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PROJEKTA RISINĀJUMU APRAKSTS  

 

1. Atļautā izmantošana un apbūves noteikumi 
 

Atļautās izmantošanas zonējums pilnībā atbilst paralēli izstrādājamajam Ādažu novada teritorijas 
plānojumam. Detālā plānojuma teritorijā ir noteiktas 5 atļautās (plānotās) izmantošanas zonas. 

 Valsts meža daļa saglabāta kā mežaparku teritorija. Lielākajā daļā no privātajiem zemes gabaliem 
detālais plānojums nosaka mežaparka apbūves zonu. Nolūkā iespējami saglabāt esošos dabas faktorus, 
šinī zonā apbūvei ir noteikta ļoti zema iespējamā intensitāte un arī ļoti augsts (no 800%) minimālās brīvās 
teritorijas rādītājs. Būvju augstumi ir ierobežoti līdz 2 stāviem, arī žogu augstums ir pazemināts līdz 1,2 m. 
Iekšējos celiņos ar būvnoteikumiem ieteikts izmantot dabīgo priežu mežu augu segu saudzējošus izbūves 
paņēmienus. 

 Daļa no vienīgā koplietošanas zemes gabala ar nosacīto Nr. 18 Dūņezera piekrastē ir zonēta kā 
apstādījumu teritorija. To galvenokārt paredzēts izmantot kā koplietošanas pludmali, un tās izmantošanu 
detalizējošie noteikumi neparedz auto stāvlaukumu, kā arī kapitālu būvju ierīkošanu. Gan šinī, gan arī visā 
pārējā ezera piekrastes teritorijā kopējā neapbūvējamā piekrastes josla noteikta 50 līdz 130 metru 
platumā, atbilstoši Dūņezera aizsargjoslas platumam un maksimāli iespējamajam ūdens līmenim saskaņā 
ar valsts uzņēmuma „Meliorprojekts” izstrādāto „Gaujas un ezeru ūdens līmeņu izpētes un pretplūdu 
pasākumu Ādažu pagastā” projektu. Visā šinī zonā ir pieļauta tikai ar piekrastes rekreāciju saistītu 
nedzīvojamo objektu, piemēram, laipu un piestātņu, izbūve. 

 Visos zemes gabalos, kuri atrodas mežaparka apbūves zonā plānojumā ir izdalīta apbūvei 
pakļautā teritorija, ņemot vērā novada plānojumā noteiktos attālumus no kaimiņu robežām, kā arī jau 
pieminēto attālumu no Dūņezera un Puskas upes. Vienīgi šinīs teritorijās ir pieļaujama apbūves 
izvietošana, šim nolūkam noteiktajā kārtībā veicot meža transformāciju.  

Iekšējais ciemata ceļš, kuram kopā ar pieminēto apstādījumu teritoriju tiek izdalīts atsevišķs 
kadastrs plānojumā, tiek noteikts kā līnijbūvju izbūves teritorija. Kā līnijbūvju teritorija tiek izdalīts arī 
atsevišķs zemes gabals novada ceļa izveidošanai. Šī zemes gabala platums ir noteikts ~15 metri – 
atbilstoši ceļa šķērsprofilam ar normatīvos minimāl noteiktajiem parametriem. Lai veiktu šīs kadastrālās 
izmaiņas Ādažu novadam nepieciešams veikt attiecīgās procesuālās darbības ar Latvijas valsti un tās 
mežu dienestu struktūrām, jo novada ceļš ir jāveido uz valsts zemes. Atsevišķi neizdalot kadastrā, kā 
līnijbūvju izbūves teritorija zonēts arī valsts meža daļā ietilpstošais ceļa posms, kas savieno iekšējo 
ciemata ceļu ar novada ceļu „Kadagas ezers – Puska”.  

Lai tālākajā nākotnē saglabātu teorētisku iespēju plānot vēl viena piebraucamā ceļa trasējumu, 
neliela valsts mežu zemes teritorija starp novada ceļu un dzīvojamo teritoriju zonēta kā turpmākās izpētes 
teritorija. Tāpat, lai tālākajās projektēšanas stadijās būtu iespējams precizēt novada ceļa trajektoriju 
šķērsojot Puskas upi, zonēta arī apmēram 40m plata josla teritorijas ZA daļā. Iespējamie turpmākie 
plānojumi šajā teritorijā jāveic atsevišķi, saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojuma apbūves 
noteikumiem, saņemot plānošanas atļauju, nosacījumus un skaņojumus VAS „Latvijas Valsts meži”.  

Atbilstoši VAS „Latvijas valsts meži” atzinuma prasībai šajā aprakstā īpaši tiek uzsvērts, ka šis 
zonējums (turpmākās izpētes teritorija) pašvaldības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo platību nosaka 
tikai kā īpašumtiesības apgrūtinošu apstākli, bet ne kā valsts zemes atsavināšanas pamatojumu. 
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2. Zemes gabalu parcelācija 
 

Balstoties uz zemes īpašnieku vēlmēm, projekts paredz parcelēt sīkākos zemes gabalos 
pašreizējos īpašumus “Bruņinieki”, “Ūdensrozes”, “Rīti”, kā arī “Ķērpji”. No pirmajiem diviem kopumā tiek 
izveidoti 17 mežaparka apbūves zemes gabali, kā arī izdalīts jau minētais koplietošanas zemes gabals 
iekšējam ceļam, maģistrālajiem inženiertīkliem un pludmalei. Apbūves gabalu platības svārstās no 5498m² 
līdz 14 294 m² . Veicot zemes gabalu reālo dalīšanu iespējama divu vai vairāku blakus esošo, 
detālplānojuma ietvaros jaunizveidoto apbūves zemes gabalu apvienošana. Šajā gadījumā apbūvei 
pakļauto teritoriju robežas nosakāmas pa jaunveidojamā zemes gabala perimetru savienojot plānojumā 
noteiktās robežpunktu koordinātas. Zemes gabals “Ķērpji” turpretī sadalās trīs zemes gabalos, no kuriem 
viens – ezeram pieguļošais - ir bez apbūves tiesībām. Savukārt īpašums „Rīti” sadalīts divos zemes 
gabalos. Zemes gabaliem “Sāgas”, “Ķērpji”, “Mežavoti” un “Rīti” piebraukšana un inženierapgāde tiek 
nodrošināta, apgrūtinot šos zemes gabalus ar piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju servitūtiem. Šāds 
servitūts ir paredzēti arī caur pirmajiem diviem “Ūdensrožu” zemes gabaliem, kas nodrošina atsevišķu 
piebraukšanu no dienvidiem zemes gabaliem ar nosacītajiem Nr. 1., 2. Šāds risinājums saskaņots ar 
kaimiņos esošā zemes gabala ar kadastra numuru 8044 001 0010 īpašnieku. 
 
3. Aizsargjoslas 
 

Plānojumā noteiktas inženiertīklu aizsargjoslas esošajam elektroapgādes kabelim. Maģistrālo 
komunikāciju punktiem – gāzes spiediena pazemināšanas punktam, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 
vietām, kā arī transformatoru apakšstacijai, tāpat kā apbūves zemes gabalu iekšējiem inženiertīkliem 
aizsargjoslas ir precizējamas saskaņā ar turpmāko projekta stadiju risinājumiem. No dabas faktoru 
aizsargjoslām plānojumā noteiktas 10 m tauvas josla Dūņezeram un Puskas upei, 50 m aizsargjosla 
Dūņezeram, 20 m aizsargjosla Puskas upei (atbilstoši Ādažu novada teritorijas plānojumam), bet šo abu 
ūdens tilpņu aizsargjoslu neapbūvējamā zona ir noteikta ar jau pieminētājām apbūvei pakļauto teritoriju 
robežām. Atbilstoši Ādažu novada apbūves noteikumiem ar piebraucamo ceļu un inženiertīklu servitūtu 
zonu palīdzību nodrošināta arī piekļūšana šiem publiskajiem ūdeņiem ik pēc 2 apbūves zemes gabaliem. 
Detālajā plānojumā iestrādāta arī valsts aizsardzības objekta „Ādažu nacionālais mācību centrs” 25m 
aizsargjosla. 
 
4. Inženierapgāde 
 

Plānojumā esošos apbūvei paredzētos zemes gabalus plānots pieslēgt maģistrālajiem 
inženiertīkliem (gāzei, sakaru kanalizācijai), kurus plānots izvietot jaunbūvējamā novada ceļa „Kadagas 
ezers – Puska” sarkanajās līnijās. Rezervētas vietas arī maģistrālo komunikāciju punktiem - gāzes 
spiediena pazemināšanas punktam, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām, kā arī transformatoru 
apakšstacijai. Plānojuma teritorijā paredzēts izveidot divas ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 
un divus ārējās ugunsdzēsības krājrezervuārus ar kopējo tilpumu vismaz 54 m³, kuru uzpildīšanu 
paredzēts nodrošināt no ezera ar pārvietojamo iegremdējamo sūkni. To nodrošinās ciemata komunālās 
apkalpošanas dienests. Plānotās teritorijas elektroapgādi paredzēts risināt pieslēdzoties teritorijas D daļā 
pieguļošā kaimiņu zemes gabalā esošajai transformatoru apakšstacijai. Elektroapgādes kabeli saskaņā ar 
izstrādāto detālā plānojuma 1. redakciju un kaimiņu zemes gabala īpašnieka saskaņoto piebraucamā ceļa 
un elektroapgādes servitūta skici paredzēts izvietot pa 5 m plato piebraucamā ceļa servitūtu zonu, kuras 
trasējums sakrīt ar pašreiz eksistējošā piebraucamā ceļa trasi. Perspektīvē paredzēts plānojuma teritorijas 
elektroapgādes tīklu sacilpot arī ar elektrības kabeli, ko paredzēts izvietot novada ceļa sarkanajās līnijās. 
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Kanalizāciju un ūdensapgādi paredzēts risināt katrai mājai autonomi – veidojot dziļurbumus un bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas. 
 
 
5. Satiksmes organizēšana 
 

Novada ceļš tiek paredzēts vidējas intensitātes divvirzienu satiksmei. Brauktuves ar asfalta 
segumu platums – 6,0 m. Paralēli brauktuvei, atdalīts ar ceļa nomali un zāliena joslu ir projektēts darba 
uzdevumā paredzētais veloceliņš ar asfalta segumu 2,5 m platumā.  

Piebraucamā ceļa risinājums no plānotās novada ceļa Kadagas ezers – Puska trases uz plānoto 
privātmāju apbūves grupu caur VAS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošo teritoriju ir saskaņots ar šo 
iestādi ar nosacījumu, ka pirms ceļa trases projektēšanas ar AS „Latvijas valsts meži” tiks noslēgts 
reālservitūta līgums un veikts vienreizējais maksājums par servitūta nodibināšanu. 

 Piebraucamais ceļš uz apbūves gabaliem, kā arī iekšējie koplietošanas ceļi tiek plānoti zemas 
intensitātes divvirzienu satiksmei ar brauktuves platumu 5,5 m., bez ietvēm. Brauktuves iesegums – grants 
maisījums, atdalīts no nostiprinātām šķembu zālāja nomalēm ar iegremdētām apmalēm. Šāds risinājums 
izvēlēts, paredzot arī automašīnu stāvēšanas iespēju uz brauktuves. Iebraukšanas vietu izveidošanai 
privātajos zemes gabalos detālajā plānojumā tiek dots iebrauktuves tipveida risinājums, kas paredz pirms 
vārtiņiem priekšlaukumu izveidošanu vieglās automašīnas garuma gabarītu izmēros. Konkrētas šo 
iebrauktuvju piesaistes jāprecizē turpmākajās projekta stadijās, attiecīgi koriģējot arī centralizēto 
inženiertīklu – gāzes, elektrības un sakaru ievadu vietas.  
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