; 

6) purvos – plantācijas un ogu audzēšana. 

6.2.2 papildizmantošana: 

1) saimniecības ēka – viena vai vairākas (kūts, būve mājlopiem, šķūnis, klēts, pirts, 

siltumnīca, lecekts, pagrabs) un atklātā uzglabāšana; 

2) aka, artēziskais urbums; 

3) tūrisma un atpūtas objekts; 

4) peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, 

dušas); 

5) kempings;  

6) sporta ēku un būvju apbūve; 

7) zemes vienībās pie valsts un pašvaldības ceļiem – tirdzniecības vai pakalpojumu 

objekts; 
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8) infrastruktūras objekti (virszemes un apakšzemes 0,4 – 20 kV, 110 – 330 kV 

elektrolīnijas, sakaru līnijas, gāzes cauruļvadi, pazemes ūdensgūtnes, novada, 

uzņēmumu un māju ceļi, meža ceļi); 

9) derīgo izrakteņu izpēte un ieguve, veicot meža zemes atmežošanu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, arī jebkura veida būvniecība mežā var notikt veicot 

atmežošanas procesu 

6.2.3 Apbūves nosacījumi.  

Minimālais zemes 

gabala lielums  

2 ha  

Būvju maksimālais 

augstums  

ne vairāk kā 10 m  

Maksimālais ēku 

stāvu skaits 

2 stāvi 

Būvlaide  Sakrīt ar ceļa aizsargjoslu  

6.2.4 Aizsargājamās mežu teritorijas tiek noteiktas aizsargājamās mežu teritorijas:  

1) mikrolieguma Nr. 649 teritorija; 

2) upju un mitrzemju aizsargjoslas; 

3) īpaši aizsargājamie mežu iecirkņi (pielikums Nr. 1); 

4) īpaši aizsargājamie koki. 

6.2.5 Prasības zemes izmantošanai mežu teritorijās: 

1) Teritoriju izmantošanu nosaka LR normatīvie akti un individuālie mežierīcības 

projekti. 

2) Aizliegta teritoriju nožogošana. 

3) Ja LR normatīvie akti nenosaka citādi, meža zemju atmežošanu veic, sekojošiem 

nolūkiem: 

a) būvniecībai; 

b) derīgo izrakteņu ieguvei; 

c) lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai; 

d) īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. 

4) Atļauju izsniegšana būvniecībai zemes vienībās, kuras atrodas valsts mežu fonda 

zemēs, iespējama tikai izņēmuma gadījumā, likumdošanas noteiktajā kārtībā, 

tikai teritorijās, kuras nav noteiktas kā īpaši aizsargājamas mežu teritorijas. 

5) Aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kuriem nav 

nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi. 

6) Atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu, 

mežaparku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide, 

izstrādājot attiecīgos būvprojekta ģenplāna daļas darba zīmējumus un 

labiekārtošanas projektu, šajos gadījumos veicama atmežošanas  procedūra.  
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7) Jebkura veida apbūves teritorijas izbūvējamas, saglabājot meža tipisko ainavu. 

8) VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītās kvartālu, nogabalu teritorijas un platības 

esošajām aizsargājamām zonām gar mitrzemēm, ūdeņiem, esošajiem 

dabiskajiem mežu biotopiem, īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem skatīt 

pielikumā Nr. 1. 

9) Koku izciršanu meža zemēs reglamentē MK 18.12.2012 noteikumi Nr. 935 

„Noteikumi par koku ciršanu mežā” (līdz 31.12.2012.) un Meža likumu. 
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6.3 ŪDEŅU TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā kā ūdeņu teritorijas tiek noteiktas visas publisko ūdeņu –Lielās Juglas 

upes, fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošās dabiskās un mākslīgās 

virszemes ūdeņu teritorijas, purvu teritorijas ārpus mežu zemēm, zemes apūdeņošanas 

un meliorācijas sistēmas un to virszemes un pazemes sastāvdaļas, ūdenskrātuves, 

dambji, aizsprosti un krasta hidroaizsardzības būves. Nav pieļaujama jaunu HES 

izbūve 

 

6.5.  tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas 

vai apbūves 

veids 

Teritorijas 

apzīmējums 

kartogrāfiskajā 

materiālā 

Piezīmes 

Virszemes 

ūdenstilpes un 

ūdensteces 
Ū 

 

Virszemes 

ūdensobjektu 

aizsargjoslas 

 Ja aizsargjosla ir mazāka par 10 m, grafiski 

tā netiek attēlota  

Apdzīvotajās vietās ūdensteču un ūdenstilpju 

aizsargjoslas tiek noteiktas 10 m kā dabas 

pamatnes teritorijas  

 

6.3.1 Par ūdenstilpēm, kuras tiek izmantotas ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām 

tiek noteikta Centra ūdenskrātuve Mālpilī un visu HES uzpludinājuma mākslīgās 

ūdenskrātuves. Sabiedriskās peldvietas netiek noteiktas. Mākslīgo ūdenskrātuvju 

robežas grafiskajā materiālā ir uzrādītas nosacīti, tās var tikt mainītas atbilstoši 

būvniecības iecerei un APU. 

6.3.2 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmanto ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta ūdenssaimniecības vajadzībām: 

1) zvejniecības vajadzībām LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā; 

2) kuģniecības vajadzībām LR normatīvos aktos noteiktā kārtībā; 

3) brīvdabas atpūta un rekreācija; 

4) peldvietas; 

5) meliorācijas sistēmas un zemes apūdeņošanas sistēmas un to būves; 

6) krasta hidroaizsardzības būves upju tos tajās vietās, kur pastāv krasta erozija; 

7) publiskiem ūdeņiem, kas saskaņā ar LR „Civillikuma” pielikumu Mālpils novada 

teritorijā ir Lielā Jugla (upe); 
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8) virszemes ūdensgūtnes (ūdens ņemšanas) iekārtas; 

9) virszemes ūdeņu teritorijas; 

10) zemes apūdeņošanas un meliorācijas sistēmas un to virszemes un pazemes 

sastāvdaļas; 

11) ūdenskrātuves; 

12) dambji, aizsprosti un krasta hidroaizsardzības būves; 

13) kuģniecība; 

14) zvejniecība; 

15) tūrisma un atpūtas objekts; 

16) inženiertehniskās apgādes tīkli un transporta infrastruktūra 

 

6.3.3 Citas prasības ūdenssaimniecības teritorijām ūdenssaimniecības objektu būvniecībā: 

1) visu veidu meliorācijas sistēmu, dambju, aizsprostu un krasta hidroaizsardzības 

būvju projektēšana veicama saskaņā ar nozares normatīvajiem aktiem; 

periodiski jāveic valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas 

sistēmu – novadgrāvju renovācijas darbi; 

2) teritorija var tikt izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju īpatnībām un ar to 

ekspluatāciju saistītām nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūžas, dambji, 

aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas u.c.); 

3) upju, ezeru un dīķu tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas 

platumā – Lielajai Juglai – 10 m, pārējām upēm un ezeriem – 4 m; 

4) upju un ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai 

novērstu to tālāku eroziju; 

5) aizliegta jebkāda veida žogu izbūve tauvas joslā, žogs tikai drīkst robežoties ar 

tauvas joslu; 

6) upju un ezera gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu 

iztīrīšanai; 

7) jāievēro aprobežojumi virszemes ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās: 

a) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas; 

8) aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus 

(izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens 

regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu 

būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un motorizēto 

ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās 

degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā); 

9) ieguves rūpniecības vai karjeru izstrādes teritorijas nedrīkst ierīkot ūdensteču vai 

ūdenstilpju aizsargjoslās; 

10) aizliegts veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku 

likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai; 

11) aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus; 
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12) aizliegts veikt meliorāciju bez saskaņošanas ar vides aizsardzības institūcijām; 

13) aizliegts veikt meža zemju atmežošanu 10m platā joslā, ja tā nav saistīta ar 

izņēmuma gadījumiem, ko nosaka Aizsargjoslu likums; 

14) aizliegts kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām 

bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

15) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas 

virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām 

vietām. 

16) virszemes mākslīgos ūdensobjektus ciemu teritorijās aizliegts izmantot 

braukšanai ar motorlaivām un ūdens motocikliem bez LR likumdošanā noteiktas 

atļaujas saņemšanas, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo 

teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību; 

17) virszemes ūdensobjektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās 

peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav 

saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai 

uzraudzību. 

6.3.4 Ievērot: 

1) 2010. gada 16. marta MK noteikumi Nr. 261 „Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība; 

2) 2010. gada 3. augusta MK noteikumi Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi"; 

3) 2012. gada 2. maija MK noteikumi Nr. 306 „Noteikumi par ekspluatācijas 

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs" ; 

4) 2010. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr. 623 «Meliorācijas kadastra noteikumi"; 

2010. gada 6. jūlija MK noteikumi Nr. 612 „Kārtība, kādā nosakāmi un 

atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu 

vai izmantošanas tiesību ierobežošanu"; 

5) 2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr. 755 «Koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales 

un norēķinu kārtība"; 

6) 2005. gada 23. augusta MK noteikumi Nr. 631 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 

224 - 05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves".
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6.4 DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS 

 

Mālpils novadā kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas tiek noteiktas smilts - grants 

atradņu teritorijas, esošās kūdras izstrādes teritorijas purvos un ģipšakmens atradnes 

teritorija Ķešānos – Liepmežos un Zvejnieku atradnei, kur galvenais zemes 

izmantošanas veids tiek noteikts ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, bet pakārtotais 

zemes izmantošanas veids ir citas – lauksaimniecība, mežsaimniecība. 

 

7.6. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves 

veids 

Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas 
DI 

 

Derīgo izrakteņu ieguves 

atradne 
 

 

 

6.4.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmanto ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta ieguves rūpniecības un karjeru 

izstrādes teritorijās ir: 

1) ieguves rūpniecības apbūve; 

2) karjeru izstrāde; 

3) ražošanas apbūve; 

4) mežsaimniecība; 

5) lauksaimniecība; 

6) satiksmes un tehniskā infrastruktūra; 

7) atklāta uzglabāšana; 

8) noliktava. 

6.4.2 Citas prasības ieguves rūpniecības un karjeru izstrādei izmantojamām teritorijām: 

1) derīgo izrakteņu ieguve veicama saskaņā ar 02.05.1996. likums "Par zemes 

dzīlēm" un 21.08.2012. MK noteikumi Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība"; 

2) visa veida atradņu teritorijās primārā zemes izmantošana- ieguves rūpniecība un 

karjeru izstrāde. Atradnes izmantošana uzsākama LR normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

3) derīgo izrakteņu ieguves vietas un karjeru teritorijas nedrīkst tikt veidotas- 

ciemu teritorijās,  ūdensteču, ūdenstilpju aizsargjoslās un kultūras pieminekļu 

aizņemtās teritorijās; 
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4) aizliegta jaunu ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav nodrošināta 

piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi; 

5) izbūvējot ieguves rūpniecības administratīvās ēkas, tās izvieto LR normatīvajos 

aktos noteiktajos attālumos, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības 

normas; 

6) izbūvējot ieguves rūpniecības un pārstrādes ēkas un būves, tās izvieto vismaz 

300 (trīs simti) m no dzīvojamās apbūves apdzīvotās vietās - viensētās un blīvi 

apdzīvotās teritorijās, lai ieguves rūpniecības un pārstrādes ēkas un būves ar savu 

ražošanas specifiku (troksnis, putekļi) neietekmētu dzīves apstākļus; 

pietiekamais attālums var tikt samazināts, veicot papildus pasākumu (kokaudžu 

stādījumi, dažādu veidu aizsargkrāni u.c.) īstenošanu, kas samazina ražošanas 

specifikas radīto ietekmi; 

7) uzņēmumiem, kam ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj funkcionāli 

nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā; 

8) izbūvējot ieguves rūpniecības un pārstrādes ēkas un būves, ap tām izvieto 

sanitāros aizsarg stādījumus vai aizsargkrānus, lai novērstu ražotņu negatīvo 

ietekmi uz apkārtējo vidi; 

9) teritorijas atļauts nožogot ar blīvu žogu; 

10) vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem; 

11) karjeru  teritoriju  rekultivācija  jāuzsāk ne vēlāk par gadu pēc karjera izstrādes 

pabeigšanas atbilstoši pašvaldībā saskaņotam un  akceptētam rekultivācijas 

plānam uz lauksaimniecībā, mežsaimniecībā izmantojamām zemēm vai 

ūdenstilpnēm; 

12) derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde nav pieļaujama tuvāk par 100 m no 

piegulošās zemes vienības (t.sk. citā pašvaldībā esošas) robežas, izņemot ja 

piegulošās zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo izrakteņu ieguvei 

un pārstrādei tuvāk par 100 m no sava zemes vienības robežas. 
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6.5 MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes 

vienības un izbūves teritorijas ar vai bez dzīvojamās mājas uz tās, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir vienģimenes vai divģimeņu 1 - 2 stāvu ēku dzīvojamā apbūve, bet 

sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

6.7. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā 

materiālā 

Piezīmes 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas 
DzM 

 

6.5.1 pamatizmantošana , nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmanto ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta vienģimeņu un divģimeņu 

dzīvojamās apbūves teritorijai,: 

1) savrupmāju apbūve; 

2) dvīņu mājas; 

3) mazstāvu (ne vairāk kā 2 stāvu, neieskaitot bēniņus) daudzdzīvokļu nams; 

4) rindu māja; 

5) pirmsskolas bērnu iestāde; 

6) atsevišķā zemes vienībā - vietējas nozīmes pārvaldes iestāde, tirdzniecības vai 

pakalpojumu objekts, izņemot autoservisa pakalpojumus; 

7) zemes gabalos pie maģistrālajām ielām - pārvaldes iestāde, tirdzniecības un 

pakalpojumu objekts; 

8) telpas mazās uzņēmējdarbības veikšanai (līdz 5 nodarbinātie) pakalpojumu sfērā, 

izņemot autoservisa pakalpojumus; 

9) mājas bērnudārzs; 

10) saimniecības ēka. 

6.5.2 Palīgizmantošana: 

1) mazdārziņi 
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6.5.3 Apbūves nosacījumi: 

Minimālā zemes vienības platība jaunveidojamām zemes vienībām: 1200 m
2
 

Maksimālais apbūves blīvums 30 % 

Apbūves intensitāte 60 % 

Minimālā zemes vienības fronte 

Rindu mājām  

vismaz 20 m 

vismaz 7,5 m 

Būvju maksimālais augstums  ne vairāk kā 12 m 

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 stāvi un bēniņu stāvs  

Būvlaide  6 m, izņemot teritorijas ar iedibinātu būvlaidi 

6.5.4 Citas prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās: 

1) detālplānojumus izstrādā grafiskajā materiālā norādītajām teritorijām, 

pašvaldībai izvērtējot nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu katrā gadījumā 

atsevišķi. 

2) aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav 

nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi; 

3) plānotās jaunās apbūves teritorijām jānodrošina kā minimums ūdensvada, 

sadzīves notekūdeņu kanalizācijas, elektroapgādes un ceļu infrastruktūra; 

4) ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt tikai pēc ielu (ceļu) un 

inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensvada, sadzīves notekūdeņu 

kanalizācijas) darba projekta rasējumu izstrādes un visu komunikāciju izbūves; 

5) ja nav iespējama pieslēgšanās esošajiem maģistrālajiem ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem (ŪK tīkliem), izbūvē 01.11.2000 LR MK noteikumiem Nr. 

38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie 

tīkli un būves"” normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas, vietējās 

attīrīšanas ietaises un izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres; 

6) ja plānotā apbūves teritorija atrodas jebkuru virszemes ūdensteču vai ūdenstilpju 

aizsargjoslā, tad nepieciešams izbūvēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

saskaņā ar Lielrīgas RVP izdotiem noteikumiem; 

7) piebraucamā ceļa platums - vismaz 2,5 m; 

8) ēkas un būves līdz blakusesošo zemes vienību robežām nedrīkst būvēt tuvāk par 

4 m; 

9) no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm attālums no ielas sarkanās 

līnijas līdz būvlaidei nedrīkst būt mazāks par 25 m. 

6.5.5 Prasības attālumam starp dzīvojamām mājām:  

1) attālums starp 2 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm 

vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m; 

2) pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu 

logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta 
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istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma 

normas, minētos attālumus drīkst samazināt. 

6.5.6 Prasības attālumam no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai: 

1) bērnu rotaļām – 12 m; 

2) pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – 10 m; 

3) fizkultūras nodarbībām – 10 - 40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību 

veida); 

4) saimnieciskiem mērķiem – 20 m; 

5) suņu pastaigai – 40 m; 

6) atkritumu konteineru novietnes- 20 m; 

7) attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras 

nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks 

par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz 

visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m; 

8) atkritumu konteineru novietnes laukumam jābūt ar cieto segumu un norobežotam 

no dzīvojamo māju logiem ar atbalstsienu vai dzīvžogu. 
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6.6 DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS  

Mālpils novadā kā daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes 

vienības ar vai bez dzīvojamās mājas uz tās un izbūves teritorijas, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir 2 - 4 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve ar īres vai 

privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā 

atļautās izmantošanas. 

6.8. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai 

apbūves veids 

Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 
Piezīmes 

Daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas 
DzD  

 

6.6.1 Pamatizmantošana, Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 

būves uz zemes, kas paredzēta dzīvojamai apbūvei: 

1) daudzstāvu (3 - 4 stāvi neieskaitot bēniņu stāvu) dzīvojamais nams; 

2) mazstāvu (1 – 2 stāvi neieskaitot bēniņu stāvu) dzīvojamais nams; 

3) vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja; 

4) rindu māja; 

5) pirmsskolas izglītības iestāde; 

6) atsevišķā zemes vienībā vai daudzstāvu namu pirmajos stāvos: pārvaldes iestāde, 

mazumtirdzniecības vai sadzīves pakalpojumu objekts, birojs, finanšu iestāde, 

kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, sporta būve; 

7) zemes vienībās pie maģistrālajām ielām - pārvaldes iestāde, mazumtirdzniecības 

vai sadzīves pakalpojumu objekts, birojs, finanšu iestāde; 

8) telpas individuālajam darbam; 

9) privāts mājas bērnudārzs; 

10) saimniecības ēka/ ēkas. 

6.6.2 Apbūves nosacījumi: 

Minimālā zemes 

vienības platība 

jaunveidojamām zemes vienībām:  1200 m
2 

izņemot rindu mājas  

Maksimālais 

apbūves blīvums 

30 % 

Apbūves intensitāte 60% 

Minimālā zemes 

vienības fronte 

Rindu mājām  

vismaz 20 m 

vismaz 7,5 m 
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Maksimālais ēku 

stāvu skaits 

4 stāvi, neieskaitot bēniņus 

Maksimālais 

augstums  

20 m 

Būvlaide  

vismaz 6 m, izņemot teritorijas ar iedibinātu būvlaidi 

dzīvojamās mājas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā 

jānovieto atkāpjoties no ielas sarkanajām līnijām, 

izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus, vai arī, ja 

ar kvartāla ģenplānu nav noteikts citādi 

 

6.6.3 Citas prasības daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās: 

1) aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav 

nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi; 

2) daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvieta vismaz 1 automašīnai uz katru 

dzīvokli; 

3) jāievēro savstarpējais attālums starp 2 – 4 (neieskaitot bēniņu stāvu) stāvu 

mājām, kas ir vismaz: 

a) 20 m, ja abu ēku fasādes ir ar logiem; 

b) 15 m, ja vienas ēkas fasāde ir ar logiem, bet otras ēkas fasāde ir bez logiem; 

c) 10 m, ja abu ēku fasādes ir bez logiem; 

4) tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objekts drīkst atrasties galvenās ēkas pirmajā 

stāvā ja tiek izbūvētas atsevišķas ieejas pakalpojumu sniegšanai un preču 

ekspedīcijai. Atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā esošo pagrabstāvu; 

5) ja rindu ēkas zemes vienība robežojas ar savrupmājas sānpagalmu un rindu ēkas 

gala siena atrodas uz robežas starp abiem zemes gabaliem, tad rindu ēkas gala 

sienu būvē kā pretuguns mūri (atbilstoši ugunsdzēsības normām), ar iespēju 

kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi; 

6) ārējā sānpagalma minimālais platums pie reģiona nozīmes ielas nedrīkst būt 

mazāks par 6 m; 

6.6.4 No jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm attālums no ielas sarkanās līnijas 

līdz būvlaidei nedrīkst būt mazāks par 25 m. 

6.6.5 Prasības attālumam starp dzīvojamām mājām:  

1) attālums starp 2 - 3 stāvu (ieskaitot bēniņus) dzīvojamajām mājām, izvietojot tās 

ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m; 

2) starp 4 stāvu (neieskaitot bēniņus) ēkām – ne mazāks par 20 m. Izvietojot pretī 

vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, 

attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu 

nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma 

normas, minētos attālumus drīkst samazināt. 
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6.6.6 Prasības attālumam no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai: 

1) bērnu rotaļām – 12 m; 

2) pieaugušo iedzīvotāju atpūtai – 10 m; 

3) fizkultūras nodarbībām – 10 - 40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību 

veida); 

4) saimnieciskiem mērķiem – 20 m; 

5) suņu pastaigai – 40 m; 

6) atkritumu konteineru novietnes- 20 m; 

7) attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras 

nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks 

par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz 

visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m. 

8) atkritumu konteineru novietnes laukumam jābūt ar cieto segumu un norobežotam 

no dzīvojamo māju logiem ar atbalstsienu vai dzīvžogu 

6.6.7 Palīgizmantošana: 

1) Sporta būve. Sporta būvi nedrīkst: 

a) ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā); 

b) izmantot komerciāliem nolūkiem; 

2) garāžas nedrīkst izbūvēt dzīvojamām ēkām tuvāk par 15 m un (priekšpagalmā un 

ārējā sānpagalmā); 

3) prasības darījumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas 

attiecīgajās šo noteikumu nodaļās. 
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6.7 PUBLISKAS APBŪVES TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā kā publiskās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes vienības ar 

vai bez apbūves uz tās, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir sabiedriskām 

vajadzībām kalpojoša iestāde- pakalpojumu, pārvaldes, kultūras, izglītības, sporta vai 

medicīniska rakstura iestāde, kā arī reliģiska, labklājības vai labdarības un cita līdzīga 

nekomerciāla rakstura institūcija, bet pakārtotais zemes izmantošanas veids - citas šajā 

teritorijā atļautās izmantošanas. 

 

6.9. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Publiskās apbūves 

teritorijas 
P  

Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa – 

koplietošanas apstādījumu 

teritorijas, parku, skvēru teritorijas 

  

6.7.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves 

uz zemes, kas paredzēta publiskai apbūvei: 

1) valsts un pašvaldības pārvaldes iestāde; 

2) pirmskolas izglītības iestāde; 

3) veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

4) kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 

5) nevalstiskas organizācijas iestāde; 

6) reliģisko organizāciju apbūve; 

7) autoosta, dzelzceļa stacija, mazais lidlauks; 

8) atklāts auto stāvlaukums; 

9) sporta ēku un būvju apbūve, BMX trase u.c. trases, motorizēto transportlīdzekļu 

trases; 

10) finanšu un kredītiestāde; 

11) biroju ēku apbūve; 

12) konferenču un izstāžu zāles; 

13) mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu apbūve; 

14) sabiedriskās ēdināšanas  

15) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; 

16) tūristu un atpūtas iestāžu apbūve; 

17) aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; 
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18) daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve; 

19) parku un skvēru teritorijas; 

20) tehniskās apkopes darbnīca; 

21) degvielas uzpildes stacija. 

6.7.2 palīgizmantošana: 

1) dzīvoklis; 

2) saimniecības ēka; 

3) savrupmāja, dvīņu mājas 

4) Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana. 

6.7.3 Apbūves nosacījumi: 

Minimālā zemes vienības 

platība 

1200 m
2 

ciemu teritorijās, ārpus ciemu teritorijas 1 

ha
 

(izņemot inženierkomunikāciju infrastruktūras 

būves, tām platība var būt noteikta minimālā 

nepieciešamā, lai apkalpotu būvi, bet ne mazāka, kā 

stingrās aizsargjoslas teritorija) 

Apbūves blīvums 60 % 

Apbūves intensitāte 60 – 150 % 

Minimālā brīvā teritorija 20 %. 

Minimālā zemes vienības 

fronte  

30 m  

Būvju maksimālais augstums  
15 m (izņemot inženierkomunikāciju būves, ja to 

nosaka tehnoloģiskā specifika 

Maksimālais ēku stāvu skaits 3 stāvi (neieskaitot bēniņus) 

Būvlaide  

6 m vai arī uz iedibinātās būvlaides, izbūvējot no 

jauna pirmsskolas bērnu iestādi vai izglītības iestādi, 

būvlaide ir vismaz 25 m 

6.7.4 Citas prasības publiskās apbūves teritorijās: 

1) Aizliegta jaunu ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav juridiski 

nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi; 

2) būvprojekta sastāvā ietilpst teritorijas labiekārtojuma projekts; 

3) aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai 

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs ne augstāks par 1 

m; 

4) prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā 

objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai teritorijas 

labiekārtojuma projekta darba uzdevumā; 
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5) labiekārtojuma projekta realizācija jāveic līdz ēku vai būvju nodošanai 

ekspluatācijā; 

6) dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi; 

7) visās sabiedriskās ēkās jānodrošina labiekārtotu, publiski pieejamu labierīcību 

izbūve; 

8) pie darījumu un sabiedriskas nozīmes ēkām jāparedz autostāvvietas saskaņā ar 

Mālpils novada TIAN prasībām; 

9) ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās jānodrošina ar iekārtotām 

ugunskura vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm. Jāizveido piebraucamo ceļu un 

vietas automašīnu novietošanai, kā arī jāapzīmē dabā ar informācijas zīmēm; 

10) jāievēro savstarpējais attālums starp 2 – 4 (neieskaitot bēniņus) stāvu mājām, kas 

ir vismaz: 

11) 20 m, ja abu ēku fasādes ir ar logiem; 

12) 15 m, ja vienas ēkas fasāde ir ar logiem, bet otras ēkas fasāde ir bez logiem; 

13) ap ēkām un būvēm jānodrošina ugunsdzēsības tehnikas piebraukšanas iespējas 

pa to perimetru; 

14) visu veidu darījumu un rekreācijas ēkās un būvēs jāizbūvē publiski pieejami 

labierīcību; 

15) darījumu un rekreācijas objektu apbūve ārpus ciemu teritorijām uzsākam pēc 

detālplānojuma izstrādāšanas; 

16) pie darījumu ēkām un būvēm, un birojiem jāizbūvē atklāti, publiski auto 

stāvlaukumi, kuros vietu skaits tiek aprēķināts rēķinot vismaz 1 autostāvvietu uz 

katru darījumu iestādē nodarbināto, bet ne mazāk kā 5 automašīnām; 

17) pie konferenču un izstāžu ēkām, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un 

sadzīves pakalpojumu objektiem, restorāniem kafejnīcām un līdzīgiem 

objektiem, viesnīcām, moteļiem un atpūtas kompleksiem autostāvvietu skaitu 

nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu skaita vietējos normatīvus: 

18) tirdzniecības objektos, sadzīves pakalpojumu objektos un izstāžu zālēs: uz 10 m
2
 

tirdzniecības zāles un izstāžu zāles platības - 4 automašīnas; 

19) restorānos, kafejnīcās uz 10 vietām – 2 automašīnas; 

20) sporta būvēs, konferenču zālēs uz 20 skatītāju vietām – 5; 

21) atpūtas kompleksos uz vienlaikus 10 apmeklētājiem – 2; 

22) pludmalēs un atpūtas zonās uz vienlaikus 10 apmeklētājiem - 3; 

23) viesnīcās, moteļos un kempingos uz 10 vietām - 3; 

24) īslaicīgas atpūtas objektos uz vienlaikus 10 apmeklētājiem - 1; 

25) tirgos uz 2 tirdzniecības vietām – 1; 

26) labiekārtojuma projekta realizācija jāveic līdz ēku vai būvju nodošanai 

ekspluatācijā; 

27) dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi. 

6.7.5 Palīgizmantošanas noteikumi: 
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1) dzīvoklis, papildus uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 

a) dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā 

dzīvojamā māja; 

b) jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas 

lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa 

sastāvdaļa; 

c) ja dzīvoklis ir atsevišķa dzīvojamā māja, to nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un 

ārējā sānpagalmā (uz ielas pusi); 

d) dzīvoklis tiek izmantots tikai kā darbinieku vai īpašnieku mājoklis; 

2) Prasības darījumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas 

attiecīgajās šo noteikumu nodaļās. 

7.7.6. Mazā lidlauka teritoriju pie Bukām  var  izmantot gaisa satiksmei un ar to saistīto ēku 

un būvju izbūvei. 

7.7.7. Mālpils lidlauka nosacījumi un lidlauka ietekmes zonā esošo īpašumu izmantošanas 

aprobežojumi, ja lidlauks ir sertificēts atbilstoši 01.08.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, 

sertifikāciju un ekspluatāciju: 

1) Lidlauka atjaunošanai nepieciešam teritorijas detalizēta zonēšana, izstrādājams 

detālplānojums, vienlaikus precizējot, ar paredzamo lidlauka attīstību saistīto, 

trokšņu ietekmes zonas, pacelšanās un nolaišanās joslas drošības zonas un 

apbūves noteikumus tajās. Lidlauka atjaunošana veicama saskaņā ar likumu “Par 

aviāciju” (05.10.1994.), Ministru kabineta noteikumiem Nr. 635 “Noteikumi par 

civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju” 

(01.08.2006.) un citiem speciālajiem normatīviem. 

2) Mālpils lidlauks ir vispārējās aviācijas (civilās aviācijas) lidlauks, no kura neveic 

gaisa pārvadājumus; 

3) Mālpils lidlauka ekspluatants var piedāvāt Mālpils lidlauku izmantot trešajām 

personām (sniegt publiskus lidlauka pakalpojumus) vai lidlaukā veikt pilotu 

apmācību, ja lidlauks ir sertificēts atbilstoši 01.08.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, 

sertifikāciju un ekspluatāciju"; 

4) Ja Mālpils lidlauks netiek izmantots trešajām personām (netiek sniegti publiski 

lidlauka pakalpojumi) un lidlaukā netiek veikta pilotu apmācība, Mālpils 

lidlauka ekspluatantam jāsaņem apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai 

atbilstoši 01.08.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 635 "Noteikumi par 

civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"; 

5) Būvējot, ierīkojot un izvietojot ēkas un būves, kuru augstums virs to atrašanās 

reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, vai kuru absolūtais augstums par 30 

metrus un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, 5 

kilometru rādiusā no tā – vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu 

ierobežošanas virsmu 05.10.1994. likums "Par aviāciju", jāsaņem Valsts 

aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” atļauja atbilstoši 02.01.2008. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas 

aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai 

potenciāli bīstamus objektus"; 

6) Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka 

marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma 

laikā; 
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7) Būvējot, ierīkojot un izvietojot ēkas un būves, kā arī stādot kokus, kuri 

neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā 

– 2 kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa, jāsaņem Valsts aģentūras 

„Civilās aviācijas aģentūra” atļauja atbilstoši 02.01.2008. Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras 

atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli 

bīstamus objektus"; 

8) Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus virs valsts nozīmes stratēģiskiem 

objektiem, pilsētām, ciemiem un publisku pasākumu norises vietām, atbilstoši 

07.04.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 306 "Gaisa kuģu akrobātisko 

lidojumu veikšanas kārtība". 

9) Ja lidlauka vai tā tuvumā zemu lidojoši vai manevrējoši gaisa kuģi var apdraudēt 

cilvēku vai transporta kustību, lidlauka ekspluatants pie lidlauka manevrēšanas 

teritorijas piegulošiem vispārējās lietošanas ceļiem pēc saskaņošanas ar ceļa 

īpašnieku uzstāda brīdinošas zīmes (uzrakstus) MKN Nr. 635. 

10) Būvējot, ierīkojot un izvietojot jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots 

aeronavigācijai, ja tas atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā, - 5 

kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa, jāsaņem Valsts aģentūras 

„Civilās aviācijas aģentūra” atļauja atbilstoši 02.01.2008. Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr. 2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras 

atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli 

bīstamus objektus". 

11) Būvējot, ierīkojot un izvietojot objektus, kuri veicina vai var veicināt putnu 

masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas) 15 

kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta, jāsaņem Valsts aģentūras „Civilās 

aviācijas aģentūra” atļauja atbilstoši 02.01.2008. Ministru Kabineta noteikumiem 

Nr. 2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, 

ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus". 
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6.8 RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJAS  

  

Mālpils novadā kā rūpniecības apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes vienības un 

izbūves teritorijas ar vai bez apbūvi tajās, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir 

rūpnieciska rakstura iestāde vai ražojoša rakstura iestāde, bet pakārtotais zemes 

izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas. 

6.10. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Rūpniecības apbūves teritorijas 
R 

 

 

6.8.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves 

uz zemes, kas paredzēta rūpniecības apbūvei:  

1) vispārīgas ražošanas uzņēmums; 

2) ugunsdzēsēju depo; 

3) vieglās ražošanas uzņēmums; 

4) pārtikas ražošanas uzņēmums; 

5) tehniskās apkopes stacija, autoserviss; 

6) transporta uzņēmumi un iestādes; 

7) auto tirdzniecības iestāde; 

8) inženierkomunikāciju objekts; 

9) vairumtirdzniecības iestāde; 

10) kravu stacija; 

11) noliktava; 

12) atklāta uzglabāšana; 

13) saimniecības ēka. 

6.8.2 palīgizmantošana: 

1) tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

2) garāža; 

3) auto stāvlaukums; 

4) degvielas uzpildes stacija; 

5) lietotu auto tirdzniecības vieta; 

6) darījumu iestāde; 

7) birojs; 
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8) atkritumu šķirošana; 

9) elektroenerģijas ražošanas kompleksi. 

 

6.8.3 Apbūves nosacījumi: 

Minimālā zemes vienības 

platība 

1200 m
2 

   

Apbūves blīvums 60 %  

Apbūves intensitāte - 

Minimālā brīvā teritorija 20 % 

Minimālā zemes vienības 

fronte  

15 m 

Būvju maksimālais augstums  
30 m, ja lielāku augstumu nenosaka tehnoloģiskā 

procesa īpatnības  

Maksimālais ēku stāvu skaits 3 stāvi 

Būvlaide  vismaz 3 m  

Palīgizmantošana Dzīvoklis 

6.8.4 Citas prasības rūpniecības apbūves teritorijām: 

1) uzņēmumiem, kam ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj funkcionāli 

nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā; 

2) jaunveidojamu zemes vienību platību detalizē un platumu gar ielām vai ceļiem 

nosaka; 

3) detālplānojumā paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un piesārņojumu 

tām zemes vienībām, kas atrodas ārpus rūpniecības apbūves teritorijām; 

4) atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta 

priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā; 

5) teritorijas atļauts nožogot ar blīvu žogu; 

6) vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem; 

7) prasības darījumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas 

attiecīgajās šo noteikumu nodaļās. 
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6.9 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS 

 

Mālpils novadā transporta infrastruktūras objektu apbūves teritorijas nozīmē teritorijas 

gājēju, velosipēdistu, autotransporta, dzelzceļa satiksmes vajadzībām, kā arī ar tiem 

saistītās būves. 

 

6.11. tabula.  

Izmantošanas vai apbūves 

veids 

Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves teritorijas  

TR  

 

Dzelzceļš 

 Aizsargjoslas platums 100 m uz 

katru pusi no ārējās sliedes (noteikts 

nosacīti, jo šobrīd sliežu ceļi 

demontēti)) 

Māju, uzņēmumu un 

meža ceļi 

  

Autoceļi: 

Valsts reģionālajiem 

autoceļiem 

 Aizsargjoslas platums 60 m no ceļa 

ass uz abām pusēm 

Valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem 

 Aizsargjoslas platums 30 m no ceļa 

ass uz abām pusēm 

Iela  

 Aizsargjoslas platums-  

ielu sarkanā līnija  

tiek noteiktas pēc ielu nozīmes 

6.9.1 Autoceļu V84, P8, V71 ,V59 tiek noteikti kā ceļu posmi, kurus rekonstruējot vai 

veicot kapitālā remonta darbus autoceļu uzturētājam, jāizbūvē veloceliņi.  

6.9.2 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves 

uz zemes, kas paredzēta transporta infrastruktūras objektu apbūvei, ir: 

1) valsts autoceļi; 

2) pašvaldības ceļi 

3) tilti, estakāde, tuneļi; 

4) dzelzceļa līnijas; 

5) dzelzceļa stacija; 

6) dzelzceļa līniju atzarojumi; 
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7) degvielas uzpildes stacija; 

8) kravu stacija; 

9) ugunsdzēsības depo; 

10) ielu un maģistrāļu teritorijas; 

11) velosipēdistu celiņi; 

12) noliktava; 

13) saimniecības ēka; 

14) garāža; 

15) sabiedriskā garāža; 

16) atklāta uzglabāšana; 

17) atklāts auto stāvlaukums; 

18) upju hidrotehniskās būves krasta nostiprināšanai, laivu piestātne. 

6.9.3 palīgizmantošana: 

1) darījumu iestāde; 

2) viesnīca, motelis, kempings; 

3) tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

4) vieglās ražošanas uzņēmums; 

5) tehniskās apkopes stacija, autoserviss; 

6) auto tirdzniecības iestāde; 

7) inženierkomunikāciju objekts. 

6.9.4 Apbūves nosacījumi: 

Palīgizmantošana dzīvoklis 

Minimālā zemes vienības platība 1200 m
2 

vai nosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības 

Apbūves blīvums 30-60 %  

Apbūves intensitāte 60 % 

Minimālā brīvā teritorija 20 % 

Minimālā zemes vienības fronte  5 m 

Būvju maksimālais augstums  
16 m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa 

īpatnības  

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 stāvi 

Būvlaide  
nepārkāpjot iedibināto būvlaidi vai 3 m, ja to 

nenosaka citu normatīvo aktu prasības 

 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III. sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 94 

6.9.5 Mālpils novada ciemos Mālpilī un Sidgundā tiek noteikta sekojoša ielu klasifikācija: 

1) ciemu nozīmes maģistrālās ielas. Ciemu nozīmes maģistrālās ielas tiek paredzētas 

sekojošu funkciju nodrošināšanai: 

a) autotransporta kustības nodrošināšanai starp ciemu un citām apdzīvotām vietām; 

b) visu veidu autotransporta, t.sk. kravas un sabiedriskā autotransporta kustības 

nodrošināšanai; 

c) gājēju pārvietošanos pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu kustības; 

d) braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu kustības; 

2) reģionu nozīmes maģistrālās ielas. Reģionu nozīmes maģistrālās ielas tiek 

paredzētas sekojošu funkciju nodrošināšanai: 

a) visu veidu autotransporta, t.sk. kravas un sabiedriskā autotransporta kustības 

nodrošināšanai; 

b) gājēju pārvietošanos pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu kustības; 

3) vietējas nozīmes ielas. Vietējas nozīmes ielas tiek paredzētas sekojošu funkciju 

nodrošināšanai: 

a) dzīvojamo ielu – gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko pasažieru 

transportu) kustībai dzīvojamās apbūves teritorijās un saistībai ar ciemu un 

reģionu nozīmes maģistrālām ielām; 

4) gājēju ceļš – visa veida gājēju kustībai ar darba un atpūtas vietām, apkalpes, 

pakalpojumu iestādēm un uzņēmumiem un sabiedriskā transporta pieturām; 

5) parka ceļš – gājēju un ierobežotai autotransporta kustībai parku un dabas pamatnes 

teritorijās; 

6) piebrauktuve – automašīnu piebraukšanai dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, to 

grupām un citiem objektiem apbūves teritoriju iekšpusē; 

7) veloceliņš – braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transportlīdzekļu 

kustības; 

8) attālumi starp ielu sarkanajām līnijām: 

a) pamatojoties uz 10.04.2001. MK noteikumiem Nr. 162 „Autoceļu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” 7. punktu Mālpils novada teritorijā tiek noteikti sekojoši 

attālumi starp ielu sarkanajām līnijām, kas jāievēro, izstrādājot detālplānojumus, 

zemes ierīcības projektus un būvprojektus. 

9) Projektējamo ielu šķērsprofilus skatīta attēlā 6.1. 

10) izstrādājot visu veidu jaunu apbūves teritoriju detālplānojumus, zemes ierīcības 

projektus un lokālos plānojumus, no jauna projektējamo ielu klasifikācija tiek 

noteikta saskaņā ar TIAN noteikto. 

6.12. tabula. Ielu sarkano līniju platumi 

Ielas nozīme  
Minimālais attālums starp 

sarkanajām līnijām (m) 

Ciema nozīmes maģistrālā iela 19 

Reģiona nozīmes maģistrālā iela  15 

Vietējas nozīmes iela  12 
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6.13. tabula. Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām Mālpilī  

Nr. 

p. 

k. 

Ielas nozīme  Ielas nosaukums  

Attālums starp 

sarkanajām 

līnijām (m) 

1. 
Ciema nozīmes 

maģistrālā iela  

Garkalnes 

Siguldas 

Ķiršu 

Nītaures  

27 

27 

19 

22 

Nākotnes 

Kastaņu  

Pirts 

25 

2. 
Reģiona nozīmes 

maģistrālā iela  

Mergupes, Rūpniecības, Dzirnavu, 

Torņkalna, Strēlnieku, Sporta, Parka 
19 

Sudas, Vibrokas, Pils  15 

3. 
Vietējas nozīmes 

iela 

Smilšu, Pilskalna, Alejas, Pīpeņu, Sniedzes  15 

Peldu, Jaunā, Krasta, Vīnkalna, Torņa, 

Lejciema, Dārza, Sprīdīša, Muzeja, Skolas, 

Ozolu, Kalna, Liepu, Ceriņu, Ziedoņu, 

Rītausmas, Enerģētiķu  

12 

Upes, Vecpils, Vītolu, Vidus, Zaļā, Saules, 

Ziedu, Lapu, Celtnieku 
9 

 

6.14. tabula. Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām Sidgundā  

un Upmalās 

Nr.p.k. Ielas nozīme  Ielas nosaukums  

Attālums starp 

sarkanajām 

līnijām (m) 

1. 
Ciema nozīmes 

maģistrālā iela  

Juglas , Lielvārdes šoseja 27 

Kroņu 19 

2. 
Reģiona nozīmes 

maģistrālā iela  
Zvaigžņu, Kantora, Rikteres 15 

3. Vietējas nozīmes iela  Piena, Vidus, Ābeļu, Melderu , Pavasara, Vīzēnu 12 
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6.1. attēls. Mālpils novada ielu šķērsprofilu shēmas 

 

6.9.6 Citas prasības transporta infrastruktūras teritorijām: 

1) prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai: 

a) maģistrālās inženierkomunikācijas izvieto starp brauktuvi un sarkano līniju vai 

ceļa nodalījuma joslā; 

b) ielu un laukumu brauktuves tiek uzturētas kārtībā saskaņā ar Mālpils novada 

pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem; 

c) ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt 

grāvjus sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības 

domes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem; 

d) nav pieļaujama jebkādu nožogojumu vai būvju, t.sk. pagaidu, izbūve mazāk kā 1 

m attālumā no grāvja atbērtnes malas; 

e) pašvaldībai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos grāvjus privātos zemes 

īpašumos, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemes īpašuma 

īpašnieku; 
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f) ielas / ceļus un gājēju pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

2) lai aizsargātu ceļus un ielas no nevēlamas ārējās iedarbības un nodrošinātu 

satiksmes drošību, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam bez saskaņošanas 

ar ceļa īpašnieku ceļa aizsargjoslā aizliegts: 

a) veikt jebkādus būvniecības darbus; 

b) izbūvēt žogus ārpus ielu sarkanajām līnijām; 

c) veikt liela apjoma (virs 1000 m3) mehanizētus grunts rakšanas un uzbēršanas 

darbus; 

d) stādīt kokus un krūmus, cirst kokus; 

e) izmantot autoceļu aizsargjoslu kā atklātu uzglabāšanu vai materiālu nokrautni; 

3) ceļa aizsargjoslā ceļa īpašniekam ir servitūta tiesības lietot uz zemes īpašnieka 

zemes esošos ceļus, ierīkot pagaidu ceļus transportlīdzekļu kustības 

nodrošināšanai, kā arī, ja nepieciešams - veikt vides aizsardzības pasākumus vai 

novērst ceļa bojājumus. 

6.9.7 Prasības transporta infrastruktūras teritoriju palīgizmantošanai: 

1) pagaidu būvi (piemēram, kioskus, paviljonus un nojumes u.tml.,) nojauc būves 

īpašnieks līdz ar būves pagaidu statusa izbeigšanos; 

2) ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc 

tirdzniecības atļaujas saņemšanas. 

6.9.8 Autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslas: 

Aizsargjoslas gar autoceļiem saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likuma” 13. pantu tiek 

noteiktas, lai samazinātu autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 

maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas 

nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai.  

6.9.9 Aprobežojumus un aizliegumus autoceļu aizsargjoslās nosaka AL 42. pants. 

6.9.10 Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai:  

1) auto stāvlaukumi un velosipēdu novietnes obligāti jānodrošina pie zemes 

vienībām, kuru izmantošana ir sabiedriskās, darījumu un rekreācijas apbūves 

teritorijas; 

2) atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu 

skaita vietējos normatīvus: 

6.9.11 Prasības ielu un ceļu izbūvei. Pieslēgumus esošajiem ceļiem veidot, izmantojot 

mazākas nozīmes ceļus (pašvaldības, māju, uzņēmumu un mežu ceļi) atbilstoši LVS 

190-3:1999 un 190-3 A1 : 2000 un citu, spēkā esošu LR normatīvo aktu prasībām. 

6.9.12 Mālpils novada teritorijā dzelzceļa trase ir demontēta. Saskaņā ar VAS „Latvijas 

dzelzceļš” izsniegtajiem Nosacījumiem 22.02.2011. NR. DNR -2/453-2011 ir 

izstrādāts aizsargjoslu plāns, norādot dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslu atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu 

noteikts 50 m no malējās sliedes (demontētās), bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes 

nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, bet ārpus apdzīvotām vietām 
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ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m no galvenā ceļa malējās 

sliedes(demontētās). 

6.9.13 Prasības būvniecībai bijušo dzelzceļa līniju un pievedceļu aizsargjoslās. 

1) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot 

jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

2) ievērot Dzelzceļa likuma 15.,16., 17.,18.,19., 20., 21. un 22. panta prasības. 

3) ievērot 1998. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 457 „Dzelzceļa 

aizsargjoslas noteikšanas metodika" prasības. 

4) ja, ierīkojot inženierkomunikācijas, rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu, no 

VAS „Latvijas dzelzceļš” jāsaņem tehniskie noteikumi konkrētu projektu 

izstrādāšanai. Visiem projektiem dzelzceļa zemes nodalījuma joslā un dzelzceļa 

inženierkomunikāciju aizsargjoslā jābūt saskaņotiem ar VAS ,,Latvijas dzelzceļš". 
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6.10 TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā tehniskās apbūves teritorijas nozīmē apbūves teritoriju, kur zemes un 

būves tiek izmantotas valsts, pašvaldības un privāto inženierkomunikāciju objektu 

apbūvei, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumiem un iestādēm.  

 

6.15. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai 

apbūves veids 

Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā materiālā 

Piezīmes 

Inženiertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves 

teritorijas. 

TA 

 

Ekspluatācijas 

aizsargjoslas 

 Aizsargjosla netiek grafiski attēlota, 

ja tā ir mazāka par 10 m 

 

6.10.1 Mālpils ciemā tiek noteikti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas perspektīvie 

pieslēguma areāli: 

1) apbūves kvartāli, kuri ietilpst kapsētu aizsargjoslās Siguldas - Torņkalna ielu 

kvartālos un Mālpils kapsētai pieguļošās apbūves teritorijās; 

2) rūpnieciskās ražošanas teritorijai kvartālā starp Vibrokas un Rūpniecības ielām; 

3) mazstāvu apbūves teritorijās starp Pilskalna un Dzirnavu ielām; 

4) mazstāvu apbūves teritorijās starp Sudu un Lejciema ielu. 

6.10.2 Mālpils novadā tiek noteikta perspektīvā gāzes vada Sigulda - Mālpils izbūves trase 

paralēli autoceļam P 8 Inciems- Sigulda - Ķegums.  

6.10.3 Visa Mālpils novada teritorija tiek noteikta kā nodrošināma ar interneta pieejamību.  

6.10.4 Jaunu izbūves teritoriju izmantošana uzsākama tikai pēc detālplānojuma izstrādes.  

6.10.5 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves 

uz zemes, kas paredzēta satiksmes infrastruktūras objektu apbūvei, ir: 

1) visa veida inženiertehniskas būves; 

2) elektropārvades virszemes un apakšzemes tīkli un objekti; 

3) sakaru līnijas un ar tām saistītās būves; 

4) maģistrālie naftas, gāzes cauruļvadi un ar tiem saistītās būves; 

5) maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas, siltumapgādes cauruļvadi un 

ar tām saistītās būves; 
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6) ūdens ņemšanas un attīrīšanas iekārta; 

7) notekūdeņu attīrīšanas iekārta un būves; 

8) tilti, estakādes, tuneļi; 

9) ielu un maģistrāļu teritorijas; 

10) noliktava; 

11) saimniecības ēka; 

12) atklāta uzglabāšana; 

13) atklāts auto stāvlaukums. 

 

.  

 

6.2. attēls. Mālpils ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmas perspektīvie pieslēguma areāli. 

 

 

6.10.6 Palīgizmantošana: 

1) degvielas uzpildes stacija garāža; 

2) garāža; 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III. sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 101 

3) ielu un maģistrāļu teritorijas; 

4) tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

5) vieglās ražošanas uzņēmums; 

6) tehniskās apkopes stacija; 

7) degvielas uzpildes stacija; 

8) auto tirdzniecības iestāde; 

9) vairumtirdzniecības iestāde. 

6.10.7 Apbūves nosacījumi:  

Palīgizmantošana 
Transporta apkalpes un citi tehnisko 

pakalpojumu sfēras objekti 

Minimālā zemes vienības platība 1200 m
2
  

Apbūves blīvums 60 % 

Apbūves intensitāte 80 % 

 

6.10.8 Veicot jaunu maģistrālo inženierkomunikāciju projektēšanu un izbūvi, jāveic 

būvniecības publiskā apspriešana. 

6.10.9 Citas prasības inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijām: 

1) inženiertehniskās apgādes tīklu - gaisvadu, kabeļu, cauruļvadu teritorijas nosaka 

atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam no līnijbūves ass; 

2) citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai 

nepieciešamībai, ievērojot aizsargjoslas; 

3) ārpus inženiertehniskās apgādes tīklu teritorijām, ja nepieciešams, būvju 

izvietojumu un aizsargjoslas u.c. pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un cita 

veida piesārņojumu nosaka detālplānojumā; 

4) aprobežojumus visu veidu aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums. 

5) elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši 20.10.1998. MK noteikumiem Nr. 415, 

elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī, un jāattīra minētās trases no 

krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet 

var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no 

krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 m platā joslā. 

a) aizsargjoslās jāievēro LR „Aizsargjoslu likumā” un citos LR normatīvos aktos 

noteiktie ierobežojumi un aprobežojumi. 

6.10.10 Prasības inženierkomunikācijām: 

1) vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:  

a) visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, detālplānojumiem un institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem; 
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b) jaunas inženierkomunikācijas ciemu teritorijā izvieto galvenokārt joslā starp ielu 

sarkanajām līnijām vai autoceļu aizsargjoslā, vai joslā starp ielas sarkano līniju 

un būvlaidi; 

c) visu veidu inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas 

sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana; 

d) inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto 

maģistrālo inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz novada domē 

(Būvvaldē) topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā; 

e) pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietojamās 

inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc. 

2) prasības ūdensapgādei, kanalizācijai un elektroapgādei:  

a) esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, 

pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Šīs būves būvē saskaņā ar 

vides aizsardzības un vides veselības normatīviem. To būvniecību saskaņo 

attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās; 

3) esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas 

kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu 

bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības 

un vides veselības normatīviem, to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un 

pašvaldības institūcijās; 

4) izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, trases iebūvē 

pazemes kabeļlīnijās; 

5) ciemu teritorijā izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, 

gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem. 

6.10.11 Ja nepieciešams izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un risinājums atbilst Zemes 

izmantošanas un TIAN prasībām, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta 

kustības drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm. 



MĀLPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013– 2024 
III. sējums. Mālpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 103 

 

6.11 APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā apstādījumu teritorijas nozīmē teritorijas, kuras veido dabas teritorijas, 

dabas pieminekļi, zaļie stādījumi, ūdensbaseinu aizsargjoslu daļas ciemos, kur apbūve 

nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana ir saistīta ar dabas resursu 

izmantošanu, rekreāciju un vides aizsardzību.  

 

6.16. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā 

materiālā 

Piezīmes 

Apstādījumu teritorijas  DA  

Skvēri, mežaparki, parki  DA  

Ekspluatācijas aizsargjosla ap 

dižkokiem  
 

10 m platumā pa vainaga 

projekcijas uz zemes 

perimetru  

 

6.11.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, kas paredzēta apstādījumiem 

ir:  

1) mežs - sabiedrībai pieejamas labiekārtotas mežu un citu zaļo stādījumu teritorijas - 

mežus, mežaparkus un to izmantošanai nepieciešamās būves; 

2) apdzīvoto vietu robežās kā dabas pamatne tiek noteikts aizsargjoslas platums ap 

virszemes ūdenstecēm un ūdenstilpēm; 

3) koplietošanas zaļie stādījumi (parki, mežaparki, dārzi, skvēri u.tml.) brīvi 

pieejamas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur neiegūst produkciju, 

kur atļauts izbūvēt ar rekreāciju saistītas būves, uzstādīt mazās arhitektūras formas, 

tēlniecības darbus, labiekārtojuma elementus; 

4) dārzi un sakņu dārzu teritorijas. 

6.11.2 Palīgizmantošana: 

1) virszemes ūdeņu – ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar 

transportu un rekreāciju, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina 

izmantošanu (ostas, laivu piestātnes, peldētavas) un uzturēšanu (hidrotehniskās 

būves, krasta nostiprinājumi); 

2) kapsētu teritorijas un kapsētu aizsargjoslas; 

3) peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, dušas); 

4) kempings; 
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5) mazās arhitektūras formas teritorijas labiekārtošanai. 

6.11.3 Citas prasības dabas pamatnes teritorijās: 

1) jebkuru darbu veikšanai izstrādājams teritorijas labiekārtojuma projekts; 

2) aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai 

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts caurredzams žogs ne augstāks par 1,5 

m; 

3) prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā objekta 

specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai teritorijas 

labiekārtojuma projekta darba uzdevumā; 

4) labiekārtojuma projekta realizācija jāveic līdz ēku vai būvju nodošanai 

ekspluatācijā; 

5) dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi. 

6.11.4 Visās dabas pamatnes teritorijās aizliegta jebkuru piesārņojošu objektu būvniecība.  
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6.12 KAPSĒTU TERITORIJAS  

 

Mālpils novadā Kapsētu teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, 

kurās īpašumu zemes vienību vai to daļas pamatizmantošana un apbūves veids ietver 

darbojošās un nedarbojošās (slēgtās) kapsētas un būves to funkcionalitātes 

nodrošināšanai 

6.17. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi 

Izmantošanas vai apbūves veids Teritorijas apzīmējums 

kartogrāfiskajā 

materiālā 

Piezīmes 

Kapsētu teritorijas  K  

 

6.12.1 Pamatizmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot un izmantot ēku un 

citu būvi uz zemes ir: 

1) kapliča; 

2) zvanu tornis; 

3) ceremoniju zāle; 

4) apsaimniekošanas biroja ēka; 

5) apbedījumi; 

6) kapsētas žogs, apbedījumu žogi, dzīvžogi 

a) kapu vietas zemes gabaliņu iežogošanai parasti izmantojams dzīvžogs ne 

augstāks par 0,9 m (ierobežojums neattiecas uz vēsturiskiem metāla vai cita 

materiāla žogiem),  

7) izņēmuma gadījumā ģimenes apbedījuma vietai būvvaldē un ar kapu 

apsaimniekotāju saskaņots ne mazāk kā 90% caurredzamu metāla dekoratīvs žogs, 

ne augstāku par 0,9 m no zemes virsmas, (neattiecas uz vēsturiskiem esošiem 

žogiem) 

8) kapsētas žogs nevar būt blīva materiāla žogs. 

6.12.2 Uz būvēm, kas paredzētas kapsētas funkcijas nodrošināšanai tai skaitā kapliču attiecas 

sabiedrisko objektu apbūves teritoriju nosacījumi ciktāl tie nav pretrunā ar to 

funkcionalitāti un šīs sadaļas nosacījumiem. Ar kapu apsaimniekotāju jāsaskaņo 

kapu pieminekļu uzstādīšana ar kapitālu – betonētu pamatu dziļāk kā 0,5 m no zemes 

virsmas un lielāku apjomu kā 1,2(h) x 1,2(b) x 0,8 (a), kur h-augstums no zemes 

virsmas, b un a gabarīti. Kapu apmales ne augstākas kā 0,2 m. 

6.12.3 Virs apbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma. 

6.12.4 Palīgizmantošana: 
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1) ūdens ņemšanas vieta, aka; 

2) saimniecības ēka; 

3) autostāvvieta; 

4) autostāvvieta; 

5) publiska tualete; 

6) atkritumu konteineru novietošanas laukumi. 

6.12.5 Apbūves nosacījumi: 

Minimālā zemes vienības platība nenosaka 

Apbūves blīvums nenosaka 

Apbūves intensitāte nenosaka 

Minimālā brīvā teritorija nenosaka 

Minimālā zemes vienības fronte  nenosaka 

Būvju maksimālais augstums  
16 m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā 

procesa īpatnības  

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 

Būvlaide  
nepārkāpjot iedibināto būvlaidi vai 3 m, ja 

to nenosaka citu normatīvo aktu prasības 

 

6.12.6 Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās 

malas perimetra. Kapsētu uzturēšanā jāievēro 29.12.1998. LR MK noteikumos Nr. 

502 „Kapsētu aizsargjoslu noteikšanas metodika” noteiktās drošības un 

ekspluatācijas prasības. 
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7 RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI, BŪVNIECĪBAI 

NELABVĒLĪGĀS TERITORIJAS. 

Ja LR normatīvie akti nenosaka citādi, Mālpils novadā riska teritorijas un objekti tiek noteikti 

saskaņā ar LR likuma „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” prasībām, 19.06.2001. LR 

MK noteikumu Nr. 259 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi” prasībām. 

7.1.1 Mālpils novadā tiek noteiktas sekojošas riska teritorijas un objekti:  

Mālpils novadā kā Rīgas reģionā esošs, īpaši svarīgs paaugstināta riska un bīstamais 

objekts ar riska varbūtības ticamību reizi 10 - 100 gados, tiek noteikts objekts SIA 

„Mālpils Piensaimnieks”. 

Mālpils novada teritorijas plānojumā tiek noteiktas riska teritorijas – Sudas, Brūnu un 

Rikteres HES applūstošu teritoriju riska aizsargjoslas, kuru robežas ir grafiskajā 

pielikumā. Mālpils novada teritorijas plānotā un atļautā izmantošana. 

7.1.2 Mālpils novadā tiek noteiktas sekojošas būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas: 

Mergupes, Sudas, Lielās Juglas applūstošās palienu pļavas, kuru izmantošanai 

jebkura veida apbūvei nepieciešams veikt papildus inženiertehnisko izpēti.  
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8 KULTŪRAS PIEMINEKĻU TERITORIJAS. MĀLPILS 

NOVADA VĒRTĪGO AINAVU TERITORIJAS 

 

8.1 PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻIEM 

 

8.1.1 Pamatojoties uz LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un 26.08.2003. 

LR MK noteikumiem „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un visi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu”, Mālpils novadā tiek noteiktas sekojošas kultūras pieminekļu 

aizsardzības teritorijas: 

8.1.2 Kultūras pieminekļi LR var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un citu juridisko 

personu īpašumā. 

8.1.3 Ja kultūras pieminekļa īpašnieks atsavina kultūras pieminekli, valstij ir pirmpirkuma 

tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka MK noteikumi. 

8.1.4 Kā Mālpils novada vērtīgās ainavas ir noteikta ainavu telpa ar augstvērtīgu 

ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, tās uzrādītas tematiskajā kartē Nr. 10. 

„Mālpils novada vērtīgās ainavas. Mālpils novada nozīme kultūrvēsturiskie, dabas 

un apskates objekti. M 1:30 000.”  

8.1.5 Mālpils novada nozīmes kultūrvēsturiskās vides un dabas objektu saglabāšana, 

aizsardzība un izmantošana ir regulējama pašvaldības līmenī. Pēc iespējas ir 

saglabājams ēkas apjoms, forma, fasāžu apdare, oriģinālie vēsturiskie logi un 

durvis. 

 

8.1. tabula. Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 

V
a
ls

ts
 

a
iz

sa
rd

zī
b

a
s 

n
r.

 Pieminekļu 

vērtības 

grupa 

Pieminekļu 

veids 
Nosaukums Atrašanās vieta 

8488 
Valsts 

nozīmes 
Arhitektūra 

Mālpils luterāņu 

baznīca 
Mālpils ciems 

2120 
Vietējās 

nozīmes 
Arheoloģija 

Mālpils pilskalns 

(Vīnakalns) 

Mālpils ciems, Sudas 

upes kreisajā krastā uz Z 

no Klabažu mājām 

6702 
Valsts 

nozīmes 
Arhitektūra 

Mālpils muižas 

apbūve 

Mālpils ciems, Sudas 

upes kreisajā krastā 
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V
a
ls

ts
 

a
iz

sa
rd

zī
b

a
s 

n
r.

 Pieminekļu 

vērtības 

grupa 

Pieminekļu 

veids 
Nosaukums Atrašanās vieta 

6703 
Valsts 

nozīmes 
Arhitektūra Kungu māja Mālpils ciems 

6704 
Valsts 

nozīmes 
Arhitektūra Parks Mālpils ciems 

2121 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija Idiņu senkapi 

Mālpils novads, pie Idiņu 

mājām 

2122 
Vietējās 

nozīmes 
Arheoloģija Jaunaudriņu senkapi 

Mālpils novads, pie 

Jaunaudriņiem 

2123 
Vietējās 

nozīmes 
Arheoloģija 

Mālpils baznīcas 

viduslaiku kapsēta 

Mālpils ciemā pie 

baznīcas 

2124 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Mālpils viduslaiku 

pils 

Mālpils ciemā, pie 

Sprīdīšiem 

2125 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Sidgundas pilskalns 

(Veckalns) 
Sidgundas ciemā 

2126 
Vietējas 

nozīmes 
Arheoloģija Vecrubenīšu senkapi 

Mālpils novadā pie 

Vecrubenīšiem 

4206 
Valsts 

nozīmes 
Māksla Obelisks G. Taubem   

 

8.1.6 Ap minētajiem kultūras pieminekļiem tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas un 

aizsardzības zonas: 

 

8.2. tabula. Aizsargjoslas kultūras pieminekļiem 

Valsts 

aizsardzības nr. 

Nosaukums  Aizsargjoslas vai aizsargzonas 

raksturojums 

8488 Mālpils luterāņu baznīca  500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2120 Mālpils pilskalns (Vīnakalns)  500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 
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6702/6703/6704 Mālpils muižas apbūve  

Kungu māja  

Parks 

500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2121 Idiņu senkapi 500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2122 Jaunaudriņu senkapi  500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2123 Mālpils baznīcas viduslaiku 

kapsēta  

500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2124 Mālpils viduslaiku pils 500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2125 Sidgundas pilskalns 

(Veckalns)  

500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

2126 Vecrubenīšu senkapi  500 m aizsargjosla pa teritorijas 

perimetru 

 

8.1.7 Aizsargjoslas un aizsardzības zonas ap kultūras pieminekļiem: 

1) Aizsargjoslas un aizsardzības zonas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida 

negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. 

Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas 

ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina 

to lietotāji. 

8.1.8 Kultūras pieminekļa īpašnieka (lietotāja) pienākums ir: 

1) ievērot likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu; 

2) informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru bojājumu, kas radies 

īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim; 

 3)pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko 

darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo 

darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā 

atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties 

jāziņo inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc. 

8.1.9 Normatīvie akti, kas regulē valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu aizsardzību: 

1) Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" spēkā esošs no 11.03.1992.; 

2) MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu 

uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu”; 

http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/Likums_
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3) MK 15.07.2003. noteikumi Nr. 392 "Kultūras pieminekļa aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) noteikšanas metodika"; 

4) MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 473 "Kārtība, kādā kultūra pieminekļi iekļaujami 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta". 

8.2 PRASĪBAS NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIEM 

OBJEKTIEM 

 

8.2.1 Novada nozīmes kultūrvēsturiskos objektus nosaka Mālpils novada pašvaldība un 

tos ir aizliegts iznīcināt. Par kultūrvēsturisko objektu stāvokli un saglabāšanu ir 

atbildīgs tā īpašnieks.  

8.2.2 Pārbūvējot vai remontējot kultūrvēsturiskos objektu ēkas nav pieļaujama to fasāžu 

vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, 

lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u. c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu aiļu 

kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jārespektē 

apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.  

8.2.3 Kultūrvēsturisko objektu ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to 

nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. 

Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai metāla 

konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo 

autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm. 

8.2.4 Kultūrvēsturiskos objektu ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar 

vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama 

vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses. 

8.2.5 Kultūrvēsturiskos objektu un vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to 

tehniski nav iespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu 

pieņem Mālpils novada pašvaldība, tikai pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā 

stāvokļa un vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas. Ja ēka ir kultūras 

piemineklis, tad pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldībā papildus jāsaņem atļauja 

ēkas nojaukšanai no VKPI. 

8.2.6 Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas jāveic vēsturisko ēkas fiksācija, fiksācijas 

materiāli jāiesniedz Mālpils novada pašvaldības Būvvaldē. 

 

8.3 PRASĪBAS VĒSTURISKĀM ĒKĀM 

8.3.1 Mālpils novada pašvaldība ir tiesīga piešķirt vēsturiskas ēkas vai būves statusu 

ēkām un būvēm, kas īpaši nozīmīgas novada vēsturiskai apbūvei vai vēsturei  

8.3.2 Pārbūvējot vai remontējot vēsturiskās ēkas (tās, kas nav kultūras pieminekļi, bet ir 

vecākas par 50 gadiem) nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko 

veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu 

rotājumu, u. c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma 

http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/kult_piem_aizsarjosla.doc
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/kult_piem_aizsarjosla.doc
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/izsledzami_ieklaujami.doc
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/izsledzami_ieklaujami.doc
http://www.mantojums.lv/_rict_text/docs/izsledzami_ieklaujami.doc
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izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jārespektē apkārtējās vēsturiskās 

apbūves tradīcijas.  

8.3.3 Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir 

pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav 

pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un 

kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai 

kāpnēm.  

8.3.4 Vēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām 

atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu 

siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses. 

8.3.5 Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav iespējams 

saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem Mālpils novada 

pašvaldība, tikai pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā stāvokļa un vēsturiskās 

vērtības noteikšanas iesniegšanas.  

8.3.6 Ieteicams Mālpils novada pašvaldībai vai Būvvaldei konsultēties lēmuma 

pieņemšanā ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju par vēsturisko ēku statusa 

noteikšanu jeb pašvaldības kultūras pieminekļa statusu, labvēlīgiem risinājumiem, 

saglabājot vēsturiskas ēkas un vietējās tradīcijas. 

8.3.7 Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas jāveic ēkas fiksācija, fiksācijas materiāli 

jāiesniedz Mālpils novada Būvvaldē. 

8.3.8 Aprobežojumi aizsargjoslās: 

1) jebkura veida rakšanas darbi 500 aizsargjoslā ap kultūras pieminekļiem veicami 

tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju; 

2) Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un 

citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi, t.i. karjeru saimniecības 

attīstība, dīķu rakšana, jaunu ceļu un inženiertehnisko komunikāciju izbūve, kā 

arī teritorijas apmežošana; 

3) jebkura veida saimnieciskā darbība aizsardzības zonā ap Mālpils muižu un 

Mālpils luterāņu baznīcu bez saskaņošanas ar VKPAI ir aizliegta; 

4) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas 

zemi, aizliegts to sadalīt; 

5) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot 

šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas; 

6) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus; 

7) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 

8) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas. 
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8.4 MĀLPILS NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS 

VIDES UN DABAS OBJEKTI 

Mālpils novada kultūrvēsturiskās vides un dabas objekti ir objekti, kas nav iekļauti spēkā 

esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un kuriem nav piešķirta valsts 

nozīme apstiprinot tos ar likumdošanas aktiem, bet ir svarīga nozīme Mālpils novada mērogā. 

8.3. tabula. Mālpils novada nozīmes kultūrvēsturiskās vides un dabas objekti 

 

Nr. Objekta nosaukums Objekta atrašanās vieta 

1. Rikteres muižas apbūve ar parku Mālpils novads 

2. Buku muiža un Buku muižas apbūve Mālpils novads, Bukas 

3.  Bij. Vibrokas muižas klēts ar parku Mālpils novads, Vibroka 

4. Bij. Vites muižas apbūve Mālpils novads, Vite 

5. Mācītājmuiža Mālpils novads 

6. Bij. Kniediņu muiža Mālpils novads 

7. Eļmi (mazā muiža) Mālpils novads 

8. Dravantas (pusmuiža) Mālpils novads 

9. Mālpils vecā kapliča Mālpils kapsēta, Mālpils ciems 

10. I Pasaules kara karavīru kapi (Strēlnieku kapi) Mālpils kapsēta, Mālpils ciems 

11. 

 

II Pasaules kara karavīru kapi (Sarkanās 

armijas karavīru kapi) 

Mālpils ciems pretī Mālpils kapsētai 

12. 

 

II Pasaules kara vācu karavīru kapi Mālpils novads pie Sidgundas vecās 

pagastmājas 

13. Piemiņas plāksne I Pasaules karā kritušajiem 

22 karavīriem (Eduards Kuravs)  

Mālpils ciems Mālpils luterāņu 

baznīca 

14. Piemiņas plāksne kritušajiem strēlniekiem  Mālpils kapsēta 

15. Piemiņas akmens 1941. gada 4. jūlijā 

kritušajiem Mālpiliešiem: Lāčplēša kara 

ordeņa kavalierim J. Runikam, aizsargiem P. 

Purviņam un E. Ploriņam 

Mālpils kapsēta 

16. Skulptūra Sērojošā sieviete Mālpils ciems pie Mālpils kapu jaunās 

kapličas 

17. Piemiņas akmens 1949. g. 25. marta 

represētajiem Mālpils iedzīvotājiem 

Mālpils ciems pie Šopu mājām 
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Nr. Objekta nosaukums Objekta atrašanās vieta 

18. Piemiņas akmens Martai Skulmei Mālpils novads, pie Ādmiņu mājām 

19. Piemiņas akmens Panfilova divīzijai Mālpils ciems 

20. Ādmiņi vecā pagastmāja un tēlnieces Martas 

Liepiņas – Skulmes dzimtās mājas 

Mālpils novads 

21. Sidgundas vecā pagastmāja Mālpils novads, Sidgunda 

22. Sidgundas nabagmāja Mālpils novads, Sidgunda 

23. Aptiekas māja Viesturi Mālpils ciems 

24. Pareizticīgo baznīca – skola Krievkalni  Mālpils ciems 

25. Skulmes Memoriālā māja Martai, Oto, 

Valentīnam Skulmēm 

Mālpils novads 

26. Sidgundas pamatskola Mālpils novads, Sidgunda 

27. Rikteres vecās dzirnavas (drupas) Mālpils novads, Sidgunda - uz 

Rikteres strauta  

28. Briežu dzirnavas Mālpils novads 

29. Vites dzirnavas Mālpils novads 

30. Šopu krogs  

31. Liepu krogs Mālpils novads 

32. Kraukļu krogs Mālpils novads 

33. Mālkrogs (Mālupes) Mālpils novads, Sidgunda 

34. Vilkači – nostāstu vieta Mālpils novads 

35. Mergupsalas, bijušais Dinamo atpūtas 

komplekss, dīķu sistēma, skaisti Mergupes 

krasti ar iežu atsegumiem, blakus uz 

Mergupes kanāla Briežkalni – bijušās Briežu 

dzirnavas 

Mālpils novads 

36. Vilku grava Mālpils novads 

37. Kannenieki – kulta vieta Mālpils novads, Vite 

38. Sauleskalns – vēsturiska skatu vieta Mālpils novads 
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8.5 MĀLPILS NOVADA VĒRTĪGĀS AINAVAS 

Mālpils novada vērtīgo ainavu telpa ir noteikta, lai saglabātu Mālpils novada raksturīgo 

kultūrvides ainavu, tūrisma un atpūtas resursus un samazinātu antropogēno ietekmi uz ainavu, 

vienlaikus veicinot ilgtspējīgu teritorijas attīstību un sabalansētu dabas resursu izmantošanu 

8.5.1 Prasības Ainavu saglabāšanai, aizsardzībai un plānošanai: 

Ainavu tematiskos plānus izstrādā pēc nepieciešamības kā atsevišķus projektus pēc 

Mālpils novada Būvvaldes vai Mālpils novada pašvaldības ierosinājuma. 

1) Ainavu plānos norāda potenciālo konflikta situāciju vietas, pretrunas starp dabas 

aizsardzības mērķiem un jaunās attīstības tendencēm, kā arī teritorijas, kurās 

nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus vides 

atveseļošanas vai ainavu plānus. 

2) Konceptuālajā ainavu plānā atbilstoši mēroga noteiktībai parāda ainavu apvidus 

un nozīmīgākās lielainavas. Katrai identificētajai vizuāli nozīmīgajai ainavai var 

izstrādāt lokālos ainavu plānojumus. 

3) Detalizētākos ainavu plānos par ainavisko pamatvienību pieņem ainavu telpas, 

kas nodalāmas pēc viegli identificējamām dabas apstākļu un zemes izmantošanas 

pazīmēm un ir arī vizuāli vienlaikus uztveramas. 

4) Lai ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās jauno apbūvi plānotu saskaņā ar 

konkrētās ainavu telpas īpatnībām, pašvaldība var uzstādīt papildus prasības un 

pieprasīt būvprojekta vai detālplānojuma ietvaros veikt ainavas analīzi.  

5) Ainaviski vērtīgās teritorijās nav pieļaujama nozīmīgu skatu punktu un koridoru 

aizsegšana, aizbūvējot ar ēkām, apstādot ar kokiem, vai aizaudzējot ar krūmiem, 

kā arī reljefa pārveidošana. 

6) Ainaviski vērtīgās teritorijās nav pieļaujama lielfermu būvniecība, derīgo 

izrakteņu ieguves karjeru un dīķu (lielāku par 0.1 ha) būvniecība. 

8.5.2 Mālpils novada vērtīgākās ainavas: 

1) ainava gar Mergupi no Mālpils kapiem līdz pašvaldības autoceļam C33, koridors 

kas veidojas starp autoceļiem V59 un V72; 

2) ainavu telpa kas veidojas gar autoceļu V60 posmā no Pilskalnu mājām( pie ceļa 

C34 pieslēguma) līdz krustojumam ar ceļu C22, un gar autoceļu C22 līdz novada 

robežai; 

3) ap Brūnu HES un Idiņu senkapiem 

4) telpa ap Lielo Juglu starp autoceļiem C76 un C21 no Rikteres HES līdz Ērmāņu 

urgas ietekai Lielajā Juglā. 

8.5.3 Mālpils novada saudzējamās alejas: 

gar autoceļu Sidgundā no Sidgundas skolas virzienā uz Mālpili;  

8.5.4 Ainavu telpas skatīt tematiskajā kartē Nr. 10 „Mālpils novada vērtīgās ainavas. 

Mālpils novada nozīme kultūrvēsturiskie, dabas un apskates objekti. M 1:30 000.”  
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9.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

9.1. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanu spēku zaudē Mālpils pagasta saistošie noteikumi 

(Mālpils pagasta padomes lēmums Nr.13/2) Nr. 11. „Mālpils pagasta teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskā daļa. 

9.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc lēmuma par to apstiprināšanu 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. 

9.3. Līdz šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pašvaldība piemēro šo noteikumu 9.1. 

punktā minētos sasitošos noteikumus. 
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PIELIKUMI 

1. Pielikums 

 

Izstrādājot Mālpils novada teritorijas plānojumu, ir ievērotas LR 05.02.1997. Aizsargjoslu 

likuma, LR likumā Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, LR 16.03.2000. likumā Sugu 

un biotopu aizsardzības likums, kā arī LR MK noteikumos Nr. 45 Mikroliegumu 

izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi noteiktās vides aizsardzības 

platības. 

1.1. tabula VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītās esošās aizsargājamās zonas gar 

mitrzemēm  

 

Kvartāls Nogabals Platība, ha Aizliegtā darbība 

214 3 8,2 Aizliegta kailcirte 

196 8 0,3 Aizliegta kailcirte 

196 7 0,5 Aizliegta kailcirte 

196 6 1,5 Aizliegta kailcirte 

196 4 3,2 Aizliegta kailcirte 

288 7 1,2 Aizliegta kailcirte 

243 8 0,7 Aizliegta kailcirte 

243 9 1,1 Aizliegta kailcirte 

243 11 2,1 Aizliegta kailcirte 

300 2 0,4 Aizliegta kailcirte 

300 12 0,7 Aizliegta kailcirte 

306 2 0,9 Aizliegta kailcirte 

102 9 0,9 Aizliegta kailcirte 

102 11 2,1 Aizliegta kailcirte 

102 13 1,9 Aizliegta kailcirte 

103 16 1,2 Aizliegta kailcirte 

104 3 1,8 Aizliegta kailcirte 

104 4 0,9 Aizliegta kailcirte 

104 6 2,8 Aizliegta kailcirte 

104 7 0,7 Aizliegta kailcirte 

105 2 2,7 Aizliegta kailcirte 
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107 6 2,5 Aizliegta kailcirte 

108 2 1,3 Aizliegta kailcirte 

108 5 1,9 Aizliegta kailcirte 

109 1 7,0 Aizliegta kailcirte 

111 3 2,4 Aizliegta kailcirte 

112 2 5,2 Aizliegta kailcirte 

295 12 0,2 Aizliegta kailcirte 

295 13 1,0 Aizliegta kailcirte 

295 14 0,3 Aizliegta kailcirte 
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1.2. tabula VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītās esošās aizsargājamās zonas gar ūdeņiem 

 

Kvartāls Nogabals Platība, 

ha 

Aizliegtā darbība 

268 4 0,1 Aizliegta kailcirte 

269 26 0,4 Aizliegta kailcirte 

 

1.3. tabula VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītās esošie dabiskie meža biotopi 

Kvartāls Nogabals Platība, 

ha 

Aizliegtā darbība 

231 6 7,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

231 5 3,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

231 4 1,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

105 5 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

115 7 2,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

205 12 1,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

205 11 1,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

205 9 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

198 2 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

199 5 2,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

199 3 3,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

201 10 2,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

200 3 3,7 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

200 2 8,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

224 3 2,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

212 12 4,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

228 3 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

241 13 1,7 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

241 11 2,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

241 10 3,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 
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293 6 3,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

191 6 1,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

193 8 0,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

273 7 1,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

290 8 4,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

276 12 1,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

271 5 1,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

271 2 1,7 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

289 7 0,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

259 2 4,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

287 27 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

300 4 0,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

300 19 2,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

306 4 2,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

315 10 2,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

315 21 0,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

315 22 0,7 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

315 27 1,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

320 4 3,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

320 6 3,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

320 7 3,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

90 15 1,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

265 6 0,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

269 5 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

102 9 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

104 2 3,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

104 3 1,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

104 10 2,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

108 2 1,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

108 7 3,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 
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280 10 0,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

280 17 0,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

280 18 0,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

281 2 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

282 4 2,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

213 11 4,1 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

213 12 1,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

217 7 1,8 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

151 2 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

154 12 1,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

190 9 3,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

314 13 0,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

231 3 5,2 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

284 3 2,5 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

284 17 0,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

291 2 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

89 8 2,3 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

201 12 1,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

 

1.4. tabula VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītie īpaši aizsargājamie meža iecirkņi 

 

Kvartāls  Nogabals Platība, 

ha 

Aizliegtā darbība 

115 7 2,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

293 6 3,9 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

155 2 0,6 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 

155 10 5,0 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 
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Mālpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2024. gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 

finansētā projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” 

ietvaros. 

(Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 1.5. 

Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana) 

 

 

 

Mālpils novada teritorijas plānojuma    2013.-2024. gadam  izstrādātājs SIA „NAGLA IF”. 

Kontakti: Grīvas prospekts 4-17 Ogre, LV – 5001, Latvija. 

Tel.: +371 65022417 

 

 


