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Detālplānojums nekustamā īpašuma “Dīķmales”, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440070166 1,9518 ha kopplatībā,
ir izstrādāts:
- pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu Nr.23
(prot.Nr.5) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dīķmales”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440070166, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā”, Ozolnieku novada domes 2019.gada 21.novembra lēmumu
Nr.12 (protokols Nr.13) par darba uzdevuma Nr. D2-2019-2 precizēšanu, un
Ozolnieku novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr. 15 (protokols Nr. 19)
“Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Dīķmales” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 54440070166 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izstrādes turpināšanu
atbilstoši spēkā esošajam Ozolnieku novada teritorijas plānojumam un darba
uzdevuma D-2-2019 precizēšanu”,
- pamatojoties uz Ozolnieku novada domes un detālplānojuma ierosinātāja noslēgtu
līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu,
- saskaņā ar nekustamā īpašuma īpašnieces Annas Polmanes pilnvarotās personas
Vairas Polmanes (Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Dainas Andersones
2019. gada 19. septembra Ģenerālpilnvara Nr. 5673) pasūtījumu par detālplānojuma
izstrādāšanu ar mērķi veikt zemes sadalīšanu, nosakot prasības katras zemes vienības
teritorijas izmantošanai un apbūvei. Detālplānojuma izstrāde ir veikta pamatojoties
uz nekustamā īpašuma “Dīķmales” īpašnieces pilnvarotās personas Vairas Polmanes
un detālplānojuma izstrādātāja SIA “Arhitektūra un Vide” noslēgtā līguma par
Detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Dīķmales”, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads.
Detālplānojuma projekts izstrādāts ievērojot:
- Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, t.sk. 2014. gada 14. oktobra MK
noteikumus Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, 2013. gada 30. aprīļa MK noteikumus Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Teritorijas attīstības plānošanas
likumu,
- Ozolnieku novada saistošos noteikumus,
- Darba uzdevuma D2-2019-2 prasības un precizējumus, kas noteikti ar 2020.gada
26.novembra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr. 15 (protokols Nr. 19),
- institūciju izsniegtos nosacījumus.
Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo Ozolnieku
novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 2014. gada
12. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2014 “Ozolnieku novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” nosacījumus. No 2020. gada 2. jūnija tika
uzsākta Ozolnieku novada Teritorijas plānojuma, kas tika apstiprināts 2020. gada
12. marta Ozolnieku novada domes sēdē, īstenošana. Detālplānojuma izstrāde tika
turpināta saskaņā ar Ozolnieku novada Teritorijas plānojumu un sasitošajiem
noteikumiem Nr. 5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti 2020. gada 12. marta
Ozolnieku novada domes sēdē.
Detālplānojums ir izstrādāts uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes - 2019. gada
27. jūnija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas topogrāfiskā plāna, Mērogs
1:500, izstrādātājs SIA “Ģeometrs”.
Detālplānojuma izstrādātājs SIA “Arhitektūra un Vide”, reģ. Nr. 43603016278,
sertificēti speciālisti: arhitekte Iveta Lāčauniece, sert.nr. 1-00220, zemes ierīkotāja
Ieva Lillā, sert.nr. AA0040.
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1. Detālplānojuma mērķis un uzdevumi
Detālplānojuma izstrādāšanas mērķis ir zemes vienības 1,9518 ha platībā sadale,
paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras
perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai
projektētai zemes vienībai.
Detālplānojuma ietvaros ir risināti sekojoši uzdevumi:
1. Izstrādāti apbūves noteikumi, kas nodrošina konkrētas prasības katrai
projektētajai zemes vienībai, noteikts apbūves blīvums un intensitāte,
pieļaujamais stāvu skaits ēkām un citas apbūves prasības.
2. Izstrādāti risinājumi piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju izvietojumam,
noteikti nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumi un servitūti.
3. Norādītas esošās drenāžas sistēmas un paredzēta to saglabāšana.
4. Noteiktas zemes vienībai esošās visa veida aizsargjoslas, saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
5. Sniegti risinājumi jaunveidojamā ceļa izbūvei, apsaimniekošanai un īpašuma
piederībai.
6. Izstrādāti detalizēti nosacījumi teritorijas atļautajai izmantošanai, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM kodu) priekšlikumus.
7. Izstrādāti adresācijas priekšlikumi plānotajām zemes vienībām.

2. Teritorijas esošās situācijas apraksts
Detālplānojuma teritorija atrodas Ozolnieku novada Cenu pagasta Ānes ciema ZR daļā
pie Jaunatnes ielas un valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža
(Meitene) nobrauktuves krustojuma. Kopējā detālplānojuma teritorijas platība ir
1,9518 ha, tā ir fiziskas personas īpašums.

Attēls Nr. 1 Detālplānojuma teritorijas novietojums. Avots: https://www.kadastrs.lv
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Detālplānojuma teritorijā nav vietu ar paaugstinātu augsnes vai grunts piesārņojumu,
tajā neatrodas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas piesārņotas vai
potenciāli piesārņotas vietas. Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”
datiem detālplānojuma teritorijā nav konstatēti Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, īpaši
aizsargājamās augu sugas, kurām veidojami mikroliegumi, kā arī Eiropas Savienības
aizsargājamie biotopi.
2.1. Īpašuma piederība
Īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54440070166 1,9518 ha
platībā 2019. gada 24. septembrī ir nostiprinātas Ozolnieku novada Cenu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000585107 uz Annas Polmanes vārda
(pamatojums 2019. gada 19. septembra dāvinājuma līgums, reģistra Nr. 5668).
Detālplānojuma izstrādi ir ierosinājusi un veic Annas Polmanes pilnvarotā persona
Vaira Polmane, kas darbojas uz ģenerālpilnvaras pamata (izdota 2019. gada
19. septembrī, Jelgavā, reģistra Nr. 5673).
2.2. Teritorijas izmantošana
Apskatāmā teritorija šobrīd netiek intensīvi izmantota. Detālplānojuma teritorija nav
intensīvi apbūvēta, teritorija galvenokārt ir pļava, kas vietām apaugusi ar krūmājiem,
vietām ir iekopti sakņu dārzi, ir izvietotas nelikumīgas būves- divas ēkas, izbūvēts
piebraucamais ceļš un samontēts metāla stiepļu žogs. Informācija par teritorijas esošo
izmantošanu attēlota grafiskās daļas plānā Nr.1. “Esošā situācija”.

Attēls Nr. 2. Skats no Jaunatnes ielas. Avots https://www.google.com/maps
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2020. gada 5. februārī Ozolnieku novada būvvalde veica zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54440070166, jeb detālplānojuma teritorijas apsekošanu (Atzinums par
būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2020-1370). Apsekošanā tika konstatēts:
- “Ir uzbūvētas divas ēkas, novietots konteiners un uzbūvēts piebraucamais ceļš,
samontēts metāla stiepļu žogs. Viena ēka ir koka karkasa ēka ar jumtu. Otra ēka ir
metāla vagons - konteiners apbūvēts un paplašināts ar koka karkasu, apšūts ar OSB
plāksnēm. Būvniecības iecere Ozolnieku novada būvvaldē nav iesniegta un nav
saskaņota, nav izsniegta Būvatļauja. Ir konstatēta patvaļīga būvniecība”,
- “Salīdzinot fotofiksācijas ar 2018. gada 6. septembra atzinumu Nr. BIS-BV-19.92018-7896 un 2018. gada 3. oktobra atzinumu Nr. BIS-BV-19.9-2018-8713, tika
konstatēts, ka norisinās būvniecības process - būvdarbi nav apturēti. 2018. gada
3. oktobra atzinuma Nr. BIS-BV-19.9-2018-8713 par būves pārbaudi norādījumi nav
izpildīti”,
- “Ir konstatēta patvaļīga būvniecība un apturēti būvdarbi visā objektā”.
Piekļūšana detālplānojuma teritorijai ir nodrošināta no pašvaldībai piederošas
Jaunatnes ielas, kadastra apzīmējums 54440070049. Piekļuvei detālplānojuma
teritorijai ir izbūvēta iebrauktuve, kas atzarojas no Jaunatnes ielas, 3,5m platumā, bez
caurtekas.
Detālplānojuma teritoriju šķērso 0,4 kV, 20 kV elektropārvades līnijas, teritorijā
atrodas brīvgaisa transformators TP6450, kā arī elektropārvades kabeļu līnija,
teritoriju šķērso 110 kV elektropārvades līnija.
Gar teritorijas D robežu ir izvietots esošs grāvis – koplietošanas meliorācijas sistēma,
kura atzari šķērso detālplānojuma teritoriju. Meliorācijas sistēma nav kopta, vietām
ievērojami aizaugusi. Nav ziņu, vai meliorācijas sistēma funkcionē.

Attēls Nr. 3. Detālplānojuma teritorijas esošā izmantošana
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2.3. Blakus esošās teritorijas
Detālplānojuma teritorija atrodas pie valsts autoceļa A8 nobrauktuves uz valsts
autoceļu P-93 un pie pašvaldības ielas – Jaunatnes ielas. Teritorija robežojas:
- R pusē ar valsts īpašumu – valsts autoceļu A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža
(Meitene),
- Z pusē ar pašvaldības īpašumu Jaunatnes ielu, ielas pretējā pusē ir izvietota
savrupmāju apbūve - trīs savrupmājas,
- A pusē ar fiziskām personām piederošu savrupmāju apbūvi un neizmantotām
teritorijām,
- D pusē ar fiziskai personai piederošu dabas teritoriju, kurā atrodas
ūdenskrātuve – Jāņu dīķis. Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā
administrācija 2019. gada 13. maija vēstulē Nr. 4.9/2550/2019-N informē, ka
saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” esošo informāciju
detālplānojuma teritorija dienvidrietumu pusē robežojas ar Eiropas Savienības
nozīmes biotopu 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 0,74 ha
platībā. Biotops ir iekļauts Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu
Nr. 350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikuma
3.8 apakšpunktā.
Detālplānojuma teritorija robežojas ar šādiem nekustamajiem īpašumiem:
Nr.p.k. Nosaukums/Adrese
1. Jaunatnes iela (pašvaldības
iela)
2. Rožlejas
3. Lilijas
4. Jānīši
5. Purvaine
6. Satiksmes mezgls A8 – P93
(valsts ceļš)

Kadastra numurs
54440070049

Kadastra apzīmējums
54440070049

54440070051
54440070052
54440070303
54440040058
54440070363

54440070051
54440070052
54440070303
54440070185
54440070361

2.4. Teritorijas atļautā un plānotā izmantošana saskaņā ar Ozolnieku
novada teritorijas plānojumu
Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas
plānojumu, kas apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 2014. gada 12. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2014 “Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”. Saskaņā ar šī plānojuma prasībām detālplānojuma teritorija
atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā DzS2. Tā robežojas ar Savrupmāju apbūves
teritorijām DzS2 un DzS, ar Transporta infrastruktūras teritorijām TR (Jaunatnes iela,
Valsts autoceļš A8), ar Dabas un apstādījumu teritoriju DA3.
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Attēls Nr. 4. Detālplānojuma teritorijas un pieguļošo teritoriju atļautā izmantošana.
Avots Ozolnieku novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte.
https://ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums
Detālplānojuma izstrādes gaitā no 2020. gada 2. jūnija tika uzsākta Ozolnieku novada
Teritorijas plānojuma, kas tika apstiprināts 2020. gada 12. marta Ozolnieku novada
domes sēdē, īstenošana.

Attēls Nr. 5. Detālplānojuma teritorijas un pieguļošo teritoriju atļautā izmantošana.
Avots Ozolnieku novada teritorijas plānojums. Ānes, Raubēnu un Teteles ciemu
teritoriju funkcionālais zonējums. https://ozolnieki.lv/files/pages/66/9297/anesteteles-raubenu-ciemu-funkcionalais-zonejums_ELG.pdf
Saskaņā ar Ozolnieku novada Teritorijas plānojumu un sasitošajiem noteikumiem Nr.
5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti 2020. gada 12. marta Ozolnieku
novada domes sēdē, detālplānojuma teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā
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JC. Tā robežojas ar Savrupmāju apbūves teritorijām DzS1, ar Transporta
infrastruktūras teritorijām TR, ar Dabas un apstādījumu teritoriju DA.
Detālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums, uzsākot detālplānojuma izstrādi,
atbilstoši Ozolnieku novada domes 2014. gada 12. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 11/2014 “Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, bija Savrupmāju apbūves teritorija DzS2.
DzS2 funkcionālajā zonējumā atļauta šāda izmantošana:
- savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju),
- saimniecības ēku apbūve.
DzS2 atļautā papildizmantošana ir:
- pakalpojumu objektu, kura darbība saskaņota pašvaldībā, izvietošana esošās
ēkās,
- tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve,
- tūrisma un atpūtas objektu apbūve,
- publiska ārtelpa.
Nosacījumi teritorijas izmantošanai:
Apbūves parametrs
Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā zemes vienības fronte
Apbūves maksimālais augstums
Maksimālais stāvu skaits
Būvlaide

DzS2
1500m²
40%
60%
25m
14m
3 stāvi
6m

Citas prasības Savrupmāju apbūves teritoriju apbūvei:
- vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu dzīvojamo ēku,
- plānojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas, jāparedz:
- inženiertehniskās apgādes risinājumi – energoapgādes jaudas,
teritorijas centralizētās ūdens ņemšanas vietām, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām un citiem nepieciešamajiem inženiertehniskās
apgādes objektiem, pēc iespējas paredzot inovatīvus un videi
draudzīgus risinājumus,
- transporta infrastruktūras risinājumi, kas nodrošina iekšējā ielu
tīkla sasaisti ar ārējo ceļu tīklu un optimālākos pieslēgumus valsts
autoceļiem,
- sasniedzamība ar sabiedrisko transportu un sasaiste ar
tuvākajiem pakalpojumu centriem,
- minimālā pakalpojumu klāsta saņemšanas iespējas,
- teritorijas
pārvaldības
nodrošinājums
(ielu
un
inženierkomunikāciju uzturēšana un apsaimniekošana, atkritumu
savākšana u.c.),
- iedzīvotāju rekreācijas iespējas,
- esošās vasarnīcas atļauts pārveidot par dzīvojamām ēkām, ja ir
iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasības un ir veikta
teritorijas inženiertehniskā sagatavošana,
- minimālo zemes vienības fronti gar (līdztekus) valsts
autoceļiem nosaka atbilstoši satiksmes drošības prasībām
piebraukšanas un redzamības nodrošināšanai.
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Detālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums, saskaņā ar Ozolnieku novada
Teritorijas plānojumu un sasitošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 “Ozolnieku novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
kas apstiprināti 2020. gada 12. marta Ozolnieku novada domes sēdē, detālplānojuma
teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorija JC.
JC funkcionālajā zonējumā atļauta šāda izmantošana:
- savrupmāju apbūve,
- rindu māju apbūve,
- daudzdzīvokļu māju apbūve,
- biroja ēku, tirdzniecības un vai pakalpojumu objektu apbūve,
- tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve,
- kultūras iestāžu apbūve,
- sporta ēku un būvju apbūve,
- aizsardzības un drošības iestāžu apbūve,
- izglītības un zinātnes iestāžu apbūve,
- veselības aizsardzības iestāžu,
- sociālās aprūpes iestāžu apbūve,
- dzīvnieku aprūpes iestāžu,
- reliģisko organizāciju ēku apbūve,
- labiekārtota publiska ārtelpa.
Apbūves parametrs
JC
Minimālā jaunveidojamā zemes vienības Nav noteikta,
platība
Savrupmāju apbūvei saskaņā ar
11.atrunu DzS1 1000 m²
Apbūves blīvums
70 %
Minimālā brīvā teritorija
30 %
Apbūves maksimālais augstums
20 m
Maksimālais stāvu skaits
6 stāvi
Ievērojot, ka detālplānojuma teritorijā ir plānota savrupmāju apbūve, saskaņā ar
Ozolnieku novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 4.5.1.4. punkta 11.atrunu dzīvojamai apbūvei piemērojami DzS un DzM
apbūves parametri. Tā kā detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā atrodas funkcionālais
zonējums DzS1, arī detālplānojuma teritorijai būtu piemērojami DzS1 funkcionālā
zonējuma parametri.
2.5. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi
Detālplānojuma teritorijā, pamatojoties uz apgrūtinājumu plānā un topogrāfiskajā
plānā ietverto informāciju ir apzinātas aizsargjoslas un citi esošie apgrūtinājumi
(teritorijas vai objekti). Tie attēloti grafiskās daļas plānā Nr. 1 “Esošā situācija”.
Apgrūtinājumu plānā ir uzrādīta ekspluatācijas aizsargjosla gar valsts galvenajiem
autoceļiem. Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu Ānes ciemā ir
noteiktas ielu sarkanās līnijas, tādēļ noteiktā aizsargjosla ir likvidējama. Lai
samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu
transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu
joslu, detālplānojumā ir noteiktas būvlaides.
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3. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums
3.1. Teritorijas apbūves struktūra un sadalījums
Detālplānojuma teritorija ir plānota dzīvojamo ēku kompleksai apbūvei, kas
organizējama ap jaunveidojamu piebraucamo ielu - Dīķmales ielu. Paredzēts izveidot
5 zemes vienības savrupmāju apbūvei. Piekļuve visām jaunveidojamām zemes
vienībām ir organizējama no piebraucamās ielas, kas pieslēdzama Jaunatnes ielai un
noslēdzama ar apgriešanās laukumu. Teritorija, kurā ir izvietojama piebraucamā iela
un plānotās inženierkomunikācijas, ir nodalāma kā atsevišķa zemes vienība.
Jaunveidojamo zemes vienību konfigurācija ir veidota ievērojot esošo dabas (grāvis koplietošanas meliorācijas sistēmas atzars) un inženierkomunikāciju (elektropārvades
līnijas) objektu izvietojumu, kā arī ievērojot aizsargjoslas un tajās noteiktos
saimnieciskās darbības ierobežojumus:
- lielākā zemes vienība Nr.1. 7909 m² platībā ir veidojama pie valsts autoceļa
A8 un Jaunatnes ielas krustojuma. Zemes vienības Nr.1. lielākā daļa atrodas
VAS “Latvijas Valsts ceļi” prognozētajā trokšņa robežlielumu pārsniegumu
zonā, bet paredzot trokšņa samazināšanas pasākumus dzīvojamo apbūvi
iespējams izvietot ne tuvāk kā 50m no autoceļa A8 nobrauktuves ass līnijas,
- starp detālplānojuma teritorijas robežu, Jaunatnes ielu un jaunveidojamo
piebraucamo ielu ir veidojama zemes vienība Nr.5. 2657 m² platībā,
- trīs zemes vienības ar platību ne mazākās par 1500 m² veidojamas pie
detālplānojuma D robežas.
Apbūve detālplānojuma teritorijā ir veidojama kā tradicionāla, Jaunatnes ielas ainavai
raksturīga savrupmāju apbūve. Galvenās fasādes ēkām ir orientējamas pret iebraucamo
ielu, zemes vienībām Nr.1. un Nr. 5. arī pret Jaunatnes ielu ir veidojamas arhitektoniski
augstvērtīgas fasādes.
Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 4.5.1.4. punkta 11.atrunu ēkas detālplānojuma teritorijā ir
veidojamas ne augstākas par 2 stāviem un nepārsniedzot 10 m. Zemes vienībās
iespējams izvietot savrupmājas un to funkcionēšanai nepieciešamas saimniecības ēkas.
Tā kā detālplānojuma teritorija atrodas tiešā Valsts autoceļa A8 tuvumā, dzīvojamo
ēku būvniecībā ir jāpielieto būvmateriāli un tehnoloģijas, kas telpās samazina
iespējamo apkārtējās vides troksni nodrošinot 2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības par trokšņa
robežlielumu nepārsniegšanu ēkās. Zemes vienībā Nr. 1. apbūvi drīkst izvietot ne
tuvāk par 50m no autoceļa A8 nobrauktuves Nr.1 ass līnijas. Ja zemes vienībā tiks
izvietota dzīvojamā ēka, gar robežu ar Valsts autoceļu A8 ir paredzami trokšņa
samazināšanas pasākumi (trokšņu slāpējošas sienas, vairākpakāpju koku un krūmu
stādījumi trokšņa līmeņa samazināšanai), kas nodrošinās trokšņa robežlielumu
nepārsniegšanu ne ēkās, ne vidē. Prettroķšņu risinājumus precizē attiecīgo
būvprojektu izstrādes stadijā.
Teritorijā ir precizēta viena funkcionālā zona - Jauktas centra apbūves teritorija (JC),
kurā noteikti konkrēti apbūves parametri un atļautā izmantošana JC (DzS1). Papildus
tiek noteikta Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kas nepieciešama., lai
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nodrošinātu transporta organizāciju un perspektīvē inženiertehnisko apgādi.
Funkcionālā zonējuma risinājumu un teritorijas dalījuma risinājumu skatīt grafiskās
daļas plānā Nr.2. “Teritorijas sadalījums un funkcionālais zonējums”.
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas bilance

1.
2.

Kopējā teritorijas platība
Jauktas centra apbūves teritorija JC (DzS1)
Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)

Platība, ha
1,9518
1,8097
0,1421

%
100
92,8
7,2

Visā detālplānojuma teritorijā veicot būvniecību un veicot labiekārtojuma darbus,
jānodrošina vides pieejamība katrai jaunveidojamai zemes vienībai. Vides pieejamības
pasākumi ir jānodrošina saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām.

Attēls Nr. 6. Detālplānojuma teritorijas sadalījums un funkcionālais zonējums

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” prasībām.
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3.2. Inženierkomunikāciju pieslēgumu un izvietojumu risinājums
Esošais inženierkomunikāciju nodrošinājums
Detālplānojuma teritorija pašlaik netiek saimnieciski aktīvi izmantota. Pagaidu
būvēm ir nodrošināts elektrības pieslēgums. Teritoriju šķērso 0,4kV, 20kV un 110kV
elektropārvades līnijas, kuru novietojums un aizsargjoslas ir saglabājami. Jaunatnes
ielā ir izbūvēts Ø110 ūdensvads un izveidots Ø32 atzars līdz detālplānojuma
teritorijas robežai.
Esošais un perspektīvais inženiertīklu izvietojums teritorijas inženiertehniskajai
apgādei ir attēlots grafiskās daļas plānā Nr. 3. “Inženierkomunikāciju plāns”.
Visu inženiertīklu 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.
Ūdensapgāde, ugunsdzēsības ūdensapgāde
Ūdensapgādes risinājumi veidoti, balstoties uz SIA “Ozolnieku KSDU” 2020. gada
13. jūlijā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-11/175, kā arī uz spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
Ūdensapgāde detālplānojuma teritorijā ir risināma, pieslēdzoties centralizētajam
Ø110 ūdensvadam, kas atrodas Jaunatnes ielā. Piebraucamās ielas šķērsprofilā ir
paredzēta vieta ūdensapgādes komunikāciju izvietošanai. Ūdensvada atzari uz katru
apbūves gabalu ir izbūvējami no PE materiāla caurules, ar spiediena stiprību PN 16.
Paredzēts izbūvēt siltinātu, rūpnieciski ražotu komercuzskaites aparāta merītājaku uz
katru jaunveidojamo zemes vienību.
Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
30.jūnija noteikumu Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
“Ūdensapgādes būves” prasībām. Ugunsdzēsības darbu nodrošinājumam
detālplānojuma teritorijā ir izmantojams izbūvētais hidrants Jaunatnes ielā, kas
atrodas aptuveni 100m attālumā no Jaunatnes ielas un jaunveidojamās Dīķmales ielas
krustojuma.
Plānoto ūdens apgādes tīklu un objektu izvietojumu skatīt grafiskās daļas plānā Nr.
3. “Inženierkomunikāciju plāns”. Ūdens patēriņu precizē turpmākās projektēšanas
procesā (būvprojekta izstrādes ietvaros).
Apgrūtinājumus attiecībā uz ūdensapgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
Saimnieciskā kanalizācija
Saimnieciskās kanalizācijas risinājumi veidoti, balstoties uz SIA “Ozolnieku KSDU”
2020. gada 13. jūlijā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-11/175, kā arī uz
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
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Līdz detālplānojuma teritorijai nav izbūvēti centralizētās sadzīves notekūdeņu
kanalizācijas tīkli. Saimnieciskās kanalizācijas aizvadīšana ir risināma, perspektīvē
pieslēdzoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai Jaunatnes ielā.
Pagaidu variantā katrā zemes vienībā ir izvietojami lokāli kanalizācijas notekūdeņu
krājrezervuāri vai individuālas bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises.
Tā kā visas jaunveidojamās zemes vienības robežojas ar esošiem grāvjiem, attīrītie
sadzīves kanalizācijas notekūdeņi ir novadāmi detālplānojuma teritorijā esošajā
grāvju sistēmā.
Lokālo notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas ietaišu būvniecība veicama saskaņā ar
pašvaldībā akceptētu būvprojektu. Tās ir reģistrējamas pašvaldībā un ekspluatējamas
atbilstoši pašvaldības sasitošajiem noteikumiem.
Jaunveidojamās zemes vienībās lokālā kanalizācijas sistēma ir novietojama tā, lai
perspektīvē būtu iespējams pieslēgties centralizētajiem notekūdeņu savākšanas
tīkliem. Piebraucamās ielas šķērsprofilā ir norādīta vieta saimnieciskās kanalizācijas
komunikācijām.
Sadzīves notekūdeņu novadīšanai paredzētās izsmeļamās/bioloģiskās kanalizācijas
sistēmas risinājumu un novietojumu precizē attiecīgā būvprojekta izstrādes stadijā.
Plānoto kanalizācijas tīklu izvietojumu skatīt grafiskās daļas plānā Nr.3.
“Inženierkomunikāciju plāns”.
Apgrūtinājumus attiecībā uz kanalizācijas objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
Meliorācija un virszemes ūdeņu novadīšana
Līdz detālplānojuma teritorijai nav izbūvēti centralizētie lietusūdeņu kanalizācijas
tīkli. Lietusūdens savākšanas un novadīšanas nepieciešamība un veidi izvērtēti, ņemot
vērā teritorijas apstākļus un lietusūdens novadīšanas sistēmu pieejamību.
Meliorācija un virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumi paredzēti atbilstoši VSIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
2019. gada 13. jūnija izsniegtajiem nosacījumiem Nr.Z-1-12/880 detālplānojuma
izstrādei, kā arī ņemot vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Veicot nekustamā
īpašuma “Dīķmales” detālplānojuma izstrādi, ir ievēroti šādi nosacījumi:
-projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās
objektam piegulošās platībās,
-jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem
tehniskais risinājums,
- nepieciešamības gadījumā veikt meliorācijas sistēmu izbūvi. Meliorācijas sistēmu
izbūves projektu izstrādāt sertificētam meliorācijas sistēmu speciālistam,
- nav pieļaujama neattīrītu lietus un kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas
sistēmās,
- plānojot meliorācijas sistēmu izbūvi, jāpieprasa VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi.
Detālplānojuma risinājumos ir paredzēts esošos grāvjus saglabāt. Jaunveidojamo
zemes vienību īpašnieku pienākums ir esošos grāvjus kopt un uzturēt atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Detālplānojuma risinājumi neparedz esošās meliorācijas
sistēmas pārbūvi un neparedz jaunas sistēmas izbūvi.
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Detālplānojuma teritorijas vidusdaļā esošo grāvi paredzēt šķērsot ar jaunveidojamo
ielu, veidojot caurteku. Caurtekas risinājums izstrādājams ielas būvprojekta izstrādes
procesā.
Visas jaunveidojamās savrupmāju apbūves zemes vienības robežojās ar esošu grāvi koplietošanas meliorācijas sistēmas atzariem, kas nodrošina lietus ūdens savākšanu.
Tā kā detālplānojuma paredzēts izvietot savrupmājas, lietus ūdeņus paredzēts infiltrēt
gruntī. Ja lietus ūdeņi tiks paredzēti novadīt uz grāvjiem, ir jāparedz lietus ūdeņu
attīrīšana. Izstrādājot būvprojektus, ir precizējami virszemes ūdeņu novadīšanas
risinājumi.
Virszemes ūdeņi no brauktuves dabīgā veidā ir infiltrējami apzaļumotajās joslās
brauktuves abās pusēs un ievalkā, kas uztver liekos virszemes ūdeņus un nodrošina to
pakāpenisku infiltrāciju un iztvaikošanu. Ievalka ir izvietojama gar brauktuvi visā ielas
garumā. Jaunveidojamās zemes vienībās gar jaunveidojamo ielu teritorijā starp
sarkano līniju un būvlaidi ir veidojams grāvis virszemes ūdeņu novadīšanai un sniega
kušanas notecei. Grāvis ir veidojams ar kritumu detālplānojuma teritorijas vidusdaļā
esošā grāvja virzienā. Virszemes ūdeņu novadīšanas risinājumus precizē
jaunevidojamās ielas būvprojekta izstrādes stadijā.
Virszemes ūdens novadīšanas objektu izvietojumu skatīt grafiskās daļas plānā Nr. 3.
“Inženierkomunikāciju plāns”.
Apgrūtinājumus attiecībā uz lietusūdens objektiem nosaka saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Elektroapgāde
Detālplānojuma risinājumi veidoti, balstoties uz AS “Augstsprieguma tīkls”
2019. gada 5. jūnija izsniegtajiem nosacījumiem Nr.2.5/2019/2192 detālplānojuma
izstrādei, kā arī AS “Sadales tīkls” 2019. gada 18. jūnija nosacījumiem detālplānojuma
izstrādei Nr.30AT30-05/693, kā arī uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Detālplānojuma teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls” piederoši elektroapgādes objekti0,4 kV un 20 kV elektropārvades līnijas un brīvgaisa transformators TP6450.
Elektroapgādes objektu novietojums un noteiktās aizsargjosla ir saglabājami.
Detālplānojuma teritorijas nodrošinājumam ar elektroapgādi ir veicams pieslēgums
esošajam brīvgaisa transformatoram TP6450, kas atrodas detālplānojuma teritorijā pie
robežas ar Jaunatnes ielu. No brīvgaisa transformatora TP 6450 ir veidojama
elektropārvades pazemes kabeļu līnija Jaunatnes ielas sarkanajās līnijās līdz
jaunveidojamai ielai.
Savrupmāju nodrošināšanai ar elektroapgādi ir veidojamas divas 0,4kV
elektropārvades pazemes kabeļu līnijas, kuras paredzēts izvietot piebraucamās ielas
teritorijā starp sarkanajām līnijām,un ievadsadalnes pie katras apbūvei paredzētās
zemes vienības.
Detālplānojuma teritorijā paredzēts vienmērīgi izvietot savrupmājas ar paredzamo
jaudu ne lielāku par 32 A. Sadalnes ir izvietojamas jaunveidojamās Dīķmales ielas
sarkanajās līnijās drošās un apkalpojošam personālam brīvi pieejamās vietās.
Detālplānojuma teritoriju šķērso AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas
publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija,
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kas ir saglabājama un ievērojami saimnieciskā darbības aprobežojumi tās aizsargjoslā.
Detālplānojuma risinājumos nav paredzēta ēku un būvju izvietošana 110 kV
elektrolīnijas aizsargjoslā.
Nepieciešamības gadījumā būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 110 kV
elektrolīnijas aizsargjoslā, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no AS
“Augstsprieguma tīkls”. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30
metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS
“Augstsprieguma tīkls” darbu izpildes projektu.
Detālplānojuma elektroapgādes nodrošināšanai ir jāievēro, ka elektroapgādes
projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK
2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales būvju noteikumi”.
Ja, veicot zemes darbus, juridiskās vai fiziskās personas konstatē kabeli, kurš nav
norādīts darbu veikšanas tehniskajā dokumentācijā, tās pārtrauc zemes darbus un
nodrošina kabeļa saglabāšanu, kā arī nekavējoties ziņo par to elektrisko tīklu
īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai.
Ekspluatējot elektrotīklus, jāievēro prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka
MK 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” un to grozījumi.
Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošana un energoapgādes objektu
lietošana ir veicama saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām.
Detālplānojuma risinājumi nodrošina piekļūšanu pie esošajiem un plānotajiem
energoapgādes objektiem AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”
personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.
Plānoto elektroapgādes risinājumu
“Inženierkomunikāciju plāns”.

skatīt

grafiskās

daļas

plānā

Nr.3.

Apgrūtinājumus attiecībā uz elektroapgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
Gāzes apgāde
Šobrīd objektus detālplānojuma teritorijā nav iespējams nodrošināt ar gāzes apgādi.
Plānotie gāzes apgādes risinājumi veidoti, balstoties uz AS “Gaso” 2019. gada 14.
jūnija nosacījumiem Nr. 15.1-2/2328 detālplānojuma izstrādei un spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
Perspektīvai gāzes apgādes nodrošināšanai detālplānojuma teritorijā ir paredzēta
iespēja izbūvēt perspektīvo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 MPa. Projektējamā
gāzes vada novietne iespējama piebraucamās ielas teritorijā starp sarkanajām līnijām
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Katrai projektētajai zemes vienībai paredzēta iespēja pieslēgties pie sadales gāzesvada.
Katram patērētājam gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietnes ir
izvietojamas uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas.
Katram patērētājam jaunveidojamā zemes vienībā atsevišķi iespējams izbūvēt gāzes
pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa.
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Izstrādājot būvprojektus katram objektam, ir nepieciešams saņemt tehniskos
noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei AS “Gaso” Sabiedrības Perspektīvās
attīstības daļā.
Plānoto gāzes apgādes tīklu risinājumu skatīt grafiskās daļas plānā Nr.3.
“Inženierkomunikāciju plāns”.
Apgrūtinājumus attiecībā uz gāzes apgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
Elektronisko sakaru nodrošinājums
Elektronisko sakaru risinājumi izstrādāti, pamatojoties uz SIA “Tet” 2021.gada
11.februāra izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr. PN-126142un
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Tiešā detālplānojuma teritorijas tuvumā nav iespējams veidot pieslēgumu optiskajam
sakaru tīklam un nodrošināt ar šo inženierinfrastruktūru objektus detālplānojuma
teritorijā.
Detālplānojuma teritorijā ir norādīts perspektīvais elektronisko sakaru tīklu (kabeļu
kanalizācija) izvietojums piebraucamās ielas šķērsprofilā.
Plānoto elektronisko sakaru
“Inženierkomunikāciju plāns”.

risinājumu

skatīt

grafiskās

daļas

plānā

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

Attēls Nr. 7. Inženierkomunikāciju shēma
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3.3. Transporta organizācijas risinājums
Piekļuve detālplānojuma teritorijai ir nodrošināta no esošā Ānes ciema ielu tīkla - no
Jaunatnes ielas, ar ko detālplānojuma teritorija robežojas ziemeļos. Piekļūšana
jaunveidojamām zemes vienībām ir veidojama no jaunveidojamās piebraucamās ielas
- Dīķmales ielas, kas pieslēdzas Ozolnieku novada pašvaldības ielai - Jaunatnes ielai.
Piebraucamā iela ir veidojama kā strupceļš, kas noslēdzams ar apgriešanās laukumu
12 m x 12 m.
Piebrauktuves jaunizveidotajām apbūves zemes vienībām precizējamas turpmākajā
projektēšanas gaitā.
Detālplānojuma teritorijā plānotā iela (Dīķmales iela) ir E kategorijas iela (vietējas
nozīmes). Plānotais automašīnu skaits visā detālplānojuma teritorijā, realizējot
attīstības ieceri pilnā apjomā, ir ~5-10 automašīnas.
Tā kā detālplānojuma teritorija ir veidojama kā dzīvojamā zona, kur priekšroka ir
gājējiem un velosipēdistiem, piebraucamā iela veidojama paredzot samazinātu auto
transporta pārvietošanās ātrumu un organizējot visa veida transporta un gājēju kustību
pa vienotu cietā seguma brauktuvi 5 m platumā. Piebraucamajai ielai ir pielietojami
saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem noteikti marķējumi, kas nepieciešami
dzīvojamās zonas apzīmēšanai.

Attēls Nr. 8. Jaunveidojamās piebraucamās Dīķmales ielas šķērsprofils
Piebraucamās ielas un inženierkomunikāciju izbūvei ir nodalāma zemes vienība 8 m
platumā. Zemes vienībā ir izvietojama brauktuve 5 m platumā un perspektīvās
inženierkomunikācijas.
Būvlaide noteikta 6 m no Jaunatnes ielas sarkanajām līnijām un 4 m no piebraucamās
ielas sarkanās līnijas.
Virszemes ūdeņu novadīšanai ielas sarkanajās līnijās paredzēta ievalka. Palielinātu
virszemes ūdeņu novadīšanai un sniega kušanas ūdeņu novadīšanai jaunveidojamās
zemes vienībās starp būvlaidi un ielas sarkano līniju ir veidojams grāvis ar kritumu
detālplānojuma teritorijas vidusdaļā esošā grāvja virzienā. Virszemes ūdeņu
novadīšanas risinājumus precizē jaunveidojamās ielas būvprojekta izstrādes stadijā.
Jaunveidojamās ielas apsaimniekošanai ielas pagriezienā detālplānojuma teritorijas
vidusdaļā ielas sarkanajās līnijās ir saglabājams brīvs trijstūrveida laukums ielas
apsaimniekošanas materiālu (smilts) un sniega novietošanai.
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Transporta infrastruktūras un perspektīvo inženiertīklu risinājumu skatīt grafiskās
daļas plānā Nr. 3. “Inženierkomunikāciju plāns”, ielas sarkano līniju plānu skatīt
grafiskās daļas plānā Nr.4. “Sarkano līniju plāns un adresācijas priekšlikumi”

4. Adresācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
priekšlikums
Detālplānojuma risinājums paredz nekustamā īpašuma sadalīšanu kopumā sešās
zemes vienībās, no kurām:
- Piecas zemes vienības (no Nr.1. līdz Nr.5.) ir plānotas savrupmāju apbūvei,
funkcionālais zonējums – Jauktas centra apbūves teritorija JC (DzS1),
- Viena zemes vienība (Nr.6) tiek paredzētas satiksmes infrastruktūras
attīstībai- jaunviedojamā Dīķmales iela, funkcionālais zonējums - Transporta
infrastruktūras teritorija TR.
Adresācijas priekšlikumus skatīt grafiskās daļas plānā Nr.4. “Sarkano līniju plāns un
adresācijas priekšlikums”

Attēls Nr. 9. Adresācijas priekšlikums
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5. Izvērtējums par detālplānojuma risinājumu ietekmi uz blakus
esošajām teritorijām
Detālplānojuma risinājumi atbilst spēkā esošā Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma prasībām.
Detālplānojuma risinājumi ir plānoti, lai uzlabotu detālplānojuma teritorijas vides
kvalitāti un, lai nepasliktinātu blakus esošo teritoriju vides un estētisko kvalitāti:
-

detālplānojumā plānotā savrupmāju apbūve papildinās esošo Jaunatnes ielas
savrupmāju apbūvi, tādējādi veidojot vienotu savrupmāju apbūves kvartālu,
plānotās dzīvojamās mājas plānots izvietot pie piebraucamās ielas, attālināti
no D robežas. Tuvināti D robežai plānots izvietot augļu un sakņu dārzus.
Tādejādi nav paredzama saimnieciskās darbības ietekme uz fiziskai personai
piederošu dabas teritoriju, kurā atrodas ūdenskrātuve – Jāņu dīķis.

6. Apgrūtinātās teritorijas un objekti
Detālplānojumā ir noteiktas visa veida esošās un perspektīvās aizsargjoslas.
Aizsargjoslu lielumi ir noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likuma un konkrēto
aizsargjoslu noteikšanas metodikas prasībām.
Plānotās inženierkomunikācijas paredzēts izvietot ielu sarkano līniju teritorijās, kur
ir nodrošināma visu inženierkomunikāciju droša ekspluatācija. Plānotās aizsargjoslas
un to aizņemtās platības pēc detālplānojuma realizēšanas skatīt grafiskās daļas plānā
Nr.3. “Teritorijas sadalījums un funkcionālais zonējums”.
Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosakāmas turpmākās
projektēšanas un inženiertīklu izbūves gaitā, atbilstoši inženiertīklu faktiskajam
izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.
Pēc Detālplānojuma realizācijas plānoti šādi izmantošanas apgrūtinājumi:
-

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV,
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 110 kV,
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju,
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu,
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju.
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