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Normatīvo aktu uzskaitījums
Teritorijas attīstības plānošanas likums  (TAPL)

◦ Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi» (MKN240)

◦ Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem» (MKN628)

Aizsargjoslu likums (AL)
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 «Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība» (MKN 496)



Teritorijas atļautā izmantošana

Teritorijas atļautā izmantošana – konkrēts teritorijas izmantošanas veids, kas ir noteikts 
pašvaldības teritorijas plānojumā

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā) tiek noteikts funkcionālais zonējums - teritorijas 
iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei (TAPL 
1.panta 3.punkts)

Funkcionālā zona - pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai 
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves 
parametri (MKN240  2.10.apakšpunkts)

Teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija ir noteikta MKN240 3.pielikumā

Teritorijas plānojuma kartē tiek attēlots funkcionālais zonējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteikti teritorijas izmantošanas veidi 
katrā funkcionālajā zonā



Teritorijas atļautā izmantošana. Funkcionālās zonas
Funkcionālā zona Apraksts

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
(nevar noteikt lauku teritorijā)

nodrošina mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, galvenais izmantošanas
veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzM) (nevar noteikt lauku teritorijā)

ar apbūvi līdz trijiem stāviem, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot
atbilstošu infrastruktūru

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzD) (nevar noteikt lauku teritorijā)

ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem lai nodrošinātu mājokļa funkciju,
paredzot atbilstošu infrastruktūru

Publiskās apbūves teritorija (P) lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu
izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) (nevar 
noteikt lauku teritorijā)

vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par
pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt
par šādu centru

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo
infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi

Tehniskās apbūves teritorija (TA) lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, 
funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 
infrastruktūru



Teritorijas atļautā izmantošana. Funkcionālās zonas
Funkcionālā zona Apraksts

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides
un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās,
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves

Mežu teritorija (M) lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno
– saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai

Lauksaimniecības teritorija (L) lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu
izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem
pakalpojumiem

Ūdeņu teritorija (Ū) lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu
izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides
aizsardzībai



Teritorijas atļautā izmantošana.
Klasifikācija

APBŪVĒTĀ TERITORIJA

11 Dzīvojamā apbūve un teritorijas 
izmantošana

12 Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana

13 Rūpnieciskā apbūve un teritorijas 
izmantošana

14 Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana

NEAPBŪVĒTĀ TERITORIJA

21 Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana

22 Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana

23 Ūdenssaimnieciska teritorijas izmantošana

24 Publiskā ārtelpa



Teritorijas atļautā izmantošana

FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KARTE (GARKALNES 
NOVADA TP) TERITORIJAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMI



Teritorijas atļautā izmantošana

FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KARTE (SAULKRASTU PILSĒTAS TP) TERITORIJAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI (TAPIS)



Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM) nosaka kadastrālās vērtēšanas vajadzībām

! Pēc NĪLM nevar skatīties zemes izmantošanas iespējas

NĪLM tiek noteikts saskaņā ar:

1) teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu;

2) detālplānojumu;

3) uzsākto zemes vai būves izmantošanu (MKN496 2.punkts)

NĪLM var nesakrist ar teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu, piemēram,

zemes vienība atrodas DzS teritorijā, bet NĪLM ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)

NĪLM var tikt mainīts pēc:

1) zemes ierīcības projekta izstrādes

2) detālplānojuma apstiprināšanas

3) būvatļaujas saņemšanas



Teritorijas atļautā izmantošana. NĪLM. Kur atrast?

TERITORIJAS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Pašvaldības mājas lapā

vai portāls ģeolatvija.lv 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3

Jāmeklē teritorijas plānojums, lokālplānojums 
(ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojums (ja 
tāds ir). Jāskatās gan kartes, gan teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi

Var prasīt pašvaldībai izziņu par teritorijas 
atļauto izmantošanu

NĪLM

kadastrs.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis3


Zemes lietošanas veids

Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumi Nr.562 «Noteikumi par zemes lietošanas 
veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem»

Zemes lietošanas veids – zeme «dabā», nosaka mērnieks un tiek atspoguļots zemes robežplānā.

Piemēram, «aramzeme», «pļava», «mežs», «zeme zem ēkām un pagalmiem»

! Svarīgi

Ja zemes robežplānā ir mežs, tad pirms būvniecības ir nepieciešams veikt atmežošanu



Pašvaldības teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem), kurā
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas
nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai

Lokālplānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem), kuru izstrādā
republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda
plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai

TP noteikto funkcionālo zonu vai izmantošanas aprobežojumus (stāvu skaits, apbūves blīvums, būvlaide
u.c.) var mainīt ar TP grozījumiem vai ar lokālplānojumu

TP grozījumus izstrādā pašvaldība

Lokālplānojumu izstrādā tā ierosinātājs



Pašvaldības teritorijas plānojums
Ko pašvaldība ņem vērā, nosakot funkcionālās zonas un atļautos izmantošanas veidus:

1) esošo zemes izmantošanu

2) vai tā ir pilsēta, ciems vai lauku teritorijā (ārpus apdzīvotās vietas nevar noteikt DzS, DzM, JC, DzD)

3) satiksmes infrastruktūras esamību

4) centralizēto apgādes tīklu esamību (ūdenvads, kanalizācija)

5) pakalpojumu objektu esamību

6) aizsargjoslas (applūstošā teritorija; krasta kāpu aizsargjosla; drošības un sanitārās aizsargjoslas u.c.)

7) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un īpaši aizsargājamie biotopi

8) krasta erozijas riskus

9) ainaviski vērtīgās teritorijas



Pašvaldības teritorijas plānojums. Atļautas 
izmantošanas maiņa

1. Ja pašvaldība ir uzsākusi grozījumus teritorijas plānojumā, ir iespējams iesniegt priekšlikumus
funkcionālās zonas, atļauto izmantošanas veidu vai apbūves parametru maiņai, ja tās ir norādīts TP
grozījumu izstrādes darba uzdevumā

Pašvaldība apkopo saņemtos priekšlikumus un tiek izstrādāta teritorijas plānojuma 1.redakcija, kas tiek
nodota publiskajai apspriešanai, kura ilgst vismaz 4 nedēļas

2. Publiskās apspriešanas laikā arī var iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumi tiek izvērtēti un ziņojumā tiek
norādīts, vai priekšlikums tiek ņemts vērā vai netiek, norādot pamatojumu (pašvaldība arī sniedz atbildi uz
iesniegumu)

3. Pašvaldība pieņem lēmumu par redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana
ilgst ne mazāk par 3 nedēļām

4. Ja privātpersona pēc savas iniciatīvās vēlas mainīt funkcionālo zonu un netiek izstrādāti TP grozījumi, tad
var ierosināt izstrādāt lokālplānojumu. Izstrādi nodrošina un finansē privātpersona, bet pašvaldība vada
procesu



Pašvaldības teritorijas 
plānojuma/lokālplānojuma/grozījumu izstrāde

Dome pieņem 
lēmumu par 

TP/LP/grozījumu 
izstrādi

Domes lēmums par 
redakcijas nodošanu 

publiskajai 
apspriešanai

Publiskā apspriešana 
4 ned. + sapulce par 

priekšlikumiem

Redakcijas 
pilnveidošana un 

nodošana publiskajai 
apspriešanai 3 ned.

Apstiprināšana ar SN 
(2 mēneši 

apstrīdēšanas termiņš 
+ 1 izvērtēšanai)
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