Atsevišėu teritoriju plānotā (atĜautā) izmantošana
Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS - 1) plānotajiem zemesgabaliem Nr.1 – Nr.58:
Zemesgabala
zona

DzS – 1A

DzS – 1B

DzS – 1C

AtĜautā izmantošana

minimālā zemes vienības
platība/vienības fronte

galvenā – savrupmāja,
palīgizmantošana – saimniecības
ēka, telpas individuālā darba
vajadzībām, garāža;
galvenā – dvīĦu mājas daĜa,
palīgizmantošana – saimniecības
ēka, telpas individuālā darba
vajadzībām, garāža;
galvenā – rindu māja, dvīĦu mājas
daĜa, savrupmāja, palīgizmantošana
– garāža;

1200 kv.m.,
20 m

DzS – 1D

sekundārā izmantošana –
sabiedrisks un darījumu objekts:
ārstniecības, pirmskolas bērnu
iestāde, mazumtirdzniecības vai cits
pakalpojumu objekts;
palīgizmantošana – saimniecības
ēka, sporta būve, garāža;

600 kv.m., ēkas bloėēšana
pa obligāto apbūves
līniju/18 m
rindu mājai 400 kv.m.,
zemesgabala dalīšana
katrai sekcijai pēc ēkas
tehniskā projekta
izstrādes/ no 8,5m līdz
11,5m
1500 kv.m.

maksimālais
apbūves
blīvums

minimālā
brīvā
teritorija

30%

60%

30%

60%

rindu mājai

40%

40%

40%

40%

Līnijbūvju izbūves teritorijas (L)
AtĜautā izmantošana plānotajiem zemesgabaliem Nr.58, 59, 60, 61:
Primārais izmantošanas veids

iela, gājēju un velosipēdistu ceĜš, īslaicīgas apstāšanās stāvlaukums

Sekundārais izmantošanas
veids

Inženierkomunikāciju objekts (maăistrālais cauruĜvads, gaisvads, kabelis) un ar
līnijbūvēm saistītie objekti (transformatori, sakaru bāzes stacijas, kanalizācijas akas
un citas inženierbūves))
Būves un citi izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro izmantošanu un
inženierkomunikāciju teritoriju apsaimniekošanu.

Palīgizmantošana

Dabas teritorijas (D)
AtĜautā izmantošana zemesgabalam Nr.58: Pludmale un Ūdenstilpe
Galvenais teritorijas izmantošanas
veids (veidi)
Prasības teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids
Palīgizmantošana

Teritoriju izmantošana, kas saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas
izziĦas tūrismu un dabas aizsardzību.
Dabas aizsardzība, mikroklimata uzlabošana, atpūta, izziĦas un dabas
tūrisms.
Pagaidu būves (piemēram, ăērbtuves, tualetes, pirtis).

0302

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu teritorijas.Zeme zem fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošiem ezeriem, dabiskām un mākslīgām ūdenstilpēm, tai
skaitā applūstošās ūdens teritorijas, meldrāji u.tml., kur galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes
vienībā ir ūdenssaimniecība un zeme zem ūdeĦiem aizĦem lielāko zemes vienības platību.

0601

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

1101

Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā

0501

Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atĜautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa

0801

Komercdarbības objektu apbūve

