
TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APB ŪVES NOTEIKUMI 

 

1. Darbības lauks un stāšanās spēkā. 

 Apbūves noteikumi darbojas Rīgas rajonā, Ādažu novadā, Baltezera ciema 

„Kaijas” (kadastra Nr. 8044 013 0002) un „Lagūnas” (kadastra Nr. 8044 013 0288). 

Noteikumi Neattiecas uz zemes īpašumu „Lācīši” (kadastra Nr. 8044 013 0391), jo šis 

zemes īpašums atrodas darījumu iestāžu teritorijā. Detālplānojums to skar tikai, lai 

izveidotu piebraucamo ceļu zemes īpašumam „Kaijas”. 

 Apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar zemes gabalu „Kaijas”, „Lagūnas” un 

„L ācīši” detālplānojuma pieņemšanu un apstiprināšanu Ādažu novada domē. 

 

2. Apbūves un izmantošanas noteikumi. 

 2.1 Definīcija: 

 Mežaparka apbūves zona nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo 

māju) apbūve upēm vau ezeram piegulošā vai mežu klātā teritorijā. 

 2.2 At ļautā izmantošana 

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

atrodas Mežaparka apbūves zonā ir: 

• savrupmāja, 

• pansija, 

• viesu māja, 

• zemesgabalā pie maģistrālā ceļa Rīga - Tallina – vietējas nozīmes: 

- ārstniecības iestāde, 

- sociālās aprūpes iestāde, 

- pirmsskolas bērnu iestāde, 

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

- sporta un atpūtas objekts, 

 2.3. Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

 No jauna veidojamo zemes gabalu minimālā platība 3500m² izņemot no zemes 

vienības „Lagūnas” atdalāmajam zemes gabalam uz kura atrodas esoša dzīvojamā 

māja. 

 

 



 2.4. Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 

 No jauna veidojamo zemes gabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt 

mazāka par 15m. 

 2.5. Apbūves maksimālais augstums 

 2.5.1. Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8,0m no 

teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams 

vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 12m. 

 2.5.2. Saimniecības ēku pieļaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 

6,0m no zemes virsmas līdz jumta korei. 

 2.5.3. 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; (LBN 209, 

3.1.2.p.). 

 2.5.4. Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 10m no kaimiņu zemesgabala 

robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m. Šo 

augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko 

viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam 

viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

 2.6. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 

 2.6.1.   Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 10%. 

 2.6.2. Apbūves intensitāti drīkst palielināt ar noteikumu, ka stāvu platība 

nedrīkst pārsniegt 500m2. 

 

 2.7. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 

 Minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 400%. 

 2.8. Savrupmāju skaits uz zemes gabala 

 Uz Zemes gabala nav atļauts izbūvēt vairāk kā vienu savrupmāju un vienu 

saimniecības ēku. 

2.9. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 

Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10m. 

 



 2.10. Sānpagalma minimālais platums 

 2.10.1. Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala 

aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 10m. 

 2.10.2. Ar abu sānu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi 

apliecina ar parakstiem uz plānojuma lapas, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, 

kā arī attālumu līdz zemesgabala sānu robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas 

ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām 

kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. 

 2.11. Autostāvvietu izvietojums 

 Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa 
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

• autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 
25% no priekšpagalma platības; 

• piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m 

 2.12. Žogi 

 Apbūvētus zemesgabalus drīkst iežogot. 

3. Meža zemes transformācija 

 Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un piebraucamajiem 
ceļiem. 

4. Apbūves attālumi no Mazā Baltezera 
4.1. Aizliegts būvēt jebkādas būves un ēkas Mazā Baltezera tauvas joslā un 30m 

aizsardzības zonā. 

4.2. Aiz 30m Mazā Baltezera aizsardzības zonas var būvēt vieglas konstrukcijas 

būves, kas saistītas ar atpūtas organizēšanu ezera zonā (laivu nojumes 

u.tml.). 

4.3. Dzīvojamās mājas un palīgēkas atļauts būvēt tikai aiz 50m Mazā Baltezera 

aizsardzības zonas. 

 

 

 

 

 


