JAUKTAS DARĪJUMU, ATPŪTAS UN DZĪVOJAMĀS TERITORIJAS (J)
AtĜautā izmantošana: nolūki, kādos atĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta
jauktai darījumu, atpūtas un dzīvojamai apbūvei (J), ir:
(1) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka:
1) viesnīcas ēka,
•
viesu nams;
2)
īslaicīgas apmešanās ēkas,
•
ēka atpūtas un brīvdienu pavadīšanai;
3)
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts,
• atpūtas iestāde,
• restorāns, kafejnīca u.c. ēdināšanas uzĦēmums,
(2) Sabiedriskā iestāde:
1) ārstniecības un veselības aprūpes iestāde,
2) sportā ēka un būve,
(3) Dzīvojamā māja:
1) mazstāvu daudzdzīvokĜu māja (teritorijā attīstot mazstāvu daudzdzīvokĜu apbūvi, 20% no plānotās izmantošanas ir
jāparedz darījumu iestāžu, komerciāla rakstura vai sabiedrisko iestāžu funkciju nodrošināšanai);
2) rindu māja,
3) savrupmāja.
(4) Palīgizmantošana:
1) saimniecības ēka;
2) individuālā garāža;
3) šėūnis;
4) ziemas dārzs (piebūvēts vai atsevišėi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izĦemot siltumnīcas);
5) nojume;
6) apsardzes ēka
7) apstādījumu ierīkošana,
Zemes gabala maksimālais apbūves blīvums un intensitāte:
(1) Darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm:
•
apbūves blīvums - 30%,
•
intensitāte - 90%.
(2) Mazstāvu daudzdzīvokĜu mājai:
•
apbūves blīvums - 30%,
•
intensitāte - 115%.
(1)
Rindu māju apbūvei:
•
apbūves blīvums - 30%,
•
intensitāte - 75%.
(4) Savrupmāju apbūvei:
•
apbūves blīvums - 15%,
•
intensitāte -40%.
Zemes gabala minimālā brīvā (zaĜā) teritorija:
(1) Darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm
- 30%.
(2) Mazstāvu daudzdzīvokĜu mājas apbūvei
- 30%.
(3) Rindu mājas apbūvei
- 30%.
(4) Savrupmāju apbūvei
-55%.
Maksimālais ēkas augstums un stāvu skaits:
(1) Darījumu, atpūtas un sabiedriska rakstura iestādēm - 3 stāvi.
(2) Mazstāvu daudzdzīvokĜu mājām - apbūvei 4 stāvi , ieskaitot jumta stāvu.
(3 Rindu mājām - 2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi (3 stāvi).
(4) Savrupmāju apbūvei – 2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi (3 stāvi).
(4) Savrupmāju apbūvei, darījumu, atpūtas un sabiedriska rakstura iestādēm maksimālais ēkas un būves augstums līdz
jumta korei - 12 m.
(5) Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi:
virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens
novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, ja tas nepieciešams konkrētās funkcijas izvietošanai.
(6) Nosakot stāvu skaitu, pieĦemts, ka stāva augstums dzīvojamām ēkām ir ekvivalents 3.5 m.
Attālumi starp 2-4 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamām mājām:
(1) Izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieĦem ne mazāks attālums par 15m 2-3 stāvu apbūvē un 20
m 4 stāvu apbūvē;
(2) Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām
jāpieĦem ne mazāks par 10 m.
(3) Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos
attālumus drīkst samazināt.

