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II DAĻA

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI
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I VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI
1. Š ie teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumi darbojas kā Babītes novada domes
22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plā nojums, teritorijas
izmantošanas un apbū ves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmā k tekstā - Pašvaldības
teritorijas plā nojums) Teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumu detalizā cija
nekustamā īpašuma “Beikas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104,
Skā ŗduciemā , Babītes pagastā , Mā rupes novadā , detā lplā nojuma teritorijā (turpmā k
tekstā - Detā lplā nojuma teritorija).
2. Noteikumus, kas nav noteikti šajos teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumos,
nosaka Pašvaldības teritorijas plā nojuma Teritorijas izmantošanas un apbū ves
noteikumi, kā arī citi attiecinā mie spēkā esošie teritorijas izmantošanu un bū vniecību
regulējošie normatīvie akti.
3. Teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumu prasības ir spēkā visu īpašuma
izmantošanas un bū vniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiņ as, līdz detā lplā nojuma
atcelšanai.
II NOSACĪJUMI VISĀM TERITORIJĀM
4. Ē ku, bū vju un inženierkomunikā ciju bū vniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā
kā rtībā , saskaņ ā ar noslēgto administratīvo līgumu par detā lplā nojuma realizā ciju.
5. Detā lplā nojuma teritorijā , lai nodrošinā tu plā noto objektu funkcijas, atļauta šā da
izmantošana:
5.1. Apstā dījumu izveide un teritorijas labiekā rtojums;
5.2. Inženiertehniskā s apgā des tīklu un objektu izbū ve;
5.3. Transporta infrastruktū ras bū vju bū vniecība un pā rbū ve, tai skaitā autostāvvietu un
piebraucamo ceļu izbū ve.
6. Detā lplā nojumā ietvertā s teritorijas izmantošanā jā ievēro visu veidu aizsargjoslas
atbilstoši Aizsargjoslu likumam, kas atkā rtoti izvērtējamas bū vprojektēšanas stadijā .
7. Atsevišķ u zemes vienību apvienošanu, zemes vienību robežu pā rkā rtošanu un citā du
robežu korekciju ir atļauts veikt neizstrā dā jot šī detā lplā nojuma grozījumus,
pamatojoties uz zemes ierīcību regulējošo normatīvo aktu prasībā m, izstrā dā jot zemes
ierīcības projektu.
8. Zemes līmeņ a pazeminā šanai vai paaugstinā šanai vairā k par 30 cm ir izstrā dā jams
teritorijas vertikā lais plā nojums, kas saskaņ ojams ar blakus zemesgabala īpašniekiem
un Pašvaldību.
9. Plā noto zemes vienību teritorijā , kas grafiskā s daļa plā nā “Plā notā situā cija.
Inženierkomunikā ciju izvietojuma shēma” atzīmētas ar Nr. 2., 4., 7., 8 un 9 saglabā jami
esošie lielie koki. Lai saglabā tu un aizsargā tu kokus, veicot jebkā dus bū vdarbus, kravu
transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jā nodrošina saglabā jamo koku stumbru
un vainagu aizsardzība pret traumā m. Veicot rakšanas darbus, jā nodrošina atsegto
sakņ u aizsardzība.
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10. Visā detā lplā nojuma teritorijā pirms plā notā s apbū ves bū vniecības procesa uzsā kšanas
jā veic inženiertehniskā s teritorijas sagatavošanas plā nošanas un projektēšanas darbi.
11. Veidojot lokā lus ū densapgā des un kanalizā cijas risinā jumus, jā paredz iespēja pieslēgties
centralizētajiem tīkliem, kad tā di tiks izbū vēti ielas sarkano līniju robežā s.

III ATSEVIŠĶU FUNKCIONĀLO ZONU IZMANTOŠANA
SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DzS) , attiecas uz zemes vienībā m
no Nr.1 līdz Nr.9
12. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) (attiecinā ms uz grafiskajā daļā izdalītajā m
parcelēm no Nr.1 līdz Nr. 9) ir funkcionā lā zona, ko nosaka, lai nodrošinā tu mā jokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktū ru, un, kuras
galvenais izmantošanas veids ir savrupmā ju un vasarnīcu apbū ve.
13. Teritorijas galvenais izmantošanas veids- Savrupmā ju apbū ve (11001).
14. Teritorijas papildizmantošanas veidi:
14.1. Tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objektu apbū ve (12002): Apbū ve, ko veido
veikali, aptiekas, sabiedriskā s ēdinā šanas uzņ ēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības
vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorā ni,
bā ri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņ emot degvielas
uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes punktus.
14.2. Tū risma un atpū tas iestā žu apbū ve (12003).
15. Apbū ves parametri:
Teritorijas
izmantošanas veidi

Minimālā
jaunizveidojamā zemes
gabala platība (m2)

Maksimālais
apbūves
blīvums (%)

Maksimālais
Apbūves
apbūves stāvu augstums (m)
skaits

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
Savrupmāju apbūve
(11001)

1200 m2

30

Līdz 3

Līdz 12

Līdz 2

Līdz 12

Teritorijas papildizmantošanas veidi:
Tirdzniecības un/ vai
pakalpojumu objektu
apbūve (12002)

50
1200m2

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve (12003)

30

16. Vienas zemes vienības pieslēgumu skaits ielai- viens.
17. Ē ku bū vniecību jaunveidojamā s zemes vienībā s atļauts uzsā kt pēc ielu (ceļu), ciktā l tie
nepieciešami piekļuves nodrošinā šanai jaunveidotajā m zemes vienībā m, un
nepieciešamo inženierkomunikā ciju izbū ves.
18. Ē kas zemes vienībā atļauts izvietot:
18.1. 6 metrus no plā notā s ielas sarkanā s līnijas;
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18.2. 9 metrus no Ļ utu un Vīkuļu ceļu sarkanā s līnijas;
18.3. 4 metrus no zemes vienību robežā m vai kā noteikts ugunsdrošības
bū vnormatīvos. Ē kas un bū ves izvietot tuvā k vai tieši pie zemes vienības robežā m
atļauts tikai gadījumā , ja to pieļauj ugunsdrošības normas, tiek ievērotas ēku un zemes
vienību insolā cijas prasības, kā arī saņ emta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska
piekrišana, ko apliecina ieraksts bū vprojekta ģ enerā lplā nā vai zemesgrā matā ;
18.4. Plā notā s zemes vienības teritorijā , kas grafiskā s daļa plā nā “Plā notā situā cija.
Inženierkomunikā ciju izvietojuma shēma” atzīmēta ar Nr. 9 esošā s dzīvojamā mā jas
atrašanā s ā rpus ar detā lplā nojumu noteiktā s bū vlaides uzskatā ma par atbilstošu esošai
situā cijai. Dzīvojamā s mā jas pā rbū ves gadījumā ā rpus bū vlaides teritorijas nav atļauta
bū vapjoma palielinā šana. Jaunu bū vju projektēšanai zemes vienībā ievērojama ar
detā lplā nojumu noteiktā bū vlaide.
19. Ž ogus atļauts izvietot:
19.1. Zemes vienības atļauts iežogot pa zemes vienību robežā m, ielu pusē- pa sarkano
līniju;
19.2. Gar atklā tiem grāvjiem un ū densnotekā m- pa ekspluatā cijas aizsargjoslas
robežā m. Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorijā s atļauts izvietot pagaidu, vieglā s
konstrukcijā s žogus, bet ne tuvā k kā 1 metru no grāvja augšmalas.
19.3. Ja zemes vienībā Nr. 9 tiek īstenota ū dens ņ emšanas vietas izbū ve ugunsdzēsības
vajadzībā m, to atļauts no pagalma teritorijas norobežot ar žogu, saglabā jot brīvu un
netraucētu piekļuvi ugunsdzēsības transportlīdzekļiem no plā notā s ielas teritorijas
puses.
20. Ž ogu augstums un caurredzamība:
20.1. Ielas frontē žogi nedrīkst bū t augstā ki par 1.6 metriem no zemes planējuma
atzīmes. Ž oga caurredzamība vismaz 40%;
20.2. Ž oga augstums starp kaimiņ u zemes vienībā m nosakā ms kaimiņ iem savstarpēji
vienojoties, bet ne augstā k par 1.8 metriem.
20.3. Dzīvžogus uz zemes vienības robežas ir iespējams veidot ar kaimiņ u zemes
vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītā ja piekrišanu, kas apstiprinā ta rakstiskā veidā .
Dzīvžogiem jā bū t ne augstā kiem par 2 metriem.
21. Projektējot dzīvojamā s mā jas izvērtējama nepieciešamība ēku fasā žu apdarē pielietot
skaņ u izolējošu un skaņ u slā pējošu apdares materiā lu.
TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA (TR), attiecas uz zemes vienībā m no
Nr.10 līdz Nr.12
22. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) (attiecinā ms uz grafiskajā daļā
izdalītajā m parceli Nr. 10) ir funkcionā lā zona, ko nosaka, lai nodrošinā tu visu veidu
transportlīdzekļu un gā jēju satiksmei nepieciešamo infrastruktū ru.
23. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
23.1. Inženiertehniskā infrastruktū ra (14001);
23.2. Transporta lineā rā infrastruktū ra (14002).
24. Plā notā s ielas kategorija- vietējas nozīmes iela (E).
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25. Ielu parametri:
25.1. Ielas sarkano līniju platums- 12 metri;
25.2. Brauktuves platums – 5.5. metri;
25.3. Apgriešanā s laukuma minimā lie parametri- 12*12 metri;
25.4. Gā jēju ietves platums ne mazā ks par 1.5 metriem.
26. Ielas izbū vējamas ar saistvielā m saistītā seguma konstruktīvā kā rtā . Ielu bū vniecību var
paredzēt pa posmiem, kur pirmajā posmā ielas izbū vējamas ar saistvielā m nesaistītā
seguma konstruktīvā kā rtā , bet otrajā posmā - ar saistvielā m saistītā seguma
konstruktīvā kā rtā .
27. Ceļu un ielu krustojumu zonā s jā nodrošina redzamības brīvlaukumi, atbilstoši ceļu
projektēšanu noteicošo Latvijas Valsts standartu un normatīvo aktu prasībā m,
ievērojot, ceļu projektēšanu un bū vniecību uzraugošo institū ciju sniegtos tehniskos
noteikumus.
28. Ielu krustojumos brauktuvju noapaļojuma rā diuss jā pieņ em ne mazā ks par 5 metriem.
29. Ielu redzamības brīvlaukos, ielu krustojumos un pieslēgumu vietā s, nedrīkst atrasties
nekā das virszemes bū ves. Kā arī koku un krū mu stā dījumi augstā ki par 0.5 metriem.
IV PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKAJAM NODROŠINĀJUMAM
30. Projektējot inženierkomunikā cijas ievērojamas attiecinā mo bū vnormatīvu, Aizsargjoslu
likuma un citu inženierkomunikā ciju projektēšanu un izbū vi regulējošo spēkā esošo
normatīvo aktu prasības, kā arī inženierkomunikā ciju turētā ju izsniegto tehnisko
noteikumu prasības.
31. Inženierkomunikā ciju pieslēgumu skaits katrai zemes vienībai nosakā ms
bū vprojektēšanas stadijā , atbilstoši plā notā objekta specifikai un pieslēgumu
īstenošanas tehniskajā m iespējā m.
32. Ūdensapgāde. Ū densapgā de detā lplā nojuma teritorijā līdz centralizēto ū densapgā des
tīklu izbū vei, katrā apbū vei paredzētā zemes vienībā , risinā ma lokā li, ievērojot
normatīvo aktu prasības dzeramā ū dens ieguves vietas ierīkošanai. Pēc centralizēto
ū densapgā des tīklu izbū ves apbū ves zemes vienības pieslēdzamas centralizētajiem
ū densapgā des tīkliem.
33. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija. Līdz centralizēto sadzīves kanalizā cijas sistēmu
izbū vei, sadzīves notekū deņ u apsaimniekošana katrā apbū vei paredzētā zemes vienībā
risinā ma atsevišķ i. Pēc centralizēto kanalizā cijas sistēmu izbū ves detā lplā nojuma vai tai
pieguļošajā teritorijā , ar iespēju pieslēgties sistēmai, decentralizētā s kanalizā cijas
sistēmas likvidējamas pieslēdzoties centralizētajiem kanalizā cijas tīkliem.
33.1. Tehniskie decentralizēto kanalizā cijas sistēmu risinā jumi izvērtējami katrā
apbū ves zemes vienībā atsevišķ i, izvērtējot teritorijas ģ eoloģ iskos apstā kļus, apbū ves
raksturu un lielumu, kā arī citus aspektus, kas var bū t noteicoši izvēlētā s
decentralizētā s kanalizā cijas sistēmas kvalitatīvas darbības nodrošinā šanai, ievērojot,
ka decentralizētā s kanalizā cijas sistēmas risinā jums ir pagaidu. Izbū vējot attīrīšanas
iekā rtas, ievērojamas Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasības.
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33.2. Izbū vēto decentralizēto kanalizā cijas sistēmu, atbilstoši Pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par decentralizēto kanalizā cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kā rtību, reģ istrē noteikumos norā dītajā institū cija.
33.3. Decentralizētas kanalizā cijas sistēmas īpašnieks ir atbildīgs par decentralizētā s
kanalizā cijas sistēmas ekspluatā ciju atbilstoši vides aizsardzības prasībā m un spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizā cijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģ istrēšanu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus par
decentralizēto kanalizā cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kā rtību.
34. Lietus ūdens novadīšana. Lietus ū dens novadīšanas risinā jumi precizējami
bū vprojektēšanas stadijā , izvērtējot lietus ū dens novadīšanas iespējas. Ielu sarkano
līniju robežā s izbū vējams lietus atvades sistēma vai nu ar iesū cinā šanu gruntī, vai
veidojot savienojumu ar koplietošanas ū densnoteku ar meliorā cijas kadastra Nr.
381223:5
35. Elektroapgāde. Detā lplā nojuma teritorijā plā noto ielu sarkano līniju teritorijā
normatīvajos aktos noteiktā kā rtībā projektējams un izbū vējams ā rējais elektroapgā des
tīkls, paredzot jaunu 0.4 kV kabeļu līniju izbū vi, nodrošinot ar elektroapgā di plā notā s
dzīvojamā s mā jas, kā arī ielas ā rējo apgaismojumu. Kopējā s nepieciešamā s
elektroenerģ ijas patēriņ a slodzes nosakā mas pirms ā rējo elektroapgā des tīklu .projekta
izstrā des, izvērtējot kopējo plā noto mā jsaimniecību skaitu. Ja plā nota detā lplā nojuma
teritorijā esošo elektroapgā des objektu pā rcelšana, tā īstenošana veicama ievērojot
energoapgā des komersanta izsniegtos tehniskos noteikumus un Enerģ ētikas likuma 23.
pantu.

V DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA UN NOSACĪJUMI
36. Atbilstoši normatīvo aktu prasībā m, veicama ā rējo inženierkomunikā ciju projektēšana
un projekta saskaņ ošana, saņ emot bū vatļauju/-as, vai veicot atzīmi/-es par bū vniecības
ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinā juma kartē, atbilstoši projektētajai
bū vju grupai un veicama šo bū vju izbū ve un nodošana ekspluatā cijā .
36.1. Minimā lā s prasības inženierkomunikā ciju/ inženierbū vju nodrošinā jumam
detā lplā nojuma teritorijā :
a) izbū vēti ā rējā s elektroapgā des tīkli;
b) izbū vēts ielas apgaismojums;
c) izbū vēta lietus ū dens atvades sistēma.
37. Atbilstoši normatīvo aktu prasībā m veicama plā notā s ielas projektēšana un projekta
saskaņ ošana, saņ emot bū vatļauju un īstenojama tā s izbū ve un nodošana ekspluatā cijā .
38. Ja detā lplā nojuma īstenošanā paredzēto iepriekš minēto bū vju bū vniecību un nodošanu
ekspluatā cijā paredzēts veikt kā rtā s, kā rtu dalījumam ir jā bū t norā dītam bū vprojektos.
Katrai nā kamai izbū ves kā rtai jā bū t saistītai ar iepriekš izbū vēto kā rtu.
38.1. Ielu bū vprojektos atļauts paredzēt bū vniecības kā rtu, kurā iela tiks izbū vēta un
nodota ekspluatā cijā ar saistvielā m nesaistītā seguma konstruktīvā kā rtā .
38.2. Ielu apgaismojums un ietves izbū vējamas ne vēlā k kā ielas izbū ve ar cieto segumu.
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39. Detā lplā nojuma teritorijā , zemes vienībā Nr. 9, izbū vējama ū dens ņ emšanas vieta
ugunsdzēsības vajadzībā m, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībā m nav nodota
ekspluatā cijā cita ū dens ņ emšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībā m ar brīvu, netraucētu
piekļuvi ne tā lā k kā 1 km attā lumā no detā lplā nojuma teritorijas. Ū dens ņ emšanas
vietas ugunsdzēsības vajadzībā m izbū vi, detā lplā nojuma teritorijā , plā notā s zemes
vienības Nr. 9 teritorijā , īsteno detā lplā nojuma īstenotā js.
40. Pašvaldības dome lēmumu par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķ u
piešķ iršanu detā lplā nojumā izdalītajā m zemes vienībā m pieņ em pēc izbū vēto ā rējo
elektroapgā des tīklu, lietus ū dens atvades sistēmas un ielu posmu, kas nodrošina
piekļū šanu līdz atdalā majā m apbū vei paredzētā m zemes vienībā m, vismaz ar
saistvielā m nesaistītā seguma konstruktīvajā kā rtā , un ū dens ņ emšanas vietas
ugunsdzēsības vajadzībā m, atbilstoši 39. punkta noteikumiem, ekspluatā cijā
pieņ emšanas akta parakstīšanas. Ja detā lplā nojums tiek īstenots kā rtā s, tad lēmums par
adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķ u piešķ iršanu var tikt pieņ emts tikai uz
to detā lplā nojuma teritorijas daļu, kurai ir izbū vēti un nodoti ekspluatā cijā šajā punktā
minētā s inženierbū ves. Detā lplā nojuma teritorijā zemes vienībai Nr. 1 lēmums par
adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķ u piešķ iršanu var tikt pieņ emts
neizpildot šajā punktā noteiktā s prasības.
41. Detā lplā nojuma īstenotā js nodrošina ā rējā s elektroapgā des izbū vi līdz stadijai, kas
nodrošina apbū ves zemes vienības ar elektrības pieslēguma iespēju bez papildus
elektrolīniju vai transformatora apakšstacijas izbū ves.
42. Projektēšana un bū vniecība katrā no detā lplā nojuma teritorijas izdalītajā m zemes
vienībā m var tikt organizēta individuā li, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kā rtībā
izstrā dā tajiem un akceptētajiem bū vprojektiem.
43. Centralizēto sadzīves kanalizā cijas un/ vai ū densapgā des tīklu izbū vi detā lplā nojuma
teritorijā realizē detā lplā nojuma īstenotā js vai jaunie zemes vienību īpašnieki pēc
centralizētas sadzīves kanalizā cijas un/ vai ū densapgā des sistēmas izbū ves Ļ utu ceļa
un/ vai Vīkuļu ceļa robežā s. Sadzīves kanalizā cijas un/ vai ū densapgā des tīklu
projektēšana un izbū ve pieslēdzoties centralizētajā m sistēmā m uzsā kama viena gada
laikā pēc centralizētas sadzīves kanalizā cijas un/ vai ū densapgā des sistēmas izbū ves
Ļ utu ceļa un/ vai Vīkuļu robežā s.
44. Ielu un ielas apgaismojuma nodošana pašvaldībai tiek īstenota atbilstoši panā ktai
vienošanā s ar Pašvaldību un pēc Pašvaldības domes lēmuma pieņ emšanas par šo
objektu atsavinā šanu.
45. Līdz ielas nodošanai pašvaldībai, ielas teritorija atrodas privā tīpašumā un tā s
uzturēšanu un apsaimniekošanu īsteno tā s īpašnieks, kurš papildus iepriekš minētajam
nodrošina ielai publisku piekļuvi.
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