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Paskaidrojuma raksts 
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.–2021.gadam ir Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta Jelgavas pilsētas 
teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un 
izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 2021. gadam.  
 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021.gadam grozījumu (turpmāk 
- teritorijas plānojuma grozījumi) izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Jelgavas pilsētas 
domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.15/20 “Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana”. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesam tika noteikti šādi 
uzdevumi: 

1.izvērtēt spēkā esošā teritorijas plānojuma atbilstību aktualizētajai Jelgavas 
pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijai 2007. – 2020.gadam un veikt nepieciešamos 
grozījumus;  

2.izvērtēt Jelgavas pilsētas 2009.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.09-
11 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Ministru kabineta 
2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un veikt 
nepieciešamos grozījumus; 

3.izvērtēt Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grafiskajā 
un teksta daļā noteiktās aizsargjoslas atbilstoši Latvijas Republikas likuma 
“Aizsargjoslu likums” prasībām. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ievērotas Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma  un citu teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo  
aktu  prasības.  
 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas atļautās 
izmantošanas funkcionālo zonu iedalījums noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 
2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” prasībām. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” noteikto kārtību.   
 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē  ievēroti   institūciju izsniegtie 
nosacījumi un izanalizēti juridisko un fizisko personu priekšlikumi un ieteikumi. 

Plānošanas dokumenta izstrādāšanai saņemti nosacījumi no: 
VARAM dabas aizsardzības pārvaldes (09.01.2014., Nr.4.8/7/2014-N-E); 
Zemgales plānošanas reģiona (07.01.2014., Nr.1-6/9e); 
VAS “Latvijas valsts ceļi” (13.01.2014., Nr.4.3-/7); 
VAS “Latvijas dzelzceļš” (17.01.2014., Nr.DN-6.3.1/59-2014); 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras (24.01.2014., Nr.37/1-14.2/30); 
Zemgales virsmežniecības (23.01.2014., Nr.VM7.7-7/56); 
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (04.02.2014., Nr.3.5.-7/153); 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (07.02.2014., Nr.06-05/266). 
Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 27.jūnija lēmums Nr.19 “Par stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 
 

Spēkā esošā teritorijas plānojuma un detālplānojumu izvērtējums. 
 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam (turpmāk – teritorijas 
plānojums) izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Jelgavas domes 2005.gada 19.maija 
lēmumu Nr.7/2 “Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam izstrādes 
uzsākšanu”. Teritorijas plānojums tika izstrādāts atbilstoši Teritorijas plānošanas 
likuma, Reģionālās attīstības likuma un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumu Nr.883 “ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām 
un citu teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo  aktu  prasībām.  
 

Teritorijas plānojuma izstrādē ievērota Jelgavas teritorijas plānojuma laika 
posmam līdz 2010.gadam un Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijas 2004. –2010. gadam 
pēctecība.   
 

Jelgavas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata 
sabiedriskā apspriešana notika no 2009.gada 18.marta līdz 9.aprīlim. Sabiedriskajai 
apspriešanai nodotā redakcija tika pilnveidota atbilstoši iepriekšējās sabiedriskās 
apspriešanas un teritorijas plānojuma izstrādes gaitā saņemtajiem fizisko un juridisko 
personu priekšlikumiem un institūciju atzinumiem. 
 

Teritorijas plānojums tika apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 
29.septembra lēmumu Nr.14/2, saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 29.jūlija atzinumu Nr.7.1-06/8321/5256 par 
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju.  
 

2013.gadā tika izstrādāts Jelgavas pilsētas plānošanas dokumentu īstenošanas 
ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums, lai konstatētu plānošanas dokumentu 
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts 
biroja 2009.gada 6.maijā atzinumu Nr.13 nākošais monitoringa ziņojums tiks izstrādāts 
un iesniegts  2020.gadā. 
 

Teritorijas plānojums nosaka pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzienus 
un ierobežojumus, kā arī pašvaldības teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) 
izmantošanu, un tā galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
attīstību, veidojot Jelgavu par uzņēmējdarbībai pievilcīgu pilsētu ar labvēlīgu vidi 
investīciju piesaistei, veicināt zinātņietilpīgas un inovatīvas ekonomikas attīstību, 
sekmēt augstas kvalitātes dzīves vides veidošanu, saglabājot dabas vērtības un 
kultūrvēsturiskā mantojuma vidi. 
 

Teritorijas plānojumā noteiktie risinājumi un apbūves vadlīnijas nodrošina 
teritorijas plānojumā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tika izvērtēti spēkā esošie 
detālplānojumi. Tālāk tabulā noteikti detālplānojumi, kuri līdz ar teritorijas plānojuma 
grozījumu spēkā stāšanos zaudēs spēku, jo to īstenošana vairs nav aktuāla. 
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Detālplānojumi, kuri zaudē spēku 
 

Nr.p.k. Saistošo noteikumu (SN) Nr., 
lēmuma Nr., datums 

Piezīmes 

1 SN Nr.164, Nr.11/12 
20.09.2007. 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu stāšanos spēkā 
detālplānojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 

2 SN Nr.166, Nr.11/14 
20.09.2007. 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu stāšanos spēkā 
detālplānojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 

3 SN Nr.08-18,Nr.11/2 
28.08.2008. 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu stāšanos spēkā 
detālplānojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 

4 SN Nr.83,Nr.12/14 
23.09.2004 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu stāšanos spēkā 
detālplānojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 

5 SN Nr.09-9, Nr.12/10 
27.08.2009. 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas 
plānojuma grozījumu stāšanos spēkā 
detālplānojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 

 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu atbilstība Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības 

stratēģijai. 
 

Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007. - 2020.gadam (turpmāk – 
Ilgtermiņa attīstības stratēģija) ir apstiprināta ar 2007.gada 28.decembra Jelgavas 
domes lēmumu Nr.17/3. Ilgtermiņa attīstības stratēģijas aktualizētā redakcija ir 
apstiprināta ar 2013.gada 23.maija Jelgavas domes lēmumu  Nr.5/4. 
 

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ietvaru gan 
teritorijas plānojumam, gan attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Jelgavas kā 
nacionālas nozīmes attīstības centra ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un jelgavnieku 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Integrēta pieeja palīdz nodrošināt sasaisti starp dažādām 
politikas jomām un iniciatīvām, palīdz veidot pašvaldības attīstības ilgtermiņa 
skatījumu, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp ekonomisko, sociālo attīstību un vides 
aizsardzību, kā arī sekmējot apkārtējo teritoriju izaugsmi. 
 

Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu 
Jelgavas ekonomiskās un sociālās vides attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, izmantojot pieejamos resursus, un pozicionēt pilsētu kā Zemgales 
plānošanas reģiona, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības centru. 
 

Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritātes ir noteiktas: 
1. prioritāte: Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs 

iedzīvotājs. 
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2. prioritāte: Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu centrs. 
3. prioritāte: Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi. 

 
Ilgtermiņa attīstības stratēģijas sadaļa ir Jelgavas pilsētas telpiskās attīstības 

perspektīva, kas  nosaka pilsētas teritorijas attīstības vadlīnijas, nozīmīgākās telpiskās 
struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas Jelgavas ilgtermiņa 
attīstības stratēģiskā mērķa sasniegšanai. 
 

Jelgavas telpiskās attīstības perspektīvas galvenie virzieni ir: 
1. policentriskas, modernas un kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras 

attīstība un pilsētas - lauku sadarbības un funkcionālo saikņu veidošana; 
2. vienlīdzīgas piekļuves un izmantošanas iespēju infrastruktūrai un 

pakalpojumiem nodrošināšana; 
3. dabas un kultūras mantojama ilgtspējīga apsaimniekošana un saglabāšana. 

 
Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti atbilstoši Jelgavas pilsētas ilgtermiņa 

attīstības stratēģijā 2007.-2020.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un 
ilgtermiņa attīstības prioritātēm, kā arī ievērtējot telpiskās attīstības perspektīvas 
galvenos virzienus. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumos noteiktais funkcionālo zonu un apakšzonu 
iedalījums veidots, ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabājot 
teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un ņemot vērā 
normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi. 
 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka vienotu funkcionālo zonu 
iedalījumu, kas jāievēro, izstrādājot teritorijas plānojumus, to grozījumus un 
lokālplānojumus. 
 

Katras funkcionālās zonas un apakšzonas atļautā izmantošana (galvenā un 
papildizmantošana) un apbūves parametri (minimālā  jaunveidojamās zemes vienības 
platība, apbūves blīvums, brīvā zaļā teritorija, apbūves maksimālais augstums, stāvu 
skaits utt.) , prasības visas pilsētas administratīvās teritorijas izmantošanai,   prasības 
jaunu zemes vienību veidošanai un pārkārtošanai, prasības inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem, prasības transporta infrastruktūrai, prasības apbūvei, prasības 
teritorijas labiekārtojumam, prasības vides risku samazināšanai u.c. ir iekļautas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
 

Esošās Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām ir noteiktās  kā  Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), kur galvenais 
izmantošanas veids ir  savrupmāju un rindu māju apbūve. Kā papildizmantošana 
pieļaujami atsevišķi publiskās apbūves  veidi un publiskā ārtelpa ar labiekārtojumu.  
 

Savrupmāju apbūves teritorijas funkcionālajai zonai ir noteikta apakšzona -  
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) . Teritorijas plānojumā  šī atļautā izmantošana 
bija noteikta Vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorija. Šajā funkcionālās zonas 
apakšzonā galvenais atļautais izmantošanas veids ir vasarnīcu un dārza māju apbūve. 
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Teritorijas plānojuma grozījumos ir saglabāts nosacījums, ka nav atļauta  sezonas 
rakstura apbūves pārveidošana par apbūvi pastāvīgai dzīvošanai. 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir saglabājušas savu funkcionālās 
zonas statusu un nosaukumu - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). 
Galvenais funkcionālās zonas izmantošanas veids ir savrupmāju, rindu māju  un 
daudzdzīvokļu māju (līdz trīs stāviem) apbūve.   
 

Esošajā teritorijas plānojumā ir noteiktas trīs atļautās izmantošanas zonas, kas 
paredzētās vai tiek izmantotas daudzstāvu dzīvojamai apbūvei -  daudzstāvu (līdz 6 
stāvi) dzīvojamās apbūves teritorijas, daudzstāvu (7 un vairāk stāvi) dzīvojamās 
apbūves teritorijas un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ar retināto apbūvi. 
Teritorijas plānojuma grozījumos ir noteikta  funkcionālā zona – Daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) un divas apakšzonas (DzD1 un DzD2), kurās 
attiecīgi integrēti atļautās izmantošanas zonās noteiktie apbūves parametri attiecībā uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju stāvu skaitu un minimālajām jaunveidojamo zemes 
vienību platībām..   Kā papildizmantošana DzD funkcionālajā zonā un apakšzonās 
atļauti atsevišķi publiskās apbūves un transporta apkalpojošās infrastruktūras veidi. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz esošās Jauktas dzīvojamās un darījumu 
apbūves teritorijas, atbilstoši to izvietojumam pilsētbūvnieciskajā struktūrā un 
dominējošajai  apbūves funkcijai, iedalīt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
(DzD), Jauktas centra apbūves teritorija (JC) un Publiskās apbūves teritorijas (P) 
funkcionālajās zonās. Sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas tiek iekļautas 
Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajā zonā un apakšzonās. Darījumu 
teritorijas, līdzīgi kā Jauktas dzīvojamo un darījumu apbūves teritorijas tika izvērtētas 
pēc to izvietojuma pilsētvidē un dominējošās apbūves un iedalītas - Publiskās apbūves 
teritoriju (P) , Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R) un Jauktas centru apbūves teritoriju 
(JC un JC1) funkcionālajās zonās un apakšzonās. 
 

Publiskās apbūve teritoriju (P) funkcionālā zonā galvenā atļautā izmantošana ir 
noteikta   publiskā apbūve. Kā papildizmantošana atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju  un transporta apkalpojošās infrastruktūras apbūve. Publiskās apbūve teritoriju (P) 
funkcionālajai zonai ir noteiktas vairākas apakšzonas (P1, P2, P3 un P4) ar 
ierobežojumiem atļautajā galvenajā izmantošanā un papildizmantošanā, kā arī apbūves 
parametros. Apakšzonā P1 aizliegts izvietot jebkādas ēkas, izņemot labiekārtojuma 
elementus un autostāvlaukumu infrastruktūras elementus. Apakšzonā P4 aizliegts 
izvietot jebkādas ēkas un būves, izņemot labiekārtojuma un infrastruktūras elementus 
(gājēju un veloceliņus, inženierkomunikācijas, mazās arhitektūras formas u.tml). 
Publiskās apbūve teritoriju (P) funkcionālā zonā jaunu publisku ēku apbūve veicama 
pēc individuāli izstrādātiem būvprojektiem, respektējot apkārtējās vides un 
pilsētbūvnieciskās struktūras īpatnības. 
 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) funkcionālajā zonā atļauta daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju   un publiskā apbūve, kā papildizmantošana atļauta vieglās rūpniecības 
uzņēmumu  un transporta apkalpojošās infrastruktūras izvietošana. Jauktas centra 
apbūves teritorija (JC) funkcionālaja zonai ir noteikta apakšzona (JC1), kur, atšķirībā 
no pamata funkcionālās zonās, nav atļauta dzīvojamā apbūve. 
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Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) un Tehniskās apbūves teritorijas (TA) 
funkcionālo zonu  atļautā izmantošana un izvietojums teritorijas plānojuma grozījumos 
saglabāts esošais. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumos noteiktā Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 
un tās apakšzonas (DA1, DA2 un DA3) ietver esošās plānotās (atļautās)  izmantošanas 
- Parku un skvēru teritorijas, Rekreācijas teritorijas, Kapsētu teritorijas un Dabas 
pamatnes teritorijas. Funkcionālajai zonai un apakšzonām ir noteikti atšķirīgi atļautās 
izmantošanas veidi un nosacījumi, ņemot vērā teritoriju izvietojuma pilsētvidē 
specifiku.   
 

Saskaņā ar teritorijas plānojumu 2610.9 ha jeb 43.3% no Jelgavas pilsētas 
teritorijas aizņem dabas pamatnes teritorijas, kas ietver apstādījumus, pļavas, mežus, 
ūdenstilpes un ūdensteces, dabiskas ūdensmalas, dabas lieguma “Lielupes palienes 
pļavas” teritoriju, kā arī ielu un ceļu malas bez speciāli izveidotiem apstādījumiem.   
 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ir ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības 
princips un ar plānojumu ir paredzēts sabalansēt vides un sociālekonomiskās intereses.   
 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz turpināt teritorijas plānojuma 
uzdevumos izvirzīto mērķu sasniegšanai: 

1. nodrošināt pilsētas teritorijas, dabas un materiālo resursu racionālu 
izmantošanu, kas veicina līdzsvarotu attīstību; 

2. radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
3. veicināt augstas kvalitātes dzīves vides veidošanu, nodrošinot pakalpojumu 

un publiskās infrastruktūras pieejamību; 
4. nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, rūpniecisko un vides risku 

novēršanu; 
5. nodrošināt optimālas transporta sistēmas izveidošanu un  funkcionēšanu; 
6. saglabāt  dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ainavas un bioloģisko 

daudzveidību; 
7. nodrošināt sabiedrības iespēju iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par 

teritorijas attīstību. 
 

Teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanas veidu maiņa funkcionālājās 
zonās atbilstoši normatīvo aktu prasībām parādīta tabulā.   
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Tabula teritorijas izmantošanas veidu maiņa funkcionālājās zonās atbilstoši Ministru 
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 
 

Zona esošajā teritorijas 
plānojumā 

Funkcionālā zona teritorijas 
plānojuma grozījumos   

Apzīmējums 

Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas  

Savrupmāju apbūves teritorija DzS 

Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija  

DzM 

Daudzstāvu (līdz 6 stāvi) 
dzīvojamās apbūves 

teritorijas 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija  

DzD 

Daudzstāvu (7 un vairāk 
stāvi) dzīvojamās apbūves 

teritorijas 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija 

DzD1 

Jauktas dzīvojamās un 
darījumu apbūves 

teritorijas 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija 

Jauktas centra apbūves teritorija 
Publiskās apbūves teritorijas 

DzD 
 

JC 
P 

Daudzstāvu   dzīvojamās 
apbūves teritorijas ar 

retināto apbūvi 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija 

DzD2 

Sabiedriskās un darījumu 
apbūves teritorija  

Publiskās apbūves teritorija P 

Darījumu apbūves 
teritorijas 

Publiskās apbūves teritorija 
Rūpnieciskās apbūves teritorijas 
Jauktas centru apbūves teritorijas 

P 
R 
JC 
JC1 

Vasarnīcu (dārza māju) 
apbūves teritorija 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 

Parku un skvēru teritorijas Dabas un apstādījumu teritorija 
Publiskās apbūves teritorija 

 

DA2 
P4, P1 

Rekreācijas teritorijas Dabas un apstādījumu teritorija DA3 
Kapsētu teritorijas Dabas un apstādījumu teritorija DA1 

Dabas pamatnes teritorijas Dabas un apstādījumu teritorija DA 
Mežu teritorijas Mežu teritorija  M 

Virszemes ūdeņu 
teritorijas 

Ūdeņu teritorija  Ū 

Rūpnieciskās apbūves 
teritorijas 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas R 

Inženiertehniskās apgādes 
objektu apbūves teritorijas 

Tehniskās apbūves teritorijas TA 

Satiksmes infrastruktūras 
un publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras 
teritorijas 

Transporta infrastruktūras teritorija TR 

 


