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2.11. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta 

– speciāli aprīkota vieta, kur tiek paredzēta 

sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu, 

šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, 

atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centru 

vai staciju, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu 

vai ražošanas atkritumu savākšanas punktu un 

videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas 

punktu izveide. 

13005  

Atkritumu 

apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu 

apbūve 

Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo 

atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, 

uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu 

apbūve 

Pakalpojumu veidi ir sadalīti, jo izlietotā 

iepakojuma pieņemšanas punkti un atsevišķu 

veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkti 

ārstniecības iestādēs klasificējamai kā 

pakalpojumi nevis atkritumu 

pasaimniekošanas un pārstrādes bīvju 

apbūve, kuras izvietojums, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.240 ir ļoti ierobežots, t.i., tie 

klasificēti kā rūpnieciskā apbūve  

2.14. Ārstniecības iestāde – ēka vai tās daļa, 

kas paredzēta ārstniecības iestādei; piemēram, 

doktorātam, slimnīcai, klīnikai, ambulancei, 

sanatorijai vai citai ārstniecības iestāde 

Ārstniecības likuma izpratnē. 

Īpašas prasības – vietējas nozīmes 

12008 Veselības 

aizsardzības iestāžu 

apbūve  

Apbūve, ko veido slimnīcas, sanatorijas un stacionāri 

ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu objekti 

un tiem nepieciešamā infrastruktūra 

Ieteicams nodalīt stacionāros un ambulatoros 

objektus. Ambulatoros pakalpojumus, kā arī 

citus nelielus vietējas nozīmes objektus būtu 

pieļaujams izvietot dzīvojamās apbūves 

teritorijās.  

12008 Veselības 

aizsardzības iestāžu 

apbūve  

Apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības centri un citi 

ambulatorai ārstniecībai un citiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem paredzēti stacionāri objekti un tiem 

nepieciešamā infrastruktūra 

2.26. Degvielas un gāzes uzpildes stacija – 

zeme, būve vai tās daļa, kur uzstādīta degvielas 

vai gāzes uzpildes iekārta transportlīdzekļu un 

mehānismu, mazizmēra kuģošanas līdzekļu un 

jahtu degvielas tvertņu, kā arī īpaši šim 

nolūkam paredzētas taras uzpildei. 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido degvielas uzpildes stacijas un gāzes 

uzpildes stacijas. 

Ieteicams nodalīt kā atsevišķu teritorijas 

izmantošanas veidu apakšgrupu, kam 

iespējams noteikts specifiskas prasības 

izvietošanai, u.c.  

2.44. Izglītības iestāde – ēka vai tās daļa, kas 

paredzēta pirmsskolas, pamata, vidējās, 

augstākās, interešu, sporta, profesionālās vai 

cita veida izglītības iestādei Izglītības likuma 

izpratnē. 

 

12007  

Izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve  

Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu 

(pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un vidējās 

izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu 

izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai 

zinātniskās pētniecības iestāžu, tai skaitā zinātniski 

pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības 

nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 

infrastruktūra 

Izglītības pakalpojumu kategorijās atsevišķi 

nodalīta pirmsskolas izglītības iestāde, bet 

ieteicams arī citus veidus dalīti  apakšgrupās, 

jo atbilstoši objekta mērogam, darbības 

veidam  un pakalpojumu saņēmēju 

auditorijai, ir atšķirīgas prasības 

izvietojumam. 

2.49. Komerciāla 

 rakstura objekts – ēka vai tās daļa, kas 

paredzēta bankas, apdrošināšanas sabiedrības, 

viesnīcas, moteļa, biroja, komerciālas izstāžu 

12001 Biroju ēku 

apbūve  

Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, 

konferenču un kongresu centri, sakaru nodaļas, pasta, 

radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi 

uzņēmumi, organizācijas un iestādes 

Salīdzinājumā ar MK noteikumiem Nr.240 

klasifikāciju RTIAN vienā grupā ir apvienoti 

dažādu kategoriju objekti. Lai varētu labāk 

orientēties jaunā plānojuma veidošanā, 
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zāles, izklaides objekta, kongresu zāles, 

konferenču centra vai citas komerciāla rakstura 

iestādes vai organizācijas izvietošanai, bet kas 

neietver ražošanu vai vairumtirdzniecību.  

Īpaši nosacījumi – “ar intensīvu cilvēku kustību” 

salīdzināt tā prasības ar iepriekšējo praksi, 

komerciālo objektu veidus ieteicams sadalīt 

MK noteikumiem Nr. 240 atbilstošajās 

kategorijās.  

 12003 Tūrisma un 

atpūtas iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, 

jauniešu kopmītnes, viesu mājas, pansijas,  un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietas, izņemot  kempingus, 

laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un 

apdzīvojamām autopiekabēm 

 12004  

Kultūras iestāžu apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem 

izklaides pasākumiem, citas izklaides un atpūtas 

iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie 

objekti un infrastruktūra 

2.51. Kultūras iestāde – būve vai tās daļa, kas 

paredzēta kultūras centra, teātra, cirka, 

kinoteātra, koncertzāles, izstāžu zāles, 

universālas izmantošanas zāles, muzeja, 

bibliotēkas, mediju centra vai līdzīgas kultūras 

iestādes izvietošanai.  

Īpaši nosacījumi: ar intensīvu cilvēku kustību 

12004  

Kultūras iestāžu apbūve  

  

Apbūve, ko veido teātri, koncertzāles, apjumtas 

vasaras estrādes, kultūras nami, cirka ēkas, muzeji, 

arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, 

izstāžu zāles, kinoteātri, citas mākslas un atpūtas 

iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie 

objekti un infrastruktūra 

Izklaides objekti nodalīti atsevišķā 

apakšgrupā. Tiem varētu būt specifiski 

nosacījumi izvietojumam, u.tml. 

 

2.61. Noliktava – ēka vai tās daļa, kas 

paredzēta materiālu, vielu, lietu un preču 

uzkrāšanai, uzglabāšanai vai saglabāšanai 

(saldēšanai). 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido uzglabāšanas pakalpojumu objekti.  Noliktavas iekļautas arī tirdzniecības un 

pakalpojumu objektu kategorijā, jo iespējams, 

ka šāds izmantošanas veids ir nepieciešams 

tādās funkcionālajās zonās, kur atbilstoši VAN 

nav atļauta noliktavu apbūve.  14004 Noliktavu apbūve Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas 

paredzētas materiālu, vielu un citu preču 

komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu 

uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu 

preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības 

uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), kā arī 

loģistikas centri, preču stacijas un līdzīgas ēkas 

2.71. Pirmsskolas izglītības iestāde – ēka vai tās 

daļa, kas paredzēta pirmsskolas izglītības 

mērķiem Izglītības likuma izpratnē. 

12007 Izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūve  

Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības 

iestāžu, darbības nodrošināšanai nepieciešamie 

objekti un infrastruktūra 

 



Teritorijas izmantošanas veidi un  skaidrojums 

RTIAN 

Priekšlikums RTP 2030 Komentāri 

Teritorijas izmantošanas 

veida nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

2.87. Sabiedriska iestāde – ēka vai tās daļa, kas 

paredzēta nekomerciāliem nolūkiem, kas ietver 

būvju izmantošanu valsts un pašvaldības 

pārvaldes iestāžu, biedrību, nodibinājumu, 

vēstniecību, prokuratūras iestāžu, tiesu iestāžu, 

policijas un citu tiesību aizsardzību iestāžu, 

ugunsdzēsības un reliģisku iestāžu, kā arī 

līdzīga rakstura iestāžu izvietošanai. 

12001 Biroju ēku 

apbūve  

Apbūve, ko veido pašvaldības iestādes, valsts 

pārvaldes iestādes, tiesu nami, nevalstisko organizāciju 

iestādes 

Ja jaunajā plānojumā atsevišķi jānodala 

sabiedriskie pakalpojumi, tad tie ietverami 

vairākās VAN noteiktajās izmantošanas veidu 

kategorijās. Pamata kategorijas – biroju ēku 

apbūve ar sašaurināt izmantošanas veidu 

spektru; specifiskie izmantošanas veidi – 

drošības un aizsardzības objekti, u.tml. 

 12006 Aizsardzības un 

drošības iestāžu apbūve  

Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, 

aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas 

un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to 

funkcijām nepieciešamās ēkas un būves 

Atļautie izmantošanas veidi funkcionālajās 

zonās dalāmi sīkāk – objektiem ir atšķirīgas 

prasības izvietojumam. 

 12011 Reliģisko 

organizāciju ēku apbūve 

Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta 

celtnes, tai skaitā baznīcas, klosteri, kā arī to apbūves 

kompleksā ietvertas reliģijas izglītības iestādes, 

darbinieku dzīvojamās ēkas un sociālo pakalpojumu 

ēkas 

 

2.94. Sociālo pakalpojumu sniedzēja iestāde – 

ēka vai tās daļa, kas paredzēta sociālās aprūpes 

vai sociālās rehabilitācijas, vai arī sociālā darba 

pakalpojumu sniegšanai. Tā var ietvert sociālā 

dienesta, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju, dienas aprūpes 

centru, krīzes centru vai citu iestādi, kurā tiek 

sniegts sociālais pakalpojums. 

12009 Sociālās aprūpes 

iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

iestādes, tai skaitā pansionāti, krīzes centri, 

patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī to darbības 

nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 

infrastruktūra 

 

2.95. Sporta būve – sportam būvēta vai 

piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide 

(skatītāju sēdvietas, laukumi, celiņi sporta 

nodarbībām, veselības takas u. tml.), kas tiek 

uzturēta, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju 

nodarboties ar sportu. 

vietējas nozīmes 

atklāta tipa 

 

 12005 Sporta būvju 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas sporta pasākumiem ar 

apmeklētājiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas, 

sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta 

laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta 

laukumi, tai laukumi jāšanas sportam, trases ar cieto 

vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie 

peldbaseini, ūdenssporta būves) 

Sporta būvju primārais dalījums – sporta 

būves ar skatītājiem un sporta būves bez 

skatītājiem 

 12005 Sporta būvju 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un 

(piemēram, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie 

sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, 
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sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi 

jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, 

atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves) 

  12005 Sporta būvju 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 

pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas, 

sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta 

laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta 

laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi jāšanas 

sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, 

velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves) 

 

2.102. Tirdzniecības un pakalpojumu objekts – 

ēka vai tās daļa, kas paredzēta preču, kā arī 

sadzīves un citu pakalpojumu pirkšanai vai 

pārdošanai tieši patērētājam 

(mazumtirdzniecības objekts, tirdzniecības 

centrs, universālveikals, tirgus, veikals, salons, 

aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, 

automazgātava u.c.), bet neietver ražošanu vai 

vairumtirdzniecību. 

vietējas nozīmes 

ar intensīvu cilvēku kustību 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 

restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti,  

Degvielas uzpildes stacijas un autotransporta 

apkalpes uzņēmumus ieteicams ietver 

atsevišķā apakšgrupā. 

2.103. Transportlīdzekļu novietne – privāta vai 

publiski pieejama, ēkā iekļauta, atsevišķa vai 

citāda veida būve, kur transportlīdzekļi 

(sauszemes, gaisa un ūdens transportlīdzekļi) 

tiek novietoti stāvēšanai neatkarīgi no 

stāvēšanas ilguma. 

14003 Transporta 

apkalpojošā 

infrastruktūra 

garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, 

stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas 

Transporta apkalpojošās infrastruktūras 

sašaurināts izmantošanas veidu spektrs – 

apakšgrupa (Nav vienā kategorijā ar stacijām 

u.tml.) 

2.103.2. Stāvparks – publiski pieejama 

transportlīdzekļu novietne, kurā autovadītājs 

atstāj savu transportlīdzekli un tālāku mērķu 

sasniegšanai izmanto sabiedriskā transporta 

pakalpojumus (piemēram, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, dzelzceļu). Stāvparka 

mērķis ir mazināt satiksmes sastrēgumus un 

veicināt iedzīvotāju nokļūšanu pilsētas centrā 

vai citā pilsētas daļā, izmantojot sabiedriskā 

transporta pakalpojumus. 

14003 Transporta 

apkalpojošā 

infrastruktūra 

Stāvparks Transporta apkalpojošās infrastruktūras 

sašaurināts izmantošanas veidu spektrs – 

apakšgrupa (Nav vienā kategorijā ar stacijām 

u.tml.) 
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2.104. Vairumtirdzniecības objekts – ēka vai tās 

daļa, kas paredzēta vairumtirdzniecībai – preču 

pārdošanai savā vārdā juridiskai personai vai 

individuālā darba veicējam tālākpārdošanai, 

ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai. 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido vairumtirdzniecības veikali,  Vairumtirdzniecības pakalpojumi ir iederīgi 

gan tirdzniecības un pakalpojumu objektu 

grupā, gan noliktavu apbūvē. Ietverot tos 

abās kategorijās, ir elastīgākas iespējas 

noteikt prasības šo objektu izvietojumam. 

14004 Noliktavu apbūve Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas 

paredzētas materiālu, vielu un citu preču 

komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu 

uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā 

2.113. Zinātnes iestāde – ēka vai tās daļa, kas 

paredzēta zinātniskajai institūcijai Zinātniskās 

darbības likuma izpratnē. 

12007 Izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūve  

Apbūve, ko veido zinātniskās pētniecības iestāžu, tai 

skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko 

staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti 

un infrastruktūra 

 

Pakalpojumu objekti, kam noteiktas prasības RTIAN, bet kas nav īpaši definēti 1. nodaļā 

auto kapsēta  13005 Atkritumu 

apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu 

apbūve 

Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo 

atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, 

uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu 

apbūve 

 

nolietoto transportlīdzekļu apstrādes 

uzņēmuma savākšanas punkts; 

13005 Atkritumu 

apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu 

apbūve 

Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo 

atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, 

uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu 

apbūve 

 

Degvielas uzpildes stacija 12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido degvielas uzpildes stacijas  

automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) 12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido gāzes uzpildes stacijas   

dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām 

(AGUKS) 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido dabasgāzes uzpildes kompresoru 

stacijas 

 

autonovietne  12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 

restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes 

stacijas un automobiļu un motociklu apkopes 
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uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus 

mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca 

(t.sk. automazgātava) 

12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 

restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes 

stacijas un automobiļu un motociklu apkopes 

uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus 

 

izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts 12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 

restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes 

stacijas un automobiļu un motociklu apkopes 

uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus 

 

tehniskās apkopes stacija 12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 

restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu 

pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes 

stacijas un automobiļu un motociklu apkopes 

uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus 

 

būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo 

noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības 

12005  Sporta būvju 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 

pasākumiem (piemēram, jāšanas sportam) 

Iespējams, ka šo būvju raksturs ir citāds (tikai 

staļļi, kūtis, u.tml.). Tad jāizvēlas savādāks 

kods. 

dabas tūrismam nepieciešamo skatu torņu, 

laipu un tamlīdzīgu objektu būvniecība; 

12005Sporta būvju 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido dabas tūrismam nepieciešamo skatu 

torņu, laipu un tamlīdzīgu objektu apbūve 

 

atrakciju komplekss 12004 Kultūras iestāžu 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido atrakciju ēkas un citas būves  

rekreācijas objekts – definīcijā rekreācijas 

objekts pārklājas ar sporta objektu; rekreācijas 

   



Teritorijas izmantošanas veidi un  skaidrojums 

RTIAN 

Priekšlikums RTP 2030 Komentāri 

Teritorijas izmantošanas 

veida nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

pakalpojumu  vēlams nodalīt; 

 

peldošas būves ar publiskām funkcijām 12 

Publiskā apbūve un 

teritorijas izmantošana 

 Var būt dažādu funkciju objekti. 

dzīvnieku patversme 12010 Dzīvnieku aprūpes 

iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses 

iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas un 

patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai 

savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas 

būves 

Ieteicams dalīt apakšgrupās visus trīs VAN 

klasifikācijā minētos objektus, jo tie ir 

tipoloģiski ļoti atšķirīgi. 

viesnīca, kas paredzēta dzīvnieku turēšanai 12010 Dzīvnieku aprūpes 

iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses 

iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas un 

patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai 

savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas 

būves 

 

 12010 Dzīvnieku aprūpes 

iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses 

iestādes. 

 

Nepieciešamie papildinājumi. Pašlaik nav RTIAN 

Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 12002 Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu 

apbūve 

Apbūve, ko veido tirgus, tirgus paviljoni, sezonas 

rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti 

(tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi). 

Ietverams atsevišķā grupā, lai būtu iespējams 

noteikt ierobežojumus izvietošanai un 

darbībai. 

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu 

un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība 

12003 Tūrisma un 

atpūtas iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido kempingi, laukumi atpūtas 

transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm. 

Ietverams atsevišķā grupā, lai būtu iespējams 

noteikt ierobežojumus izvietošanai un 

darbībai. 

Azartspēles un derības 12004 Kultūras iestāžu 

apbūve  

  

Apbūve, ko veido azartspēļu un derību objekti. Ietverams atsevišķā grupā, lai būtu iespējams 

noteikt ierobežojumus izvietošanai un 

darbībai. 

 

 


