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Ievads 

Detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.3 
(protokols Nr.11)  “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, 
Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” un detālplānojums izstrādāts ņemot vērā Ozolnieku 
novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.6 (protokols Nr.16)  “Par grozījumiem Ozolnieku novada 
domes 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.3 (protokols Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā””. 

Zemes vienības īpašnieks un detālplānojuma  izstrādes  ierosinātājs ir SIA “CASO”, reģ. Nr.LV40103983367.  

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”, reģ. Nr. LV50103129191. 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis 

Atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam (Nr. D-2020-1) detālplānojuma izstrādei detālplānojuma 
izstrādes mērķis ir:  

“Precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
54660010328 (4,34 ha platībā) sadali, paredzot savrupmāju apbūvi un ar to saistīto inženiertehnisko 
nodrošinājumu, tostarp transporta organizācijas risinājumu, kā arī paredzēt apbūves parametru un 
apgrūtinājumu noteikšanu katrai projektētai zemes vienībai, un precizēt (noteikt) detālplānojuma 
teritorijā atļautos teritorijas izmantošanas veidus.”. 

 

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi 

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi ir: 

“Detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus 
jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 45., 46. un 47. punktiem. 

5.1. izstrādāt apbūves noteikumus, kas nodrošina konkrētas prasības katrai projektētajai zemes 
vienībai, noteikt apbūves blīvumu un intensitāti, pieļaujamo stāvu skaitu ēkām un citas apbūves 
prasības; 

5.2. izstrādāt piebraucamo ceļu un visu inženierkomunikāciju izvietojumu un nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumus un servitūtus; 

5.3. norādīt esošās drenāžas sistēmas un paredzēt to saglabāšanai vai pārlikšanai nepieciešamos 
pasākumus un nosacījumus; 

5.4. noteikt zemes vienībai esošās visa veida aizsargjoslas, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

5.5. dot risinājumu no jauna projektēto ielu izbūvei, apsaimniekošanai un īpašuma piederībai;  

5.6. izstrādāt detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
(NĪLM) kodu priekšlikumu; 

5.7. izstrādāt adresācijas priekšlikumu; 

5.8. pieaicināt sertificētu kokkopi (arboristu), kas izvērtē un sniedz atzinumu par esošo koku ainavisko 
vērtību, koku stāvokli un saglabāšanu, aicinām saglabāt esošās ozolu audzes.”  
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1. Situācijas raksturojums 

1.1. Teritorijas novietojums, piekļūšana un apbūves konteksts apkārtnē 

Detālplānojuma teritorija ir neapbūvēta, tā atrodas netālu no Iecavas upes un robežojas ar esošo 
Ozolnieku ciema dzīvojamo apbūvi, Ozolnieku vidusskolas teritoriju un apbūvei paredzētām teritorijām. 
Aptuvenais attālums līdz Ozolnieku pagasta centram 2,5 km, līdz Jelgavas pilsētas centram 7,3 km un līdz 
Rīgas centram 40 km. 

 

Attēls 1. Detālplānojuma teritorijas novietojums Ozolnieku ciemā (Pamatne: http://balticmaps.eu) 

Detālplānojuma izstrāde veikta vienai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 
37, kopējā platība 4,34 ha. Tā atrodas starp Jelgavas, Upes, Ceriņu un Alejas ielām. 

Tuvākā sabiedriskā transporta pietura atrodas aptuveni 150 m attālumā no teritorijas, pretī Ozolnieku 
vidusskolai pie Skolas ielas, tuvākā dzelzceļa stacija atrodas 3 km attālumā (Rīgas–Jelgavas dzelzceļa līnija, 
vilcieni vidēji kursē ik pēc 40 min). 

 

1.2. Plānošanas situācija 

1.2.1. Ozolnieku novada teritorijas plānojums 

Saskaņā ar spēkā esošā teritorijas plānojuma (TP), par ko 2020.gada 12.martā Ozolnieku novada dome ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5) un apstiprinājusi Ozolnieku novada Teritorijas plānojumu un 
izdevusi saistošos noteikumus Nr.5/2020 "Saistošie noteikumi Nr.5/2020 "Ozolnieku novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"", funkcionālo zonējumu 
detālplānojuma teritorija atrodas divās funkcionālajās zonās. Tās ir:  

‒ Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam 
dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kurā paredzētie izmantošanas veidi ir: 

“4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 
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175. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi 
stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un dvīņu mājas (divas bloķētas, arhitektoniski 
vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot 
nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu. 

176. Vasarnīcu apbūve (11002). 

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

177. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, 
aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), bāri, kafejnīcas, kā 
arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti. 

178. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

179. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas izglītības 

iestādes. 

180. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses. 

181. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti skvēri, ietverot apstādījumus un 
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības 
un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai. 

182. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).” 

‒ Jauktas centra apbūves teritorija (JC), noteikta teritorijās, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs 
jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves 
teritorijās, ko plānots attīstīt par šādu centru un kur atļauta šādu būvju būvniecība un būvju 
izmantošana: 

“4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

258. Savrupmāju apbūve (11001). 

259. Rindu māju apbūve (11005). 

260. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). 

261. Biroju ēku apbūve (12001). 

262. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002). 

263. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

264. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

265. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

266. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, un citas valsts aizsardzības 
un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves. 

267. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 

268. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

269. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

270. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās 
prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas, izņemot lauksaimniecības 
dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves. 

271. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 

272. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 
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4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

273. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 

274. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).” 

 

Attēls 2.  Funkcionālais zonējums saskaņā ar Ozolnieku novada Teritorijas plānojumu, 2020.gads 

Citi noteikumi Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) atbilstoši TP TIAN noteiktajām prasībām: 

“184. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu dzīvojamo ēku. 

185. Plānojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas jāparedz: 

185.1. inženiertehniskās apgādes risinājumi; 

185.2. transporta infrastruktūras risinājumi. 

186. Paredzot dvīņu māju apbūvi, zemes vienību atļauts sadalīt pa kopmūra asi pēc šo ēku 
uzbūvēšanas.” 

Citi noteikumi Jauktas centra apbūves teritorijā (JC) atbilstoši TP TIAN noteiktajām prasībām: 

“276. Atļauta videi nekaitīgu ražotņu darbība un ierīkošana esošās ēkās, ja tās nerada apkārtējās 
vides piesārņojumu, paaugstinātu trokšņu līmeni, vizuāli iekļaujas apkārtējā vidē, un to 
apkalpošanai nav nepieciešams izmantot smago transportu. 

277. Pirms reliģisko organizāciju ēku apbūves jāveic būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 

278. Paredzot dvīņu un/vai rindu māju apbūvi, zemes vienību atļauts sadalīt pa kopmūra asi pēc 
šo ēku uzbūvēšanas.” 
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Saskaņā ar apbūves veidošanas nosacījumiem Savrupmāju apbūves teritorijā  (DzS) ir veidojama apbūve 
pēc šādiem  apbūves parametriem (TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TP TIAN) 
183. punkta prasības): 

Minimālā jaunizv. zemes vienības 
platība 

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%) 

Apbūves 
augstums 
(m) 

Apbūves 
augstums (stāvu 
skaits) 

Minimālais brīvās 
zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 

800m2 

Ja zemes vienībai nav pieslēgums 
pie centrālā ūdens vai kanalizācijas 
tīkliem, minimālā jaunizveidotās 
zemes vienības platība ir 1000m2. 

Dvīņu mājām 400m2. 

70 

Attiecas tikai uz 
ēkām. 

līdz 12 līdz 3 30 

Saskaņā ar apbūves veidošanas nosacījumiem Jauktas centra apbūves teritorijā (JC) ir veidojama apbūve 
pēc šādiem  apbūves parametriem (TP TIAN 275. punkta prasības): 

Minimālā jaunizv. zemes vienības 
platība 

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%) 

Apbūves 
augstums 
(m) 

Apbūves 
augstums (stāvu 
skaits) 

Minimālais brīvās 
zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 

Dzīvojamajai apbūvei, saskaņā ar 
attiecīgi DzS un DzM apbūves 
parametriem. 

70 līdz 20 
Specifis-
kām 
būvēm 
(baznīcas, 
sporta 
būves 
u.tml.) 
pieļaujam
a atkāpe. 

līdz 6  

Specifiskām 
būvēm (baznīcas, 
sporta būves 
u.tml.) pieļaujama 
atkāpe. 

30 

Būvlaides un apbūves līnijas rādītāji atbilstoši TP TIAN 6. pielikumā noteiktajam ir: 

‒ Savrupmāju apbūves teritorijā  (DzS): 

- būvlaide  – ne mazāk kā 3 m; 

- apbūves līnija – 4 m. 

‒ Jauktas centra apbūves teritorijā (JC) 

- būvlaide  – 4 m; 

- apbūves līnija  – 4 m. 

1.2.2. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Detālplānojuma teritorijā, pamatojoties uz zemes robežu plānā un topogrāfiskajā plānā ietverto 
informāciju ir apzinātas aizsargjoslas un citi esošie apgrūtinājumi (teritorijas vai objekti). Tie attēloti 
Grafiskās daļas kartē “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”.  

 

1.3. Vietas dabiskie apstākļi, dabas vērtības  

1.3.1. Hidrogrāfiskais tīkls, virszemes ūdeņu notece 

Pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, detālplānojuma teritorijā nav meliorācijas 
kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju. Teritorijai raksturīga brīva virsūdeņu 
notece. Pa teritorijas perimetru gar pašvaldības ielām vietām ir ierīkoti grāvji, galvenokārt – virszemes 
noteces ūdeņu filtrācijai gruntī. Tie ietilpst vienotā grāvju tīklā, kas ūdeņus novada uz Iecavas upi. Grāvju 
sistēma detālplānojuma teritorijā ir pašvaldības pārziņā. 
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1.3.2. Dabas vērtības, koku ainaviskās vērtības un stāvokļa novērtējums 

Uzsākot detālplānojuma izstrādi, tika veikta teritorijas izpēte un koku ainaviskās vērtības un koku stāvokļa 
novērtējums, skatīt “Atzinums par esošo koku ainavisko vērtību, koku stāvokli un saglabāšanu” 
Paskaidrojuma raksta 1. pielikumā. Izpēti veica un atzinumu sagatavoja normatīvos aktos noteiktajā 
kārtībā sertificēts eksperts. Atzinums ietver koku izvietojuma plānu, kurā atzīmēti koki, kurus ieteicams 
saglabāt. 

 

1.4. Vides kvalitāte 

Gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas detālplānojuma teritorijā, atbilstoši pieejamai informācijai, 
nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa 
kvalitāti” noteiktos robežlielumus cilvēka veselības aizsardzībai. 

Detālplānojuma teritorijā, atbilstoši pieejamai informācijai, netiek pārsniegti trokšņa robežvērtību rādītāji, 
ko nosaka Ministru kabineta 2014.gada 07.janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība”.  

Detālplānojuma teritorijā ir paredzēts attīstīt dzīvojamo apbūvi. Tās ekspluatācija būs saistīta ar 
autotransporta pārvietošanos, kas ir gaisa piesārņojuma un trokšņa avots. Tomēr, ņemot vērā plānotās 
funkcijas un apbūves apjomus, nav sagaidāmas būtiskas gaisa piesārņojuma izmaiņas vai trokšņa līmeņa 
palielinājums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.  

Atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu reģistrs” informācijai, detālplānojuma teritorijā vai tās tiešā tuvumā neatrodas 
piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. 

Grunts kvalitātes rādītāji, atbilstoši pieejamai informācijai,  detālplānojuma teritorijā nepārsniedz Ministru 
kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem” noteiktos robežlielumus.  

Gruntsūdeņu kvalitātes rādītāji, atbilstoši pieejamai informācijai, detālplānojuma nepārsniedz Ministru 
kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
10. pielikumā noteiktos robežlielumus. 

 

1.5. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums 

Detālplānojuma teritorijā, ņemot vērā tās līdzšinējo ekstensīvo izmantošanu, ir maz inženierkomunikāciju. 
Detālplānojuma teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls” īpašumā esoši energoapgādes objekti, skatīt Attēlu 3. 

 

Attēls 3. Esoši energoapgādes objekti (Avots: pielikums AS “Sadales tīkls” nosacījumiem detālplānojuma izstrādei) 
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Teritoriju šķērso AS “Sadales tīkls” piederošās 0,4 kV un 20 kV elektropārvades līnijas un tā 
dienvidaustrumos robežojas ar zemes vienību, kurā atrodas transformatoru punkts (TP-1582).  Teritorijā 
atrodas arī SIA “Tet” piederošs vara sakaru kabelis, kas ieguldīts gar Alejas ielu. 

Esošo inženierkomunikāciju izvietojums un ar tiem saistītie izmantošanas apgrūtinājumi attēloti Grafiskās 
daļas kartē “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”.  

Pārplānojot teritoriju, daļu inženierkomunikāciju paredzēts pārvietot, izvietojot tās ielu teritorijā starp 
sarkanajām līnijām vai, ja ielu teritorijā inženierkomunikācijas nav iespējams izvietot, joslā starp sarkano 
līniju un būvlaidi. 

 

2. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 

Detālplānojuma risinājumos ir detalizētas un precizētas Ozolnieku novada teritorijas plānojuma noteiktās 
prasības.  
 

2.1. Apbūves koncepcija un funkcionālais zonējums 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteiktais atļauto izmantošanas veidu spektrs ir samērā plašs un 
pieļauj dažādu veidu apbūves attīstību. Atļauto dzīvojamās apbūves tipu vērtējums un salīdzinājums 
apkārtējās situācijas un ainavas kontekstā liek secināt, ka piemērotākais attīstības virziens ir savrupmāju 
apbūves veidošana visā detālplānojuma teritorijā. 

Detālplānojuma risinājumos piedāvātais transporta infrastruktūras plānojums, ielu šķērsprofili un 
paredzētais zemes vienību dalījums nodrošina gan racionālu zemes izmantošanu un inženierkomunikāciju 
izvietojumu, gan iespēju saglabāt vērtīgākos teritorijā augošos kokus  – Parastos ozolus (Quercus robur L.), 
kurus ieteicams saglabāt, saskaņā ar veikto  – koku ainaviskās vērtības un stāvokļa novērtējumu, skatīt 
“Atzinums par esošo koku ainavisko vērtību, koku stāvokli un saglabāšanu” Paskaidrojuma raksta 
1. pielikumā. 

Jaunizveidoto zemes vienību platības noteiktas, ņemot vērā, ka pieaudzis pieprasījums pēc savrupmājām 
orientējoši ar 1000 m2 lielu teritoriju un izvērtējot apkārtējo zemes vienību dalījuma struktūru – apkārtējo 
savrupmāju zemes vienību platība orientējoši ir ap 1200 m2. Jaunizveidotajās zemes vienībās ir limitēti 
apbūves parametri. Maksimālais apbūves augstums detālplānojuma teritorijā ir 3 stāvi. Apbūves 
izvietojums iespējams atbilstoši brīvā plānojuma principiem, kas ļauj veidot daudzveidīgu, bagātīgu ainavu 
un izvēlēties būvvietas saglabājot izteiksmīgākos kokus.  Izvērtējot apkārtējo teritoriju apbūves raksturu, 
apbūvi zemes vienībās paredzēts organizēt orientētu pret jaunizveidoto iekškvartāla ielu.  

Teritorijas organizācija ietverta Grafiskās daļas plānā “Plānotās apbūves un satiksmes organizācija. 
Adresācijas priekšlikums”. Tajā attēlots arī zemes vienību dalījuma risinājums, paredzētas 33 apbūvējamas 
zemes vienības. 

Teritorijā ir precizētas divas funkcionālās zonas: Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Jauktas centra 
apbūves teritorija (JC). Papildus tām ir noteikta Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kas 
nepieciešama, lai nodrošinātu transporta organizāciju un inženiertehnisko apgādi. Funkcionālā zonējuma 
risinājumu skatīt Grafiskās daļas plānā “Teritorijas funkcionālais zonējums un  galvenie teritorijas 
izmantošanas aprobežojumi”.  

 

2.2. Transporta infrastruktūra un piekļūšanas risinājumi 

Piekļūšana detālplānojuma teritorijai  no esošā Ozolnieku ciema ielu tīkla plānota divās vietās  – no Ceriņu 
ielas, ar ko detālplānojuma teritorija robežojas rietumos, un no Alejas ielas, kas robežojas ar 
detālplānojuma teritoriju  dienvidos. Jaunizveidotajiem savrupmāju apbūves gabaliem piekļuve plānota 
no jaunās iekškvartāla ielas – Matīsa ielas. Piebrauktuves jaunizveidotajām apbūves zemes vienībām 
precizējamas turpmākajā projektēšanas gaitā. 
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Detālplānojuma teritorijā plānotā iela ir E kategorijas iela (vietējas nozīmes). Detālplānojumā plānotais 
ielu tīkls nodrošina lokveida kustību pa teritoriju. Plānotais automašīnu skaits visā detālplānojuma 
teritorijā, realizējot attīstības ieceri pilnā apjomā, ir ~33-66 automašīnas.  

Plānotās ielas teritoriju paredzēts veidot kā kompaktu transporta telpu. Transporta infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju risinājumi izstrādāti kompleksi, risinājumu skatīt Grafiskās daļas plānā “Plānotās 
apbūves un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums” un “Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”. 

Sabiedriskā transporta pieejamība – autobusa sasniedzamība no detālplānojuma teritorijas līdz tuvākajai 
autobusa pieturvietai (pretī Ozolnieku vidusskolai pie Skolas ielas) nepārsniedz 150 m, kas ir optimāls 
attālums gājējam. Detālplānojuma risinājumi nodrošina ērtu piekļuvi sabiedriskā transporta pieturvietai.  

Detālplānojuma risinājumi nodrošina ugunsdzēsības, glābšanas un apkalpes transporta brīvu piekļūšanu 
visām plānotajām apbūves zemes vienībām. 

 

2.3. Adresācijas priekšlikums 

Detālplānojuma ietvaros plānotajām apbūves zemes vienībām ir izstrādāts adresācijas priekšlikums, skatīt 
Grafiskās daļas plānā “Plānotās apbūves un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums”. 

 

2.4. Inženiertehniskā infrastruktūra 

Detālplānojumā noteiktas prasības teritorijas inženiertehniskajam nodrošinājumam, ņemot vērā konkrēto 
situāciju. Inženierkomunikāciju izvietojums inženiertehniskajai apgādei ir attēlots Grafiskajā daļā plānā 
“Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”. Katrai jaunizveidotajai apbūves zemes vienībai ir paredzētas 
visas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kas pieslēdzamas no plānotās iekškvartāla ielas (sarkanajām 
līnijām). 

Visu inženierkomunikāciju izvietojumu (norādīts orientējoši) un to pieslēgumus precizē turpmākās 
projektēšanas procesā (būvprojekta izstrādes ietvaros). Vietas kabeļu pievadiem pie ēkām u.c. risinājumus 
paredz tehniski un ekonomiski izdevīgākajās vietās. Būvprojekta izstrādei pieprasa inženiertehniskās 
infrastruktūras izbūvei nepieciešamos tehniskos noteikumus. 

2.4.1. Elektroapgāde, plānotās ielas apgaismojuma risinājums 

Elektroapgādes risinājumi veidoti, balstoties uz AS “Sadales tīkls” 2020.gada 11.jūnijā izsniegtajiem 
nosacījumiem detālplānojuma izstrādei  Nr.30at00-05/tn-9851 un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 
tostarp norādām, ka  elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā 
ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades 
un sadales būvju būvnoteikumi”. 

Atbilstoši detālplānojumā noteiktajiem apbūves parametriem un analizējot apbūves organizāciju, apbūves 
teritorijas aprēķinātā slodze ir aptuveni 350 kW. Esošais transformatoru punkts (TP-1582), kas atrodas pie 
detālplānojuma dienvidaustrumu robežas, nodrošina pieprasīto jaudu. 

Lai nodrošinātu detālplānojumā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi, pieslēgums 
elektroapgādes tīklam ir paredzēts no transformatoru punkta TP-1582, izbūvējot nepieciešamā 
šķērsgriezuma 0,4 kV kabeļu līnijas un uzskaites sadalnes. Detālplānojuma risinājumos plānotās ielas 
teritorijā starp sarkanajām līnijām elektroapgādes nodrošināšanai paredzēta elektroapgādes pazemes 
kabeļu zona pazemes elektrokabeļu izvietošanai.  

AS “Sadales tīkls” īpašumā esošo 20 kV gaisvadu elektropārvades līniju pie TP-1582, kas šķērso 
detālplānojuma teritoriju, paredzēts saglabāt, nepieciešamības gadījumā paredzot to aizsardzību 
būvdarbu laikā. Pārējās AS “Sadales tīkls” īpašumā esošās gaisvadu elektropārvades līnijas – 20 kV līniju 
gar Upes ielu un divas detālplānojuma teritoriju šķērsojošās 0,4 kV līnijas – tiks pārvietotas un pārbūvētas 
par pazemes kabeļu līnijām, cik iespējams izvietojot tās ielu teritorijās starp sarkanajām līnijām vai 
iespējami tuvu tai, starp sarkano līniju un būvlaidi. 

Detālplānojuma risinājumi nodrošina piekļūšanu pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 
AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 
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Elektroapgādes risinājums atbilstoši attīstības iecerei, tostarp risinājums elektroenerģijas tīklu 
pārvietošanai, ietverts Grafiskajā daļā plānā  “Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”. 

Detālplānojuma teritorijā plānots apgaismot jaunizveidoto Matīsa ielu, apgaismojuma kabeļus guldot ielas 
teritorijā starp sarkanajām līnijām. Apgaismes elektroapgādes pazemes kabeļa novietojums ielas 
šķērsprofilos redzams Grafiskās daļas plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”. 

Apgrūtinājumus attiecībā uz elektroapgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.  

2.4.2. Elektronisko sakaru tīkli 

Elektronisko sakaru risinājumi izstrādāti, balstoties uz SIA “Tet” 2020.gada 3.jūlijā izsniegtajiem 
nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr.PN-90950 un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Tiešā detālplānojuma teritorijas tuvumā (Ceriņu un Alejas ielu krustojumā) ir iespējams veidot pieslēgumu 
optiskajam sakaru tīklam un nodrošināt ar šo inženierinfrastruktūru objektus detālplānojuma teritorijā. 
Projektējamā elektronisko sakaru pazemes trase paredzēta ielas teritorijā, zaļajā zonā.  Detālplānojumā 
paredzēta SIA “Tet” vara sakaru kabeļa, kas ieguldīts gar Alejas ielu, demontēšana detālplānojuma zemes 
vienībā. Plānoto tīklu izvietojumu skatīt Grafiskajā daļā plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”.  

Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem, vienlaicīgi 
saglabājot  iespēju gala lietotājiem izvēles tiesības starp vairākiem elektronisko sakaru komersantiem, kā 
to paredz Elektronisko sakaru likuma 23. pants. 

Apgrūtinājumus attiecībā uz elektronisko sakaru objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 

2.4.3. Ūdensapgāde, ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Detālplānojuma teritorijas ūdensapgādes risinājumi veidoti, ņemot vērā SIA “Ozolnieku KSDU” 2020.gada 
17.jūnijā izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr.1-11/153 un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

Saskaņā ar “Ozolnieku KSDU” sniegto informāciju detālplānojuma izstrādei, tuvākais ūdensvads, pie kura 
iespējams veidot pieslēgumu, ir iebūvēts Alejas ielā (d110), apmēram 40 m uz dienvidrietumiem no Alejas 
un Ceriņu ielas krustojuma. 

Atbilstoši detālplānojumā noteiktajiem apbūves parametriem un analizējot apbūves izkārtojumu,  
pieņemot, ka tiks realizēts paredzētais maksimālais apbūves scenārijs –  33 savrupmāju būvniecība 
teritorijā un piesaistītais iedzīvotāju skaits svārstīsies robežās no 66-95 (atkarībā no cilvēku skaita vienā 
mājsaimniecībā), ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām aprēķināts 95 cilvēkiem pēc normas 200l/dnn. 
cilvēkam.  Tas ir Q vid=19 m3/dnn  un Qmax.=22,8m3/dnn vai atbilstoši 6 935 m3/gadā un 8 322 m3/gadā. 
Maksimālais stundas patēriņš Qh max =1,14m3/h max. Aprēķina sekundes patēriņš ir 1,75 l/s max.  

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu 
Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām. Ārējās 
ugunsdzēsības ūdens patēriņš  ir 15 l/s ēkām ar stāvu skaitu no 3 līdz 10 (ar būvapjomu līdz 1000 m3). 
Ugunsdzēsībai paredzēti četri hidranti. 

Plānoto ūdens apgādes tīklu un objektu, kā arī ugunsdzēsības ūdensapgādes objektu izvietojumu skatīt 
Grafiskajā daļā plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu šķērsprofili”. Ūdens patēriņu (norādīts orientējoši) 
precizē turpmākās projektēšanas procesā (būvprojekta izstrādes ietvaros). 

Apgrūtinājumus attiecībā uz ūdensapgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.  

2.4.4. Sadzīves kanalizācija 

Detālplānojuma teritorijas sadzīves kanalizācijas risinājumi veidoti, ņemot vērā SIA “Ozolnieku KSDU” 
2020.gada 17.jūnijā izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr.1-11/153 un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 
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Tuvākais centralizētās sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas cauruļvads, kurā iespējams novadīt 
notekūdeņus, iebūvēts Ceriņu ielā (d200), pieslēgumu iespējams veidot Ceriņu un jaunizveidotās Matīsa 
ielas krustojumā. Teritorijā plānots izveidot pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu, bet, lai notekūdeņus 
novadītu esošajā pašteces sadzīves kanalizācijas vadā, nepieciešams izbūvēt sūkņu staciju – tā plānota 
jaunbūvējamās Matīsa ielas sarkanajās līnijās, teritorijā pie pieslēguma Ceriņu ielai. 

Plānoto kanalizācijas tīklu izvietojumu skatīt Grafiskajā daļā plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu 
šķērsprofili”.  

Apgrūtinājumus attiecībā uz kanalizācijas objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 

2.4.5. Lietusūdeņu savākšanas risinājumi 

Lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas nepieciešamība un veidi izvērtēti, ņemot vērā teritorijas 
apstākļus un  lietusūdeņu novadīšanas sistēmu pieejamību. Risinājumi veidoti, ņemot vērā SIA “Ozolnieku 
KSDU” 2020.gada 17.jūnijā izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr.1-11/153 un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

Lietusūdeņu savākšanai no plānotās Matīsa ielas tās teritorijā starp sarkanajām līnijām paredzēts 
lietusūdeņu kanalizācijas pašteces vads. Lai lietusūdeņus novadītu, kanalizācijas pašteces sistēmu 
paredzēts sadalīt divās daļās – rietumu daļu plānots novadīt esošajā Ceriņu ielas grāvī un tālāk pa caurteku 
Alejas ielai otrā, vidusskolas pusē esošajā grāvī, bet austrumu daļu – pa jaunu cauruļvadu zem Alejas ielas 
vidusskolas pusē esošajā grāvī plānotās Matīsa ielas pieslēguma vietā Alejas ielai (pie vidusskolas 
pagraba).  

Atklāto lietusūdeņu novadīšanas sistēmu (grāvjus) pa detālplānojuma teritorijas perimetru, t.sk. 
lietusūdeņu savākšanai no apbūvējamām zemes vienībām, projektē un izbūvē ar tādu aprēķinu, lai 
nodrošinātu lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu tādā apmērā, lai detālplānojuma teritorijā un blakus 
esošajās zemes vienībās netiktu paaugstināts gruntsūdens līmenis.  

Plānoto lietusūdeņu savākšanas risinājumu skatīt Grafiskajā daļas plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu 
šķērsprofili”. Pārbūvējamo grāvju vai no jauna izbūvējamo grāvju posmu tecēšanas virziens precizējams 
būvprojekta izstrādes stadijā. 

Apgrūtinājumus attiecībā uz lietusūdeņu objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.  

2.4.6. Gāzes apgāde  

Teritorijas gāzes apgādes risinājumi izstrādāti, ņemot vērā AS “Gaso” 2020.gada 16.jūnijā izsniegtos 
nosacījumus detālplānojuma izstrādei  Nr.15.1-2/2042, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu 
prasībām.  

Objektus detālplānojuma teritorijā iespējams nodrošināt ar gāzes apgādi. Gāzes apgāde iespējama no 
esošā sadales gāzesvada (d40) ar spiedienu līdz 0,4 MPa, kas izbūvēts Ceriņu ielā. Gāzes vada pieslēgumu 
iespējams izmantot apbūves teritorijas siltumapgādes nodrošināšanai.  

Detālplānojuma teritorijā plānotās ielas teritorijā starp sarkanajām līnijām paredzēts perspektīvais sadales 
gāzesvads ar spiedienu līdz 0,4 MPa. Detālplānojuma risinājumi paredz gāzes pievada izbūvi katram 
patērētājam atsevišķi un uz katra īpašuma robežas gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas 
novietni, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas.  

Plānoto gāzes apgādes tīklu izvietojumu skatīt Grafiskajā daļā plānā “Inženierkomunikācijas. Ielu 
šķērsprofili”. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un AS “Gaso” 
tehniskajiem standartiem. 

Apgrūtinājumus attiecībā uz gāzes apgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.  
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2.4.7. Siltumapgāde  

Lokālu siltumavotu un apkures iekārtu izvietojumu precizē  turpmākās projektēšanas procesā (ēku 
būvprojektu izstrādes ietvaros). Siltumapgādes nodrošināšanai iespējams izmantot pieslēgumu 
gāzapgādes sistēmai. 

 

2.5. Aizsargjoslas un citi izmantošanas apgrūtinājumi 

Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā ir noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likuma un 
citu normatīvo aktu prasībām.  

Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas un inženiertīklu izbūves 
gaitā, atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem. 

Detālplānojuma teritorijā neatrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkti. Saskaņā ar Ozolnieku novada 
pašvaldībā par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu sniegto informāciju, detālplānojuma teritorijas 
robežās atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts (1732). Pašreiz punkts ir zaudējis Ministru kabineta 
2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” noteiktās precizitātes 
prasības, un zemes kadastrāls uzmērīšanas un ģeodēzisko darbu veikšanai tas nav izmantojams. Atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām Ozolnieku novada pašvaldībai ir pienākums punktu atjaunot. Pēc attīstības 
ieceres realizācijas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts (1732) atradīsies savrupmājas pagalmā. Ja vietējā 
ģeodēziskā tīkla punkts (1732) būtiski ietekmē detālplānojumā paredzētās attīstības ieceres realizāciju un 
tas ir galēji nepieciešams, tad  Ozolnieku novada pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, var 
izskatīt iespēju par minētā punkta pārvietošanu un pilnveidošanu citā vietā. Šādā gadījumā, atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam, jauna ģeodēziskā punkta ierīkošanas un vietējā tīkla segmenta 
pilnveidošanas procedūru  un ar to saistītās izmaksas sedz persona, kura pasūtījusi vai veikusi ģeodēziskā 
tīkla punkta (1732) iznīcināšanas darbus. Jauna ģeodēziskā punkta ierīkošanas un vietējā tīkla segmenta 
pilnveidošanas procedūras izmaksas precizējamas teritorijas izbūves gaitā. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
20. panta otrās daļas otrajam punktam  aizsargjosla ap ģeodēziskā tīkla punktu ir 5 metru rādiusā no 
ģeodēziskā punkta centra un tajā bez saskaņošanas ar pašvaldību ir aizliegts veikt saimniecisko darbību 
vai būvniecību. 

 

2.6. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana 

Atbilstoši pieejamai informācijai, no ģeomorfoloģiskā viedokļa  inženierģeoloģiskie apstākļi būvniecībai ir 
labvēlīgi. Tālākā teritorijas attīstības realizācijas gaitā, atbilstoši situācijai jāvērtē ģeoloģiskās izpētes 
nepieciešamība.  

 

2.7. Zemes ierīcība 

Detālplānojuma ietvaros izstrādāts zemes vienību dalījuma risinājums, ņemot vērā, ka teritorijā plānots 
attīstīt savrupmāju apbūvi. Risinājums ietverts Grafiskās daļas plānā “Zemes vienību robežu pārkārtošanas 
risinājums”. Detālplānojuma teritoriju dzīvojamajai apbūvei plānots sadalīt 33 zemes vienībās ar platību 
virs 800 m2. Jaunveidojamās Matīsa ielas teritorija nodalīta atsevišķā zemes vienībā. Atsevišķās zemes 
vienībās izdalītas teritorijas, kas ietilpst Alejas, Ceriņu, Upes vai Jelgavas ielu sarkanajās līnijās.  

Detālplānojuma ietvaros izstrādātais zemes vienību dalījuma risinājums saturiski atbilst zemes ierīcību 
regulējošo normatīvo aktu prasībām un 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 46.2.1. apakšpunkta un 
140. punkta prasībām.  
 

2.8. Izvērtējums par detālplānojuma risinājumu ietekmi uz blakus esošajām teritorijām 

Detālplānojuma risinājumi atbilst Ozolnieku novada teritorijas plānojuma prasībām. 
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Realizējot detālplānojumu, teritorijā tiks izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, 
pieslēdzoties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, kas kopumā dos pozitīvu ieguldījumu vides 
sakārtošanā plānotajās apbūves teritorijās Ozolnieku ciemā.  

Kopumā var secināt, ka detālplānojuma teritorijas sakārtošana un attīstība veicinās arī tuvākās apkārtnes 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. 

 

3. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 

Veic inženierkomunikāciju izbūvi plānotās ielas teritorijā un plānotās ielas izbūvi. 

Pēc  detālplānojuma  spēkā  stāšanās veic zemes ierīcību. Zemes ierīcību ļauts veikt vienā vai divās daļās, 
pirmajā daļā nodalot plānoto ielas teritoriju, otrajā daļā – apbūves teritoriju zemes vienības. 

Ēku un citu būvju būvniecību atļauts veikt jebkurā secībā un apjomā.   

Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un 
detālplānojuma izstrādes īstenotāju. 

Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka detālplānojums un īstenošanas nosacījumi tiek attiecināti uz tām 
personām, kas daļēji vai pilnībā stājas detālplānojuma īstenotāja vietā. 

4. Priekšlikumi teritorijas apsaimniekošanai 

Detālplānojuma teritorijā nodrošina centralizētu ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 
apsaimniekošanu.  

Katra apbūves zemes vienības īpašnieks, uzsākot objekta būvniecību, slēdz līgumu ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu par regulāru atkritumu izvešanu no objekta gan būvniecības, gan 
ekspluatācijas laikā. 
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1. pielikums.  

Atzinums par esošo koku ainavisko vērtību, koku stāvokli un saglabāšanu 

Pievienots elektroniski atsevišķā *pdf failā. 

 


