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Teritorijas izmantošanas veidiem atbilstošie Valsts Zemes dienesta noteiktie nekustamā 

īpašuma lietošanas mērėi 
 

Zemes izmantošanas veids 
atbilstoši RTP-2006 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu pārejas tabula 

Savrupmāju apbūves teritorija 
(SDz) 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 
teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu 
zemes nodalījuma joslā. 

 

Atsevišėos zemesgabalos: 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0908 - Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. 

Dzīvojamās apbūves teritorija 
(Dz) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

0701 - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0703 - Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0704 - SeptiĦpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve.  

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu 
zemes nodalījuma joslā. 

 

Atsevišėos zemesgabalos: 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 



1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0908 - Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. 

Jauktas apbūves ar dzīvojamo 
funkciju teritorija (J) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.  

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

0701- Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0703 - Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0704 - SeptiĦpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

Jauktas apbūves ar ražošanas un 
komercdarbības funkciju 
teritorija (J R) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.  

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 



0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

1001 - Rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve, kuru darbība nav saistīta 
ar ietekmes uz vidi pasliktināšanos. 

1002 - Noliktavu apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu 
zemes nodalījuma joslā. 

1103 - DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve. 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

Centru apbūves teritorija (C) 
 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.  

0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0703 - Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0704 - SeptiĦpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0905 - Reliăisko iestāžu ēku apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu 
zemes nodalījuma joslā. 

1103 - DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve. 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

 

Atsevišėos zemesgabalos: 

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 



0701- Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

Publiskās apbūves teritorija (P) 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.  

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0905 - Reliăisko iestāžu ēku apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežasrdzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu 
zemes nodalījuma joslā  

1103 - DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve. 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

Ražošanas un komercdarbības 
apbūves teritorija (R) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

1107 - Jūras ostas un jūras ostu termināĜu apbūve. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

1004 - Zvejniecību un zivjaudzētavu apbūve. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve. 

1001 - Rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve. 

1002 - Noliktavu apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

1103 - DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu, upju ostu un apbūve. 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 



1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

1201 - Ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas 
būvju apbūve. 

Tehniskās apbūves teritorija (T) 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

1002 - Noliktavu apbūve. 

1001 - Rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve. 

1103 - DzelzceĜa staciju, autoostu, civilo lidostu, upju ostu un apbūve. 

1102 - Lidlauku apbūve, 

1104 - TransportlīdzekĜu garāžu apbūve. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve. 

1201 - Ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas 
būvju apbūve. 

1301 - Atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumu apbūve. 

Ielu teritorija (I) 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1201 - Ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maăistrālajiem naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas 
būvju apbūve. 

Apstādījumu un dabas teritorija 
(A) 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 



0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

0907 - Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūve. 

0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

1105 - Atsevišėi nodalītas atklātas autostāvvietas. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 

nostiprināšanas būvju apbūve. 

Apbūves teritorija ar 
apstādījumiem: 

 

Publiskā apbūve ar 
apstādījumiem (AP) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.  

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā . 

Dzīvojamā apbūve ar 
apstādījumiem (ADz) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0703 - Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokĜu un pagaidu uzturēšanās 
māju apbūve. 

0704 - SeptiĦpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu apbūve. 



0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

Jauktas apbūves teritorija ar 
apstādījumiem (AJ) 

0201 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.  

0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve. 

0801 - Komercdarbības objektu apbūve. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 

0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 

0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko 
organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve. 

0905 - Reliăisko organizāciju ēku apbūve. 

0908 - Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā  

Sporta un rekreācijas apbūve ar 
apstādījumiem (AS) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 

0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

0502 - Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem. 

0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.  

0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 

1101 - Zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma zonā un ceĜu 
zemes nodalījuma zonā. 

0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

Ūdens teritorija (Ū) 0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 
teritorijas. 

1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve. 

Ostas teritorijā (O) 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 



0301 - Publiskie ūdeĦi. 

0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeĦu 

teritorijas. 
0501 - Dabas pamatnes, parki, zaĜās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atĜautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērėa. 

1107 - Jūras ostas un jūras ostas termināĜu apbūve. 
Lidlauka un t ā turpmākās 
attīstības teritorija (L) 

0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

1102 - Lidlauka apbūve. 

 
 


