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zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104, 
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IEVADS

Detā� lplā�nojumā izstrā�de nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās”, kādāstrā Nr. 8048 007 0104, zemes
vienī�bāi  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0104 Skā� rduciemā� ,  Bābī�tes pāgāstā� ,  Mā� rupes
novādā� ,  uzsā�ktā sāskān' ā�  ār  Bābī�tes  novādā pās�vāldī�bās domes 24.02.2021.  le�mumu “Pār
detā� lplā�nojumā  izstrā�des  uzsā�ks�ānu  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Beikās”  zemes  vienī�bāi
Skā� rduciemā� , Bābī�tes pāgāstā� , Bābī�tes novādā�”, protokols Nr. 5,11.§.

Detā� lplā�nojumā izstrā�de veiktā ieve�rojot:
- Teritorijās āttī�stī�bās plā�nos�ānās likumu;
- Aizsārgjoslu likumu;
- Ministru  kābinetā  14.10.2014.  noteikumus  Nr.  628  “Noteikumi  pār  pās�vāldī�bās

teritorijās āttī�stī�bās plā�nos�ānās dokumentiem”;
- Ministru kābinetā 30.04.2013. noteikumus Nr. 240 “Vispā� rī�gie teritorijās plā�nos�ānās,

izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi”;
- Bābī�tes  novādā  domes  22.01.2020.  sāistos�os  noteikumus  Nr.  1  “Bābī�tes  novādā

teritorijās  plā�nojums,  teritorijās  izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumi  un  grāfiskā�
dāl'ā”;

- Ar Bābī�tes  novādā domes 24.02.2021.  le�mumu,  protokols  Nr.  5,  11.§,  āpstiprinā� to
dārbā uzdevumu Nr. 03-2021, detā� lplā�nojumā izstrā�dei;

- Institu� ciju sniegtos nosācī�jumus detā� lplā�nojumā izstrā�dei;
- Un citus  spe�kā�  esos�os  normātī�vos  āktus  un dokumentus,  ciktā� l  tie  āttiecinā�mi  uz

detā� lplā�nojumā risinā� jumu izstrā�di.

Detā� lplā�nojumā sāstā�vs:
I dāl'ā PASKAIDROJUMA RAKSTS
II dāl'ā TERITORIJAS IZMANTOS=ANAS UN APBU> VES NOSACI>JUMI
III dāl'ā GRAFISKA>  DAĻ' A
ADMINISTRATI>VAIS ĻI>GUMS PAR DETA> ĻPĻA> NOJUMA IZSTRA> DI

Detā� lplā�nojumā  grāfiskā�  dāl'ā  sāgātāvotā  uz  ĻKS-92  TM  koordinā� tu  siste�mā�  izstrā�dā� tās
topogrā� fiskā� s kārtes ār me�rogā noteiktī�bu 1:500, izstrā�dā� tā� js SIA “Ļāndmesser”, sertifice� ts
gD eode�zists  I.  Suhārevskā  (sert.  Nr.  AC0258),  kās  15.07.2021.  regD istre� tā  Bābī�tes  novādā
pās�vāldī�bā�  ār Nr. 2-18/21-464.

Detā� lplā�nojumu izstrā�dā� jā:
SIA “Landmesser”
RegD . Nr. 40103884323
Jur. Adrese: “Mez�ā Miers 2”-3, Mez�ā miers, 
Inc�ukālnā pāg., Siguldās nov., ĻV-2136
Zemes ierī�kotā� jā: Ilze Suharevska
Telpiskā� s āttī�stī�bās plā�notā� jā: Inga Griezne
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1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES  PAMATOJUMS,  MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Detā� lplā�nojumā izstrā�de  pāmātotā ār nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās”,  Skā� rduciemā� ,  Bābī�tes
pāgāstā� , Mā� rupes novādā� , kādāstrā Nr. 8048 007 0104, ieceri rādī�t prieks�noteikumus zemes
vienī�bās sādālei sāvrupmā� ju dzī�vojāmā� s āpbu� ves ī�stenos�ānāi.
Sāskān' ā�  ār  Ministru kābinetā  14.10.2014.  noteikumu Nr.  628 “Noteikumi  pār  pās�vāldī�bu
teritorijās āttī�stī�bās plā�nos�ānās dokumentiem” 39.2.   punktu,  detā� lplā�nojumu izstrā�dā� ,  jā
plā�notā jāunu zemes vienī�bu izveide un piekl'uves nodros�inā� s�ānāi jāunizveidotājā�m zemes
vienī�bā�m nepiecies�āms izveidot jāunās ielās vāi pās�vāldī�bās cel'us.

Detālplānojuma  izstrādes  mērķis ir  rādī�t  prieks�noteikumus  dzī�vojāmā�s  āpbu� ves
ī�stenos�ānāi,  nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās”,  kādāstrā Nr.  8048 007 0104,  zemes vienī�bā�  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0104, pāredzot tāi nepiecies�āmo infrāstruktu� ru, detālize� jot
zemes vienī�bu izmāntos�ānu un āpbu� ves pārāmetrus,  ātbilstos� i  Bābī�tes  novādā Teritorijās
plā�nojumā prāsī�bā�m.

Detā� lplā�nojumā izstrā�des uzdevumi:
1. Plā�not teritorijās āttī�stī�bu sāskān' ā�  ār āpkā� rt esos�os/ plā�noto teritoriju āpbu� ves struktu� ru.
2.  Noteikt  jāunveidojāmo  zemes  vienī�bu  robez�ās  un  āpbu� ves  pārāmetrus  ātbilstos� i
Teritorijās plā�nojumām, pāredzot piekl'u� s�ānās iespe� jās kātrāi zemes vienī�bāi.
3.  Visā�m  jāunizveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m  nodros�inā� t  piekl'u� s�ānās  iespe� ju  no  ielās.
Piesle�gumu  (-us)  Ļ' utu  cel'ām  sāskān' ot  ār  Bābī�tes  novādā  pās�vāldī�bās  ādministrā� cijās
Pās�vāldī�bās nekustāmā�  ī�pās�umā āpsāimniekos�ānās dāl'ās Cel'u bu� vinz�enieri.
4.  Izve�rte� t  un  āprākstī�t  nepiecies�āmo  inz�enierkomunikā� ciju  nodros�inā� jumā  āpjomu  visu
teritorijā�  plā�noto dārbī�bu nodros�inā� jumām. Grāfiski ātte� lot inz�enierkomunikā� ciju pievādus
detā� lplā�nojumā  teritorijāi  un  inz�enierkomunikā� ciju  objektu  izvietojumu  detā� lplā�nojumā
teritorijā� .
5.  Precize� t  esos�ā� s  āizsārgjoslās  un  izve�rte� t  projekte� to  objektu  āizsārgjoslā,  ātbilstos� i
Aizsārgjoslu likumām.
6. Izstrā�dā� t ādresā� cijās prieks� likumu plā�notājā�m zemes vienī�bā�m.
7. Jā plā�notie risinā� jumi skār citā�m personā�m piederos�os nekustāmos ī�pās�umus, risinā� jumi
sāskān' ojāmi ār to ī�pās�niekiem vāi tiesiskājiem vāldī�tā� jiem.
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2. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA

2.1. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA UN TĀS TUVĀKĀ APKĀRTNE

Detā� lplā�nojumā teritorijā ietver nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās”, kādāstrā Nr. 8048 007
0104, zemes vienī�bu 1.77 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0104, Skā� rduciemā� ,
Bābī�tes pāgāstā� , Mā� rupes novādā� .

Piekl'u� s�ānā  detā� lplā�nojumā  teritorijāi  nodros�inā� tā  no  pās�vāldī�bās  cel'ā-  Ļ' utu  cel's� .
Reljefs  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  ir  sālī�dzinos�i  lī�dzens,  zemes  virsmās  āugstumā  ātzī�mes
vārie�  robez�ā� s no āptuveni 4.86 m.v.j.l.,  zemes vienī�bās dienvidrietumu puse� ,  lī�dz āptuveni
6.20  m.v.j.l.-  teritorijās  ziemel'rietumu  puse� .  Reljefā  kritums  veidojās  no  zemes  vienī�bās
āustrumu  puses  uz  rietumu  pusi.  Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  ātrodās  dzī�vojāmā�  mā� jā-
viense�tā, kurāi piebrāucāmā�  cel'ā gārumā�  izvietotās āināviskās liepās ār stumbrā diāmetriem
no  50  lī�dz  90  cm.  Dzī�vojāmā�  mā� jā  izvietojusies  zemes  vienī�bās  centrā� lā�  dāl'ā�  nedāudz
āustrumu puse� , āptuveni 38 metru āttā� lumā�  no pās�vāldī�bās cel'ā Vī�kul'u cel's�  C-14. Dzī�vojāmo
mā� ju  un  pāmātā�  pāgālmu  no  negātī�vā� s  pās�vāldī�bās  cel'ā  ietekmes  pāsārgā�  blī�vs  koku
dzī�vz�ogs, kās izvietos pie zemes vienī�bās āustrumu robez�ās. Detā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā�
Vī�kul'u cel'ā posms pie detā� lplā�nojumā teritorijās tikā noāsfālte� ts.
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1.ātte� ls. Detā� lplā�nojumā teritorijā un tā� s tuvā�kā�  āpkā� rtne (pāmātne� : krā� sāinā�  ortofotokārte 2016.-2018.g. 
(6.cikls), Ļātvijās G' eotelpiskā� s informā� cijās āgD entu� rā)



Sāskān' ā�  ār dābās dātu pā� rvāldī�bās siste�mu “Ozols”, detā� lplā�nojumā teritorijā�  un tā� s
tuvā�kājā�  āpkā� rtne�  neātrodās  āizsārgā� jāmās dābās teritorijās vāi objekti. Tā�pāt, sāskān' ā�  ār
Piesā� rn' oto un potenciā� li piesā� rn' oto vietu regD istrā dātiem, detā� lplā�nojumā teritorijā un tā� s
tuvā�kā�  āpkā� rtne nāv iekl'āutā piesā� rn' oto un potenciā� li piesā� rn' oto teritoriju sārākstā� .

Detā� lplā�nojumā teritorijā robez�ojās ār:
-  Nekustāmā�  ī�pās�umā “S= irmās”,  kādāstrā  Nr.  8048 007 0155,  zemes  vienī�bu  ār  kādāstrā
āpzī�me� jumu  8048  007  0155  un  ādresi  “S= irmās”,  Skā� rduciems,  Bābī�tes  pāgāsts,  Mā� rupes
novāds;
-  Nekustāmā�  ī�pās�umā “Krāstin' i”,  kādāstrā Nr.  8048 007 0035,  zemes vienī�bu ār kādāstrā
āpzī�me� jumu 8048 007 0035 un ādresi “Ļielk' urbji”, Skā� rduciems, Bābī�tes pāgāsts, Mā� rupes
novāds;
-  Nekustāmā�  ī�pās�umā “Visvālz� i”,  kādāstrā Nr.  8048 008 0820,  zemes vienī�bu ār kādāstrā
āpzī�me� jumu 8048 007 0820 un ādresi  “Visvālz� i”,  Skā� rduciems,  Bābī�tes  pāgāsts,  Mā� rupes
novāds;
- Nekustāmā�  ī�pās�umā  “Vī�kul'u cel's�  C-14”,  kādāstrā Nr.  8048 007 0285,  zemes vienī�bu ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0285;
-  Nekustāmā�  ī�pās�umā  “Ļ' utu  cel's�  C-15”,  kādāstrā  Nr.  8048  007  0283,   zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0283.

2.2. BABĪTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI DETĀLPLĀNOJUMA 
TERITORIJAI

Sāskān' ā�  ār  Bābī�tes  novādā
pās�vāldī�bās  domes  22.01.2020.  sāistos�o
noteikumu  Nr.  1  “Bābī�tes  novādā  teritorijās
plā�nojums,  teritorijās  izmāntos�ānās  un
āpbu� ves noteikumi un grāfiskā�  dāl'ā” (turpmā�k
s�ājā�  nodāl'ā� -  Bābī�tes  novādā  teritorijās
plā�nojums),  Grāfiskā� s  dāl'ās  Funkcionā� lā�
zone� jumā  kārti,  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Beikās”
zemes  vienī�bā  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu  8048
007  0104  ātrodās  Sāvrupmā� ju  āpbu� ves
teritorijā�  (DzS).

Sāskān' ā�  ār  Bābī�tes  novādā  teritorijās
plā�nojumā  Teritorijās  izmāntos�ānās  un
āpbu� ves  noteikumu  143.  punktu  Sāvrupmā� ju
āpbu� ves teritorijā (DzS) ir funkcionā� lā�  zonā, ko
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3.ātte� ls. Izkope� jums no Bābī�tes novādā teritorijās 
plā� nojumā Funkcionā� lā�  zone� jumā kārtes.

2.ātte� ls. Skāts no piebrāucāmā�  cel'ā uz detā� lplā�nojumā teritorijā�  esos�o viense�tu. (Foto: I.Griezne 20.09.2021.)



nosākā,  lāi  nodros�inā� tu  mā� jokl'ā  funkciju  sāvrupām  dzī�vesveidām,  pāredzot  ātbilstos�u
infrāstruktu� ru un, kurās gālvenāis izmāntos�ānās veids ir sāvrupmā� ju un vāsārnī�cu āpbu� ve.

2.tābulā. Teritorijās gālveno izmāntos�ānās veidu āpbu� ves pārāmetri Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā�  (DzS)

TERITORIJAS GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI

Teritorijas izmantošanas 
veidi

Minimālā
jaunizveidojamā zemes

gabala platība (m2)

Maksimālais
apbūves

blīvums (%)

Maksimālais
apbūves stāvu

skaits

Apbūves
augstums

(m)

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

Savrupmāju apbūve (11001) 1200 m2 30 Ļī�dz 3 Ļī�dz 12

Teritorijas papildizmantošanas veidi:

Tirdzniecības un/ vai 
pakalpojumu objektu 
apbūve (12002)*

1200m2

50

Ļī�dz 2

Ļī�dz 12

Tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve (12003)

30

Izglītības un zinātnes iestāžu
apbūve (12007)

Veselības aizsardzības 
iestāžu apbūve (12008)

40

Sociālās aprūpes iestāžu 
apbūve (12009)

30

Labiekārtota publiskā 
ārtelpa (24001)**

600 m2
20 Ļī�dz 1

Publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma (24002)

*  Apbu� ve,  ko veido  veikāli,  āptiekās,  sābiedriskā� s  e�dinā� s�ānās uzn' e�mumi,  tirgus pāviljoni,  sezonās rāksturā
tirdzniecī�bās  vāi  pākālpojumu  objekti  (tirdzniecī�bās  kioski  un  segtie  tirdzniecī�bās  stendi),  restorā�ni,  bā� ri,
kāfejnī�cās, kā�  ārī� sādzī�ves un citu pākālpojumu objekti, izn' emot degvielās uzpildes stācijās un āutomobil'u un
motociklu āpkopes punktus.
** Izn' emot kāpse� tās un dzī�vnieku kāpse� tās.  ZoologD isko dā� rzu izveide iespe� jāmā veicot bu� vniecī�bās ieceres
publisko āpspries�ānu.

2.3. ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Detā� lplā�nojumā teritorijā�  ātrodās AS “Sādāles tī�kls” piederos�i elektroāpgā�des objekti,
teritoriju s�k' e�rso 0.4 kV gāisvādā elektrolī�nijā, kās nodros�inā elektroāpgā�di detā� lplā�nojumā
teritorijā�  esos�āi viense�tāi. Viense� tās u� densāpgā�des nodros�inā� s�ānāi teritorijā�  ātrodās u� dens
ieguves urbums.

2.4. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

Nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās” zemes vienī�bās ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0104
āpgru� tinā� jumi  noteikti  izve�rte� jot  nekustāmā�  ī�pās�umā  zemesgrā�mātās  āpliecī�bās,
āpgru� tinā� jumu plā�nā un āktuā� lā�  topogrā� fiskā�  plā�nā dātus, ātbilstos� i Aizsārgjoslu likumā un
Ministru  kābinetā  04.02.2014.  noteikumu  Nr.  61  “Noteikumi  pār  āpgru� tinā� to  teritoriju
informā� cijās siste�mās izveidi un uzture�s�ānu un āpgru� tinā� to teritoriju un nekustāmā�  ī�pās�umā
objektā āpgru� tinā� jumu klāsifikātoru” prāsī�bā�m.
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3. tābulā. Apgru� tinā� jumi detā� lplā�nojumā teritorijā�
Nr.p.k. 
Atbilstos� i 
plā�nām, skātī�t 
4. ātte� lu

Apgrūtinājuma 
kods

Apgrūtinājuma nosaukums Platība 
(ha)

1 7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko 
tī�klu gāisvādu lī�niju pilse�tā� s un ciemos ār nominā� lo
spriegumu lī�dz 20 kilovoltiem

0.07

2 7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m 
un ātklā� tiem grā�vjiem

0.12

3 7312070202
Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugDu 
lidojumu dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes 
zonā

1.77
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4.ātte� ls. Teritorijās esos�ā� s āizsārgjoslās un āpgru� tinā� jumi.



3. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI

3.1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IECERE

Detā� lplā�nojumā  izstrā�de  ierosinā� tā  ār  me�rk' i  rādī�t  prieks�noteikumus  dzī�vojāmā� s
āpbu� ves  un  tāi  nepiecies�āmā� s  infrāstruktu� rās  ī�stenos�ānāi  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Beikās”,
kādāstrā  Nr.  8048  007  0104,  zemes  vienī�bā�  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu  8048  007  0104.
Dzī�vojāmāi  āpbu� vei  pāredze� tā� s  zemes  vienī�bās  veidotās  ār  nolu� ku  izvietot  tājā� s
sāvrupmā� jās-  brī�vi  stā�vos�ās  vāi  divās  blok'e� tās  individuā� lā� s  dzī�vojāmā� s  mā� jās,  ietverot
nepiecies�āmā�s  pālī�gbu� ves  un  lābiekā� rtojumu.  Kā�  pāpildizmāntos�ānā  zemes  vienī�bā�m
noteiktās  tirdzniecī�bās  un/  vāi  pākālpojumu  objektu  āpbu� ve,  kā�  ārī�  tu� rismā  un  ātpu� tās
iestā�z�u āpbu� ve.

Detā� lplā�nojumā izstrā�des risinā� jumi sāskān ār Bābī�tes novādā teritorijās plā�nojumā�
noteikto nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās” zemes vienī�bās teritorijās izmāntos�ānu, kās āprākstī�tā
s� ī� pāskāidrojumā rākstā 2.2. punktā� .

3.2. JAUNVEIDOJAMĀS ZEMES VIENĪBAS, PLĀNOTĀS ADRESES UN NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶI

Detā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās”,  kādāstrā Nr.  8048
007 0104, zemes vienī�bu 1.77 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048 007 0104 sādālī�t
divpādsmit  zemes vienī�bā� s.  Devin' ās  zemes vienī�bās pāredze�ts  izdālī�t  pāmātā�  dzī�vojāmā� s
āpbu� ves ī�stenos�ānā� . S=ājā�  skāitā�  ir vienā zemes vienī�bā, kurā�  iekl'āujās zemes vienī�bā�  esos�ā�
dzī�vojāmā�  mā� jā.  Vienu zemes vienī�bu plā�nots izdālī�t  ielās un ā� re� jo  inz�enierkomunikā� ciju
izbu� vei.
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5.ātte� ls. Detā� lplā�nojumā teritorijās sādāles plā�ns un ādresā� cijās prieks� likums.



Atbilstos� i Ministru kābinetā 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresā� cijās noteikumi”
9. punktām, pās�vāldī�bāi bez personās piekris�ānās, izve�rte� jot konkre�to situā� ciju, ir tiesī�bās
pies�k' irt  ādresi,  jā  ādrese  ādresā� cijās  objektām  nāv  pies�k' irtā.  Sāskān' ā�  ār  Administrātī�vo
teritoriju un āpdzī�voto vietu likumā 12. pāntā pirmo dāl'u, nosāukumus, citā stārpā� , ielā�m,
lāukumiem un āpbu� vei pāredze�tājā�m zemes vienī�bā�m pies�k' ir, māinā vāi āpstiprinā, ieve�rojot
Vālsts  vālodās  likumā  noteikumus  pār  vietu  nosāukumu  veidos�ānu  un  lietos�ānu,  kā�  ārī�
gD eogrā� fiskos,  ve�sturiskos,  sādzī�ves un citus āpstā�kl'us.  Detā� lplā�nojumā projektā�  ir  sniegts
prieks� likums ielās  nosāukumām. 

4. tābulā. Jāunveidotā� s zemes vienī�bās, plā�notā� s ādreses un nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās me�rk' i

Parceles 
Nr.

Pirmsreģistrētais 
kadastra 
apzīmējums

Plānotā adrese/ 
nosaukums

Platība 
(ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis

1. 8048 007 XXX
“Beikās”, Skā� rduciems,

Bābī�tes pāg., Mā� rupes nov.
0.1378

Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

2. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 2,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1378
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

3. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 6,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1377
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

4. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 4,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1379
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

5. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 9,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1200
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

6. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 7,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1200
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

7. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 5,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1200
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

8. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 3,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.1200
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

9. 8048 007 XXX
Ļiepāvotu ielā 1,

Skā� rduciems, Bābī�tes pāg.,
Mā� rupes nov.

0.2018
Individuā� lo dzī�vojāmo mā� ju āpbu� ve 
(0601)*

10. 8048 007 XXX Ļiepāvotu ielā 0.4206
Zeme dzelzcel'ā infrāstruktu� rās zemes 
nodālī�jumā joslā�  un cel'u zemes 
nodālī�jumā joslā�  (1101)

11. 8048 007 XXX Ļ' utu cel'ā dāl'ā 0.0101
Zeme dzelzcel'ā infrāstruktu� rās zemes 
nodālī�jumā joslā�  un cel'u zemes 
nodālī�jumā joslā�  (1101)

12. 8048 007 XXX Vī�kul'u cel'ā dāl'ā 0.0193
Zeme dzelzcel'ā infrāstruktu� rās zemes 
nodālī�jumā joslā�  un cel'u zemes 
nodālī�jumā joslā�  (1101)

* Atbilstos�i Ministru kābinetā 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās me�rk' u klāsifikā� cijā un
nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās me�rk' u noteiks�ānās un māin' ās kā� rtī�bā” 14. 1 punktām, nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās
me�rk' is āpgu� tā�  āpbu� ves zeme nosākā�ms pe�c tām, kād neāpbu� ve� tāi zemes vienī�bāi ir izbu� ve� ts vismāz piebrāucāmāis
cel's�  un elektrī�bās piesle�gumā iespe� jā bez pāpildu elektrolī�nijās vāi trānsformātorā āpāks�stācijās izbu� ves. Ļī�dz tām
zemes vienī�bā�m nosākā�ms nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās me�rk' is kā�  neāpgu� tāi āpbu� ves zemei.
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Nekustāmā�  ī�pās�umā  lietos�ānās  me�rk' i  jāunveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m  nosākā�mi
sāskān' ā�  ār  Ministru  kābinetā  20.06.2006.  noteikumiem  Nr.  496  “Nekustāmā�  ī�pās�umā
lietos�ānās  me�rk' u  klāsifikā� cijā  un  nekustāmā�  ī�pās�umā  lietos�ānās  me�rk' u  noteiks�ānās  un
māin' ās kā� rtī�bā”.

3.3. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  jāunveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m  āpgru� tinā� jumi  noteikti
esos�ājiem objektiem, kuriem tiek noteiktās āizsārgjoslās. Sāskān' ā�  ār Aizsārgjoslu likumā 33.
punktu,  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�noto  inz�enierkomunikā� ciju  āizsārgjoslās  jā� izve�rte�
bu� vprojekte�s�ānās stādijā� ,  un, jā kā�dā āizsārgjoslās teritorijā skār tres�ā� s personās ī�pās�umā�
esos�u  zemes  vienī�bu,  to  āpgru� tinot,  tā�  sāskān' ojāmā  ār  s� ī�s  zemes  vienī�bās  ī�pās�nieku  vāi
tiesisko vāldī�tā� ju. 

Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  plā�notā� s  inz�enierkomunikā� cijās  pāredz  izvietot  ielu
sārkāno  lī�niju  robez�ā� s,  lī�dz  ār  to  esos�ājā�  situā� cijā� ,  kā�  jāuns  āpgru� tinā� jums  noteiktā  ielās
sārkānā�  lī�nijā, kās projekte�tā detā� lplā�nojumā izstrā�des ietvāros.

Kātrās jāunveidotā� s zemes vienī�bās āpgru� tinā� jumi, kās ir nosākā�mi detā� lplā�nojumā
izstrā�des brī�dī�  āpkopoti 4. tābulā�  un grāfiski ātte� loti 6. ātte� lā�  un detā� lplā�nojumā Grāfiskā� s
dāl'ās  Zemes ierī�cī�bās plā�nā� .
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5.tābulā.  Jāunveidoto zemes vienī�bu āpgru� tinā� jumi
Parceles 
Nr.

Apgrūtinājuma 
kods

Apgrūtinājuma nosaukums Platība 
(ha)

1.

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1378

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0343

2.

7312070202
Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1378

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0164

3.

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1377

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0052

4.

7312070202
Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1379

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0048

5.

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1200

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0.0186

6.

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1200

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0.0170

7

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1200

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0.0182

8

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.1947

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0.0407

9. 

7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.4059

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0033

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0,0168

10. 7312070202 Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.2271

7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel'u- sārkānā�  0.2271
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lī�nijā

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0075

11

7312070202
Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.0101

7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel'u- sārkānā�  
lī�nijā

0.0101

7312050601
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu gāisvādu 
lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.0000

12

7312070202
Nāvigā� cijās tehniskā�  lī�dzekl'ā āviā� cijās gāisā kugD u lidojumu 
dros� ī�bās nodros� inā� s�ānāi tā� lā� s ietekmes zonā

0.0193

7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel'u- sārkānā�  
lī�nijā

0.0193

7312010400
Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār drenā�m un ātklā� tiem 
grā�vjiem

0.0046

3.4. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Piekl'u� s�ānā detā� lplā�nojumā teritorijāi nodros�inā� tā no pās�vāldī�bās cel'ā- Ļ' utu cel's� . 
Ielās izbu� vei,  piekl'u� s�ānās nodros�inā� jumām jāunveidotājā�m zemes vienī�bā�m,  kā�  ārī�

ā� re� jo  inz�enierkomunikā� ciju  izbu� vei  no  detā� lplā�nojumā  teritorijās  izdālī�tā  vienā  zemes
vienī�bā.

Detā� lplā�nojumā risinā� jumos,
detā� lplā�nojumā  teritorijā�
pās�vāldī�bās  cel'ām-  Ļ' utu  cel's�
noteiktā sārkānā�  lī�nijā, kās noteiktā
ieve�rojot  Bābī�tes  novādā
pās�vāldī�bās  domes  22.01.2020.
sāistos�o  noteikumu  Nr.  1  “Bābī�tes
novādā  teritorijās  plā�nojums,
Teritorijās  izmāntos�ānās  un
āpbu� ves  noteikumi  un  grāfiskā�
dāl'ā”  Teritorijās  izmāntos�ānās  un
āpbu� ves  noteikumu  3.  pielikumā�
noteikto, kās nosākā, kā Ļ' utu cel'ām
sārkāno lī�niju plātums ir 15 metri.
Sārkānā�  lī�nijā  noteiktā  no  zemes
vienī�bās  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu
8048 007 0283, kurā�  ātrodās Ļ' utu
cel's� , vidus.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�
plā�notā�  ieks�e� jā�  ielā  noteiktā  kā�
viete� jās  nozī�mes  ielā  (E  kātegorijā),  sārkānā� s  lī�nijās  nosākot  12  metru  plātumā� .  Ielās
krustojumā  zonā� s  nodros�inā�mi  redzāmī�bās  brī�vlāukumui.  Ieks�e� jā�  ielā  plā�notā  ār
pievienojumu nekustāmā�  ī�pās�umā “S= irmās” zemes vienī�bāi ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048
007 0155,  nodros�inot  iespe� ju  āttī�stot  s�o  zemes vienī�bu plā�not  ieks�e� jo  ielu  sāsāisti.  Ļī�dz
brī�dim,  kāme�r  ielāi  nāv  plā�nots  un  izbu� ve� ts  pāgārinā� jums  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  pie
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plā�notājā�m  zemes  vienī�bā�m  ār  numuriem  3  un  5  izbu� ve� jāms  āpgries�ānā� s  lāukums  ār
pārāmetriem 12*12 metri.

Plā�notā� s  ielās  segās  konstrukcijā  un  plātums  nosākā�ms  ātbilstos� i  iebrāucos�ā�
trānsportā sāstā�vām un kustī�bās intensitā� tei, bet ār normā� lprofilu ne māzā�ku kā�  NP 5,5, un
ār stu� ru noāpāl'ojumā rā�diusiem ne māzā�k pār 5 m. Gā� je� ju ietves plātums- ne māzā�ks pār 1.5
metriem. Jā ieks�e� jāi ielāi tiek noteikts dzī�vojāmā�s zonās stātuss, ietves izbu� ve nāv obligā� tā.

3.5. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKAJAM NODROŠINĀJUMAM

Detā� lplā�nojumā  grāfiskā� s  dāl'ās  kārte�  “Plā�notā�  izmāntos�ānā.  Inz�eniertehnisko
komunikā� ciju  she�mā” grāfiski  ātte� lots  oriente� jos�s  inz�enierkomunikā� ciju  izvietojums,  kās
precize� jāms bu� vprojekte�s�ānās stādijā� . 

Projekte� jot  inz�enierkomunikā� cijās  ieve�rojāmās  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu  Nr.  574  “Ļātvijās  bu� vnormātī�vā  ĻBN  008-14  “Inz�eniertī�klu  izvietojums””,
Aizsārgjoslu likumā un citu inz�enierkomunikā� ciju projekte�s�ānu un izbu� vi regule� jos�o spe�kā�
esos�o normātī�vo āktu prāsī�bās.

A. Ūdensapgāde
Bābī�tes  pāgāstā  teritorijā�  pās�vāldī�bās  kāpitā� lsābiedrī�bā  SIA  “Bābī�tes  Siltums”

u� densāpgā�di  nodros�inā  Pin' k' os,  Priez�ciemā�  un  Bābī�te� .  Skā� rduciemā�  centrālize�to
u� densāpgā�des tī�klu nāv.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�nots  veidot  lokā� lās  u� dens  ieguves  vietās,  kātrā�  zemes
vienī�bā�  ātsevis�k' i.

Atbilstos� i  Bābī�tes  novādā  pās�vāldī�bās  domes  22.01.2020.  sāistos�o  noteikumu  Nr.  1
“Bābī�tes  novādā teritorijās plā�nojums,  teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi un
grāfiskā�  dāl'ā”  Teritorijās  izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumu  45.  punktām,  lokā� lie
u� densāpgā�des  risinā� jumi  ātl'āuti  vietā� s,  kur  māgD istrā� lie  tī�kli  ātrodās  tā� lā� k  pār  300 m no
objektā  un  pās�vāldī�bās  institu� cijās  nenodros�inā  u� densāpgā�des  tī�klu  izbu� vi  vismāz  s�ā�dā�
āttā� lumā� . Sāvukā� rt ātbilstos� i s�o noteikumu 42.3. punktām, āpbu� ves teritorijā� s, kurās ātrodās
ā� rpus centrālize�tā� s u� densāpgā�des siste�mās zonās, piel'āujāmā lokā� lu u� densāpgā�des ietāis�u
ierī�kos�ānā. Grodu, iedzī�to vāi urbto āku bu� vniecī�bā veicāmā ieve�rojot:
 grodu ākās āugs�e� jāi  mālāi  jā� ātrodās ne māzā�k kā�  0.8 m virs  zemes.  Tā�  jā� izvieto ne

tuvā�k pār 10 m no iespe� jāmiem u� dens piesā� rn' ojumā āvotiem, tājā�  skāitā�  no blākus
zemes vienī�bā� s izvietotājiem. 

 urbumus, kās dzil'ā� ki pār 20 metriem ātl'āuts ierī�kot ne tuvā�k pār 10 metriem no zemes
vienī�bās  robez�ās,  izn' emot  gādī�jumus,  kād  ir  pānā�ktā  vienos�ānā� s  ār  blākus  esos�ā�
nekustāmā�  ī�pās�umā  ī�pās�nieku  pār  āpgru� tinā� jumā-  āizsārgjoslās  uzliks�ānās  zemes
vienī�bāi.
Detā� lplā�nojumā teritorijā�  esos�ā� s viense�tās pāgālmā�  ātrodās ārte�ziskā�  ākā. Sāskān' ā�  ār

Aizsārgjoslu likumā  9. pāntā otro dāl'u, urbumiem, ākā�m un āvotiem, kurus sāimniecī�bā�  vāi
dzerāmā�  u� dens  ieguvei  izmānto  sāvā�m  vājādzī�bā�m  individuā� lie  u� dens  lietotā� ji  (fiziskās
personās),  āizsārgjoslu  nenosākā,  jā  ir  veiktā  lābiekā� rtos�ānā  un  nove�rstā  noteku� den' u
infiltrā� cijā un u� dens piesā� rn' os�ānā. 

Atbilstos� i  Bābī�tes  novādā pās�vāldī�bās  domes 22.01.2020.  sāistos�o  noteikumu Nr.  1
“Bābī�tes  novādā teritorijās plā�nojums,  teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi un
grāfiskā�  dāl'ā” Grāfiskā� s dāl'ās āizsārgjoslu kārtei, detā� lplā�nojumā teritorijās ziemel'rietumu
puse�  ātrodās ārte�ziskā�  ākā,  kurāi noteiktā āizsārgjoslā 10 metri.  S= ī�  āizsārgjoslā sāskān ār
nekustāmā�  ī�pās�umā  “Beikās”  zemes  vienī�bās  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu  8048  007  0104
robez�u  plā�nā�  norā�dī�to  āpgru� tinā� jumu. Atbilstos� i  “Ļātvijās  vides,  gD eologD ijās  un
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meteorologD ijās  centrā”  26.03.2019.  sniegtāi  informā�cijāi  pār  u� dens  ieguves  urbumā
likvidā� cijās  āktu,  u� dens  ieguves  urbums  Nr.  9380,  kās  ātrodās  Bābī�tes  novādā� ,  Bābī�tes
pāgāstā� , Skā� rduciemā� , zemes ī�pās�umā “Beikās” zemes vienī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8048
007 0104 ir likvide� ts lāikā posmā�  no 2019. gādā 4. mārtā lī�dz 6. mārtām. Sāskān' ā�  ār Ministru
kābinetā  1997.  gādā  11.  mārtā  Aizsārgjoslu  likumā  33.  pāntā  6.  punktā  prāsī�bā�m,
āizsārgjoslā tiek likvide� tā, jā ir likvide�ts objekts, kurām noteiktā āizsārgjoslā.

Detā� lplā�nojumā teritorijā�  veidojot jāunus u� dens ieguves urbumus, normātī�vājos āktos
noteiktā�  kā� rī�bā�  sān' emāmās  nepiecies�āmā� s  ātl'āujās  un  ieve�rojāmi  visi  noteiktie
ierobez�ojumi. U> dens ieguves urbumā ekspluātā� cijās lāikā�  jā�nodros�inā urbumā sānitā� rā�  zonā,
kās nosākā�mā ātbilstos� i u� dens horizontā dābiskāi āizsārdzī�bās pākā�pei sāskān' ā�  ār Ministru
kābinetā 20.01.2004. noteikumu Nr. 45 “Aizsārgjoslu āp u� dens n' ems�ānās vietā�m noteiks�ānās
metodikā “ prāsī�bā�m.

Visā�  detā� lplā�nojumā teritorijā�  u� dens resursu lietotā� jiem ir pienā�kums veikt visās ār
u� dens  resursu  lietos�ānu  sāistī�tā� s  dārbī�bās,  tā� ,  lāi  nepāsliktinā� tu  pāzemes  un  virszemes
u� den' u stā�vokli.

Pe�c  centrālize� to  u� densāpgā�des  tī�klu  izbu� ves  Skā� rduciemā� ,  āpbu� ves  zemes  vienī�bās
ātbilstos� i  pās�vāldī�bās  sāistos�ājiem  noteikumiem,  piesle�dzāmās  centrālize� tājiem
u� densāpgā�des tī�kliem. 

Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  nepāredz  teritorijā�  centrālize� tās  u� densāpgā�des  siste�mās
izbu� vi, ieve�rojot, kā detā� lplā�nojumā teritorijā�  pāredze� tā tikāi devin' u āpbu� ves zemes vienī�bu
izveide.  Centrālize� tās  u� densāpgā�des  siste�mās  bu� vniecī�bās  izmāksās,  ko  segtu
detā� lplā�nojumā ī�stenotā� js, uz tik māzu skāitu lietotā� ju neāttāisnojās fināns�u ieguvumos, ko
iespe� jāms iegu� t reālize� jot āpbu� ves zemes vienī�bās. Pāpildus tām, pie māzā skāitā lietotā� ju
siste�mās  uzture�s�ānās  izmāksās  ir  lielā�kās  un  siste�mās  uzture�s�ānāi  piesāistā�ms
u� denssāimniecī�bās pākālpojumu sniedze� js (komersānts vāi iestā�de), kuru izmāksās sāvukā� rt
bu� tu jā� sedz nā�kotnes iedzī�votā� jiem. 

Arte�ziskā�  urbumā  izbu� vei  nepiecies�āms  pāredze� t  ātsevis�k' u  zemes  vienī�bu,  kās  nāv
māzā�kā  pār  ārte�ziskājām  urbumām  noteikto  stingrā�  rez� ī�mā  vides  un  dābās  resursu
āizsārdzī�bās  āizsārgjoslu,  kurā�   āizliegtā  jebkā�dā  sāimnieciskā�  dārbī�bā,  izn' emot  to,  kurā
sāistī�tā ār u� dens ieguvi.

Veicot oriente� jos�us āpre�k' inus centrālize� tās u� densāpgā�des siste�mās izbu� vei, nodros�inot
u� densāpgā�di detā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�notā�m zemes vienī�bā�m, tikā secinā� ts, kā kope� jā� s
siste�mās izmāksās sāstā�dā oriente� jos� i  94 200 euro,  jeb re�k' inot uz kātru ātsevis�k' u  zemes
vienī�bu (9) – oriente� jos� i 10 467 euro.

6. tābulā. Oriente� jos�ās izmāksās lokā� lu centrālize� to u� densāpgā�des tī�klu izbu� vei 
Orientējošas izmaksas artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīklu izbūvei detālplānojuma

teritorijā.

Izmaksu pozīcija Cena orientējoši (euro)

Māteriā� li urbumā izbu� vei 10 700

Urbumā izbu� ves dārbi 16 000

Urbumā dokumentu sāgātāvos�ānā 1 500

Arte�ziskā� s ākās āprī�kojums tāi skāitā�  virszemes pāviljonā e�kā 17 000

Montā� z�ās un uzstā�dī�s�ānās izmāksās 3 500

U> densvādā izbu� ve (350 metri) 45 500

Kopā: 94 200
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Sāskān' ā�  ār  Vālsts  zemes  dienestā  uzture� tājiem  Ļātvijās  nekustāmā�  ī�pās�umā  tirgus
stātistikās  rā�dī�tā� jiem,  individuā� lo  āpbu� ves  zemes  dārī�jumu  vide� jā�  cenā  Bābī�tes  pāgāstā�
2019. gādā�  bijā  21.75 euro/ m2, sāvukā� rt 2020 gādā� - 18.47 euro/ m2. Ļī�dz ār ko ārte�ziskā�
urbumā un u� dens tī�klu izbu� ves izmāksās detā� lplā�nojumā teritorijā�  uztverāmā kā�  puse no
zemes  vienī�bās ve�rtī�bās, nere�k' inot izmāksās zemes vienī�bu izveidei, ielu un elektrī�bās tī�klu
izbu� vei.

B. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
Atbilstos� i Ministru kābinetā 30.06.2016. noteikumu Nr. 326 “Noteikumi pār Ļātvijās

bu� vnormātī�vu  ĻBN  222-15  “U> densāpgā�des  bu� ves””  19.  punktām  ā� re� jo  ugunsdze�sī�bās
u� densāpgā�di  vār  nepāredze� t  divos  gādī�jumos-  ā� rpus  pās�vāldī�bās  noteiktā� s  centrālize�tā� s
u� densāpgā�des  pākālpojumu  sniegs�ānās  teritorijās  ātsevis�k' ā�m  dāudzdzī�vokl'u  e�ku  un
viense�tu  grupā�m,  jā  tur nāv publisku vāi  rāz�os�ānās telpu,  kā�  ārī�  publiskā�m bu� ve�m,  kuru
bu� vāpjoms  nepā� rsniedz  1000  m3,  jā  ne  tā� lā� k  pār  1000  metriem  no  tā�m  ātrodās  u� dens
n' ems�ānās  vietā.  Vāi,  pās�vāldī�bās  noteiktā� s  centrālize� tā� s  u� densāpgā�des  pākālpojumu
sniegs�ānās teritorijā�  ātsevis�k' i esos�ā�m māzstā�vu dzī�vojāmā�m e�kā�m un sāvrupmā� jā�m, jā ne
tā� lā� k pār 1000 metriem no tā�m ātrodās u� dens n' ems�ānās vietā.

Detā� lplā�nojumā  teritorijās  tuvumā� ,  250  metru  rā�diusā� ,  Kāk' ī�s�u  ielās  gālā� ,  ātrodās
ugunsdze�sī�bās u� denstilpne. U> denstilpne izbu� ve� tā privā� tī�pās�umā�  esos�ā� s zemes vienī�bā� s un
ārī�  piekl'u� s�ānu  tāi  nodros�inos�ā�  Kāk' ī�s�u  ielā  ātrodās  privā� tī�pās�umā� .  Ļī�dz  ār  to  piekl'uve
ugunsdze�sī�bās u� denstilpnei ir ierobez�otā. Sāvukā� rt nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās” ī�pās�niekā
ī�pās�umā�  esos�ā�  nekustāmā�  ī�pās�umā “Je�kābi” teritorijā�  (kādāstrā āpzī�me� jums 8048 007 0105)
ātrodās u� denstilpne, kās ārī� vār tikt izmāntotā u� dens ieguvei ugunsdze�sī�bās u� densāpgā�des
vājādzī�bā�m. U> denstilpne ātrodās māzā�k kā�  700 metru rā�diusā�  no detā� lplā�nojumā teritorijās.
U> denstilpne  nāv  plā�notā  kā�  ugunsdze�sī�bās  u� dens  ieguves  vietā  un  tā�  nāv  āprī�kotā  ār
āpgries�ānā� s lāukumu. 

Detā� lplā�nojumā risinā� jumos netiek iekl'āuts ugunsdze�sī�bās u� dens ieguves risinā� jums
pien' emto,  kā  u� dens  n' ems�ānās  vietu  ugunsdze�sī�bās  vājādzī�bā�m  iespe� jāms  izbu� ve� t
detā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notājā�  zemes  vienī�bā�  Nr.  9,  jā  lī�dz  plā�noto  zemes  vienī�bu
āpbu� ves ī�stenos�ānās lāiku, ātbilstos� i normātī�vo āktu prāsī�bā�m nāv nodotā ekspluātā� cijā�  citā
u� dens n' ems�ānās vietā ugunsdze�sī�bās vājādzī�bā�m ār brī�vu piekl'uvi ne tā� lā�k kā�  1 km āttā� lumā�
no detā� lplā�nojumā teritorijās. Detā� lplā�nojumā teritorijā�  ugunsdze�sī�bās u� dens ieguves vietā
vār tikt orgānize�tā jebkurā�  tehniski iespe� jāmā�  veidā�  (hidrānts, u� dens tilpne, rezervuā� rs u.c.),
nodros�inot  u� dens  piegā�di  normātī�vājos  āktos  noteiktā�  āpjomā� ,  kā�  ārī�,  nodros�inot  u� dens
n' ems�ānās vietāi ugunsdze�sī�bās vājādzī�bā�m neierobez�otu piekl'uvi jebkurā�  diennākts lāikā� .

C. Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana
Bābī�tes pāgāstā teritorijā�  pās�vāldī�bās kāpitā� lsābiedrī�bā SIA “Bābī�tes Siltums” sādzī�ves

kānālizā� cijās  pākālpojumus  sniedz  Pin' k' os,  Priez�ciemā� ,  Bābī�te�  un  Spilve� .  Skā� rduciemā�
centrālize� tu sādzī�ves kānālizā� cijās tī�klu nāv.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā� ,  kātrā�  zemes  vienī�bā�  ātsevis�k' i  plā�notā  lokā� lu  sādzī�ves
kānālizā� cijās u� den' u sāvā�ks�ānās un āttī�rī�s�ānās iekā� rtās bu� vniecī�bā.

 Atbilstos� i  Bābī�tes  novādā pās�vāldī�bās domes 22.01.2020.  sāistos�o  noteikumu Nr.  1
“Bābī�tes  novādā teritorijās plā�nojums,  teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi un
grāfiskā�  dāl'ā”  Teritorijās  izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumu  45.  punktām,  lokā� lie
kānālizā� cijās  risinā� jumi  ātl'āuti  vietā� s,  kur  māgD istrā� lie  tī�kli  ātrodās  tā� lā� k  pār  300  m  no
objektā  un  pās�vāldī�bās  institu� cijās  nenodros�inā  u� densāpgā�des  tī�klu  izbu� vi  vismāz  s�ā�dā�
āttā� lumā� . Sāvukā� rt sāskān' ā�  ār s�o pās�u noteikumu 43. punktu, teritorijā� s, kur nāv iespe� jāms
bu� ves piesle�gt centrālize� tājiem kānālizā� cijās tī�kliem, ierī�ko lokā� lo noteku� den' u biologD iskā� s
āttī�rī�s�ānās  ietāises.  Vietā� s,  kur  tehnisku  iemeslu  de� l'  nāv  iespe� jāms  ierī�kot  biologD iskā� s
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āttī�rī�s�ānās  ietāises,  piel'āujāms  ierī�kot  sle�gtās  herme�tiskās  kānālizā� cijās  noteku� den' u
krā� jbedres  bez  iesu� cinā� s�ānās  gruntī�.  Veidojot  jāunās  vāi  pāplās� inot  esos�ās  sāvrupmā� ju
āpbu� ves  teritorijās,  kurā� s  dzī�vojāmo  mā� ju  skāits  pā� rsniegs  20,  pāredz  centrālize� tās
noteku� den' u  sāvā�ks�ānās  siste�mās  ierī�kos�ānu.  Sāvrupmā� ju  āpbu� ves  teritorijā� s  lī�dz
centrālize� tās noteku� den' u sāvā�ks�ānās siste�mās izbu� vei, ieve�rojot spe�kā�  esos�o bu� vnormātī�vu
un  vides  jomu  regule� jos�o  normātī�vo  āktu  prāsī�bās,  vār  ierī�kot  individuā� lās  āttī�rī�s�ānās
ietāises  vāi  herme�tiski  izole� tu  krā� jrezervuā� ru  kātrā�  āpbu� ves  gābālā� ,  pāredzot  iespe� ju
piesle�gties centrālize� tājiem tī�kliem.

N' emot ve�rā�  ieprieks�  mine� to, detā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�nots izvietot decentrālize�tās
noteku� den' u  sāvā�ks�ānās  un/  vāi  āttī�rī�s�ānās  iekā� rtās  kātrā�  jāunveidotājā�  zemes  vienī�bā�
ātsevis�k' i.  Tehniskie  decentrālize�to  kānālizā� cijās  siste�mu  risinā� jumi  izve�rte� jāmi  kātrā�
āpbu� ves  zemes  vienī�bā�  ātsevis�k' i,  izve�rte� jot  teritorijās  gD eologD iskos  āpstā�kl'us,  āpbu� ves
rāksturu un lielumu, kā�  ārī�  citus āspektus, kās vār bu� t  noteicos� i  izve� le� tā� s  decentrālize� tā� s
kānālizā� cijās siste�mās kvālitātī�vās dārbī�bās nodros�inā� s�ānāi.

Decentrālize�tās  kānālizā� cijās  siste�mās  ī�pās�nieks  ir  ātbildī�gs  pār  decentrālize� tā� s
kānālizā� cijās  siste�mās  ekspluātā� ciju  ātbilstos� i  vides  āizsārdzī�bās  prāsī�bā�m  un  spe�kā�
esos�ājiem normātī�vājiem āktiem pār decentrālize�to kānālizā� cijās siste�mu āpsāimniekos�ānu
un regD istre�s�ānu, ieve�rojot pās�vāldī�bās sāistos�os noteikumus pār decentrālize�to kānālizā� cijās
pākālpojumu sniegs�ānās un uzskāites kā� rtī�bu.

Izbu� ve� jot  āttī�rī�s�ānās  iekā� rtās,  ieve�rojāmās  Aizsārgjoslu  likumā  28.  un  55.  pāntā
prāsī�bās.

Izve� loties  jebkuru  no  decentrālize� to  siste�mu  risinā� jumiem,  ir  svārī�gi,  lāi  pie
noteku� den' u sāvā�ks�ānās un/ vāi āttī�rī�s�ānās iekā� rtās vār piebrāukt āpkopes āutomās�ī�nās, lī�dz
ār  to  kānālizā� cijās  siste�mā  ir  ierī�kojāmā  pe�c  iespe� jās  tuvā�k  iebrāucāmājām  cel'ām,  kās
nā�kotne�  vār prāsī�t māzā�kus fināns�u ieguldī�jumus siste�mās pā� rsle�gs�ānāi pie centrālize�tājiem
kānālizā� cijās tī�kliem, pe�c to izbu� ves Skā� rduciemā teritorijā� .

Izve�rte� jot  centrālize� tās  kānālizā� cijās  siste�mās  bu� vniecī�bās  iespe� ju  detā� lplā�nojumā
teritorijā�  tikā  ve�rte� ts  potenciā� lāis  cilve�ku  skāits,  kās  vāre� tu  bu� t  kānālizā� cijās  siste�mās
lietotā� ji āttiecī�bā�  pret nepiecies�āmo kānālizā� cijās siste�mās jāudās nodros�inā� jumu.

Potenciā� lo  iedzī�votā� ju  skāitā  āpre�k' inām  izmāntotā  informā� cijā  no  Ļātvijās  oficiā� lā�
stātistikās portā� lā (www.dātā.stāt.gov.lv), skātot informā� ciju pār Pierī�gās regD ionu kopumā�  un
pāpildus  pieejāmos  dātus  pār  Bābī�tes  un  Mā�rupes  novādiem,  kās  tāgād  iekl'āujās  vienā
novādā teritorijā� .

7. tābulā. Mā� jsāimniecī�bu lielums Pierī�gās regD ionā�  11. gādu periodā�
Gads 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personu skāits 2.67 2.65 2.65 2.64 2.67 2.67 2.60 2.60 2.56 2.52 2.50

8. tābulā. Mā� jsāimniecī�bu lielums Mā� rupes novādā teritorijā�  iekl'āuto pās�vāldī�bu  teritorijā� s
Novads 2018 2019 2020 2021

Babītes novads 3.01 2.98 2.96 2.92

Mārupes novads 2.97 2.97 3.0 2.99

Vide� jāis  mā� jsāimniecī�bu  skāits  detā� lplā�nojumā  teritorijā  pien' emts  3  personās,  bet
plā�nojot  mā� jsāimniecī�bu  lielumā  pieāugumu  ilgtermin' ā� ,  tikā  skātī�ts  vāriānts  ārī�  ār
mā� jsāimniecī�bās lielumu 4 personās.

Potenciā� lāis  iedzī�votā� ju  skāits  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  re�k' inot  to  izmitinā� s�ānu
devin' os zemes gābālos:
1)  ViengD imen' u  dzī�vojāmo  mā� ju  āpbu� vei  pien' emot  vide� jo  mā� jsāimniecī�bās  lielumu  3
personās-  27 personās;
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2)  ViengD imen' u  dzī�vojāmo  mā� ju  āpbu� vei,  pien' emot  vide� jo  mā� jsāimniecī�bās  lielumu  4
personā- 36 personās;
3)  Divu  gD imen' u  dzī�vojāmo  mā� ju  āpbu� vei,  pien' emto  vide� jo  mā� jsāimniecī�bās  lielumu  3
personās- 54 personās;
4)  Divu  gD imen' u  dzī�vojāmo  mā� ju  āpbu� vei,  pien' emot  vide� jo  mā� jsāimniecī�bās  lielumu  4
personās-  72 personās.

N' emot  ve�rā� ,  kā
detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz
gān viengD imen' u dzī�vojāmo mā� ju, gān
divu  gD imen' u  dzī�vojāmo  mā� ju
bu� vniecī�bu  teritorijā� ,  potenciā� lo
iedzī�votā� ju  skāits  teritorijā�  vār
svā� rstī�ties no 32 lī�dz 60 personā�m.

Aizsārgjoslās  teritorijā  gār
noteku� den' u sāvā�ks�ānās iekā� rtā�m nāv
jā�nosākā,  jā  iekā� rtu  jāudā
nepā� rsniedz  5   m3/  dnn,  kās
āttiecinā�ms uz  āptuveni  29 personu
(lietotā� ju)  skāitu.  Ļī�dz  ār  to
oriente� jos�s viengD imen' u un divgD imen' u
mā� ju  skāits,  kās  vār  tikt  uzbu� ve� ts
teritorijā�  ir 4 - 6 mā� jās.
Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  ātrodās
esos�ā  dzī�vojāmā�  mā� jā.  Izve�rte� jot
noteku� den' u  sāvā�ks�ānās  iekā� rtu  un
āizsārgjoslās  āp  to  izvietojumu
konstāte�ts,  kā  detā� lplā�nojumā
teritorijā�  nāv  iespe� jāms  izvietot

noteku� den' u  sāvā�ks�ānās  iekā� rtās  ār  āizsārgjoslu  neskārot  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  esos�o
dzī�vojāmo mā� ju.

D. Lietus ūdens apsaimniekošana
Sāskān' ā�  ār  VSIA  “Zemkopī�bās  ministrijās  nekustāmie  ī�pās�umi”  sniegtājiem

nosācī�jumiem  Nr.  Z-1-9/390  detā� lplā�nojumā  izstrā�dei,  pe�c  meliorā� cijās  kādāstrā
informā� cijās  siste�mās  dātiem  Detā� lplā�nojumā  izstrā�des  teritorijā  ātrodās  meliorā� cijās
objektā “Dzilnupī�tes polderā ierī�kos�ānā”, 1971. gāds, ārhī�vā s� ifrs 1764, teritorijā� . 

Detā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  Ļielupes  upes  bāseinā� .  Gār  detā� lplā�nojumā
dienvidu robez�u ātrodās koplietos�ānās u� densnotekā ār meliorā� cijās kādāstrā Nr. 381223:5.
Kā�  promtekā  u� densnotekāi  ār  meliorā� cijās  kādāstrā  Nr.  381223:5  kālpo  koplietos�ānās
u� densnotekā  ār  meliorā� cijās  kādāstrā  Nr.  381223:3,  kās  cāur  Dzilnupes  polderī�  esos�ā�m
u� densnotekā�m sāvienojās ār Bābī�tes ezeru.

Detā� lplā�nojumā teritorijā nāv meliore�tā ār drenā� z�ās tī�kliem.
Ļietus u� dens novādī�s�ānās risinā� jumi precize� jāmi bu� vprojekte�s�ānās stādijā� , izve�rte� jot

lietus  u� dens  novādī�s�ānās  iespe� jās.  Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  ielās  sārkāno  lī�niju
teritorijā�  veidot  grā�vi  lietus  u� dens  novādī�s�ānāi  no  ielās  ār  infiltrā� ciju  gruntī�.  Jā
bu� vprojekte�s�ānās stādijā�  secinā�ms, kā plā�notāis lietus u� dens dāudzums no detā� lplā�nojumā
teritorijās  neinfiltre� jās  pietiekāmā�  ā� trumā�  (lietus  u� dens  ilgstos� i  uzkrā� jās  teritorijā� ),
pāredzāmā iespe� jā no plā�notiem āpbu� ves gābāliem izveidot lietus u� dens novādī�s�ānās tī�klu
ār sāsāiti uz detā� lplā�nojumā teritorijās dienvidu robez�ās esos�o koplietos�ānās u� densnoteku
ār meliorā� cijās kādāstrā Nr. 381223:5. 
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8.ātte� ls. Centrālize� tās noteku� den' u sāvā�ks�ānās siste�mās un 
tā� s āizsārgjoslās iespe� jāmā�  izvietojumā vāriāntu izve�rte� jums 
āttiecī�bā�  pret detā� lplā�nojumā teritorijā�  esos�o dzī�vojāmo 
mā� ju.



Detā� lplā�nojumā  reālizā� cijās  rezultā� tā  nāv  piel'āujāmā  meliorātī�vā�  stā�vokl'ā
pāsliktinā� s�ānās, kā�  ārī� meliorā� cijās siste�mu piesā� rn' os�ānā ār neāttī�rī�tiem u� den' iem.

E. Sakaru komunikācijas
Sāskān' ā�  ār  SIA  “Tet”  sniegtājiem  nosācī�jumiem  Nr.  PN-156635  detā� lplā�nojumā

izstrā�dei, detā� lplā�nojumā un tāi piegul'os�ājā�  teritorijā�  nāv SIA “Tet” dārbojos�ā�  sākāru tī�klā.
Elektronisko  sākāru  tī�klu  ierī�kos�ānāi  teritorijā� ,  sārkāno  lī�niju  robez�ā� s,  pāredze�tā

vietā tī�klu kābel'u izbu� vei ār ievādiem kātrā�  jāunveidotājā�  zemes vienī�bā� .
Pirms  tehniskā�  projektā  izstrā�des  uzsā�ks�ānās,  no  SIA  “Tet”  sān' emāmi  tehniskie

noteikumi.

F. Elektroapgāde
Atbilstos� i AS “Sādāles tī�kls” 30.03.2021. izsniegtājiem nosācī�jumiem detā� lplā�nojumā

izstrā�dei Nr. 30AT00-05/TN-21922, nekustāmā�  ī�pās�umā “Beikās” zemes vienī�bu ār kādāstrā
āpzī�me� jumu 8048  007 0104 s�k'e� rso  AS “Sādāles  tī�kls”  piederos�ie  elektroāpgā�des  objekti
0.23-20 kV elektropā� rvādes lī�nijās, ā./st., TP un citās elektroietāises.

Detā� lplā�nojumā teritorijā�  vāirā�kus no plā�notājiem āpbu� ves zemes gābāliem āpgru� tinā
elektriskā�  tī�klā  kābel'u  gāisvādā  lī�nijā  un  tā�  bālsti.  I>stenojot  mine� to  objektu  pā� rcels�ānu
ieve�rojāmi energoāpgā�des komersāntā izsniegtie tehniskie noteikumi un EnergDe� tikās likumā
23. pānts.

Jā  nepiecies�āmā  esos�o  elektroietāis�u  pā� rvietos�ānā,  tā�  veicāmā  ieve�rojot
energoāpgā�des  komersāntā  izsniegtos  tehniskos  noteikumus  un  EnergDe� tikās  likumā  23.
pāntā prāsī�bās.

Elektroāpgā�des  nodros�inā� s�ānāi  detā� lplā�nojumā  teritorijā� ,  sārkāno  lī�niju  robez�ā� s,
pāredze�tā  vietā  elektrisko  tī�klu  kābel'u  izbu� vei  un  pie  kātrās  zemes  vienī�bās  ātsevis�k' i-
sādālnes izbu� vei. Tā�pāt sārkāno lī�niju robez�ā� s pāredze�tā vietā elektriskā�  tī�klā kābel'u lī�nijās
izbu� vei  ielās  āpgāismojumā  nodros�inā� s�ānāi.  Kope� jā� s  nepiecies�āmā�s  elektroenergD ijās
pāte�rin' ā slodzes nosākā�mās pirms ā� re� jo elektroāpgā�des tī�klu projektā izstrā�des, izve�rte� jot
kope� jo plā�noto mā� jsāimniecī�bu skāitu.

Elektroāpgā�des projekte�s�ānā un bu� vniecī�bā, kā�  ārī�  pā� rbu� ve un uzture�s�ānā, veicāmā
ātbilstos� i  EnergD e� tikās  likumā  19.,  19.1,  23.  un  24.  pāntā,  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu Nr. 573 “ElektroenergD ijās rāz�os�ānās, pā� rvādes un sādāles bu� vju bu� vnoteikumi”,
Aizsārgjoslu  likumā,  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “EnergDe� tikās
infrāstruktu� rās  objektu  āizsārgjoslu  noteiks�ānās  metodikā”,  kā�  ārī�  citu  spe�kā�  esos�o
normātī�vo  āktu,  kās  regule�  elektrisko  tī�klu  projekte�s�ānu,  bu� vniecī�bu  un  uzture�s�ānu
prāsī�bā�m.

Aizsārgjoslās gār elektriskiem tī�kliem nosākā�mās ātbilstos� i  Aizsārgjoslu likumā 16.
pāntā prāsī�bā�m un āprobez�ojumi tājā�  ieve�rojāmi sāskān' ā�  ār s� ī� pās�ā likumā 35. un 45. pāntā
prāsī�bā�m. Pāpildus tām, vides un cilve�ku āizsārdzī�bāi ieve�rojāmās prāsī�bās, kās noteiktās
Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “EnergDe� tikās  infrāstruktu� rās  objektu
āizsārgjoslu noteiks�ānās metodikā” 3., 8., 9., 10., 11. punktā� .

Koku cirs�ānā elektrisko tī�klu āizsārgjoslu teritorijā� s  vāi  ā� rpus tā�m,  jā  tā� s  āpdrāud
elektrisko tī�klu dārbī�bu veicāmā ieve�rojot Ministru kābinetā 05.12.2006. noteikumu Nr. 986
“EnergDe� tikās  infrāstruktu� rās  objektu  āizsārgjoslu  noteiks�ānās  metodikā”  2.1.  nodāl'ās
prāsī�bās.

Atbilstos� i  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “EnergDe� tikās
infrāstruktu� rās objektu āizsārgjoslu noteiks�ānās metodikā” 2.2. nodāl'ās prāsī�bā�m, vides un
cilve�ku āizsārdzī�bāi noteikti pāpildus nosācī�jumi, kās ieve�rojāmi detā� lplā�nojumā teritorijā� : 

1) Jā, veicot zemes dārbus, juridiskā� s vāi fiziskā� s personās konstāte�  kābeli, kurs�  nāv
norā�dī�ts dārbu veiks�ānās tehniskājā�  dokumentā� cijā� ,  tād pā� rtrāuc zemes dārbus un
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nodros�inā  kābel'ā  sāglābā� s�ānu,  kā�  ārī�  nekāve� joties  zin' o  pār  to  elektrisko  tī�klu
ī�pās�niekām vāi vāldī�tā� jām un viete� jāi pās�vāldī�bāi. 
2) Neātkārī�gi no noteiktā�  āizsārgjoslu plātumā dārbus ār cels�ānās mehā�niskiem 30
metru joslā�  no gāisvādu elektrolī�nijās māle� jā�  vādā pirms dārbā sā�ks�ānās sāskān' o ār
āttiecī�go elektrisko tī�klu ī�pās�nieku vāi vāldī�tā� ju.
3)  Elektrisko  tī�klu  āizsārgjoslā� s  pāpildus  Aizsārgjoslu  likumā  35.  un  45.  pāntā�
mine� tājiem āprobez�ojumiem āizliegts:
-  ātrāsties  elektrisko  tī�klu  bu� vju  teritorijā�  un  telpā� s,  ātve�rt  elektroietāis�u  durvis,
noz�ogojumus un lu� kās, pievienoties elektriskājiem tī�kliem un dārbinā� t komutā� cijās
āpārā� tus.;
- mest uz vādiem un bālstiem, kā�  ārī� tuvinā� t tiem jebkā�dus prieks�metus;
-  kā�pt  uz  elektrisko  tī�klu  konstrukcijā�m,  piesliet,  novietot  vāi  nostiprinā� t  uz  tā�m
prieks�metus;
- lāist gāisā pu� k' us, lidāpārā� tu sportā model'us un citus lidojos�us prieks�metus.

H. Silumapgāde
Siltumāpgā�de jāunveidojāmos āpbu� ves gābālos risinā�mā individuā� li, izve�rte� jot 

ekonomiskos un ekologD iskos fāktorus.

3.6.  RAŽOŠANAS  TERITORIJU  IETEKME  UZ  DZĪVOJAMO  APBŪVI  DETĀLPLĀNOJUMA
TERITORIJĀ.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  āptuveni  180  metru  āttā� lumā�  no  vālsts  gālvenā�
āutocel'ā A9 Rī�gā (Skulte) – Ļiepā� jā, kās uz detā� lplā�nojumā izstrā�des brī�di ir lielā�kāis troks�n' ā
āvots. Pāpildus tām detā� lplā�nojumā teritorijāi dienvidu un āustrumu puse�  piegul' esos�ās un

plā�notā� s rāz�os�ānās teritorijās.
Dienvidu  puse� ,  detā� lplā�nojumā

teritorijāi  ties� i  piegul'os�ājā�  teritorijā�
izvietojies bu� vniecī�bās uzn' e�mums. Uz
detā� lplā�nojumā  izstrā�des  brī�di
teritorijā�  ātrodās tikāi  birojā e�kā,  bet
sāskān' ā�  ār  Bu� vniecī�bās  informā� cijās
siste�mās dātiem teritorijā�  plā�notā  ārī�
noliktāvās  un  rāz�os�ānās  bu� vju
bu� vniecī�bā.  Pār  zemes  vienī�bā� s,  kās
ātrodās pie vālsts gālvenā�  āutocel'ā A9
Rī�gā  (Skulte)  –  Ļiepā� jā,  plā�noto
dārbī�bu  informā� cijās  nāv.  Uz
detā� lplā�nojumā  izstrā�des  brī�di  tā� s  ir
neāpbu� ve� tās.

No  detā� lplā�nojumā  teritorijās
āustrumu puse� ,  Vī�kul'u cel'ā  otrā�  puse� ,
gān   uz  ziemel'iem,  gān  dienvidiem,

izvietotās bu� ves, kās pildā noliktāvās funkciju. Ties� i pretī� detā� lplā�nojumā teritorijāi ātrodās
bu� ve, kurā�  sāimniecisko dārbī�bu bā�ze�  uzn' e�mums, kās nodārbojās ār  āināvu veidos�ānās un
uzture�s�ānās dārbī�bu. E> kā�  ātrodās gān gāldniecī�bā, gān noliktāvās. S=ājā�  teritorijā�  pieejāmi ārī�
āutomobil'u āpkopes un remontā pākālpojumi.

Detā� lplā�nojumā  teritorijās  āustrumu  puse� ,  gār  Vī�kul'u  cel'u,  ātrodās  blī�vi  kokāugu
stā�dī�jumi,  kās  ieprieks�e� jos  gādos  dzī�vojāmā�s  mā� jās  teritoriju  pāsārgā� jā  no  Vī�kul'u  cel'ā
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9.ātte� ls. Esos� ie āizsārgstā�dī�jumi pie detā� lplā�nojumā 
teritorijās āustrumu robez�ās. (Foto: I.Griezne, 20.09.2021)



pute�s�ānās.  Detā� lplā�nojumā  izstrā�des  lāikā�  pie  detā� lplā�nojumā  teritorijās  Vī�kul'u  cel's�  ir
noāsfālte� ts.  Tome�r  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  esos� ie  āizsārgstā�dī�jumi  ir  sāglābā� jāmi  un
ātjāunojāmi ārī� nā�kotne� , āizsārdzī�bāi pret iespe� jāmu pieāugos�o troksni.

Lai gan saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr.
1 “Bābī�tes novādā teritorijās plā�nojums, teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi un
grāfiskā�  dāl'ā”, Grāfiskā� s dāl'ās Funkcionā� lā�  zone� jumā kārti no detā� lplā�nojumā teritorijās uz
dienvidiem esos�ā� s  Ru� pnieciskā� s  āpbu� ves  teritorijās  (R)  norobez�o  Dābās  un  āpstā�dī�jumu
teritorijā (DA), dāl'u no s� ī�s teritorijās āizn' em koplietos�ānās u� densnotekā un tā� s āizsārgjoslā,
blī�vu  stā�dī�jumu  veidos�ānā  teritorijā�  nāv  obligā� tā.  Ļī�dz  ār  to  troks�n' u  māzinā� s�ānāi  un
dzī�vojāmā�m  mā� jā�m  piegul'os�o  teritoriju  āizsārdzī�bāi  pret  putekl'iem,  gār  detā� lplā�nojumā
teritorijās dienvidu robez�u ieteicāms veidot dzī�vz�ogus vāi blī�vu koku stā�dī�jumus, vienlāikus
nepāsliktinot uz robez�ās esos�ā� s  koplietos�ānās u� densnotekās dārbī�bu un pāredzot iespe� ju
piekl'u� t pie tā� s u� densnotekās tī�rī�s�ānās ī�stenos�ānāi.

Projekte� jot dzī�vojāmā�s mā� jās detā� lplā�nojumā teritorijā�  ir izve�rte� jāmā nepiecies�āmī�bā
e�ku fāsā�z�u āpdāre�  pielietot skān' u izole� jos�u un skān' u slā�pe� jos�u āpdāres māteriā� lu.

22


