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I. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 
 
1.1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1.1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves noteikumi) ir spēkā 
Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un 
„Kalndores” 3. un 6. zemes gabalu ietvertajā teritorijā un ir Ādažu pagasta teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu I daļas 6.nodaļas precizējumi. 
 
1.1.2. Apbūves noteikumu darbības robežas: Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu 
“Baltkrasti” un „Kalndores” 3. un 6. z.g. robežas un no īpašuma „Baltkrasti” atdalīto īpašumu 
„Stabiņi”, „Avijas” un „Čiekurkrasti” robežas, ietverot arī plānojumam blakus esošo valsts otrās 
šķiras autoceļa V-48 un pašvaldības ceļu daļu, kā arī projektēto ielu. 
 
1.1.3. Apbūves noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par Rīgas rajona Ādažu novada 
teritorijas detālplānojuma „”Baltkrasti”, „Stabiņi”, „Avijas”, „Čiekurkrasti”, „Kalndores” 3. un 6. 
zemes gabali” (turpmāk – Detālplānojums) apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu 
publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
 
1.2. ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU APBŪVES NOTEIKUMI 
 

 
1.2.1. Mežaparka apbūves zona - DzP 

(parceles Nr.2; 3; 4; 5; 7; 8) 
 

 
1.2.1.1. Definīcija 
Apbūves noteikumos mežaparka apbūves zona (DzP) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve upēm un ezeriem pieguļošā vai ar mežu 
klātā teritorijā. 
 
1.2.1.2. Atļautā izmantošana 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta mežaparka 
apbūvei (DzP), ir: 
a) savrupmāja, 
b) pansija, 
c) viesu māja, 
d) atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām – vietējas nozīmes: 

− ārstniecības iestāde, 
− sociālās aprūpes iestāde, 
− pirmsskolas bērnu iestāde, 
− mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
− sporta un atpūtas objekts, 

e) individuālais darbs, 
f) privāts mājas bērnudārzs, 
g) saimniecības ēka, 
h) dzīvoklis kā palīgizmantošana, 
i) sporta būve kā palīgizmantošana. 
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1.2.1.3. Zemesgabalu dalīšana 
Zemesgabalu dalīšana nav atļauta. 
 
1.2.1.4. Apbūves maksimālais augstums 
(1) Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8 metriem no teritorijas 
izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents 
ne augstāk par 12 metriem. 
 
(2) Saimniecības ēku pieļaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 6 metriem no zemes 
virsmas līdz jumta korei. 
 
(3) 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. 
 
1.2.1.5. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 
Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 10%. 
 
1.2.1.6. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 
Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 800%, pirmsskolas bērnu iestādei – 
ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību. 
 
1.2.1.7. Galveno būvju skaits uz zemesgabala 
Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. 
 
1.2.1.8. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 
(1) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10 metriem. 
 
(2) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks 

par 25 metriem. 
 
1.2.1.9. Sānpagalma minimālais platums (būvlaide) 
(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt 
mazāks par 10 metriem.  
 
(2) Parcelē Nr.8DzP sānpagalma minimālais platums gar jaunbūvi pie parceles Nr.7DzP - 6 metri. 
 
1.2.1.10. Aizmugures pagalma minimālais dziļums (būvlaide) 
(1) Aizmugures pagalma minimālais dziļums pie Mazā Baltezera nedrīkst būt mazāks par 
50 metriem. Pieļaujama ar ezeru saistītu palīgēku (pirts, laivu novietne) izvietošana tuvāk ezeram, 
bet ne tuvāk par 30 metriem. 
 
(2) Citos gadījumos aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10 metriem.  

1.2.1.11. Autostāvvietu izvietojums 
Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai 
aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
a) autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma 

platības; 
b) piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5 metrus. 
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1.2.1.12. 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 pilna 
masa pārsniedz 2,5 tonnas. 

1.2.1.13. Komposta vietu izvietojums 
(1) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 
 
(2) Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 metriem no kaimiņu zemesgabala robežas. 
 
(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. 

1.2.1.14. Žogi 
(1) Apbūvētus zemesgabalus drīkst iežogot. Žogiem un vārtiem gar ielām jābūt saskanīgiem ar 
būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru. Žogiem gar ielām jābūt caurredzamiem. 
 
(2) Žogus drīkst ierīkot: 

a) ielas pusē – pa ielas sarkano līniju; 
b) stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūra līniju; 
c) gar Mazo Baltezeru – 10 metru attālumā no ezera krasta līnijas; 
d) pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. 
 

(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. 
 
(4) Žogi nedrīkst pārsniegt 1,6 metru augstumu. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā 
vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 2,5 m. Ja kaimiņi par 
žogu veidu un augstumu nevar vienoties, novada dome apspriež abu priekšlikumus un izlemj kādu 
žogu būvēt. Šis novada domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. 
 
(5) Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts žogu 
stabu atbalstus izvietot ielu teritorijā. 
 
(6) Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu 
žogos. 

1.2.1.15. Citi noteikumi 
 
(1) Teritorijās ar applūdinājuma varbūtība vismaz reizi simt gados (1% plūdu riska teritorijas) 
aizliegts celt ēkas un būves, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim 
nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu. 
 
 (2)  Ēku pieņemšana ekspluatācijā pieļaujama pēc nepieciešamo ielu un inženiertehniskās apgādes 
komunikāciju izbūves un nepieciešamo teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu 
veikšanas. 
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1.2.1.16.Palīgizmantošanu noteikumi:  
 
(1) Papildus uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
 
a) dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 
b) jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā 

jābūt vismaz 2,5 metri, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa. 
c) dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka 

mājoklis. 
 
 
 

 
1.2.2. Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona - JC 

(parcele Nr.6)  
 

 
1.2.2.1. Definīcija 
Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona (JC) nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve un apbūve, kas 
kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, 
labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus. 
 
1.2.2.2. Atļautā izmantošana 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta jauktai 
dzīvojamai un darījumu iestāžu apbūvei (JC), ir: 
a) mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 
b) rindu māja, 
c) savrupmāja, 
d) pārvaldes iestāde, 
e) izglītības iestāde, 
f) pirmsskolas bērnu iestāde, 
g) ārstniecības iestāde, 
h) sociālās aprūpes iestāde, 
i) kultūras iestāde, 
j) zinātnes iestāde, 
k) nevalstiskas organizācijas iestāde, 
l) reliģiska iestāde, 
m) sporta un atpūtas objekts, 
n) darījumu iestāde, 
o) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
p) saimniecības ēka, 
q) dzīvoklis kā palīgizmantošana. 
 
1.2.2.3. Zemesgabala (parceles) minimālā platība  
Zemesgabala dalīšana ir atļauta, nosakot, ka jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība nav 
mazāka par 3500 m2 un ka atļautā izmantošana zemesgabalā, kas atrodas pie Mazā Baltezera, atbilst 
darījumu iestāžu apbūves zonā noteiktajai, kā arī tiek saglabāta publiska piekļūšana ezeram. 
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1.2.2.4. Apbūves maksimālais augstums  
Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 metrus. 
 
1.2.2.5. Maksimālais stāvu skaits 
Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi 

1.2.2.6. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 
Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte mazstāvu daudzdzīvokļu namu, rindu māju un 
sabiedrisko iestāžu apbūves gadījumā nedrīkst pārsniegt 60%, darījumu iestāžu apbūves gadījumā – 
150% 
 
1.2.2.7. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 
Zemesgabala minimālā brīvā teritorija mazstāvu daudzdzīvokļu namu, rindu māju un sabiedrisko 
iestāžu apbūves gadījumā nedrīkst būt mazāka par 40%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par 
šīs iestādes stāvu platību, darījumu iestāžu apbūves gadījumā – 10%. 
 
1.2.2.8. Būvlaides 
(1)Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) gar maģistrālo ielu nedrīkst būt mazāks par 
6 metriem. 
 
(2)Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un izglītības iestādēm 
nedrīkst būt mazāks par 25 metriem. 
 
(3)Sānpagalma minimālais platums gar vietējo ielu (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 3 metriem. 
Sānpagalma minimālais platums gar mežaparka apbūves zonu (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 
10 metriem. 
 
(4) Aizmugures pagalma minimālais dziļums gar Mazo Baltezeru (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 
10 metriem. 
 
(5)Noteikta pārkares būvlaide virs Mazā Baltezera 10 metru aizsargjoslas un virs Mazā Baltezera 
10 metru dziļumā no ezera krasta līnijas, ievērojot priekšpagalma 3 metru un aizmugures pagalma 
10 metru platumu. 
 
1.2.2.9. Noteikumi savrupmājām un darījumu iestādēm 
Ierīkojot savrupmājas vai darījumu iestādes, jāievēro Apbūves noteikumu attiecīgās apakšnodaļas 
attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai. 
 
1.2.2.10. Citi noteikumi 
Ēku pieņemšana ekspluatācijā pieļaujama pēc nepieciešamo ielu un inženiertehniskās apgādes 
komunikāciju izbūves un nepieciešamo teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu 
veikšanas. 
 
1.2.2.11. Palīgizmantošanu noteikumi 
Papildus uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi: 
a) dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja. 
b) jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā 

jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa. 
c) dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka 

mājoklis. 
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1.2.3. Apstādījumu teritorijas - ZA 
(parcele Nr.14)  

 
 
1.2.3.1. Definīcija 
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. 
 
1.2.3.2. Atļautā izmantošana 
Publiski pieejama apstādījumu teritorija. Teritorijas iežogošana nav atļauta. 
 
 
 

 
1.2.4. Tehniskās apbūves zona  

(RT – parcele Nr.9) 
 
 
1.2.4.1. Definīcija 
Apbūves noteikumos tehniskās apbūves zona (RT) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes 
un būvju izmantošanas veids ir valsts, novada vai vietējie inženierkomunikāciju objekti. 
 
1.2.4.2. Atļautā izmantošana 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta tehniskajai 
apbūvei (RT), ir: 
a) inženierkomunikāciju objekts, 
b) saimniecības ēka. 
 
1.2.4.3. Būvlaides 
(1) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) gar maģistrālo ielu nedrīkst būt mazāks par 
6 metriem. 
 
(2) Pārējos gadījumos minimālais attālums no būvēm līdz zemesgabala robežām nedrīkst būt mazāks 
par 3 metriem. 
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1.2.5. Līnijbūvju izbūves teritorijas - L 

 (parceles Nr.10; 11; 12; 13) 
 
 
 
1.2.5.1. Definīcija 
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. 

1.2.5.2. Atļautā izmantošana 
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnijbūvju izbūves 
teritorijās, ir: 
a) maģistrālā iela (valsts autoceļš, novada ceļš), 
b) vietējās nozīmes iela, 
c) laukums, 
d) atklāta autostāvvieta, 
e) novada grāvis, 
f) maģistrālā inženierkomunikācija. 

Vietējās nozīmes iela ietver: 
1) dzīvojamo ielu – gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko pasažieru transportu) 
kustībai dzīvojamās apbūves teritorijās un saistībai ar maģistrālajām ielām; 
2) piebrauktuvi – automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un publiskajām ēkām, to grupām un 
citiem objektiem izbūves teritoriju iekšienē. 

 
1.2.5.3. Ielu aprēķina parametri 
Ielu aprēķina parametri jānosaka ņemot vērā likumdošanas prasības, kā arī ievērojot transporta 
būvju būvnormatīvu prasības. 
 
1.2.5.4. Prasības ielu projektēšanai 
(1) Izstrādājot ielu un ceļu projektus, jāievēro spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normas un 
noteikumus. 
 
(2) Vietējās nozīmes ielas jāprojektē perpendikulāri maģistrālajām ielām ar pieslēguma 
noapaļojuma rādiusu Rmin> 5 m. Ielu platumu un parametrus jāizvēlas atbilstoši iebraucošā 
transporta sastāvam un satiksmes intensitātei, bet ne mazāku kā NP 5,5. 
 
(3) Jānodrošina virszemes ūdens atvade no ielu klātnēm. 
 
(4) Jānodrošina redzamības brīvlaukus ielu pieslēguma robežās maģistrālajām ielām. 
 
(5) Ielu projektu risinājumus (kompleksā ar apbūves ģenplānu) jāsaskaņo ar gaisa un apakšzemes 
komunikāciju īpašniekiem, Ādažu novada būvvaldi un VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona 
Rīgas nodaļu. 
 
(6) Pirms būvdarbu sākuma jāizņem rakstiska būvatļauja Ādažu novada būvvaldē, saskaņojot 
satiksmes organizāciju būvdarbu laikā VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļā. 
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(7) Pie objekta nodošanas ekspluatācijā jāsaņem VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas 
nodaļas atzinumu. 

1.2.5.5.Klātne (segums) 
Ielu un ceļu, kā arī atklātu autostāvvietu, veloceliņu, ietvju un gājēju celiņu klātnēm jābūt ar cietu 
segumu. 
 
 
 

 
1.2.6. Turpmākās izpētes teritorijas - T 

 (parcele Nr.9) 
 
 
 
1.2.6.1. Definīcija 
Apbūves noteikumos turpmākās izpētes teritorijas (T) nozīmē Ādažu pagasta perspektīvajā zemes 
izmantošanas plānā nodalītas teritorijas, kur zemes un būvju izmantošanas veids pagaidām nav 
noteikts un kur tas būs jānosaka turpmākā plānošanas procesā. 

1.2.6.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi 

(1)Turpmākās izpētes teritorijām zemes un būvju izmantošanas veidu jānosaka ģenerālplānā vai 
detālplānojumā. 

(2)Līdz plānošanas pabeigšanai šajās teritorijās atļauta tikai esošā izmantošana, bet tās attīstība tikai 
ar pagaidu statusu. 

(3)Atkarībā no turpmākās izpētes un plānošanas procesa virzības, katrā no šīm teritorijām 
iespējamie papildinājumi, precizējumi vai grozījumi zemesgabalu attīstības plānošanā noskaidrojami 
Ādažu novada domē. 

 
 

2. AIZSARGJOSLAS, APROBEŽOJUMI, APGRŪTINĀJUMI 
 

Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu tiek noteiktas vides un dabas 
resursu aizsargjoslas un ekspluatācijas aizsargjoslas dabas un inženierkomunikāciju objektiem. 
Sanitārās aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas netiek noteiktas, jo plānojamajā teritorijā neatrodas 
un netiek plānoti objekti, kuriem tādas jānosaka. 
 
2.1. Vides un dabas resursu aizsargjoslas un apgrūtinājumi 

 
Vides un dabas resursu aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ūdens 

ekosistēmām un saglabātu tām raksturīgo ainavu.  
 
1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un apgrūtinājumi 
Detālplānojums paredz saglabāt neapbūvētu 10 metru tauvas joslu un Mazā Baltezera 30 m 

aizsargjoslu. Pieļaujama ar ezeru saistītu palīgēku (pirts, laivu novietne) izvietošana tuvāk ezeram, 
bet ne tuvāk par 30 m. 
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2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 
 

1) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem 
Aizsargjoslas gar ielām atzīmētas kā sarkanās līnijas (projektēto ielu robežas) un būvlaides 

(līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei).  
Ielu aizsargjoslās aizliegts izvietot apbūvi, izņemot ar inženierkomunikāciju objektu 

ekspluatāciju saistītas būves. 
Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas ielu sarkanās līnijas vietējas nozīmes ielām - 12 m, 

17,5 m un 19 m saskaņā ar Grafisko daļu; 
 
2) Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 
Gar esošajām pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām noteikt aizsargjosla līnijas katrā pusē 

2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass. 
Projektējamie sakaru kabeļkanalizācijas vadi izvietojami projektējamo ielu sarkanajās līnijās, 

kur tiek nodrošināta šo komunikāciju ekspluatācija un drošība. 
 

3) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
Līdz esošo elektrisko tīklu gaisvadu līniju demontāžai, gar tām tiek noteikta aizsargjosla - 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus gaisvadu līnijai 2,5 
metru attālumā no līnijas ass. 

Projektējamās 20 kV un 0,4 kV elektropārvades kabeļu līnijas un transformatoru apakšstaciju 
paredzēts izvietot projektējamo ielu sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta komunikāciju 
ekspluatācija un drošība.  

 
4) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
Projektējamie ūdensvadi un kanalizācijas vadi izvietojami projektējamo ielu sarkanajās 

līnijās, kur tiek nodrošināta šo komunikāciju ekspluatācija un drošība. 
 
5) Aizsargjoslas ap gāzes vadiem 

 Projektējamie sadalošie vidējā spiediena gāzes vadi ir izvietojami projektējamo ielu 
sarkanajās līnijās, kur tiek nodrošināta šo komunikāciju ekspluatācija un drošība. 

Kopējo aizsargjoslu izvietojumu un apgrūtinājumu platības katram jaunizveidotajam zemes 
gabalam skatīt Grafiskajā daļā 
 

 
3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

 
Detālplānojuma īstenošana tiek paredzēta divos posmos: 
 
1) Ielu un inženierkomunikāciju objektu izveidošana, 
 
2) Ēku projektēšana un būvniecība. 
 
 

3.1. Ielu un inženierkomunikāciju objektu izveidošana 
 
Tiek paredzēts divās kārtās izbūvēt jaunu vietējas nozīmes ielu tīklu un ierīkot 

inženierkomunikācijas - elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, gāzes apgādi, telekomunikācijas, 
ielu apgaismojumu, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.  
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Ielu un inženierkomunikāciju izveidošanas 1. kārtā, saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem 

tiek veikts: 
1) izprojektētas un izbūvētas vietējas nozīmes ielas zemes klātnes līmenī ar šķembu 

segumu, 
2) izbūvēta jauna 20/04 kV transformatoru apakšstacija un 20 kV un 0,4 kV kabeļu līnijas 

ielu sarkanajās līnijās, ierīkotas uzskaites VAKS tipa (cilpu kastes), 
3) izbūvēti ūdensvadi ielu sarkanajās līnijās, 
4) izbūvēti kanalizācijas vadi ielu sarkanajās līnijās, 
 
Ielu un inženierkomunikāciju izveidošanas 2. kārtā, saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem 

tiek veikts: 
1) izbūvēti sadalošie vidējā spiediena gāzesvadi un gāzes pievadi katrai jaunizveidotajā 

zemes parcelei ielu sarkanajās līnijās, 
2) izbūvēti sakaru kabeļi un uzstādīti sadales skapji ielu sarkanajās līnijās,  
3) ierīkots ielu apgaismojums, 
4) veikta ielu asfalta seguma ieklāšana, teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. 

 
 
3.2. Ēku būvniecība 
 

1) Ēku projektēšana un būvniecība var tikt veikta paralēli 1. kārtā paredzēto ielu un 
inženierkomunikāciju projektēšanai un būvniecībai. 

2) Ēku nodošana ekspluatācijā var tikt veikta tikai pēc 1. kārtā paredzēto ielu un 
inženierkomunikāciju pilnīgas izbūves. 

 
Pēc detālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā, zemes īpašnieks apņemas veikt par saviem 

līdzekļiem 3.1. punktā 1),2),3),4) apakšpunktos paredzēto „Ielu un inženierkomunikāciju 
izveidošana 1. kārtā” pēc normatīvajiem aktiem atbilstoši izstrādātiem un apstiprinātiem 
tehniskajiem projektiem.  
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