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APBŪVES NOTEIKUMI 

1. PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA) 
 

1.1.APBŪVES NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ 
• Šie apbūves noteikumi darbojas kā izĦēmumi un papildinājumi Ādažu novada apbūves 

noteikumiem. 
• Šie Ādažu novada apbūves noteikumu izĦēmumi un papildinājumi stājas spēkā līdz ar 

detalpānojuma apstiprināšanu Ādažu novada padomē likumā noteiktā kārtībā. 
• Detalplānojumam – teritorijas plānojuma grozījumiem ir saistošo noteikumu spēks. 
• Ja tiesa kādu šī detalplānojuma apbūves noteikuma punktu atzīst par spēkā neesošu, pārējā šo 

noteikumu daĜa saglabā spēku. 
• Apbūves noteikumu grozīšanu var veikt likumā noteiktā kārtībā. 

2. MEŽAPARKA APBŪVES ZONA (DzP) 
Nekustamam īpašumam “Ezeroši”. 

Apbūves noteikumos mežaparka apbūves zona (DzP) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ăimenes vai divu ăimeĦu dzīvojamo māju) 
apbūve upēm un ezeriem pieguĜošā vai ar mežu klātā teritorijā. 

2.1. ATěAUTĀ IZMANTOŠANA  
Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta 

mežaparka apbūvei (DzP), ir: 
• savrupmāja, 
• saimniecības ēka, 

2.2. ZEMESGABALA (PARCELES) MINIMĀLĀ PLATĪBA:  

• zemesgabalu (parceĜu) minimālā platība -  3800 m2. 

2.3. ZEMESGABALA (PARCELES) MINIMĀLĀ FRONTE:  

• no jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 30 m, 
izĦemot parceli Nr.7, kad konkrētās situācijas dēĜ minimālā fronte ir 26m. 

2.4. APBŪVES MAKSIMĀLAIS AUGSTUMS: 
• PieĜaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8,0 m no teritorijas izbūvētās 

vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. PieĜaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne 
augstāk par 12 m. 

• Saimniecības ēku pieĜaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 6,0 m no zemes virsmas 
līdz jumta korei. 

2.5. ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE:  

• zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte - 10%. 

2.6. ZEMESGABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ TERITORIJA:  

• zemesgabala minimālā brīvā teritorija - 800%. 
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2.7. DZĪVOJAMO ĒKU SKAITS ZEMESGABALĀ: 
• Dzīvojamā ēka  - 1; 
• Saimniecības ēka – 1. 

2.8. PRIEKŠPAGALMA MINIMĀLAIS DZIěUMS (BŪVLAIDE): 
• Priekšpagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 10 m; 
• Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai pie 

maăistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 10 m; 
• Aizmugures pagalma minimālais dziĜums pie maăistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 

10 m. 
SaskaĦā ar detālplānojuma grafisko daĜu, izvērtējot katra zemesgabala ainavas un vides saglabāšanas 
iespējas, mežaparka apbūves zonas teritorijā rekomendējams ainaviski brīvs ēku izvietojums. 

 
2.9. AUTOSTĀVVIETU IZVIETOJUMS: 

• Maksimālais autosstāvietu skaits – 3 (tai skaitā slēgtas garažas) 
• visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceĜa (priekšpagalmā), kā arī 

sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceĜa) nepārsniedz 25% no 

priekšpagalma platības; 
- piebraucamā ceĜa platums nepārsniedz 5,0 m. 

 
2.10. ŽOGI:  

• apbūvētus zemesgabalus drīkst iežogot, izĦemot zemesgabalos nr.1 un nr.2, kas 
jānodrošina ar brīvu piekĜūšanu tauvas joslas daĜā pie ezera. 

 
2.11. MEŽA ZEMES TRANSFORMĀCIJA:  

• meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un piebraucamajiem ceĜiem, 
nepārsniedzot 40% no kopējā zemesgabala platības. 

 
 
 

3. LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS(L) 

Apbūves noteikumos līnijbūvju izbūves teritorijas (L) nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maăistrālo 
inženierkomunikāciju izvietošana. 

3.1. ATěAUTĀ IZMANTOŠANA: 

Nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnijbūvju izbūves 
teritorijās (L), ir: 

• maăistrālā iela, 
• vietējās nozīmes iela, 
• laukums, 
• maăistrālā inženierkomunikācija. 
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4. ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
1. Pēc detālplānojuma stāšanās spēkā Ādažu novada padomē pieĦem lēmumu par nekustamo īpašumu 
sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. Lēmumā katram atsevišėam zemes gabalam 
piešėirama adrese un nosakāmi lietošanas tiesību aprobežojumi. 
2. Pamatojoties uz Ādažu novada padomes lēmumu par nekustamo īpašumu sadalīšanu nekustamie 
īpašumi tiek sadalīti un reăistrēti zemesgrāmatā kā atsevišėi nekustamie īpašumi. 
3. Nevienu atsevišėu apbūves gabalu nedrīkst apbūvēt kamēr nav veikta meža zemes transformācija.  
4.Veicama inženierkomunikāciju un ceĜu tehnisko projektu izstrāde. Izstrāde iespējama kārtās, pirms tam 
izstrādājot ielu un maăistrālo inženierkomunikāciju skiču projektu visai detālplānojuma teritorijai kopumā. 
5. Zemes gabalu apbūvi, ielu un inženierkomunikāciju izbūvi iespējams realizēt kārtās, kārtas saskaĦojot 
Ādažu novada būvvaldē: 
 - projektēto inženierkomunikāciju un ceĜu izbūve. 
 - ēku un būvju tehnisko projektu izstrāde, būvatĜauja. 
 - ēku un būvju būvniecība un nodošana ekspluatācijā. 
 - ēku un būvju inventarizācija un reăistrācija zemesgrāmatā. 
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AIZSARGJOSLASAIZSARGJOSLASAIZSARGJOSLASAIZSARGJOSLAS 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu un Ādažu novada teritorijas plānojumu 

 (esošās – noteiktas grafiski un plānotās – grafiski nosakāmas izstrādājot objekta izpildshēmas). 
 
EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS. 
 

• Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido: 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

� gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no līnijas 
ass, 

 

 
VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARGJOSLAS 
 

• Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem 
ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 
procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum 
raksturīgo ainavu. 

� pilsētās un ciemos — teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā 
krastā, izĦemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēĜ. 

 

Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izĦemot siena šėūĦus), minerālmēslu, augu 
aizsardzības līdzekĜu, degvielas, eĜĜošanas materiālu, bīstamo ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu, 
kokmateriālu, kā arī bīstamās ėīmiskās vielas vai ėīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, 
izĦemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas; 

2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 

3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izĦemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku 
likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieĦu pĜavu atjaunošanai un 
apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, kailcirte aizliegta visā aizsargjoslas platumā; 

4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izĦemot 
īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai 
teritorijas uzbēršanu; 

5) 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam aizliegts: 

a) izvietot degvielas uzpildes stacijas, 

b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izĦemot kultūras pieminekĜu 
atjaunošanu, ūdens Ħemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, 
krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuăošanas drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un 
motorizēto ūdens transportlīdzekĜu piestātnes un šo transportlīdzekĜu uzpildīšanai paredzētās 
degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā), 
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c) lietot mēslošanas līdzekĜus un ėīmiskos augu aizsardzības līdzekĜus, 

d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaĦošanas ar reăionālo vides pārvaldi, 

e) veikt galveno cirti, izĦemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu 
un snieglaužu seku likvidēšanai, 

f) iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus, izĦemot pazemes ūdeĦu ieguvi ūdensapgādes vai 
rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai, 

g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekĜus un lauksaimniecības tehniku; 

h) veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta “b” apakšpunktā minētajiem 
izĦēmuma gadījumiem, 

i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaĦošanas ar 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes 
ūdensobjekta padziĜināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām; 

7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekĜu sacīkšu trases un izmēăinājumu vietas. 

(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts 
braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo 
teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. 

(3) Vietējā pašvaldība pieĦem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieĦemšanas nožogojumu viena mēneša laikā 
nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 

 

• Tauvas josla 

Ar zveju vai kuăošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeĦu krastiem ir nosakāma tauvas josla. 
Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeĦi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daĜa pieder 
vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeĦos nepieder valstij. 

Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

� gar pārējo ūdeĦu krastiem — 10 metru; 

� Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaĦošanas ar zemes īpašnieku ir 
paredzēta:  
1) kājāmgājējiem;  
2) zivju resursu un ūdeĦu uzraudzībai un izpētei;  
3) robežapsardzībai;  
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.  
Pēc saskaĦošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atĜauta:  
1) laivu un kuău piestāšana (izĦemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuăus, ja tie 
izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana;  
2) laivu un kuău pārziemošana, būve un remonts;  
3) zvejnieku apmetĦu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas 
darbības;  
4) ūdenstūristu apmetĦu ierīkošana. 
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AIZSARGJOSLU PĀRKLĀŠANĀS. 
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un 

lielākasi minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaĦo ieintertesētajieām institūcijām. 
 

 ZEMES TRANSFORMĀCIJA. 
• Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža 
zemes transformācijas noteikumi”. Plānojot apbūvi mežu platībās, jāĦem vērā, ka mežu valdītājs 
ir arī VAS „Latvijas valsts meži”, ar ko jāsaskaĦo meža zemju transformācija. Jāveic meža zemju 
inventarizācija. 

• Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē 
pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaĦem ciršanas atĜauja koku un citu vērtīgu 
stādījumu nociršanai. 

 
AUGSNES VIRSKĀRTAS UN KOKU SAGLABĀŠANA. 

• Izvietojot jebkādu atĜauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un 
reljefs, kā arī esošie koki saskaĦā ar LBN 100, 5.12.punktu. 

• Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 
• Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē 
pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaĦem ciršanas atĜauja koku un citu vērtīgu 
stādījumu nociršanai. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


