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APZĪMĒJUMI
Vals ts  robe ža
Pašvaldības  adminis tratīvā robe ža

Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis
0101 - Ze me , uz kuras  galve nā s aimnie cis kā darbība ir lauks aimnie cība
0201 - Ze me , uz kuras  galve nā s aimnie cis kā darbība ir me žs aimnie cība
0202 - Īpaši aizs argājamās  dabas  te ritorijas , kurās  s aimnie cis kā darbība ir aizlie gta ar normatīvo aktu
0301 - Publis kie  ūde ņi
0302 - Fizis ko un juridis ko pe rs onu īpašumā vai lie tošanā e s ošo ūde ņu te ritorijas
0303 - Dīķs aimnie cība
0401 - De rīgo izrakte ņu ie guve s  te ritorijas
0501 - Dabas  pamatne s , parki, zaļās  zonas  un citas  re kre ācijas  nozīme s  obje ktu te ritorijas , ja tajās  atļautā s aimnie cis kā darbība nav pie s kaitāma pie  kāda cita klas ifikācijā norādīta lie tošanas  mērķa
0502 - Pagaidu atļautā ze me s  izmantošana s akņu dārzie m
0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās  dabas  te ritorijas
0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0701 - Vie ns tāva un divs tāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0702 - Trīs , če tru un pie cu s tāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0801 - Kome rcdarbības  obje ktu apbūve
0901 - Izglītības  un zinātne s  ie s tāžu apbūve

0902 - Ārs tnie cības , ve s e lības  un s ociālās  aprūpe s  ie s tāžu apbūve
0903 - Vals ts  un pašvaldību pārvalde s  ie s tāžu apbūve
0905 - Re liģis ko organizāciju ēku apbūve
0906 - Vals ts  aizs ardzības  nozīme s  obje ktu, drošības , policijas , uguns dzēs ības  un glābšanas , robe žs ardze s  un s oda izcie šanas  ie s tāžu apbūve
0907 - Kaps ētu te ritorijas  un ar tām s ais tīto ce re moniālo ēku un kre matoriju apbūve
0908 - Pārējo s abie dris kās  nozīme s  obje ktu apbūve
1000 - Ne apgūta ražošanas  obje ktu apbūve s  ze me
1001 - Rūpnie cis kās  ražošanas  uzņēmumu apbūve
1002 - Noliktavu apbūve
1003 - Lauks aimnie cis ka raks tura uzņēmumu apbūve
1005 - Atkritumu aps aimnie košanas  uzņēmumu apbūve
1101 - Ze me  dze lzce ļa infras truktūras  ze me s  nodalījuma jos lā un ce ļu ze me s  nodalījuma jos lā
1102 - Lidlauku apbūve
1104 - Trans porta līdze kļu garāžu apbūve
1105 - Ats e višķi nodalītas  atklātas  autos tāvvie tas
1201 - Ar maģis trālajām e le ktropārvade s  un s akaru līnijām un maģis trālajie m naftas , naftas  produktu, ķīmis ko produktu, gāze s  un ūde ns  cauruļvadie m s ais tīto būvju, ūde ns  ņe mšanas  un note kūde ņu attīrīšanas  būvju apbūve
1202 - Upju un kanālu, ūde ns  uzkrāšanas , ūde ns  re gulēšanas  un kras tu nos tiprināšanas  būvju apbūve
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