
Funkcionālā zonējuma 

klasifikatora pielietojums 

plānošanā 



Saturs: 

• Vēsture 

• Tagadne 

• Klasifikatori 

• Kā tos pielietot 

• Piemēri 

• Nākotne  

 



Vēsture 
Ainažu apbūves plāns (1929) 

Gulbenes novada 

Līgo ciema 

plānojums (1969) 



Babītes pagasta attīstības plāns (1997) 



MĒRĶIS 
 

Unificēšana 

Standartizācija 

 



ZPR pētījums 

Dzīvojamā apbūve minēta 107 

veidos 

 

Publiskā apbūve minēta 97 

veidos 

 

•Dzīvojamās apbūves teritorijas 

•Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas 

•Savrupmāju apbūves teritorijas 

•Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves 

teritorijas 

•Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 

•Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves 

teritorijas 

•Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku 

teritorija 

•Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

•Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās 

apbūves teritorija 

•Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas 

•Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves 

teritorijas 

•Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves 

teritorijas 

•Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas 

 

•Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija 

•Darījumu apbūves teritorijas 

•Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 

•Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves  

•teritorijas 

•Jauktas publisko objektu un dzīvojamās  

•apbūves teritorijas 

•Komerciālu objektu apbūves teritorija 

•Sabiedriskās apbūves teritorija 

•Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas 

•Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas 

•Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas 

•Rekreācijas teritorijas 

•Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija 

•Darījumu apbūves teritorijas 

•Darījumu iestāžu apbūves teritorijas 

•Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves 

teritorijas 

 



MĒRĶIS - izveidot klasifikāciju identificējot 

galvenās teritorijas izmantošanas grupas un 

noteikt pēc iespējas mazāku funkcionālo 

zonu skaitu. 
Tas atvieglotu teritorijas plānojumu lietošanu,- padarītu tos 

saprotamākus, ļautu tos apkopot vienotā informācijas 

sistēmā, dotu iespēju izveidot  

e-pakalpojumu u.tml. 



Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi 

Nr.240  

 

«Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi» 



MKN Nr.240 1.pielikums 

Nr.p.k. Funkcionālā zona Krāsa/noformējums 

1. Savrupmāju apbūves teritorija  DzS 

2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM 

3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD 

4. Publiskās apbūves teritorija P 

5. Jauktas centra apbūves teritorija JC 

6. Rūpnieciskās apbūves teritorija R 

7. Transporta infrastruktūras teritorija TR 

8. Tehniskās apbūves teritorija TA 

9. Dabas un apstādījumu teritorija DA 

10. Mežu teritorija M 

11. Lauksaimniecības teritorija L 

12. Ūdeņu teritorija Ū 



 

Zonējumi pilsētām un ciemiem 

 

Zonējumi lauku teritorijām 

DzS 

DzM 

DzD 

JC 

P P 

R R 

TR TR 

TA TA 

DA DA 

M M 

L L 

Ū Ū 



Uzmanību!!! 

MKN 240 Pārejas noteikumu 245.punkts: 

• Noteikums nav attiecināms, ja lauku teritorijā 

esošā izmantošana atbilst DzS, DzM, DzD vai P 

nosacījumiem 

 

• Noteikums nav attiecināms uz lauku teritorijas 

zonējumu teritorijas plānojumā, kurš ir spēkā 

MKN 240 spēkā stāšanās brīdī 



Katrai funkcionālajai zonai 

«piekārtotas» atbilstošas atļautās 

izmantošanas 



Pašvaldība var katrai funkcionālajai zonai veidot 

apakšzonas  sašaurinot MKN240 noteikto atļauto 

izmantošanu uzskaitījumu 

DzS DzS1 DzS2 

Galvenā izmantošana: 

Savrupmāju un vasarnīcu 

apbūve 

Papildizmantošana: 

Tirdzniecības un 

pakalpojumu objektu 

apbūve, tūrisma un atpūtas, 

Izglītības un zinātnes, 

Veselības aizsardzības, 

sociālās aprūpes, dzīvnieku 

aprūpes iestāžu apbūve; 

Publiskā ārtelpa; 

Dārza māju apbūve 

Galvenā izmantošana: 

Savrupmāju un vasarnīcu 

apbūve 

Papildizmantošana: 

Tirdzniecības un 

pakalpojumu objektu 

apbūve; 

Dzīvnieku aprūpes iestāžu 

apbūve; 

Publiskā ārtelpa; 

 

Galvenā izmantošana: 

Savrupmāju un vasarnīcu 

apbūve 

Papildizmantošana: 

Izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve – 

pirmsskolas mācību 

iestādes; 

Publiskā ārtelpa 



Bērzaines 

ciema 

plānojums 

 

 
indeksētās 
teritorijas 

 

 

 

 



Lauku teritoriju var «nezonēt» 

Piemēram: 

Zemes lietojuma veids 

 

Funkcionālā 

zona 

Augļudārzs L 

Grīslājs M 

Izcirtums M 

Meldrājs ūdenī Ū 

Zāliens L 

Skrajmežs  M 



Teritorijas veids 
Zonu un apakšzonu 

apzīmējums 

Ģeotelpiskais kods/ 

ieteicamais noformējums 

TIN1 Cita teritorija ar īpašiem 

noteikumiem TIN11; TIN12..... 

1020100 

 
TIN2 Teritorija, kurai 

izstrādājams lokālplānojums TIN21; TIN22.... 

1020200 

 
TIN3 Teritorija, kurai 

izstrādājams detālplānojums TIN31; TIN32..... 

1020300 

 
TIN4 Vietējas nozīmes 

kultūrvēsturiskā un dabas 

teritorija 
TIN41; TIN42.... 

1020400 

 

TIN5 Ainaviski vērtīga teritorija 

TIN51; TIN52..... 

1020500 

 
TIN6 Vietējas nozīmes 

lauksaimniecības teritorija TIN61; TIN62..... 

1020600 

 
Nacionālas un vietējas 

nozīmes infrastruktūras 

attīstības teritorija 

TIN7 1020700 

 

 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem TIN 



Teritorijas ar īpašiem noteikumiem TIN 

• 7 veidi 

 

• t.sk. nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras 

attīstības teritorijas - TIN7 

 

• Nacionālo interešu objekti un to funkcionēšanai 

nepieciešamās teritorijas (arī aizsargjoslu, ja tāda 

paredzēta) 



Piemērs no topošā Garkalnes novada teritorijas 

plānojuma 

TIN 7  

nac. / viet. nozīmes 

infrastruktūras 

teritorija 



Piemērs no topošā Garkalnes novada teritorijas 

plānojuma 

TIN 1  

cita teritorija ar īpašiem noteikumiem 

 

(veikt esošo meliorācijas sistēmu izpēti, 

izstrādāt visai teritorijai kopīgu 

 meliorācijas sistēmu projektu) 



Nākotnē 



 Nākotnē 

Grafiskās daļas izstrādei TAPIS būs pieejams 

pašvaldību darba virsmas ĢIS modulis, kurš 

piedāvās desktop risinājumu QuantumGIS  

programmatūras bezmaksas instalēšanai 

izmantojot esošo tehnisko nodrošinājumu  





 

 

 

 

TAPIS 2.kārta!!! 

Plānotas 27 pilotpašvaldības 

 

 Laipni lūgti  

 pieteikties!!!! 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 

 

 
Maija Pintele 

Telpiskās plānošanas departaments 

maija.pintele@varam.gov.lv  

mailto:maija.pintele@varam.gov.lv

