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2.1. Vispārīgie nosacījumi  
 

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi darbojas kā Babītes novada domes 08.05.2013 
lēmuma - protokols Nr.5, 1.§, (turpmāk tekstā – Apbūves noteikumi) detalizācija teritorijai „Melbas”, 
Sēbruciems, Babītes pagasts, Babītes novads (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 008 0072).  

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu prasības ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un 
būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku/lietotāju/nomnieku maiņas.  

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos ir iekļautas atsauces uz nosacījumu sagatavošanas 
laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja līdz detālplānojuma īstenošanas uzsākšanai vai 
tās laikā kāds no detālplānojumā minētajiem normatīvajiem aktiem ir zaudējis spēku, jāpiemēro atbilstošais 
spēkā esošais normatīvais akts.  

 

2.2. Prasības visām teritorijām  
 

2.2.1. Visās teritorijās atļautā  izmantošana 
 

(1) Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot Apbūves noteikumus, atļauts izmantot ēku un būvju būvniecībai 
saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu, kā arī:  

- apstādījumu ierīkošanai;  

- inženierbūvju būvniecībai;  

- ielas, ceļa vai piebrauktuves izbūvei;  

- automašīnu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) novietošanai, ja tas nav pretrunā ar vides 
aizsardzības prasībām;  

- palīgizmantošanai, kas:  

o pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;  

o izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana- ēka vai būve;  

o nav izmantojama dzīvošanai, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.  
 

2.2.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana 
 
 

 

(1) Nevienā teritorijā nav atļauta tāda zemes, ēku, būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada 
augstāku iedzīvotāju apdraudējuma līmeni par maksimāli pieļaujamo un/ vai būtisku piesārņojumu– 
nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un sabiedrības veselības 
institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko 
drošību un cilvēku veselību.  

(2) Nevienā apbūves teritorijā nav atļauts:  

- izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu, 
Zvejniecības likumu vai citu normatīvo aktu prasībām;  

- novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien 
šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota metāllūžņu 
savāktuvei vai iekļauta ēkā;  

- vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā 
teritorija nav ietverta ēkā;  

- pielietot Apbūves noteikumos atļautām izmantošanām un palīgizmantošanām kuģu, kravas 
mašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas;  

- izvietot konteinerus, paviljonus, kioskus, ceļojumu treilerus un vagoniņus teritorijās, kur to 
neparedz Apbūves noteikumi, kā arī izmantot tos kā dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, 
ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss; 

- būvēt jaunas apaļkoku guļbūves ciemu teritorijās ārpus aizmugures pagalma teritorijas, 
izņemot Lauku apbūves teritorijās (DzL) ciemu perifērijā ārpus kompaktas apbūves, ja tas 
nepazemina vides arhitektonisko kvalitāti;  

- aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā, izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot 
esošo vides piesārņojumu. 
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2.2.3. Uzsākta projektēšana un būvniecība 

Ja ir akceptēts (saskaņots) būvprojekts vai izsniegta būvatļauja un to derīguma termiņi nav beigušies līdz 
stājušies spēkā teritorijas plānojuma grozījumi, īpašnieks ir tiesīgs turpināt būvniecību. 

 

2.2.4. Jaunu zemesgabalu veidošana 
 

 

(1) Esošās zemes vienības sadali un jaunu zemes vienību veidošanu jāveic atbilstoši detālplānojuma 
risinājumiem, ņemot vērā plānotās zemes vienību robežas, kas noteiktas detālplānojuma grafiskās 
daļas lapā DP - 4 Zemes ierīcības plāns un citus detālplānojuma nosacījumus, kā arī ievērojot 
noteikto detālplānojuma īstenošanas kārtību.  

(2) Turpmāka sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana atļauta: 

- apvienojot divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības bez zemes ierīcības projekta 
izstrādes un par to ir pieņemts pašvaldības lēmums; 

-  izstrādājot atsevišķa zemes gabala zemes ierīcības projektu., Zemes ierīcību un jaunu 
zemes vienību veidošanu detālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām.  

(3) Pieļaujama zemes robežu pārkārtošana neizstrādājot detālplānojuma grozījumus. 

(4) Zemes vienību apvienošanai nav nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde. Jaunveidojamo 
zemes vienību adresācija jānosaka, ņemot vērā esošās tuvākās ielas nosaukumu. 

 

2.2.5. Piekļūšanas noteikumi  
 

(1) Nav atļauta zemesgabala vai būves izmantošana, ja zemesgabalam nav nodrošināta piekļūšana, tas 
ir, ja zemesgabals nerobežojas ar ceļu, ielu vai piekļūšanu nenodrošina servitūts. 

(2) Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 
To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un būvju projektēšanas normatīviem. 

(3) Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālajām un vietējas nozīmes ielām jāparedz 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

(4) Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās (DzS, DzS1) zemesgabalam izbūvējams ne vairāk kā 
viens pieslēgums pašvaldības ielai vai ceļam.  

(5) Attālumi starp rindu mājām  jānosaka saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības 
prasībām. Nosakot ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm, jāievēro Latvijas būvnormatīva 
LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasības. 

(6) Ēkas (būves) jāprojektē, jābūvē un jāekspluatē tā, lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu 
cilvēku evakuāciju, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālsastāvs brīvi un 
pietiekami droši varētu piekļūt ugunsgrēka perēkļiem, nepieļautu ugunsgrēka izplatīšanos uz tuvumā 
esošajiem objektiem, arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūst.  

 

2.2.6. Aizsardzība pret trokšņiem 
 

(1) Akustiskā trokšņa pieļaujamiem rādītājiem rindu māju telpām un teritorijām jāatbilst Ministru kabineta 
2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā 
un 4.pielikumā noteiktajiem rādītājiem.  

(2) Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi), ja tādi ir nepieciešami, projektējami 
atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.312 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika”” prasībām.  

(3) Veicot rindu māju būvniecību detālplānojuma teritorijā, kurā ir konstatēts vai tiek prognozēts 
paaugstināts trokšņu līmenis, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku 
veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju 
pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. Ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus 
ēku fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildus skaņu slāpējošu efektu.  

 

2.2.7. Meži, apstādījumi, atsevišķi koki un augi  
 

(1) Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un 
citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret 
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traumām. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.  

(2) Ierīkojot publiskus vai privātus apstādījumus, jāizvēlas augi, kas ir atbilstoši apkārtējās vides 
veģetācijai. Augiem ar savu krāsu un smaržu jāakcentē un jāpapildina dabā esošā gadalaiku maiņa.  

(3) Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka teritorijas 
labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski 
iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.  

(4) Zemesgabalus detālplānojuma teritorijā drīkst iežogot pa juridiski noteiktajām zemesgabalu 
robežām, ievērojot teritorijas izmantošanas noteikumus. Detālplānojuma teritoriju - ielas sākumos pa 
sarkanajām līnijām vai ielā blakus sarkanajai līnijai atļauts izvietot automātiskās paceļamās barjeras 
autotransporta kustības ierobežošanai. 

(5) Apliecinājumu koku ciršanai meža zemēs un saskaņojumus koku ciršanai ārpus meža zemēm 
izsniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

(6) Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirt: 

- augļu kokus; 

- kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem; 

- kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, 
meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 
61.pantā minētos kokus; 

- kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms 
darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība. 

 

2.2.8. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība 
 

(1) Veicot būvdarbus, maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un dabiskais reljefs. 

(2) Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 
 

 

2.2.9. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana  
 
 

 

(1) Visā detālplānojuma teritorijā jāveic inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas plānošanas un 
projektēšanas darbi.  

(2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” ”, spēkā esošo Būvniecības likumu 
un citiem normatīvajiem aktiem, detālplānojuma teritorijā jāveic inženierizpētes darbi. Teritorijas 
inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu 
veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.  

(3) Būvprojekta ietvaros jāizvērtē esošās grunts izmantošanas iespējas apbūves laukuma 
sagatavošanai būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai.  

 

2.3.  Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi  
2.3.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS1) 

 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1), kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju 
apbūve un/vai labiekārtota publiskā ārtelpa. 

 

(1) ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

- savrupmāja (izņemot zemes vienību Nr.15, saskaņā ar Aizsargjolsu likuma 39.panta 
1.punktu); 

- palīgēkas un būves, apstādījumi, bērnu rotaļu laukums, infrastruktūras objekts, kas 
nepieciešams teritorijas funkcionēšanai. 

(2) APBŪVES BLĪVUMS 

- zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 30%; 

- zemesgabalam ar platību no 2000 m2 līdz 2500 m2 – 15%. 

https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums#p61
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(3) APBŪVES INTENSITĀTE 

- zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 78%; 

- zemesgabalam ar platību no 2000 m2 līdz 2500 m2 – 40%. 

(4) MINIMĀLĀ BRĪVĀ TERITORIJA 

- zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 40%; 

- zemesgabalam ar platību no 2000 m2 līdz 2500 m2 – 70%. 

(5) MAKSIMĀLAIS STĀVU SKAITS 

-   savrupmājai - 2 stāvi un jumta stāva izbūve;  

-  palīgēkai un būvēm – 1,5 stāvi. 

(6) Maksimālais ēkas un būves augstums līdz jumta korei - 12m, maksimālais palīgēkas augstums - 6m.  

(7) CITI NOTEIKUMI 

- zemesgabalus detālplānojuma teritorijā drīkst iežogot pa juridiski noteiktajām zemesgabala 
robežām, ņemot vērā nosacījumus: 

a) pa sarkano līniju, ja žogu nav iespējams izvietot pa sarkano līniju, tas būvējams 
zemesgabalā blakus sarkanajai līnijai, un pa redzamības reīsstūriem. 

b) starp zemesgabaliem, īpašniekiem savstarpēji vienojoties, žogus būvē pēc sava 
ieskata, bet ne augstākus par 1,80 m; 

- zemesgabalu funkcionālai sadalīšanai atļauta dzīvžogu ierīkošana, kas nav augstāki par 
2m. 

 

2.3.2. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS)  

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) ir teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
savrupmāju apbūve, bet atļautas arī citas izmantošanas.  
 

(1) ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 
 

- savrupmāja; 

- dvīņu mājas; 

- rindu māja; 

- palīgizmantošana - saimniecības ēkas un būves, palīgēkas, apstādījumi, bērnu rotaļu 
laukums. 

 

(2) JAUNIZVEIDOJAMĀ ZEMESGABALA MINIMĀLĀ PLATĪBA 

 Rindu māju apbūvei – 300 m2, zemesgabala minimālā fronte – 7,5 m. Zemesgabala sadali rindu 
ēku būvniecībai pieļaujams veikt tikai pēc ēkas būvprojekta akceptēšanas Pašvaldībā, ņemot 
vērā projektētās zemesgabalu robežas saistībā ar ēku konstruktīvajiem risinājumiem. 

 

(3) MAKSIMĀLAIS APBŪVES BLĪVUMS 

Zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 30%. 
 

(4) MINIMĀLĀ BRĪVĀ TERITORIJA  

Zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 40%. 
 

(5) MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE 

Zemesgabalam ar platību līdz 1200 m2 – 78%. 

Uz zemesgabala atļauts izvietot vienu savrupmāju vai vienu dvīņu vai divas rindu mājas un 
palīgēkas, nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu. 

 

(6) MAKSIMĀLAIS STĀVU SKAITS 
- savrupmājai, dvīņu mājai un rindu mājai - 2 stāvi un jumta stāva izbūve;  
- saimniecības ēkai, palīgēkai – 1,5 stāvi. 
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(7)   Maksimālais ēkas un būves augstums līdz jumta korei - 12 m. 

(8)  Maksimālais saimniecības ēkas augstums - 6 m.  

(9)   CITI NOTEIKUMI  

- zemesgabalus detālplānojuma teritorijā drīkst iežogot pa juridiski noteiktajām 
zemesgabala robežām, ņemot vērā nosacījumus: 

a) ielas pusē pa sarkano līniju, ja žogu nav iespējams izvietot pa sarkano 
līniju, tas būvējams zemesgabalā blakus sarkanajai līnijai; 

b) stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūriem; 

c) starp zemesgabaliem, īpašniekiem savstarpēji vienojoties, žogus būvē 

pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,80 m; 

d) pārējos gadījumos – pa  īpašuma robežu. 
 

 

- zemesgabalu funkcionālai sadalīšanai atļauta dzīvžogu ierīkošana, kas nav augstāki par     
2 m;  

- precizējumi un prasības, kas nav pretrunā Apbūves noteikumu prasībām, nosakāmi 
pašvaldībai izdodot būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, detālplānojuma darba 
uzdevumā vai citā attīstības projektā. 

 

2.3.3. Līnijbūvju apbūves teritorijas (TL)  
 

Līnijbūvju apbūves teritorija (TL) ir teritorija, kur primārais izmantošanas veids ir  transports - ielu un ceļu tīkls 
un inženierbūves. 

(1)   ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA  

-  transporta infrastruktūras objekti (piebrauktuves, laukums, autostāvvieta, komersanta ceļš, 
apgriešanās laukums, iela); 

-  meliorācijas grāvis; 

-  inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

-  apstādījumu ierīkošana. 

(2)   Ielu šķērsprofili un segums jāprecizē un jānosaka būvprojektā.  

(3) Ielas brauktuves platums – 5,5 m. 

(4)  Ietves platums – 1,5 m. 

(5)   Strupceļa garums nedrīkst pārsniegt 150 m, tas jānoslēdz ar vismaz 12 x 12 m apgriešanās laukumu.  

(6) Inženierkomunikāciju izvietojums precizējams izstrādājot būvprojektu. 

(7) Precizējumi, kas nav pretrunā ar Apbūves noteikumu prasībām, nosakāmi izdodot izdodot būvatļauju 
ar projektēšanas nosacījumiem. 

 

2.4.  Aizsargjoslas  
 

(1) Aizsargjoslas detālplānojuma teritorijā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un teritorijas 
plānojuma prasībām. Aizsargjoslas atbilstoši mēroga noteiktībai ir grafiski attēlotas detālplānojuma 
grafiskās daļas lapā DP – 2 Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilsltoši Babītes nov. teritorijas 
plānojumam un DP – 3 Esošā teritorijas izmantošana, DP – 4 Zemes ierīcības plāns.  

(2) Inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši 
inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.  

(3) Apbūves līnijas teritorijā netiek noteiktas, pieļaujams brīvstāvošs ēku izvietojums detālplānojuma 
noteiktajās apbūves zonās atbilstoši detālplānojuma grafiskās daļas lapai DP – 2 Teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana atbisltoši Babītes nov. teritorijas plānojumam.  

(4) Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošināt, saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu 
Nr.326 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām.  
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2.5.  Detālplānojuma īstenošanas kārtība  
 

1. Detālplānojuma īstenošana jāveic saskaņā ar administratīvo līgumu, kas tiek noslēgts starp Babītes 
novada pašvaldību un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju.  

2. Pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un  
detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām, Babītes novada pašvaldība izdod būvatļauju ar 
projektēšanas nosacījumiem divu rindu māju būvniecībai nekustamajā īpašumā „Melbas”, Sēbruciems, 
Babītes pagasts, Babītes novads, kas paredz būvniecību dalīt kārtās: 

1.KĀRTA piebraucamā ceļa (Melbu iela) un zem tā paredzēto inženierkomunikāciju  
                             izbūve; 

2.KĀRTA rindu māju būvniecība, tām nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu  

                             izbūve, bērnu rotaļu laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana. 

3. atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu, kā arī 
projektēšanas nosacījumu prasībām, tiek izstrādāts būvprojekts un saņemta atzīme par projektēšanas un 
būvdarbu nosacījumu izpildi; 
 

4. pašvaldība nosūta paziņojumu nekustamā īpašuma Lakstu iela 2, Vīkuļi (kad. Nr.8048 008 0169) 
tiesiskajam īpašniekam ar lūgumu likvidēt bebra aizsprosta aizdambējumu koplietošanas ūdensnotekā 
UKSIK 3812223:01; 

 

5. tiek izcirsti esošie krūmi un demontēti inženiertīkli un būves, atbilstoši Detālplānojuma Grafiskajā daļā 
norādītajam (lapa DP – 5); 

 

6. piebraucamā ceļa (Melbu iela) izbūve un nodošana ekspluatācijā ar grants/šķembu segumu un zem tā 
paredzēto inženierkomunikāciju izbūve, nodošana ekspluatācijā (1.KĀRTA); 

 

7. pēc ielas un inženierkomunikāciju nodošanas ekspluatācijā (1.KĀRTA), atbilstoši Zemes ierīcības 
projektam Detālplānojuma grafiskajā daļā (lapa DP – 4), tiek saņemtas zemesgabalu adreses un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un veikta zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana 
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

 

8. zemesgrāmatā tiek reģistrētas īpašuma tiesības katrai zemes vienībai atsevišķi, izveidojot jaunus 
īpašumus, un katra zemes vienība reģistrēta atsevišķā īpašumā; 

 

9. būvniecības darbi, atbilstoši akceptētā būvprojekta risinājumam (2.KĀRTA). 
 

PIEZĪME:   Detālplānojuma īstenošanas kārtības 7., 8. un 9.punkts var tikt īstenots secīgi vai paralēli. 
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