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I DAĻA  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 
 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ādažu novada zemesgabala „Jaunstempji” (kadastra Nr. 8044 012 0087) Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Ādažu novada 

(pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam (ar 2009.gada grozījumiem) teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu precizējumi un nosaka detalizētas prasības teritorijas 

izmantošanai un apbūvei. 

 

2. Apbūves noteikumi ir spēkā zemesgabala „Jaunstempji” (kadastra Nr. 8044 012 0087) 

robežās un ietverot ar detālplānojuma teritoriju robežojošā pašvaldības ceļa daļu saskaņā ar 

detālplānojuma Grafisko daļu. 

 

3. Detālplānojuma teritorijā ir spēkā Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-

2018.gadam (ar 2009.gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumos noteiktajām detalizētajām un 

precizējošajām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

 

4. Apbūves noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

5. Zemesgabalu robežu pārkārtošana atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Būves nepieciešamības gadījumā nodrošināmas ar ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanas 

iekārtām, elektroapgādi, gāzes apgādi, sakaru komunikācijām un citām 

inženierkomunikācijām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātiem 

tehniskajiem projektiem un būvprojektiem.  

 

7. Pieļaujama esošo inženierkomunikāciju līniju un būvju pārkārtošana vai demontāža 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar inženierkomunikāciju īpašnieku vai 
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valdītāju izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem. 

 

8. Ēku pieņemšana ekspluatācijā pieļaujama pēc inženiertehniskās apgādes komunikāciju 

izbūves un nepieciešamo teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu veikšanas, 

atbilstoši IV nodaļā „Detālplānojuma īstenošanas kārtība” noteiktajam. 

 

II. Atsevišķu apbūves teritoriju apbūves noteikumi 

 

9. Mežaparka apbūves zona - DzP. 

9.1. Darbības lauks – parceles Nr.1 un Nr.2. 

9.2. Definīcija - izbūves teritorija, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 

savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) apbūve ar mežu klātā 

teritorijā. 

9.3. Atļautā izmantošana: 

9.3.1. savrupmāja; 

9.3.2. saimniecības ēka; 

9.3.3. inženiertehniskās apgādes objekti un būves; 

9.4. Maksimālais būvju augstums, stāvu skaits: 

9.4.1. dzīvojamajām ēkām - 2 stāvi un ne augstāk par 8,0 m no teritorijas izbūvētās vai 

iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks 

akcents ne augstāk par 12 m; 

9.4.2. saimniecības ēku pieļaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 6,0 m no 

zemes virsmas līdz jumta korei. 

9.5. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 10%. 

9.6. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 800%. 

9.7. Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju, ja zemesgabalu nav 

iespējams sadalīt, ievērojot minimālās jaunveidojamo zemesgabalu platības prasības. 

9.8. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) - 10 m. 

9.9. Apbūves līnijas attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai un sānu robežai nedrīkst 

būt mazāks par 10 m. Apbūve izvietojama apbūves līnijas (būvlaides) robežās saskaņā 

ar Grafiskās daļas karti „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”. 

9.10. Autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu 

vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
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9.10.1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no 

priekšpagalma platības; 

9.10.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m. 

 

9.11. Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana: 

9.11.1. laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta 

priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa. 

9.11.2. nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas 

automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

9.12. Komposta vietu izvietojums: 

9.12.1. komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā; 

9.12.2. komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala 

robežas; 

9.12.3. ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku 

rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma 

lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala 

robežas; 

9.13. Žogi: 

9.13.1. Apbūvētus zemesgabalus drīkst iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām jābūt 

saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. 

9.13.2. Žogus atļauts ierīkot: 

9.13.2.1. ielas pusē - pa ielas sarkano līniju; 

9.13.2.2. pārējos gadījumos - pa zemesgabala robežām. 

9.13.3. Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar 

vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 

zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc 

iespējas vienā veidā. 

9.13.4. Žogi nedrīkst pārsniegt 1,5 metru augstumu. 

9.13.5. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma žogiem jābūt 40% caurredzamiem 

perpendikulāri pret žoga plakni. 
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9.13.6. Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav 

atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu teritorijā. 

9.13.7. Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un 

cēlapmetumu žogos. 

9.13.8. Ir atļauti dzīvžogi. 

9.14. Meža zemes transformācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļauta tikai zem 

apbūves, pagalmiem un piebraucamajiem ceļiem. 

 

10. Līnijbūvju izbūves teritorijas. 

10.1. Darbības lauks – parceles Nr.3 un Nr.4 

10.2. Definīcija - izbūves teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 

autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo 

inženierkomunikāciju izvietošana. 

10.3. Atļautā izmantošana: 

10.3.1. pagasta ceļš; 

10.3.2. maģistrālā iela; 

10.3.3. vietējās nozīmes iela; 

10.3.4. maģistrālā inženierkomunikācija. 

10.4. Ielas aprēķina parametri jānosaka ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kā arī ievērojot 

transporta būvju būvnormatīvu prasības. 

10.5. Prasības ielas projektēšanai: 

10.5.1. izstrādājot ielas projektus, jāievēro spēkā esošās projektēšanas un būvniecības 

normas un noteikumus. 

10.5.2. jānodrošina virszemes ūdens atvade no ielas klātnes. 

10.5.3. ielu projekta risinājumus (kompleksā ar apbūves ģenplānu) jāsaskaņo ar gaisa un 

apakšzemes komunikāciju īpašniekiem, Ādažu novada būvvaldi un VAS „Latvijas 

valsts ceļi”. 

10.5.4. pirms būvdarbu sākuma jāizņem rakstiska būvatļauja Ādažu novada būvvaldē, 

saskaņojot satiksmes organizāciju būvdarbu laikā VAS „Latvijas valsts ceļi” 

Centra reģiona Rīgas nodaļā; 

10.5.5. jānodrošina būvdarbu gaitā bojātā pašvaldības ceļu seguma atjaunošana. 

10.6. Ielu un ceļu, kā arī atklātu autostāvvietu, veloceliņu, ietvju un gājēju celiņu klātnēm 

jābūt ar cietu segumu. 
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III. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi 
 
11. Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas un citi 

apgrūtinājumi: 

11.1. ekspluatācijas aizsargjoslas: 

11.1.1. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija; 

11.1.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide; 

11.1.3. aizsargjoslas teritorija gar elektriskajiem tīkliem; 

11.1.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līnijām un kabeļu 

kanalizāciju. 

11.2. līdz izbeidzas servitūta tiesība, saglabājams apgrūtinājums - ceļa servitūts par labu 

Ādažu novada pašvaldībai; 

12. Apgrūtinājumu platības katram jaunveidojamajam zemesgabalam noteiktas Grafiskās daļas 

kartē „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”. 

13. Aizsargjoslas gar plānotajām inženierkomunikācijām un citām būvēm – elektronisko sakaru 

tīkliem, elektriskajiem tīkliem, ap ūdens ņemšanas vietām, gāzes apgādes iekārtām un citām 

būvēm, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosakāmas aizsargjoslas, tās nosakāmas pēc 

inženierkomunikāciju un citu būvju būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

14. Projektējot inženierkomunikācijas vai citas būves, kuru aizsargjoslas teritorija atradīsies ārpus 

detālplānojuma teritorijas, saņemams blakus esošā zemesgabala īpašnieka rakstisks saskaņojums. 

Pēc inženierkomunikāciju vai citu būvju būvniecības aizsargjoslu robežas iezīmējamas zemes 

īpašuma vai lietojuma robežu plānos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmas 

zemesgrāmatās. 

15. Līdz Grafiskās daļas kartē „Inženierkomunikāciju plāns” attēloto esošo inženierkomunikāciju 

un objektu demontāžai vai pārkārtošanai, ievērojami to aizsargjoslās noteiktie aprobežojumi 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citu normatīvo aktu prasībām. 

 
IV. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 

 

16. Zemes lietošanas veida aktualizācija, reģistrācija nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

17. Būvprojekta izstrādāšana. Inženierkomunikācijas projektējamas vienlaicīgi ar būvprojektu 

izstrādāšanu. 
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18. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas, secīgi tiek uzsākti būvdarbi atbilstoši būvprojektam. 

19. Pirms būvju pieņemšanas ekspluatācijā tām jābūt nodrošinātām ar inženierkomunikācijām. 

 

 

II DAĻA. 

 GRAFISKĀ DAĻA 
 

1. Zemesgabala „Jaunstempji” (kadastra Nr. 8044 012 0087) teritorijas inženiertopogrāfiskais 

plāns. 

 

2. Zemesgabala „Jaunstempji” (kadastra Nr. 8044 012 0087) detālplānojums. Plānotā 

(atļautā) teritorijas izmantošana, M 1:500. 

 

3. Zemesgabala „Jaunstempji” (kadastra Nr. 8044 012 0087) detālplānojums. 

Inženierkomunikāciju plāns, M 1:500. 
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