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3. Apbūves noteikumi  

3.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, VISPĀRĪGIE 

NOTEIKUMI 

 

1. Visai detālplānojuma teritorijai ievērojami Ādažu novada Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi (būvnoteikumi) ieskaitot detālplānojumā un šajos saistošajos 

noteikumos precizētos un detalizētos atsevišķos izmantošanas noteikumus. 

2. Šie apbūves noteikumi darbojas detālplānojuma projekta Ādažu novada, Ādažu ciema  

zemesgabalos „Smilgas” Nr. 124 (kad.apz. 8044 004 0123) un Nr. 125 (kad. apz. 8044 

004 0124), kā arī teritorijā līdz kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumam ietvertajā 

teritorijā (skat. grafiskajā daļā DP-1). 

3. Detālplānojumam ir vietēja likuma (saistošo noteikumu) spēks līdz ar tā apstiprināšanu 

Ādažu novada domē un izsludināšanu „Latvijas Vēstnesī” un vietējā avīzē. 

4. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura pārkāpj apbūves noteikumus, ir sodāma 

saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Fiziskajai vai juridiskajai 

personai pirmajā reizē uzliek naudas sodu līdz 150Ls. Ja fiziskā vai juridiskā persona, 

kura ir vainīga apbūves noteikumu pārkāpumā, to nenovērš, tad nākamajā reizē tai uzliek 

naudas sodu līdz 150 Ls. Ja pārkāpums vēl netiek novērsts, tad iestājas kriminālatbildība[ 

KK , 1952.p.] 

5. Vainīgai personai ir pienākums novērst atklātos pārkāpumus. Ja tiesa kādu no šī 

detālplānojuma apbūves noteikumu punktu atzīst par spēkā neesošu, pārējā šo noteikumu 

daļa saglabā spēku. 
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3.2. VASARNĪCU UN DĀRZA MĀJU APBŪVES ZONA 

 DEFINĪCIJA 

Apbūves noteikumos vasarnīcu un dārza māju apbūves zona (DzV) nozīmē izbūves 

teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dārzu ierīkošana ģimenes 

vajadzībām un dārza māju (vasarnīcu) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi vienas 

ģimenes vajadzībām. Pieļaujama vasarnīcu un dārza māju apbūves zonas transformācija par 

savrupmāju apbūves  zonu, to pamatojot ar detālplānojumu. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta 

vasarnīcu un dārza māju apbūvei (DzV), ir: 

• dārza māja (vasarnīca); 

• savrupmāja; 

• saimniecības ēka; 

• sporta būve. 

Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: 

dārza mājai (vasarnīcai) – 600m2. 

Platību noteikšanā pieļaujamā nesaiste līdz 10%. 

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums – 30%. 

Būvlaide - 6,00 m. 

Apbūves maksimālais augstums 
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Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp 

šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz 

zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu. 

Maksimālais dārza māju (vasarnīcu) skaits uz zemesgabala:  1 

Autostāvvietu izvietojums 

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī 

sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

1) autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% 

no priekšpagalma platības; 

2) piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m. 

Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

(1) Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta 

priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa. 

(2) Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas 

automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

Komposta vietu izvietojums 

(1) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

(2) Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu zemesgabala 

robežas. 

Žogi - Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem. 
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3.3. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS 

DEFINĪCIJAS 

Apbūves noteikumos 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. 

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnijbūvju 

izbūves teritorijās (L), ir: 

• iela. 

Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām tiek noteikti 10 m, 11 m un 14 m brauktuves 

platums 6 m, gājēju ietves platums 1,5 m.  Ielas brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un 

pieslēgumos 8,0 m, iebraucamajiem ceļiem zemesgabalos krustojumu rādiusi - 5 m. 

Prasības ielu, ietvju, grāvju un hidrotehnisko būvju ierīkošanai un uzturēšanai 

(1) Novada dienestiem jāierīko un jāremontē novada ielas un laukumi to sarkanajās 

līnijās, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēma, arī novada  grāvji un caurtekas zem ielām un 

novada ceļiem. 

(2) Novada dienestiem jāuztur kārtībā novada ielu, laukumu un ceļu brauktuves, kā arī 

caurtekas zem ielām un ceļiem un novada bilancē esošās hidrotehniskās būves. 

(3) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un novada 

grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, novada grāvjus sava zemesgabala robežās, kā arī privātās 

ielas un hidrotehniskās būves, atbilstoši novada padomes izdotiem noteikumiem. 

(4) Ietvju augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 15cm. 

(5) Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales 

vertikālo daļu ne augstāku par 2,5cm. 

(9) Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas slēgšana, jāsaņem novada pašvaldības 

atļauja. 
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Klātne (segums) 

Novada ceļu un ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar 

cietu segumu.  
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3.4. AIZSARGJOSLAS 

 

 Aizsargjoslas tiek iezīmētas zemes robežu plānā kā apgrūtinājumi un par tiem samazina 

zemes nodokļa maksājumu. 

 

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 

1) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem 

• pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem – teritoriju plānojumos likumā noteiktajā 

kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas 

robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei). 

Būvlaides platums - 6m;                                                                 (AL, 13.p.2.) 

 

2) Aizsargjoslas gar sakaru līnijām 

Aizsargjoslām gar sakaru līnijām ir šāds minimālais platums: 

• gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru līnijām – zemes gabals un 

gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes sakaru 

līnijas katrā pusē 1 m attālumā no apakšzemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass; 

(AL, 14.p.2) 

3) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

(1) Aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem ir šāds minimālais platums: 

a) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1,0 m attālumā no kabeļu 

līnijas ass; 

b)  gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 

līdz 20 kV — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 

virsmas abpus līnijai - 2,5 m; 

c) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa 1,0 m attālumā katrā pusē no šo 

iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 

grīdas virsmas.(AL, 16.p.2) 

(2) Elektrisko tīklu īpašniekiem un lietotājiem: 
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a) 

āuztur elektrolīniju trases ugunsdrošā stāvoklī; 

b) 

āizcērt krūmi un koki elektrolīniju trasēs, kā arī koki, kas aug ārpus trasēm un var 

krist uz vadiem vai balstiem. 

c) 

4)  Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. Gar 

ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, - 

3.00 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. (AL. 19.p). 

5)  Aizsargjoslas gar gāzes vadiem, ap gāzes noliktavām un krātuvēm 

 

1) veido gar gāzes vadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 

vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu līdz 

0.4 megapaskāliem- 1 metra attālumā. (AL. 22.p). 

2) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai 

norobežojošām konstrukcijām: 

• 

p gāzes regulēšanas stacijām - 6 m (AL 22.p.) 

 ĪPAŠUMA LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS 

 

Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likumā no 35. 

līdz 58.pantam. 
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3.5. Detālplānojuma realizācijas kārtība 

 Detālplānojuma projektā paredzēts izbūvēt sekojošas inženierkomunikācijas: 

elektroapgādi, telekomunikācijas, ielu apgaismojumu, gāzes apgādi, vietējo ūdensapgādi un 

kanalizāciju, kā arī veikt projektēto ielu/ ceļu un lietus ūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu. 

 Detālplānojuma realizācija veicama 2 kārtās: 

 1. kārta. 

 Līdz detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju tīklu izbūvei, zemesgabala īpašnieki 

apņemas par saviem līdzekļiem izbūvēt detālplānojumā paredzētos hermētiski izolētos 

krājrezervuārus un artēzisko ūdens urbumu. 

 Pēc augstākminēto krājrezervāra un artēzisko ūdens urbumu izbūves zemesgabalos 

iespējams veikt dārza mājas (vasarnīcas), ar apbūves laukumu ne lielāku par 50 m2, projektēšanu 

un būvniecību, un nodot tās ekspluatācijā. 

 2. kārta 

 Pašvaldība apņemas veikt, tai piederošajā zemesgabalā, par saviem līdzekļiem 

detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju tīklu un projektēto ceļu/ ielu izbūvi, pēc 

normatīvajiem aktiem atbilstoši izstrādātiem un apstiprinātiem tehniskajiem projektiem. 

 Atbilstoši detālplānojumam: 

• Izprojektēti un izbūvēti ceļi zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu, atbilstoši 

detālplānojumam. Izbūvējama lietus ūdeņu novadīšanas sistēma; 

• Izbūvēts ūdensvads un kanalizācijas vads ar pieslēguma Muižas ielā esošajiem 

tīkliem; 

• Izbūvēts jauns 0.4kV elektrības pievads ielu sarkanajās līnijās; 

• Ielu sarkano līniju koridorā izbūvējams sakaru kabelis; 

• Zemesgabalu īpašnieki par saviem līdzekļiem pieslēdzas izbūvētajiem 

inženierkomunikāciju tīkliem; 

Tiek atjaunota ielas seguma klātne. 

Pēc augstākminēto darbu izpildes zemesgabalu īpašnieki par saviem līdzekļiem uzsāk 

savrupmāju projektēšanu un būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, pēc darbu izpildes ēkas tiek 

nodotas ekspluatācijā. 


