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Mērogs
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Pirmskolas izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Transversālās projicēšanas Merkatora
likums
Virs jūras līmeņa

IEVADS
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki” (kad. nr. 8044 003 0018),
„Augusti” (kad. nr. 8044 003 0024), „Upmaļi” (kad. nr. 8044 003 0031), „Lejas Katlapas” (kad. nr.
8044 007 0021) un „Emsiņi” (kad. nr. 8044 007 0019) lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar
Ādažu novada domes 30.06.2014. lēmumu Nr.143 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Katlaplauki”, Augusti” un „Upmaļi”.
un šajā sēdē apstiprināto Darba uzdevumu „Lokālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada
Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas”
un „Emsiņi””.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ādažu novada domes Būvvaldes teritorijas plānotājs Silvis
Grīnbergs.
Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu, lokālplānojuma izstrādi veica SIA „Reģionālie projekti”.
Projekta vadītāja un teritorijas plānotāja Santa Pētersone un kartogrāfs Ivo Narbuts.
Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 30.04.2013. MK noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ņemot vērā
valsts un pašvaldības institūciju prasības un sabiedrības viedokli.

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS:
1. sējums
I „PASKAIDROJUMA RAKSTS”;
2. sējums
II „GRAFISKĀ DAĻA”;
2. sējums
III „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI”
4. sējums
IV „KOPSAVILKUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU”.
Lokālplānojuma II Grafiskā daļa sagatavota uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas aktuālās
topogrāfiskās pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000, par palīgmateriālu izmantojot ortofoto
karti (uzturētājs - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra).
Vides pārraudzības valsts birojs 02.12.2014. pieņēma lēmumu nr. 58 par stratēģiskās ietekmes uz
vidi procedūras nepiemērošanu plānošanas dokumentam.

4

1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Saskaņā ar Ādažu novada domes 30.06.2014. apstiprināto Darba uzdevumu lokālplānojuma
izstrādei, lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no
apstādījumu teritorijas uz apbūves teritoriju, lokālplānojuma teritorijā iekļaujot arī nekustamos
īpašumus „Lejas Katlapas” un „Emsiņi”.
Darba uzdevumā noteikti izstrādes uzdevumi:
1)

nekustamajiem īpašumiem „Katlaplauki”, „Augusti” un „Upmaļi” izstrādāt lokālplānojumu
saskaņā ar Darba uzdevumu.
LR Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz
teritorijas plānošanu attiecināmiem LR normatīviem aktiem;

2)

lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Ādažu novada (pagasta) teritorijas
plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

3)

saskaņot ielu risinājumus un piekļūšanas iespējas īpašumiem ar kaimiņu zemesgabalu
īpašniekiem;

4)

projekta sastāvā izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus plānojumā
ietvertajai teritorijai.
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2.TERITORIJAS RAKSTUROJUMS
2.1. NOVIETOJUMS, PLATĪBA UN ROBEŽAS
Lokālplānojuma
teritorija
atrodas
Ādažu
novada
Stapriņu ciemā un robežojas ar
valsts galveno autoceļu A1
Rīga (Baltezers) - Igaunijas
robeža (Ainaži), kas ir VIA
Baltica un Eiropas autoceļa
E67 sastāvdaļa. Otrā autoceļa
pusē, pretī lokālplānojuma
teritorijai atrodas Ādažu ciema
apbūves teritorijas.
Lokālplānojuma
teritorijas
kopējā platība sastāda 13,6 ha
un
tajā
ietilpst
piecas
privātīpašumā esošas zemes
vienības „Katlaplauki”, kad. nr.
8044 003 0018, „Augusti”, 2.
z.v., kad. nr. 8044 003 0024,
„Upmaļi”, 2. z.v., kad. nr. 8044
003 0031, „Lejas Katlapas”,
kad. nr. 8044 007 0021 un
„Emsiņi”, kad. nr. 8044 007
0019. Plānojamās teritorijas
novietojums
un
robežas
attēlotas 1.attēlā.
Zemes vienība tieši robežojas
ar valsts galveno autoceļu A1
un
septiņiem
privātiem
nekustamajiem
īpašumiem
Stapriņu ciemā.
1. ATTĒLS. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS NOVIETOJUMS

Mākslīgais ūdensobjekts – Inču ūdenskrātuve norobežo lokālplānojuma teritoriju ziemeļrietumos,
bet autoceļš A1 veido plānojamās teritorijas austrumu robežu. (skatīt fotoattēlos zemāk)

FOTOATTĒLI: LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ROBEŽAS - A1 AUTOCEĻŠ UN INČU ŪDENSKRĀTUVE

6

2.2. DABAS VIDE
Lokālplānojuma teritorija (nekustamie īpašumi „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas
Katlapas” un „Emsiņi”) atrodas valsts nozīmes ūdensnotekas Gauja, ŪSIK kods 41:01. sateces
baseina Ādažu Centra poldera baseina robežās. Pēc meliorācijas kadastra datiem, daļa
teritorijas ir nosusināta ar segto drenāžas sistēmu izbūvējot meliorācijas objektu „Rīgas rajona k-zs
„Ādaži” z. gab. „Biznieki - Lavandas””, šifrs 42257, 1982. gads.1
Lielākajā teritorijas daļā reljefs ir līdzens, praktiski bez krituma. (skatīt fotoattēlā zemāk) Vidējās
absolūtās zemes virsas augstuma atzīmes sastāda 4 m vjl. Mazliet zemāk, mitrākā ieplakā
atrodas lokālplānojuma dienviddaļā esošais īpašums „Emsiņi”.

FOTOATTĒLI: LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS RELJEFS UN BLAKUS ESOŠĀ INČU ŪDENSKRĀTUVE

Teritorijā pašlaik atrodas ekstensīvi izmantotas, atmatā atstātas un neapsaimniekotas
lauksaimniecības zemes, tikai nelielā teritorijas daļā - lokālplānojuma teritorijas dienvidos,
īpašumos „Lejas Katlaplauki” un „Emsiņi” aug krūmāji un atsevišķi koki. Pēc Zemes robežu
plāniem, īpašumos „Katlaplauki”, „Augusti” un „Upmaļi” ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes
– aramzemes (attiecīgi 2 ha, 3 ha un 1,9 ha), īpašumā „Lejas Katlapas” lauksaimniecībā
izmantojamās zemes – aramzemes un krūmāji, bet īpašumā „Emsiņi” - mežs un krūmāji. Krūmāji
un atsevišķu koku apaugums teritorijas dienviddaļā izveidojies pēdējos gados, neapsaimniekojot
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Mākslīgais ūdensobjekts – Inču ūdenskrātuve (skatīt fotoattēlā) neatrodas lokālplānojuma
teritorijā, bet tieši robežojas ar to un ir teritorijas kopējās ūdensnoteces sistēmas sastāvdaļa un
ainaviski pievilcīgs elements.
Lokālplānojuma teritorijā neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000)
teritorijas. Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (http://ozols.daba.gov.lv/pub/)
esošo informāciju, lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un
mikroliegumi, kā arī teritorijā nav reģistrētas īpaši aizsargājamās sugas un biotopi.
Teritorijas apsekojumā dabā2, konstatētas ruderālo biotopu atmatas (graudzāles, pļavu un
ceļmalu augi, kā arī invazīvā augu suga – Kanādas zeltgalvīte) un nezālienas (nezāles – tīruma
usne, mazā skābene, dziedniecības pienene u.c.), kas antropogēni ietekmēti biotopi, un tajos
nav konstatētas dabiska pļavas biotopa pazīmes: neielabotu pļavu indikatorsugas, īpaši
aizsargājamās un retās vaskulāro augu sugas, Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamie biotopi.
Savukārt plānojamās teritorijas dienviddaļā izveidojies krūmāju biotops – jauktu koku šaurlapju
āreņi, kurā aug galvenokārt kārkli, purva jeb pūkainais bērzs, parastā apse, baltie vītoli, pīlādzis,
ieva, apinis u.c. Arī šajā platībā nav konstatētie dabiskie meža biotopi, aizsargājamās un retās
vaskulāro augu sugas, Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamie biotopi.

1
2

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa,18.09.2014., Nr.1205 z
19.08.2015., Inga Straupe, vaskulāro augu, ķērpju, mežu un virsāju, purvu, zālāju, jūras piekrastes biotopu eksperte
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Lai novērtētu teritorijas biotopus, to dabiskumu un lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā,
tika veikts zālāju un meža biotopu, vaskulāro augu novērtējums3. Lokālplānojuma teritorijā nav
konstatēti Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas un
vaskulāro augu sugas, kurām veidojami mikroliegumi, kā arī Eiropas Savienībā aizsargājamie
biotopi. (skatīt eksperta slēdzienu IV daļā „Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu”)

2.3. PIEKĻŪŠANA UN ESOŠA APBŪVE
Pašlaik piekļūšana lokālplānojuma teritorijai ir nodrošināta no esošā tiešā zemes ceļa pieslēguma
autoceļam A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) starp nekustamajiem īpašumiem
„Katlapkalni” un „Emsiņi”. Perspektīvē, pēc A1 autoceļa paralēlās vietējās kustības joslas izbūves,
tas tiks pārveidots kā pieslēgums šai joslai.
Lokālplānojuma teritorijas sasniedzamība - esošās nobrauktuves un esošie servitūtu ceļu
pieslēgumi pie autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) attēloti 2.attēlā.

2. ATTĒLS. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS SASNIEDZAMĪBA

Lokālplānojuma teritorija nav apbūvēta. Tā kā tā atrodas Stapriņu ciemā, blakus tai atrodas
esoša savrupmāju apbūve. (skatīt fotoattēlos zemāk)

Novērtējumu veica un atzinumu sagatavoja Inga Straupe, vaskulāro augu, ķērpju, mežu un virsāju, purvu, zālāju, jūras
piekrastes biotopu eksperte, 19.08.2015. (DAP sertifikāts Nr.022, derīgs 15.07.2010.-14.07.2018.)
3

8

FOTOATTĒLI: BLAKUS ESOŠĀ SAVRUPMĀJU APBŪVE STAPRIŅU CIEMĀ

2.5. ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN ESOŠIE APGRŪTINĀJUMI
Plānojamā teritorija ir daļēji nodrošināta ar pieslēguma iespējām pie inženierkomunikāciju tīkliem
un objektiem.
Lokālplānojuma
teritorijas
dienviddaļā
ir
izbūvēta AS „Sadales tīkls” 20 kV gaisvadu
elektropārvades līnija (skatīt fotoattēlā zemāk),
kurai noteikta 5 m ekspluatācijas aizsargjosla
2,5 m uz katru pusi no līnijas ass).
Autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža
(Ainaži)
pusē,
lokālplānojuma
teritorijas
robežās atrodas SIA „Lattelecom” gruntī
guldītais optiskais kabelis, kuram noteikta 1 m
aizsargjosla no kabeļa ass.

FOTOATTĒLS: 20 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS

Īpašums robežojas ar Inču ūdenskrātuvi, kas ir arī koplietošanas ūdensnoteka ar ekspluatācijas
aizsargjoslu 10 m no ūdensnotekas krotes.4
Lokālplānojuma teritorijā iestiepjas valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža
(Ainaži) 100 m ekspluatācijas aizsargjosla. Bet tā kā lokālplānojuma teritorija atrodas Stapriņu
ciema robežās, atbilstoši Aizsargjoslu likumam, ekspluatācijas aizsargjosla ir sarkanā līnija.
Lokālplānojuma teritorijā neatrodas valsts ģeodēziskā tīkla ģeodēziskie punkti.
Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības sniegto informāciju 5, lokālplānojuma ietvertajā teritorijā
neatrodas arī vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskie punkti (pašvaldības izziņu skatīt sējumā
„Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu”).
Atbilstoši Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma (ar 2009.gada grozījumiem) Grafiskajai
daļai, lokālplānojuma teritorija neatrodas plūdu riska teritorijās (10% un 1% plūdu riska zonās).

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa,18.09.2014., Nr.1205 z
Ādažu novada dome, 11.08.2015. Nr.ĀND/10-4-2/15/3 „Par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem īpašumā „Katlaplauki”,
„Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas”, „Emsiņi”.
4
5
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3.LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN
DETALIZĀCIJAS PAMATOJUMS
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (01.12.2011.), lokālplānojums ir „vietējās
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas
pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda
plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai 6”.
Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un
„Emsiņi” lokālplānojums tiek izstrādāts pēc SIA „MRS investments” iniciatīvas ar galveno mērķi
pamatot un grozīt teritorijas atļauto izmantošanu no apstādījumu teritorijas uz apbūves teritoriju.
Lai veiksmīgi atrisinātu satiksmes organizāciju, atbilstoši Ādažu novada pašvaldības 30.06.2014.
lēmumam Nr.143 lokālplānojuma teritorijā tikai iekļauti arī blakus esošie nekustamie īpašumi
„Lejas Katlapas” un „Emsiņi”.
Lokālplānojuma risinājumi un priekšlikumi izstrādāti atbilstoši plānošanas dokumenta izstrādes
Darba uzdevumam, kompetencei un detalizācijai (M 1: 10 000) un kalpos par pamatu
turpmākajai teritorijas plānošanai nākotnē - detālplānojuma izstrādei un/vai būvprojektēšanai.

3.1. ĀDAŽU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu, pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās ar lokālplānojumu var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju7.
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas
Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013. - 2037. gadam (turpmāk - Stratēģija).
Stratēģijas ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) paredz, ka Ādažu novadā nākotnē līdzās
dzīvojamās vides attīstībai tiks attīstīta arī saimnieciski aktīva, veicinoša vide un investīcijām
pievilcīga infrastruktūra. Tiek akcentēts, ka autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža
tuvumā turpinās attīstīties tirdzniecības, rūpniecības un noliktavu uzņēmumi. Ilgtermiņa prioritāte
(IP2) ir „Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika”, stratēģiskais mērķis (SM2) „Saimnieciskā darbība (Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana)”.
Kā divi no četriem prioritārajiem Stratēģijas telpiskās perspektīvas attīstības virzieniem ir noteikta
„ražošanas un loģistikas teritoriju attīstība” un „policentriskas un vienotas apdzīvojuma sistēmas
attīstība”.
Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta transporta infrastruktūras, loģistikas un
tranzīta apkalpes zonu, daudzveidīgu pakalpojumu (ēdināšana, degvielas un gāzes uzpildes
stacijas, tehniskā apkope, moteļi u.c.) infrastruktūras attīstību gar galvenajiem satiksmes
koridoriem, vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumu veidošanu, turpmākajā plānošanas
procesā izvērtējot to vietas un ietekmes atbilstību un, pēc iespējas izvairoties no konfliktsituācijas
starp ražošanu, dzīvojamo vidi un dabas aizsardzības interesēm.

6

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9) daļa
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Funkcionālajā telpā „Retinātas dzīvojamas apbūves teritorijas” tiek atbalstīta daudzveidīga
teritorijas izmantošana – dzīvojamā apbūve, sabiedriskās un komercteritorijas, ražošanas
uzņēmumi ar nebūtisku ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību. Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas
apdzīvojuma struktūrā ir dzīvojamās apbūves teritoriju koncentrēšana un nodrošināšana ar
centralizētām inženierkomunikācijām. Blīvas dzīvojamās apbūves veidošana tiek atbalstīta
ciemu teritorijās, kurās ir pieejama un tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija.
Lokālplānojuma priekšlikumi paredz plānojamajā teritorijā – pie A1 transporta maģistrāles veidot
Rūpnieciskās apbūves teritorijas (loģistikas un tranzīta apkalpes zonu, noliktavas, vieglās un
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus ar nebūtisku ietekmi uz vidi), bet attālināti no A1, blakus
esošajām Stapriņu ciema privātmāju apbūves teritorijām - Savrupmāju apbūves teritorijas,
paredzot pieslēgumu veidošanu pie pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem.
Stratēģija neatbalsta uzņēmumu veidošanu, kas ir ar bīstamu ietekmi uz apkārtējo vidi, kam
jāveic IVN (ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra). Atbilstoši, Stratēģijā noteiktajam,
lokālplānojuma risinājumi, plānotajā rūpniecības un noliktavu zonā atļauj tikai tādu rūpniecības
uzņēmumu un darbību veikšanu, kas nav noteiktas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.
un 2.pielikumā.
Tādejādi tiek veicināta daudzveidīga teritorijas izmantošana, atbilstoši teritorijas novietojumam
un attīstības iespējām.

3.2. ĀDAŽU NOVADA (PAGASTA) TERITORIJAS
GROZĪJUMIEM) NOTEIKTĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA

PLĀNOJUMĀ

(AR

2009.GADA

3. ATTĒLS. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS UNTAI BLAKUS ESOŠO TERITORIJU FUNKCIONĀLĀS ZONAS8

attēls sagatavots izmantojot Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumā (ar 2009.gada grozījumiem) Grafiskās daļas
karti „Ādažu novada perspektīvais zemes izmantošanas plāns”
8
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Lokālplānojuma teritorijas Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumā (ar 2009.gada
grozījumiem) noteiktas funkcionālās zonas:


Apstādījumu teritorijas (ZA),



Darījumu iestāžu apbūves zonas (JD),



Līnijbūvju izbūves teritorijas (L). (skatīt 3.attēlā)

Šajās zonās atļautā izmantošana raksturota 2., 3. un 4.tabulā.
Zemes vienībām Stapriņu ciemā, ar ko robežojas lokālplānojuma teritorija, noteiktas funkcionālās
zonas - Darījuma iestāžu apbūves zona (JD), Lauku apbūves zona (JL), Līnijbūvju izbūves teritorijas
(L) un Ūdens teritorijas (Ū).
Ādažu ciema publiskās un dzīvojamās apbūves teritorijas atrodas aiz A1 autoceļa. (skatīt
2.attēlā)
1.TABULA. APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

DEFINĪCIJA:

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

APBŪVES PARAMETRI:
CITI NOTEIKUMI:

Apstādījumu teritorijas (ZA) ir sabiedrībai pieejamas ar augiem
apaudzētas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur
neiegūst produkciju, un kas ietver parku, dārzu un skvēru stādījumus,
pludmales, arī peldvietas, kā arī ar rekreāciju saistītas būves un
pretplūdu dambjus
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz
zemes atklāto telpu izbūves teritorijās (Z), var izrietēt tikai no šo
teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības
Šo teritoriju atļautās izmantošanas un to noteikumus, atkarībā no
ekoloģiskajiem apstākļiem, pamato ar attiecīgās teritorijas
detālplānojumu
Maksimālais stāvu skaits - 2
Celiņa platumam viena cilvēka kustības joslai jābūt 75 cm modulī
un 150cm celiņiem, kur paredzēta pārvietošanās ar invalīdu
ratiņiem
Jaunu celiņu klātnei koplietošanas zaļo stādījumu teritorijā atļauti
dažādi segumi

2.TABULA. DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
DEFINĪCIJA:

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

APBŪVES PARAMETRI:

Darījumu iestāžu apbūves zona (JD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu
(komerciāla rakstura) iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori,
gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī mazumtirdzniecības
un pakalpojumu objekti. Pieļaujama vieglās rūpniecības
uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana, ja to
pamato ar detālplānojumu
Darījumu iestāde
Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts
Pārvaldes iestāde
Kultūras iestāde
Zinātnes iestāde
Sporta un atpūtas objekts
Degvielas uzpildes stacija
Vieglās rūpniecības uzņēmums, ja to pamato ar detālplānojumu
Saimniecības ēka
Dzīvoklis kā palīgizmantošana
Zemes gabala (parceles) minimālā platība - 1200 m2
Zemes gabala (parceles) minimālā fronte - 15 m
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CITI NOTEIKUMI:

Maksimālais apbūves augstums - 12 m
Maksimālais stāvu skaits - 3
Maksimālais apbūves intensitāte - 150%
Minimālā brīvā teritorija - 10%
Priekšpagalma minimālais dziļums – 3 m un 6 m (pie maģistrālās
ielas vai pagasta ceļa)
Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas
jāizbūvē kā dzīvojamā māja
3.TABULA. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS

DEFINĪCIJA:

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA:

CITI NOTEIKUMI:

Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) nozīmē izbūves teritorijas, kur
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta,
gājēju
un
velosipēdistu
satiksme,
kā
arī
maģistrālo
inženierkomunikāciju izvietošana
Valsts autoceļš
Pagasta ceļš
Maģistrālā iela
Vietējās nozīmes iela
Laukums
Atklāta autostāvvieta
Lidlauks
Degvielas uzpildes stacija, izvietojumu akceptējot VAS „Latvijas
Valsts ceļi”
Hidrotehniska būve
Pagasta grāvis
Maģistrālā inženierkomunikācija
Pagaidu būve kā palīgizmantošana
Ielu aprēķina parametri jāpieņem, ievērojot transporta būvju
būvnormatīvu prasības

3.2. TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA MAIŅAS PRIEKŠLIKUMS
Lokālplānojuma priekšlikumi ietver Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumā (ar 2009.gada
grozījumiem) (turpmāk - teritorijas plānojumā) noteiktās atļautās izmantošanas (funkcionālā
zonējuma) maiņu (grozīšanu) Stapriņu ciema zemes vienībās „Katlaplauki” (kad. nr. 8044 003
0018), „Augusti” (kad. nr. 8044 003 0024), „Upmaļi” (kad. nr. 8044 003 0031), „Lejas Katlapas”
(kad. nr. 8044 007 0021) un „Emsiņi” (kad. nr. 8044 007 0019) no Apstādījumu teritorijas (ZA) un
Darījumu iestāžu apbūves zonas (JD) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R) un „Savrupmāju
apbūves teritoriju (DzS)”.
Plānotajai satiksmes infrastruktūrai paredzētās teritorijas - vietējas nozīmes ielas un perspektīvā A1
vietējās kustības josla (ceļš) sarkanajās līnijās tiek plānotas kā Transporta infrastruktūras teritorijas
(TR).
Jau pašlaik abpus autoceļam A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži), kur ir izveidota
nepieciešamā tehniskā infrastruktūra un ir pieejamas piemērotas zemes gabalu platības,
vērojamas aktivitātes komercobjektu būvniecībā.
Mainot funkcionālo zonējumu, lokālplānojuma teritorijā pie nacionālas un starptautiskas nozīmes
satiksmes maģistrāles (A1) būs iespēja nodrošināt industriālā parka un vieglās rūpniecības
uzņēmumu un to darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas satiksmes organizāciju un
inženiertehnisko apgādi, tajā skaitā kopīgi risināt ar transporta plānošanu, vietējas kustības joslām
(ceļiem), nobrauktuvēm no A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) saistītus jautājumus.
Teritorijas izmantošanas veida (funkcionālās zonas) maiņa veicinās konkurētspējīgas un
daudzveidīgas uzņēmējdarbības vides un investīcijām pievilcīgas infrastruktūras attīstību Ādažu
novadā un līdz ar to arī, jaunu darbavietu radīšanu vietējiem iedzīvotājiem.
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Savukārt blakus jau esošajai Stapriņu ciema dzīvojamajai apbūvei, Inču ūdenskrātuves ielokā,
ainaviski skaistā vietā varēs turpināt attīstīt Stapriņu ciema dzīvojamās apbūves - savrupmāju
teritorijas.
Lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz Stapriņu ciema iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un
neveidotos konfliktsituācija starp lokālplānojuma teritorijā plānoto dzīvojamo un industriālo
apbūvi, funkcionālās zonas plānots atdalīt ar blīvu, zaļo stādījumu buferzonu, kas iestrādāta
lokālplānojuma risinājumos. Jaunveidojamo industriālo parku būvapjomi norobežos plānoto
dzīvojamo apbūvi un kalpos kā papildus buferzona, kas aizsargās no autotransporta kustības pa
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) satiksmes maģistrāli trokšņa un piesārņojuma
ietekmes.

4.ATTĒLS. FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA PRIEKŠLIKUMS
Lielāko lokālplānojuma teritorijas īpatsvaru, kur tiek plānota loģistikas, noliktavu un ražošanas
infrastruktūras attīstība, aizņem atmatā atstātas lauksaimniecības zemes un krūmāji, kas nav
ainaviski un/vai bioloģiski vērtīgi. Neizmantotās lauksaimniecības zemes, kas pakāpeniski sāk
aizaugt, tiks pārveidotas par modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu industriālo teritoriju. Tajā
pašā laikā netiks atļauti rūpnieciskās vai cita veida darbības veidi ar būtisku ietekmi uz dabas un
dzīves vides kvalitāti, kam piemērojams ietekmes uz vidi novērtējums (likuma „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbības).
Atļautās izmantošanas maiņa sniegs investoriem iespējas perspektīvā attīstīt jaunas ražošanas un
darījumu teritorijas ražošanai, loģistikai utml mērķiem pie starptautiskas un nacionālas nozīmes
satiksmes maģistrāles A1 un jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, koncentrējot tās pie jau
esošajām Stapriņu ciema privātmāju teritorijām.

3.3. TERITORIJAS ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES PRIEKŠLIKUMS
Lokālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana (funkcionālais zonējums) noteiktas saskaņā ar
30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” (turpmāk – VAN) noteikto funkcionālo zonu klasifikāciju, paredzot atbilstošus teritorijas
izmantošanas veidus.
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Atbilstoši VAN, lokālplānojumā ietvertajā teritorijā ir noteikti funkcionālā zonējuma veidi:


RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJAS (R);



SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DzS);



TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS (TR). (skatīt 4.attēlā)

Atbilstoši plānotajai teritorijas izmantošanai, izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi. (skatīt II daļā „Grafiskā daļa” un III daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”)
RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJAS (R) ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA UN GALVENIE APBŪVES
PARAMETRI
Noteiktas, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
1)

GALVENĀ IZMANTOŠANA: rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana (vieglās
rūpniecības uzņēmumu apbūve un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve),
tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana (inženiertehniskā infrastruktūra, transporta
lineārā infrastruktūra, transporta apkalpojošā infrastruktūra, noliktavu apbūve).

2)

PAPILDIZMANTOŠANA: publiskā apbūve un teritorijas izmantošana (tirdzniecības un
pakalpojumu objektu apbūve un biroju ēku apbūve).

3)

JAUNVEIDOJAMĀS
nepieciešamības.

4)

MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE: 150%.

5)

MINIMĀLĀ BRĪVĀ TERITORIJA: 10%.

6)

MAKSIMĀLAIS APBŪVES AUGSTUMS: rūpnieciskai vai tehniskai apbūvei - atbilstoši
tehnoloģiskajai nepieciešamībai un citu normatīvo aktu prasībām, bet ne augstāk par 30
m, publiskai apbūvei - 12 m un 3 stāvi, palīgēkai - 6 m.

7)

CITI NOTEIKUMI:

ZEMES

VIENĪBAS

MINIMĀLĀ

PLATĪBA:

pēc

funkcionālās

-

nav atļauta ražošanas uzņēmu veidošana, kuru darbībai nepieciešams veikt ietekmes
uz vidi novērtējumu (likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā
minētās darbības);

-

vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem;

-

ārpustelpu uzglabāšana jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu;

-

uzsākot būvniecību, ir jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju pasargāšanai no
iespējamiem kaitīgiem faktoriem, kā arī jāparedz pasākumi, lai nosegtu neestētiskus
skatus;

-

pasākumi apkārtējo teritoriju pasargāšanai no iespējamiem kaitīgiem faktoriem ir jāveic
zemesgabalā, kurā atrodas objekts, kas var radīt kaitīgos faktorus;

-

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) zemes vienības daļā pie robežas ar DzS teritoriju ir
jāparedz blīvu stādījumu buferzona.

SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DzS) ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA UN GALVENIE APBŪVES
PARAMETRI
Noteiktas, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu
infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.
1)

GALVENĀ IZMANTOŠANA: savrupmāju apbūve un vasarnīcu apbūve.
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2)

PALĪGIZMANTOŠANA: publiskā apbūve un teritorijas izmantošana (tirdzniecības un
pakalpojumu objektu apbūve un biroju ēku apbūve).

3)

JAUNVEIDOJAMĀS ZEMES VIENĪBAS MINIMĀLĀ PLATĪBA: 1200 m2.

4)

JAUNVEIDOJAMĀS ZEMES VIENĪBAS MINIMĀLĀ FRONTE: 15 m.

5)

DZĪVOJAMO ĒKU SKAITS ZEMES VIENĪBĀ: viena.

6)

MAKSIMĀLAIS APBŪVES AUGSTUMS: dzīvojamajai apbūvei 12 m, palīgēkai 6 m.

7)

MAKSIMĀLAIS APBŪVES AUGSTUMS: dzīvojamajai apbūvei 2 stāvi un mansarda izbūve,
palīgēkai 1 stāvs.

8)

CITI NOTEIKUMI:
-

ēku
būvniecību
atļauts
uzsākt
pēc
piebraucamo
ceļu
un
pieejamo
inženierkomunikāciju izbūves, nodrošinot katram apbūves gabalam pieslēgumu;

-

visas autostāvvietas jāizvieto zemes vienībā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā
arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka autostāvvietu platība
priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības un
piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5 m.

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS (TR) ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA UN GALVENIE APBŪVES
PARAMETRI
Noteiktas, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo
infrastruktūru un attīstībai nepieciešamo inženiertehnisko apgādi.
1)

GALVENĀ IZMANTOŠANA: tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana (inženiertehniskā
infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra, transporta apkalpojošā infrastruktūra).

2)

JAUNVEIDOJAMĀS
nepieciešamības.

3)

APBŪVES RĀDĪTĀJI: jānosaka attiecīgā objekta būvprojektā.

4)

CITI NOTEIKUMI:

ZEMES

VIENĪBAS

MINIMĀLĀ

PLATĪBA:

pēc

funkcionālās

-

izstrādājot ielu un ceļu projektus, jāievēro spēkā esošās projektēšanas un būvniecības
normas un noteikumi;

-

jānodrošina virszemes ūdens novadīšana no ielu un ceļu klātnēm;

-

ielu un ceļu klātnēm jābūt ar cieto segumu;

-

zeme zem ielām un ceļiem ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju un
transporta līdzekļu pārvietošanās iespēja. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana
ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta kustību.

Lokālplānojumā sniegts priekšlikums zemes vienību sadalei un būvapjomu izvietošanai (būvlaides
un apbūves līnijas) (skatīt II Grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums, aizsargjoslas un
apgrūtinājumi”), bet ņemot vērā, ka plānošanas dokumenta kompetence un izstrādes mēroga
noteiktība M 1: 10 000 nepieļauj zemes ierīcības darbu veikšanu (zemes vienību sadali),
turpmākajā plānošanā nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

3.3.SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
Satiksmes organizācijas risinājumi izstrādāti pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā
pārvalde 10.09.2014. izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.2.2/3774 un projektā „Baltezera
rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža
(Ainaži) posma Ādaži - Lilaste (no 6.3 km līdz 21.05 km) rekonstrukcija” paredzētajiem
risinājumiem.
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5.ATTĒLS. PIEKĻŪŠANAS SHĒMA (IZKOPĒJUMS NO PROJEKTA “ĀTRSATIKSMES AUTOCEĻA RĪGA
(BUKULTI) – ĀDAŽI – LILASTE IESPĒJAMĪBAS IZPĒTE”)9
Atbilstoši projektā „Baltezera rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga
(Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste (no 6.3 km līdz 21.05 km)
rekonstrukcija” paredzētajiem risinājumiem (skatīt 5.attēlā), piekļūšana lokālplānojuma teritorijai
no valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) ir paredzēta
no paralēlās vietējās (lēngaitas) kustības joslas, kas savienojas ar teritorijā esošo ceļu.
Lokālplānojuma risinājumi piedāvā turpināt plānoto vietējo (lēngaitas) kustības joslu caur
lokālplānojuma teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. (plānotās brauktuves posmu
skatīt 6.attēlā)

6.ATTĒLS. PIEKĻŪŠANAS SHĒMA
Tādejādi piekļūšana lokālplānojuma teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un tajos
plānotajiem rūpnieciskajiem un noliktavu objektiem, kā arī savrupmājām tiks nodrošināta no

9

Izstrādātājs SIA “Projekts 3”
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valsts galvenajam autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) paralēlās
vietējās kustības joslas, pēc tās izbūves.
Pašreizējais tiešā zemes ceļa pieslēgums autoceļam A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža
(Ainaži) starp nekustamajiem īpašumiem „Katlapkalni” un „Emsiņi”, pēc vietējās kustības joslas
izbūves tiks pārveidots kā pieslēgums šai joslai.
Konkrētas nobrauktuves no vietējās joslas uz potenciālajiem ražošanas vai loģistikas objektiem
Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) jāparedz turpmākajā projektēšanas gaitā pie tehnisko
projektu izstrādes, atkarībā no objekta veida un darbības, saskaņojot tās ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi”.
Lokālplānojuma priekšlikumi, teritoriju (vidēji ~20 m platu), kas paredzēta A1 autoceļa vietējai
transporta kustības joslai un perspektīvē nepieciešamo inženiertehnisko komunikāciju izvietošanai
paredz noteikt kā „Transporta infrastruktūras teritoriju (TR)”. Perspektīvā tā tiks pievienota
autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) nodalījuma joslai.

7.ATTĒLS. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Jaunveidojamo savrupmāju sasniedzamībai, lokālplānojuma risinājumi paredz veidot vietējas
nozīmes ielas sarkanajās līnijās lokālplānojuma teritorijas iekšienē. Perspektīvās vietējas nozīmes
ielas sarkanajās līnijās (20,5 m starp DzS un R teritoriju un 15 m savienojošās ielas ar A1 lēngaitas
joslu) noteiktas kā „Transporta infrastruktūras teritoriju (TR)”. Gājēju un velosipēdistu kustībai un lai
nodrošinātu drošu Stapriņu ciema un Ādažu ciema sasaisti, tiek veidoti gājēju un velosipēdistu
kustības ceļi gar plānoto A1 lēngaitas joslu un Inču ūdenskrātuvi.
Tā kā perspektīvē tieši pie valsts autoceļa netiek plānots veidot dzīvojamo apbūvi, bet tikai
tehnisko un rūpniecisko apbūvi, būvlaide netiek noteikta pa autoceļa A1 aizsargjoslu, bet pa
iedibināto būvlaidi (~58 m no A1 vietējās joslas ceļa ass un ~21 m no A1 vietējās kustības joslas
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sarkanās līnijas („Transporta infrastruktūras teritoriju (TR)), kas saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi”.
Zeme zem ielām ir publiska teritorija, kurā jānodrošina brīva iedzīvotāju un transporta līdzekļu
pārvietošanās iespēja. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar barjerām vai citām būvēm,
kas ierobežotu transporta kustību. Ielu sarkanās līnijas ir precizējamas turpmākajā plānošanas
procesā pie detālplānojuma izstrādes, M 1: 500.

8.ATTĒLS. GĀJĒJU VELOSIPĒDISTU KUSTĪBAS CEĻI
Plānoto autotransporta satiksmes organizāciju skatīt 7.attēlā „Satiksmes organizācijas shēma”,
galvenos attīstāmos gājēju un velosipēdistu kustības ceļus - 8.attēlā, kā arī Grafiskās daļas kartēs
M 1: 10 000.

3.4.INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS
Lokālplānojumā ietverto teritoriju perspektīvē paredzēts nodrošināt ar visu veidu savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
un
rūpnieciskās
teritorijas
apkalpošanai
nepieciešamajām
inženierkomunikācijām - elektroapgādi, gāzes apgādi, sakaru komunikācijām, centralizēto
ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī lietus un sniega ūdeņu novadīšanu.
Projektā iekļautie inženierkomunikāciju attīstības risinājumi ir konceptuāli un ir jāprecizē pie
tehnisko noteikumu saņemšanas, izstrādājot konkrētu objektu tehniskos projektus un
būvprojektus.
Lokālplānojuma risinājumi, nepieciešamības gadījumā, pieļauj jaunu inženiertehnisko
komunikāciju izvietošanu vai esošo demontāžu, rekonstrukciju vai pārkārtošanu, sistēmas
projektējot un izbūvējot pēc tehnisko projektu izstrādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Visu teritorijas nepieciešamo inženierkomunikāciju un to konkrētas pieslēguma vietas pie
industriālā parka ēkām un būvēm, kā arī savrupmājām projektēšana un būvniecība tiks veikta
atbilstoši detālplānojuma un tehnisko projektu risinājumiem.

3.4.1. Ūdensapgāde un kanalizācija
Teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi veidoti, pamatojoties uz SIA „Ādažu ūdens”
18.09.2014. izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem nr. 1814/09/02 lokālplānojuma izstrādei.
Jaunveidojamās savrupmājas, rūpnieciskās un noliktavu apbūves objektus paredzēts nodrošināt
ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, veicot caurduri zem
autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) un pievienojot Stapriņu ciema
inženierapgādes tīklus Ādažu ciema centrālai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
Pieslēgšanās esošajam ūdensvada kolektoram iespējama veicot paredzot pieslēgšanos
esošajam SIA „Ādažu ūdens” ūdensvadam Rīgas gatves rajonā, Ādažu ciemā. Maģistrālie
ūdensvada cauruļvadi jāizvieto zem projektējamajiem ceļiem un ielām. Cauruļvadu krustpunktos
jāparedz noslēgarmatūra tīkla posmu atslēgšanas nodrošināšanai. Pievienošanās vietā pie esošā
kolektora jāparedz noslēgarmatūra ūdens mērīšanas mezgls ar kombinētā tipa, atbilstoša
diametra ūdens mērītāju. Iekškvartāla tīklos katram objektam jāparedz atsevišķs ūdensvada
ievads ar noslēgarmatūru un ūdens mērīšanas mezglu.

8.ATTĒLS. ŪDENSAPGĀDES RISINĀJUMI
Kanalizācijas notekūdeņus iespējams aizvadīt izbūvējot pašteces kanalizācijas tīklu, kanalizācijas
sūkņu staciju un ar kanalizācijas spiedvadu pieslēdzoties kanalizācijas kolektoram esošās
kanalizācijas sūkņu stacijas „Rīgas gatve” rajonā, Ādažu ciemā. Kanalizācijas kolektori jāizvieto
zem projektējamajiem ceļiem un ielām. Cauruļvadu pagriezienu un tīkla atzaru vietās jāparedz
kanalizācijas skatakas. Minimālais ārējo pašteces kanalizācijas cauruļvadu diametrs 150 mm.
Pirms kanalizācijas izlaides maģistrālajā kolektorā, jāparedz notekūdeņu priekšattīrīšana,
nodrošinot notekūdeņu piesārņojumu atbilstoši Ādažu novada saistošajiem noteikumiem nr.24
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„Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi“ un to
uzskaites mezgls.

9.ATTĒLS. KANALIZĀCIJAS RISINĀJUMI
Pieslēgumi pie Ādažu ciema maģistrālajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, jāveic saskaņā
ar izstrādātu detālplānojumu un tehnisko projektu.

3.4.2. Meliorācijas sistēmas un virszemes ūdens novadīšana
Meliorācijas un virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumi paredzēti saskaņā ar VSIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas 18.09.2014. izsniegtajiem
nosacījumiem Nr.1205 z lokālplānojuma izstrādei.
Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdens līmeņa celšanos, lokālplānojuma teritorijā jāsaglabā
esošās meliorācijas sistēmas - koplietošanas meliorācijas novadgrāvis un segtās drenāžas sistēma
vai jāveic to pārkārtošana, izstrādājot tehnisko projektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nekustamo īpašumu īpašniekiem ir jānodrošina savā īpašumā esošo meliorācijas sistēmas
objektu saglabāšana, ekspluatācija un uzturēšana, lai tie kalpotu sākotnēji paredzētajam
mērķim - optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē un liekā ūdens aizvadīšanai no
teritorijas. Projekta īstenošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās
blakus esošajās teritorijās.
Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi VSIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
No potenciālajiem būvobjektiem Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un Savrupmāju apbūves
teritorijā (DzS) un to teritorijas jāparedz virszemes noteces uztveršana, savākšana, attīrīšana un
novadīšana. Konkrēti tehniskie risinājumi virszemes ūdeņu novadīšanai jāpieņem, izstrādājot
tehnisko projektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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10.ATTĒLS. MELIORĀCIJAS UN VIRSZEMES ŪDENS NOVADĪŠANAS SHĒMA

3.4.3. Elektroapgāde
Teritorijas elektroapgādes risinājumi veidoti, pamatojoties uz AS „Sadales tīkls” 17.09.2014.
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem nr. 30KI20-02.02/1950 lokālplānojuma izstrādei.
Jaunveidojamo rūpniecisko un noliktavu objektu plānotajā Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un
perspektīvo savrupmāju (~10 gab.) plānotajā Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS)
elektroapgādei tiks izbūvēta elektroapgādes infrastruktūra - 20/04 kV transformatoru
apakšstacija teritorijas centrā (nodrošināts 400 m elektroapgādes rādiuss), 20 un 0,4 kV
elektropārvades kabeļu līnijas ielu un ceļu sarkanajās līnijās.
Lielākas slodzes nepieciešamības gadījumā, jāuzstāda jauna sadalne, paredzot tehniskos
parametrus tehniskajā projektā.
Lai samazinātu apgrūtinātās teritorijas un palielinātu apbūves izvietošanas iespējas,
lokālplānojuma risinājumi pieļauj teritoriju šķērsojošo 20 kV gaisvadu elektrisko tīklu līniju
demontāžu un pārvietošanu, atbilstoši plānotajiem apbūves risinājumiem izbūvējot 20 kV kabeļu
līnijas ielu sarkano līniju koridoros. 20 kV gaisvadu elektropārvades līniju demontāžai un
pārvietošanai ir jāsaņem jauni tehniskie noteikumi no AS „Sadales tīkls” un jāizstrādā tehniskais
projekts.
Elektroapgādes konceptuālie risinājumi attēloti 11.attēlā.
Perspektīvo rūpniecisko objektu un savrupmāju elektroapgāde nodrošināma saskaņā ar
izstrādātu tehnisko projektu. Pēc elektroapgādes tīklu un objektu izbūves ir precīzi nosakāmas un
nostiprināmas Zemesgrāmatā komunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslas.
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11.ATTĒLS. ELEKTROAPGĀDES SHĒMA

3.4.4. Sakari
Saskaņā ar SIA „Lattelecom” 01.09.2014. izdotajiem nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Nr.
Nr.36-21/2214/1859 lokālplānojuma teritorija nodrošināma ar telekomunikāciju sakariem –
izbūvējamas sakaru komunikāciju trases pa projektējamajām ielām un pievadceļiem, ar iespēju
pievienoties esošajām sakaru komunikācijām.
Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves
darbi veicami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un SIA „Lattelecom” tehniskajiem
standartiem.
Lokālplānojuma risinājumi paredz saglabāt SIA „Lattelecom” gruntī guldīto optisko kabeli.

3.4.5. Gāzes apgāde
Priekšlikumi gāzes apgādes risinājumiem, izstrādāti saskaņā ar AS „Latvijas Gāze” 10.09.2014.
izsniegtajiem nosacījumiem Nr.27.4-2/3679.
Jaunveidojamās savrupmājas un rūpnieciskās apbūves objektus paredzēts nodrošināt ar gāzes
apgādi, paredzot pieslēgšanos pie esošās AS „Latvijas Gāze” gāzes apgādes sistēmas Inču ielas
rajonā. (skatīt 12.attēlā)
Perspektīvā sadales gāzes vada (ar spiedienu līdz 0,4 MPa) novietnes paredzēts izvietot
projektējamo ielu un ceļu sarkanajās līnijās. Precīzu to novietojumu jāparedz tehniskajā projektā,
ievērojot Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14
„Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, kā arī jāparedz
iespējas gāzes pievads ar spiedienu līdz 0,4MPa, izbūvēt katram patērētājam atsevišķi. Katram
patērētājam (uzņēmumam) atsevišķi jāparedz gāzes spiediena regulēšanas - uzskaites iekārtas
novietne uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas.
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12.ATTĒLS. GĀZESAPGĀDES SHĒMA
Gāzes apgādes tīklu un objektu tehniskais projekts izstrādājams atsevišķi, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei patērētājam
jāpieprasa Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc
lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.

3.4.6. Siltumapgāde
Dzīvojamās apbūves, industriālo un loģistikas objektu siltumapgāde tiks risināta lokāli, paredzot
konkrētus risinājumus tehniskajos projektos.

3.5.AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, lokālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas
gar ielām - sarkanās līnijas, kā arī mākslīgā virszemes ūdensobjekta un koplietošanas meliorācijas
ūdensnotekas - Inču ūdenskrātuves 10 m aizsargjosla. Līdz esošo 20 kV elektroapgādes gaisvadu
līniju demontāžai un ieguldīšanai kabelī tiek saglabāta ekspluatācijas aizsargjosla - 2,5 m
attālumā no līnijas ass. Grafiskajā daļā attēlotas apgrūtinātās teritorijas un objekti, kurus
iespējams attēlot M 1: 10 000. Tā kā lokālplānojuma izstrāde tiek veikta ar mēroga precizitāti M 1:
10 000
esošajiem, tajā
skaitā
optiskajam sakaru kabelim
un
projektējamajiem
inženierkomunikāciju objektiem aizsargjoslas jānosaka detālplānojumā un tehniskajos projektos.
Pie inženierkomunikāciju projektēšanas, esošo pārkārtošanas vai demontāžas, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām tiek noteiktas, pārkārtotas vai likvidētas objektu ekspluatācijas
aizsargjoslas.
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PIELIKUMS
Atzinums par zālāju, mežu biotopiem, vaskulāro augu sugām Ādažu novadā, Stapriņu ciemā,
nekustamo īpašumu “Katlaplauki” (kad.nr.8044 003 0018, platība 2,0 ha), “Augusti” (2.zemes
vienība, kad.nr.8044 003 0024, platība 3,0 ha), “Upmaļi” (2.zemes vienība, kad.nr.8044 003 0031,
platība 2,0 ha), “Lejas Katlapas” (kad.nr.8044 007 0021, platība 4,1 ha) un “Emsiņi” (kad.nr.8044
007 0019, platība 0,994 ha)
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