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IEVADS 

Ozolnieku novada teritorijas plānojums (turpmāk – Teritorijas plānojums) ir Ozolnieku 

novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 

teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā 

infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas 

izmantošanas nosacījumi. Lēmums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un 

Darba uzdevuma apstiprināšanu pieņemts 2018. gada 12. aprīlī. Ozolnieku novada 

teritorijas plānojums sastāv no  Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafiskās daļas. 

Paskaidrojuma raksts ietver spēkā esošā Ozolnieku novada teritorijas plānojuma un 

tā īstenošanas izvērtējumu, kā arī Ozolnieku novada teritorijas plānojuma risinājumu 

aprakstu un tā atbilstību Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības teritorijas 

izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, apbūves parametrus un citas prasības. Grafisko 

daļu veido novada karte, kur attēlots funkcionālais zonējums, aizsargjoslas un dažādi 

infrastruktūras objekti un teritorijas. Karte sastādīta, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās 

informācija aģentūras 2009. gadā un 2017. gadā sagatavotās topogrāfiskās kartes 

mērogā 1:10000.  

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi ir apkopoti visi ar Teritorijas plānojumu 

saistīti dokumenti un materiāli.   

Ozolnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi ir Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa. 
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES TIESISKAIS 

PAMATOJUMS 

Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar: 

1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu;  

2. Zemes pārvaldības likumu;   

3. Attīstības plānošanas sistēmas likumu; 

4. MK 2009. gada 25. augusta noteikumiem “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”; 

5. MK 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka plānošanas dokumenta 

sastāvu un izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas plānojuma izstrādei, izmantojot 

vienotu valsts informācijas sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmu (turpmāk - TAPIS).  

6. MK 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk arī VAN) noteiktajām vienotajām 

normām teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, funkcionālajās zonās 

atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas veidiem, jaunveidojamo zemes vienību 

minimālajām platībām u.c. normām.  

Saskaņā ar 2018. gada 10. jūlija Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 4-02/36 

teritorijas plānojumam piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.  
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SPĒKĀ ESOŠĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA, 

DETĀLPLĀNOJUMU UN LOKĀLPĀNOJUMA IZVĒRTĒJUMS 

Būvniecības aktivitāte 

Lai izvērtētu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, ļoti būtisks rādītājs ir  notikušie 

un plānotie būvniecības procesi, kas liecina par novada attīstību kopumā. Pēc 

Ozolnieku novada pašvaldības būvvaldes datiem laika posmā no 2014. gada, 

būvniecības process ir aktīvs, neliels kritums ir vērojams 2016. gadā un 2017. gadā, jo 

salīdzinoši ar 2015. gadu ir izsniegts par 11 būvatļaujām mazāk (sk. 1. attēlu).  

 

1. attēls. Izsniegtās būvatļaujas 

Ja salīdzina objektus, kas ir pieņemti ekspluatācijā, tad redzam, ka 2014. gadā ir 

pieņemts visvairāk objektu ekspluatācijā, turpretim 2015. gadā ir vismazāk.  Tomēr 

2016. gadā un 2017. gadā ekspluatācijā pieņemto būvju ir vairāk kā 2015. gadā. Var 

secināt, ka būvniecība kopumā ir stabila, jo ir gan kāpumi, gan kritumi (sk. 2. attēlu). 

 

2. attēls. Ekspluatācijā pieņemto būvju skaits 
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Funkcionālās zonas 

Saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 17. punktu, ir noteiktas 12 

funkcionālās zonas.  

Spēkā esošajā Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas 

atbilst Ministru kabineta noteikumu punktam, līdz ar to nav nepieciešamība tās pielāgot 

aktuālajam normatīvajam regulējumam (sk. 1. tabulu). 

Funkcionālais zonējums attēlots Grafiskajā daļā. Detalizētu katras funkcionālās  zonas 

atļauto izmantošanu (galveno un papildizmantošanu), jaunveidojamo zemes vienību 

zemes minimālās platības un apbūves parametrus skatīt Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos. 

 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 25. punktu, savrupmāju apbūves 

teritorijas funkcionālā zona noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam 

dzīvesveidam. Paredzot atbilstošu infrastruktūru un tās galvenais izmantošanas veids 

ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Šī funkcionālā zona ir pieļaujama tikai ciemu 

teritorijās. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju 

savrupam dzīvesveidam, paredzot tai atbilstošu infrastruktūru. Galvenais izmantošanas 

veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. 

Spēkā esošajā Ozolnieku novada teritorijas plānojumā šī funkcionālā zona ir noteikta 

kā Savrupmāju apbūve (DzS) ar apakšzonām (DzS1, DzS2, DzS3).  

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) galvenais izmantošanas veids ir - savrupmāju 

(t.sk. dvīņu māju, rindu māju) un saimniecības ēku apbūve. Kā papildizmantošana šajās 

teritorijās ir atļauta pakalpojumu objektu, kura darbība saskaņota pašvaldībā, 

izvietošana esošās ēkās, izvietošana. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 

ir 800 m2. Minētā zona atrodas galvenokārt esošo ciemu centros. Zemes vienības ir 

galvenokārt ar esošo apbūvi.  
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1. tabula  

Funkcionālo zonu tabula 

Funkcionālais zonējums saskaņā ar MK 

30.04.2013. noteikumiem Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 
 

Spēkā esošajā Ozolnieku novada 

teritorijas plānojumā noteiktā plānotā 

(atļautā) teritorijas izmantošana  

  

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

 

Savrupmāju apbūve (DzS, DzS1, DzS2, DzS3)  

 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

 

 

Mazstāvu dzīvojamo māju apbūve (DzM) – 

Savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju) un 

daudzdzīvokļu (līdz trim stāviem) māju, kā arī 

saimniecības ēku apbūve 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

(DzD) 

 

Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve (DzD) -  

(četri un vairāk stāvi) 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

 

Publiskās apbūves teritorija (P) 

 

 

Publiskā apbūve (P) 

 

 

Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1) 

Rūpnieciskā apbūve (R, R1, R2): 

- Rūpnieciskās apbūve (R) 

- Atkritumu apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu apbūve (R1) 

- Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

(R2) 

 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) 

 

 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) 

Dabas teritorija (DA, DA1) 

 

 

 

 

Dabas teritorija (DA, DA1, DA2, DA3) 

- publiskā ārtelpa ar labiekārtojumu - 

parki, skvēri, krastmalas DA) 

- mežaparki (DA1) 

- kapsētas (DA2) 

- dabas pamatnes teritorija bez 

labiekārtojuma, atļauta tūrisma un 

atpūtas iestāžu apbūve (t.sk.īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas) (DA3) 

 

Mežu teritorija (M) 

 

 

Mežu teritorija (M) 

 

 

Lauksaimniecības teritorija (L) 

 

Lauksaimniecības teritorija (L) 

 

Ūdeņu teritorija (Ū) 

 

 

Ūdeņu teritorija (Ū) 

 

 

Apakšzonas DzS1 un DzS2 noteikta teritorijām, kas atrodas nostāk no blīvi 

apdzīvotiem, jau vēsturiski izveidotiem savrupmāju kvartāliem. Šajās teritorijās kā 

papildizmantošana atļauta arī tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve un publiska 

ārtelpa. Apakšzonā DzS2 papildus iepriekš minētajam arī - tūrisma un atpūtas objektu 
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apbūve. Apakšona DzS3 noteikta bijušo dārzkopību sabiedrību teritorijā un tur atļauta 

dārza māju (vasarnīcu) apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 

apakšzonās DzS1 – 1200 m2, DzS2 – 1500 m2 un DzS3 – 600 m2. 

          

        

3.attēls. Savrupmāju apbūve Brankas  4.attēls Savrupmāju apbūve Ozolnieki           

(foto A. Straube 13.07.2018 un 10.12 .2018) 

 

Plānojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas jāparedz: 

1. 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; 

2. Transporta infrastruktūras risinājumi, kas nodrošina iekšējā ielu tīkla sasaisti ar ārējo 

ceļu tīklu un optimālākos pieslēgumus valsts autoceļiem; 

3. Sasniedzamība ar sabiedrisko transportu un sasaiste ar tuvākajiem pakalpojumu 

centriem; 

4. Minimālā pakalpojumu klāsta saņemšanas iespējas; 

5. Teritorijas pārvaldības nodrošinājums (ielu un inženierkomunikāciju uzturēšana un 

apsaimniekošana, atkritumu savākšana u.c.); 

6. Iedzīvotāju rekreācijas iespējas. 

Visaktīvākā dzīvojamo māju būvniecība kopš 2014. gada ir notikusi Ozolniekos, Ānē 

un Brankās (sk. 3. attēlu).  Tas izskaidrojams ar ciemu ģeogrāfisko novietojumu, t.i. tie 

atrodas salīdzinoši netālu no Jelgavas un Rīgas pilsētām, līdz ar to ir aktīvāks 

nekustamā īpašuma tirgus, jo nekustamos īpašumus iegādājas ne tikai novada 

iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no Jelgavas un Rīgas.  
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No apbūves brīvas zemes vienības savrupmāju apbūvei ir pieejamas Brankās, Cenās, 

Iecēnos. 

Ciemu nomalēs apbūve jau pielīdzināma lauku viensētām, jo zemes vienības ir ar 

samērā lielām platībām - 1 ha un vairāk.  

 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 27. punktu, mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz 3 stāviem, ko nosaka, lai 

nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Šī funkcionālā zona 

ir pieļaujama tikai ciemu teritorijās. 

Ozolnieku novada plānojumā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais 

izmantošanas veids ir Savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju) un daudzdzīvokļu 

(līdz trim stāviem) māju, kā arī saimniecības ēku apbūve. Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijā atļautā papildizmantošana ir - tirdzniecības un pakalpojumu objektu, 

Biroju ēku apbūve un publiskās ārtelpas izveidošana.  

Plānojot jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas jāparedz: 

1. 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; 

2. Sasniedzamība ar sabiedrisko transportu un sasaiste ar tuvākajiem pakalpojumu 

centriem; 

3. Minimālā pakalpojumu klāsta saņemšanas iespējas; 

4. Teritorijas pārvaldības nodrošinājums (ielu un inženierkomunikāciju uzturēšana un 

apsaimniekošana, atkritumu savākšana u.c.); 

5. Iedzīvotāju rekreācijas iespējas. 

Šajās teritorijās aizliegts izvietot noliktavas, ražotnes un citas palīgizmantošanas, kas 

saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu. 

Aizliegts veikt arī tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina dzīves vides apstākļus, rada 

traucējumus iedzīvotājiem un samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

Visas ēkas ir būvētas jau padomju laikos. Daudzdzīvokļu ēkas līdz trīs stāviem atrodas 

visos novada ciemos. Visblīvākā šo ēku apbūve ir koncentrējusies Branku, Teteles, 

Garozas un Emburgas ciemos. 
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5. attēls. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Ozolnieku  ciemā  

(foto A. Straube 10.12.2018) 

 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 30. punktu, daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas ir funkcionālā zona ar apbūvi no 4 un vairāk stāvi, ko nosaka, lai 

nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Šī funkcionālā zona 

ir pieļaujama tikai ciemu teritorijās. 

Daudzstāvu apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu (četri un 

vairāk stāvi) māju apbūve. Kā papildizmantošana šajās teritorijās atļauta - tirdzniecības 

un pakalpojumu objektu un biroju ēku apbūve un publiskās ārtelpas iekārtošana. 

 

6. attēls. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Ānes  ciems  

(foto A. Straube 13.07.2018) 

Aizliegts izvietot noliktavas, ražotnes un citas palīgizmantošanas, kas saistītas ar viegli 

uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī veikt tādu 
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saimniecisko darbību, kas pasliktina dzīves vides apstākļus, rada traucējumus 

iedzīvotājiem un samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

Ozolnieku novadā šai funkcionālai zonai atbilst Ozolnieku un Ānes ciemi, kuros ir 

vairākas daudzdzīvokļu ēkas no 4-6 stāviem (sk. 5. un 6. attēlu).  

Uz doto brīdi ir viena jaunuzcelta daudzdzīvokļu ēka Ozolniekos Saules iela 11, 

“Madaras nami”. Ēkai ir 4 stāvi. 

 

7. attēls. “Zaļais nams”,  Ozolnieku ciems  

(foto A. Straube 10.12.2018) 

 

Jaukta centra apbūves teritorijas (JC) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 33. punktu, Jauktas centra apbūves 

teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs 

jauktas izmantošanas spektrs, vai ko izmanto par ciema vai apkaimes centru, kā arī 

apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.  Šī funkcionālā zona ir 

pieļaujama tikai ciemu teritorijās (sk. 8. attēlu). 

Galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju), 

daudzdzīvokļu māju, biroju ēku, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, tūrisma un 

atpūtas iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, reliģisko organizāciju ēku, veselības 

aizsardzības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, kultūras iestāžu un sporta būvju apbūve, 

kā arī publiskās ārtelpas iekārtošana. Kā papildizmantošana atļauta īslaicīgas dzīvnieku 

aprūpes iestāžu, ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistītā apbūve un ar transporta 

apkalpojošo infrastruktūru saistītā apbūve (autoservisi, automazgātuves, DUS). 
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8. attēls. Jaukta centra apbūves teritorijas Ozolnieku ciemā 

(foto A. Straube 10.12.2018) 

Šajās teritorijās 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. 

Aizliegts izvietot saimniecības ēkas mājdzīvnieku turēšanai. 

 

Publiskās apbūves teritorijas (P) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 36. punktu, tās ir teritorijas, ko nosaka, 

lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu 

izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Publiskās apbūves teritorijas ir noteiktas gan ciemu teritorijās, gan arī ārpus to robežām, 

kur atbilstoši esošai izmantošanai izvietota šāda tipa apbūve. Publiskās apbūves 

teritoriju galvenais izmantošanas veids ir tirdzniecības un pakalpojumu objektu, biroju 

ēku, tūrisma un atpūtas iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, reliģisko 

organizāciju ēku, veselības aizsardzības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, sporta būvju 

un kultūras iestāžu apbūve, publiskā ārtelpa. Atļautā papildizmantošana ir 

daudzdzīvokļu māju, dzīvnieku īslaicīgas aprūpes iestāžu apbūve un vieglās rūpniecības 

uzņēmumu izvietošana esošajās ēkās, ja tas nepalielina transporta slodzi uz apkārtējām 

teritorijām. 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā tās ir apbūves teritorijas, uz kurām izvietotas valsts 

un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras iestādes, 

pastu, birojus, bankas, tirdzniecības iestādes, kafejnīcas, restorāni, klubi sporta būves 

u.tml. (sk. 9. un 10. attēlu). 
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Ozolnieku novada teritorijā publisko ēku būvniecība ir optimāla, kas apmierina 

sabiedrības pieprasījumu pēc tām.  Tiek izmatotas arī jau esošās publiskās ēkas.  

   

             9. attēls. Teteles pamatskola                       10. attēls. Ozolnieku vidusskola 

                                        (foto A. Straube 13.07.2018. un 10.12.2018)                                                     

 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R, R1, R2) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 39. punktu, tās ir teritorijas,  ko nosaka, 

lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu (vieglās rūpniecības, lauksaimnieciskās 

ražošanas uzņēmumi) darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, 

inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Rūpnieciskās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir rūpnieciskā apbūve un 

teritorijas izmantošana, tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana un ar transporta 

apkalpojošo infrastruktūru saistītā apbūve (autoservisi, automazgātuves, DUS). 

Rūpnieciskās apbūves teritoriju atļautā papildizmantošana ir biroju ēku, tirdzniecības 

un pakalpojumu objektu, aizsardzības un drošības iestāžu un noliktavu apbūve. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās ir noteiktas apakšzonas R1 un R2.  

Apakšzona R1 galvenais izmantošanas veids ir atkritumu apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu apbūve. Atļautā papildizmantošana - biroju ēku apbūve, 

tirdzniecības un pakalpojumu objektu, rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu, vieglās 

rūpniecības uzņēmumu un ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistītā apbūve 

(autoservisi, automazgātuves, DUS).  

Apakšzonas R2 galvenais izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve. Atļautā 

papildizmantošana biroju ēku un rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu apbūve. 

Šī funkcionālā zona galvenokārt ir kādreizējo kolhozu un padomju saimniecību apbūve 

(fermas, kaltes, darbnīcas u.c.). Liela daļa no šīm teritorijām ir pārbūvētas un tiek 
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izmantotas transporta un loģistikas pakalpojumiem, lauksaimniecības mašīnu, iekārtu 

un to piederumu vairumtirdzniecībai, kā lauksaimniecības produkcijas noliktavas u.c.  

vajadzībām. 

 

   

11. attēls. Rūpnieciskās apbūves teritorijas Raubēnu ciemā 

(foto A. Straube 13.07.2018) 

 

Reģionālas nozīmes industriālās teritorijas ir izvietotas Raubēnos, Ānē un Ozolniekos. 

Nozīmīgas industriālās teritorijas atrodas Raubēnos (pie Jelgavas robežas), Ānē, 

Ozolniekos, Brankās, kā arī Jaunpēterniekos un Emburgā. Teritorijas jau vēsturiski ir 

veidojušās par ražošanas zonām, tās ir apgādātas ar atbilstošām inženierkomunikāciju 

jaudām, kas ir atbilstošas arī mūsdienu prasībām (sk. 11. attēlu). 

 

Transporta apbūves teritorija (TR) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 40. punktu Transporta infrastruktūras 

teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu 

transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai 

nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju un inženiertehnisko apgādi (sk. 12. un 13. attēlu). 
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12. attēls. Sabiedriskais transports  

Kā papildizmantošana atļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu un noliktavu 

apbūve. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras teritorijā ir atļauta rūpnieciskās 

apbūves teritorijās atļautā izmantošana, ja tā netraucē pildīt dzelzceļa funkcijas un ir 

saskaņota ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Transporta infrastruktūras 

teritorijās aizliegta dzīvojamās apbūves, kultūras, izglītības, ārstniecības, izklaides 

u.tml. objektu izvietošana. 

 

Tehniskā apbūves teritorija (T) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 45. punktu Tehniskās apbūves teritorija 

(TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu 
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un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju un transporta infrastruktūru. 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumā tās ir apbūves teritorijas un objekti, kas noteikti 

kā Tehniskā apbūve (TA) t.i., satiksmes infrastruktūras objekti un inženiertehniskās 

infrastruktūras un objektu teritorijas. Tās ir zemes vienības, kur primārais izmantošanas 

veids ir satiksmes infrastruktūras (autoceļi, pašvaldības ceļi, komersantu un māju ceļi, 

ciemu ielas, garāžu teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām u.tml.), kā arī 

inženierkomunikāciju un ar tām saistīto būvju teritorijas (siltumapgādes objekti, 

notekūdeņu attīrīšanas vietas, ūdens ņemšanas vietas u.tml.). Teritoriju atļautā 

papildizmantošana ir biroju ēku, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, aizsardzības un 

drošības iestāžu un noliktavu apbūve. 

 

 

13. attēls. Autoceļš Cenu  pagastā (foto A. Straube 13.07.2018) 

 

Lielai daļai Ozolnieku teritorijas plānojumā attēloto ceļu nav izdalīta atsevišķa zemes 

vienība un nav noteikta Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija. Ceļus un ar to 

saistīto infrastruktūru ir atļauts ierīkot arī citās funkcionālajās zonās. 

Komunālo pakalpojumu sniegšanu (centralizētā sadzīves un notekūdeņu kanalizācija, 

siltumapgāde un centralizētā ūdensapgāde) Ozolnieku novada teritorijā nodrošina SIA 

"Ozolnieku KSDU". Īstenojot Kohēzijas fonda projektu līdz 2023. gadam, Ozolnieku 

ciemā ar centralizētajiem tīkliem tiks nodrošināti apmēram 80% iedzīvotāju. Līdz 2020. 

gadam tiks realizēts arī projekts Garozas ciema ūdensapgāde. Savukārt līdz 2023. 

gadam ir paredzēts ar centrālajām inženierkomunikācijām nodrošināt arī Ānes ciemu. 

Ozolnieku novada teritorijā darbojas sešas aukstā dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas 
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un septiņas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Vidēji Ozolnieku novadā centralizētajos 

ūdensapgādes tīklos 2018. gadā tika padoti aptuveni 208609 m3, savukārt attīrīti, 

apmēram, 194358 m3 sadzīves notekūdeņi.  

Ciemu teritorijas, kurās ir paredzētas blīva dzīvojamo māju apbūve, iespēju robežās un 

pēc iedzīvotāju blīvuma pieaugšanas, tiks plānoti centralizētie tīkli.  

Pašvaldības centralizētās inženierkomunikācijas, izņemot siltumapgādi, ir nodrošinātas 

novada blīvāk apdzīvotajos ciemos. Pašvaldības organizētas centrālās 

inženierkomunikācijas nav pieejamas Cenas, Dalbes, Iecēnu, un Renceles ciemos (sk. 

2. tabulu). 

2. tabula 

Centrālās, sadzīves notekūdeņu, kanalizācijas un ūdensvada tīkli 

Pagasts Ciems Centrālā 

kanalizācija 

(K) 

Centrālais 

ūdensvads 

(Ū) 

Ir 

jāpieslēdzas 

Pašvaldības 

centrālajiem 

tīkliem 

Ū un K tīklu 

paplašināšana 

 

Ozolnieku 

pagasts 

 

Ozolnieki 

Ir Ir Ir Ir 

 

 

 

 

Cenu 

pagasts 

Āne Ir (daļēji) Ir (daļēji) Nav Ir 

Brankas Ir Ir Nav Nav 

Cena Nav Nav Nav Nav 

Dalbe Nav Nav Nav Nav 

Iecēni Nav Nav Nav Nav 

Jaunpēternieki Ir Ir Nav Nav 

Raubēni Ir Ir Nav Nav 

Tetele Ir Ir Nav Nav 

 

Salgales 

pagasts 

Garoza Ir Ir Ir Ir 

Emburga Ir Ir (daļēji) Nav Nav 

Rencele Nav Nav Nav Nav 

 

 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA, DA1, DA2, DA3) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 48. punktu Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA), kur atrodas Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 

kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.   

Dabas teritoriju galvenais zemes izmantošanas veids ir gan publiskas, gan privātas 

zaļumu platības ar ekoloģisku nozīmi.  
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Dabas un apstādījumu teritoriju galvenais izmantošanas veids ir publiskā ārtelpa ar 

labiekārtojumu - parki, skvēri, krastmalas. Kā atļautā papildizmantošana noteikta 

Tirdzniecības un pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu un sporta būvju 

apbūve. Dabas un apstādījumu teritorijā ir noteiktas apakšzonas DA1, DA2 un DA3: 

1. Apakšzonas DA1 galvenais izmantošanas veids ir mežaparki. Kā papildizmantošana 

atļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu, tūrisma un atpūtas iestāžu un sporta 

būvju apbūve.  

2. Apakšzonas DA2 galvenais izmantošanas veids ir kapsētas. 

3. Apakšzonas DA3 galvenais izmantošanas veids ir dabas pamatnes teritorija bez 

labiekārtojuma, atļauta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. Šajā apakšzonā ietilpst arī 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Ozolnieku novada teritorijā atrodas sekojošas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas: 

1. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorija Natura 2000 Dabas liegums 

“Lielupes palienes pļavas”. Tas izveidots, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas 

Lielupes krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un 

teritorijai raksturīgo ainavu. Dabas liegums iekļauts Natura 2000 teritoriju 

sarakstā. Konstatētas galvenokārt mēreni mitras pļavas un eitrofas augsto 

lakstaugu audzes (ar dižzirdzeni Angelica archangelica), kuras abas ir Eiropas 

direktīvas biotopi. Izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta 

migrējošiem putniem. (sk. 14. attēlu). 

 

 

14. attēls.  Lielupes palienes pļavas   

(foto A. Straube 13.07.2018) 
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2. Lāču purva dabas liegums - (1999. g.,  206 ha, no 1977. g. dzērvenāju liegums) 

Tas atrodas Salgales pagastā, iekļauta Natura 2000 teritorija,  kas ir neskarts, 

sekls augstais purvs un nozīmīga purvainu mežu aizsardzības teritorija. Purva 

malās sastopami nelieli pārejas purvu fragmenti. No Eiropas Savienības 

aizsargājamiem biotopiem purvā sastopami - pārejas purvi un slīkšņas un 

purvaini meži. No aizsargājamām putnu sugām sastopamas - mežirbe, rubenis, 

dzērve, urālpūce, bikšainais apogs, lielā čakste. 

3. Dabas pieminekļi – aizsargājamie koki. Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Ozolnieku novada teritorijā uz 2018. gada 22. maiju ir iekļauti 14 dižkoki un 6 

potenciālie dižkoki. Aizsargājamo koku aizsardzību un apsaimniekošanu 

nosaka likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un MK noteikumi 

Nr.264. Ņemot vērā, ka informācija par dižkokiem dabas datu pārvaldības 

sistēmā OZOLS ir nepilnīga un, ka jebkurš koks, kas sasniedzis MK noteikumu 

Nr.264 2. pielikumā noteiktos parametrus, ir uzskatāms par aizsargājamu koku, 

Dabas aizsardzības pārvalde iesaka veikt aizsargājamo koku inventarizāciju 

zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no 

situācijām, kad netiek ievērotas MK noteikumos. 

Dabas un apstādījumu teritorijas ir noteiktas ar apakšindeksu DA2, kas atbilst spēkā 

esošajam normatīvajam regulējumam. Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 

240, kapsētas nosakāmas par Dabas un apstādījumu teritorijām ar atbilstošu indeksu. 

Ozolnieku novada teritorijā ir 16 kapsētas (Salgales, Zosēnu, Trunnu, Igauņu, Būbļu, 

Katrīnas, Lībiešu, Segļu, Teteles, Jaunzemju, Mušķu, Cenu, Skrabu, Dalbes kapi, 

Cīzaru, Glites kapi) , no kurām 14 ir atvērtas, 2 slēgtas (Cīzaru, Glites kapi).    

 

Mežu teritorijas (M) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 51. punktu Ozolnieku novada teritorijas 

plānojumā noteiktas Mežu  teritorijas (M), ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu 

ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo 

funkciju īstenošanai.  

Mežu teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir mežsaimnieciska izmantošana, mežs 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma). 
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Mežu teritoriju atļautā papildizmantošana ir tūrisma un atpūtas iestāžu sporta būvju 

viensētu apbūve un derīgo izrakteņu ieguve. 

Mežu atmežošana ir pieļaujama saskaņā ar vietējās pašvaldības izdotu administratīvo 

aktu, kas piešķir tiesības veikt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā 

izmantojamu zemi. Īpašumam, kurā ir ierosināta atmežošana, nepieciešama spēkā esoša 

meža inventarizācija, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža 

inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti. 

 

Lauksaimniecības teritorijas (L) 

Saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 54. punktu Lauksaimniecības teritorija 

(L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa 

racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar 

to saistītajiem pakalpojumiem.  

Lauksaimniecības teritoriju atļautā papildizmantošana ir mežsaimnieciskā 

izmantošana, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu 

apbūve un derīgo izrakteņu ieguve. Lauksaimniecības teritorijā noteikta izmantošanas 

apakšzona L1 ar atļauto papildizmantošanu rūpnieciskā apbūve un teritorijas 

izmantošana, sporta būvju apbūve un transporta apkalpojošā infrastruktūra (autoservisi, 

automazgātuves, DUS) apbūve. 

Lauksaimniecības teritorijās, plānojot ražošanas kompleksu, tai skaitā lopkopības 

kompleksu, un citus objektus ar specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita 

veida piesārņojumu) izvietojumu, jāizvērtē to ietekme uz apkārtējām teritorijām un 

iedzīvotāju interesēm.  

Visā novada teritorijā objektiem, kuru darbība palielina satiksmes intensitāti un rada 

papildus noslodzi pašvaldības transporta infrastruktūrai, jāizstrādā transporta plūsmas 

izpēte un prognoze, ko iekļauj detālplānojuma vai tehniskā projekta sastāvā. 

Lauksaimniecības zemju teritorijā aizliegts bojāt, iznīcināt vai kultivēt palieņu, terašu 

un meža pļavas, izmainīt reljefu un veikt jebkuru darbību, kas veicina paātrinātu 

virszemes ūdeņu noteci un augsnes erozijas attīstību, bojāt vai pārvietot estētiski 

nozīmīgus ainavas elementus. Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību pārplūstošajās 

pļavās, nepieciešams tās regulāri noganīt vai nopļaut. Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās jāievēro normatīvajos aktos noteiktie ganīšanas un pļaušanas lieguma 
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periodi. Paredzot lauku zemju apmežošanu, jāizvērtē ainaviskie un ekoloģiskie aspekti. 

Nav atļauta apmežošana ainaviski vērtīgajās teritorijās, kā arī ap kultūrvēsturiskajiem 

pieminekļiem, ja rezultātā tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti vai būtiski mainīts 

kultūrainavas raksturs. 

 

Ūdeņu teritorijas (Ū) 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 57. punktu Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, 

ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu 

izmantošanu saimnieciskai darbībai, rekreācijai un vides aizsardzībai.  

3. tabula 

Mākslīgie dīķi* 

Dīķa nosaukums Administratīvā teritorija Platība 

(ha) 

Ūdenstilpnes 

klasifikatora 

kods 

Aizupes dīķis Cenu pagasts  38098 

Ānes dīķis Ozolnieku pagasts  38070 

Branku dīķis Ozolnieku pagasts  38095 

Džammu dīķis Ozolnieku pagasts  38094 

Jelgavas mežsaimniecības 

dīķis 

Cenu pagasts  - 

Kauguru bedres Ozolnieku pagasts  - 

Ķeņku dīķis Ozolnieku pagasts  - 

Libertu dīķis Ozolnieku pagasts  - 

Mežezers Ozolnieku pagasts  - 

Ozolnieku ūdenskrātuve Ozolnieku pagasts  38096 

Senču dīķis Ozolnieku pagasts  38071 

Valaku dīķis Ozolnieku pagasts  - 

Viesturu dīķis Ozolnieku pagasts  38068 

*Ezeru datu bāze, www.ezeri.lv, 19.12.2018. 

 

Ūdeņu teritoriju galvenais izmantošanas veids ir ūdenssaimnieciskā izmantošana, 

transporta lineārās infrastruktūras apbūve un ūdens telpas publiskā izmantošana. Ūdeņu 

teritoriju atļautā papildizmantošana ir dzīvojamā apbūve uz ūdens. Teritorija var tikt 

izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju īpatnībām un ar to ekspluatāciju saistītām 

nepieciešamajām būvēm (tilti, slūžas, dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu 

laipas u.tml.). 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteiktas ir Ūdeņu teritorijas (Ū), tās ir dabīgas 

vai mākslīgas ūdenstilpes  (dīķi) (sk. 3. tabulu)  un ūdensteces (upes, strauti u.c.) (sk. 

15. attēlu), kuru izmantošana saistīta ar transportu, rekreāciju, zivsaimniecību un 
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virszemes ūdeņu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina 

izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu.  

Ūdeņu teritorijās nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un ūdenstilpju krasta joslu. 

Lai novērstu krastu tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izstrādājams 

krastu nostiprināšanas projekts. 

 

 

15. attēls. Lielupe Teteles ciemā 

(foto A. Straube 13.07.2018) 

 

 

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

Apdzīvoto vietu telpiskā struktūra 

Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 9. pantu,  Ozolnieku 

novada telpiskā struktūra ir raksturojama ar divu veidu apdzīvoto vietu tipiem: 

1. Kompaktas un urbanizētas apdzīvotās vietas; 

2. Viensētas un retinātas viensētu grupas. 

Pie kompaktas un urbanizētas apdzīvotas vietas pieskaitāmi novada ciemi – Ozolnieki, 

Iecēni, Brankas, Āne, Tetele, Jaunpēternieki, Cenas, Dalbe, Garoza un Emburga, kas 

raksturojas ar kompaktu ēku izvietojumu un attīstītu publisko un inženiertehnisko 

infrastruktūru. Ciemu teritorijas, kas raksturojas ar vienkopus izvietotām savrupmāju 

grupām, taču bez publiskās un inženiertehniskās infrastruktūras ir Cenas, Dalbe, 
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Jaunpēternieki un Iecēni. Pārējās novada apdzīvotās vietās dominē viensētas un 

viensētu grupas. Tipiska rūpnieciska apbūve ir attīstījusies Raubēnu ciemā. Teritorijas 

apbūves raksturu ir veidojuši vairāki nozīmīgi faktori. Kā būtiskākais no tiem ir - 

Ozolnieku novada teritorija ir bagāta ar māla atradnēm, kuras intensīvi sāka izmantot 

pēc Otrā pasaules kara. Līdz ar māla iegūšanu veidojās jaunas apdzīvotas vietas. Pie 

vienas no pirmajām māla atradnēm – Sarkanais māls, kur notika arī ķieģeļu ražošana, 

sāka veidoties Ānes ciems. Šeit tika uzbūvētas daudzstāvu, mazstāvu  daudzdzīvokļu 

ēkas, kā arī vairākas savrupmājas. Līdzīgi veidojies ir arī Branku ciems ar daudzstāvu 

un mazstāvu daudzdzīvokļu ēkām un individuālām dzīvojamām ēkām. Branku ciems 

vairākus gadus veidojies arī kā bijušā Cenu pagasta centrs. Ciems gan teritoriāli, gan 

iedzīvotāju sarunvalodā tiek dalīts divās daļās – Brankās un Pārupē, kuru sadala Iecavas 

upe. Ciemā ir samērā labs nodrošinājums ar inženiertehnisko infrastruktūru un daļēji 

izveidota sociālā infrastruktūra. Apdzīvotās vietas raksturojas galvenokārt ar 

daudzdzīvokļu ēku apbūvi.  

Ozolniekus pamatoti uzskata par melioratoru ciematu, jo attīstoties meliorācijas 

uzņēmumiem, dažu viensētu vietā radās ciemats. Padomju gados Ozolnieku pagastam 

bija pilsētciemata statuss, tas saruka teritoriāli, toties sociālo, ekonomisko un komunālo 

pakalpojumu ziņā pagasts bija viens no attīstītākajiem Latvijā. Ar LR Augstākās 

padomes Prezidija 1992. gada 10. jūlija Dekrētu “Par Jelgavas rajona Ozolnieku 

ciemata administratīvās teritorijas pārveidošanu par pagastu”, Ozolnieku pilsētciemats 

pārveidots par Ozolnieku pagastu ar administratīvo centru Ozolnieku ciemā. Mūsdienās 

Ozolnieki ir viens no lielākajiem ciemiem Ozolnieku novadā ar attīstītāko 

infrastruktūru un vislabāk nodrošinātāko apkalpes un sabiedriskajiem objektiem. 

Vēsturiski ap bijušo Teteles muižu veidojies Teteles ciems ar individuālajām 

dzīvojamām mājām, divstāvu daudzdzīvokļu ēkām un Teteles skolu.  

Lielākā daļa savrupmāju celtas padomju laikā. Apbūve ir samērā blīva, bet nav 

pietiekošs inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums. Teteles un Ānes ciemu 

robežas sakļaujas, bet telpiski tie ir divi atsevišķi ciemi. Teteles un Ānes ciema 

iedzīvotāji pateicoties tiešajai autobusu satiksmei ar Jelgavu pārsvarā izmanto darba 

vietas Jelgavā. Visos novada ciemos atrodas iedzīvotāju mazdārziņu teritorijas. 

Dalbes ciems ir veidojies Dalbes stacijas apkārtnē. Ciems ar Jelgavas šoseju tiek 

sadalīts divās daļās. Vecā daļa – kurā atrodas Dalbes baznīca, kapi, stacija un jaunā 

daļa, kura ietver divas blīvi apbūvētas savrupmāju teritorijas Misas abos krastos. Jaunā 
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daļa veidojusies padomju laikā, kur Misas labā krastā ir 60-to gadu apbūve, bet kreisā 

krastā 80-to gadu apbūve. Dalbes ciema apbūvētā teritorijā nav atbilstošas 

inženiertehniskās infrastruktūras. 

Cenas ciems telpiski ir ļoti neliels un kompakts ar dažām daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām un savrupmājām. Centralizēto inženierkomunikāciju nodrošinājums nav. 

Jaunpēternieku ciems arī ir telpiski neliels un kompakts kur izvietojušās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām un savrupmājas, kā arī ražošanas uzņēmumu apbūve.  

Pie kompaktas un urbanizētas apdzīvotas vietas pieskaitāmi Salgales pagasta ciemi – 

Garoza un Emburga ar samērā kompaktu ēku izvietojumu un vairāk vai mazāk 

attīstītu publisko un inženiertehnisko infrastruktūru. Ciemos pārsvarā dominē 

savrupmāju teritoriju apbūve, centrālajā daļā mazstāvu daudzdzīvokļu mājas, centros 

koncentrēti sabiedriskie, tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Ciemu apbūve pārsvarā 

veidota 20. gs. otrajā pusē, ar tam laikam raksturīgo arhitektūru. 

 

 

Ozolnieku novada attīstības vadlīnijas 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, Ozolnieku novada teritorija jāveido 

kā kvalitatīvas un augstvērtīgas dzīves vide ar attīstītu publisko un inženiertehnisko 

infrastruktūru, turpinot attīstīties lauksaimnieciskās ražošanas un rūpnieciskās 

ražošanas teritorijām. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas 

attīstības vadlīnijas veicinās dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos, sabalansējot 

vietējās pašvaldības un reģiona attīstības intereses, ekonomikas izaugsmi un dabas un 

kultūrvides saglabāšanas prasību ievērošanu. Teritorijas attīstībā iezīmēti sekojoši 

galvenie virzieni: 

1) veikt novada teritorijas, dabas un materiālo resursu racionālu izmantošanu, kas 

veicina līdzsvarotu attīstību; 

2) radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 

3) saglabāt vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes lauksaimnieciskās ražošanas 

nodrošināšanai. 

4) veicināt augstas kvalitātes dzīves vides veidošanu, nodrošinot pakalpojumu un 

publiskās infrastruktūras pieejamību, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru; 
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5) izstrādāt un realizēt pasākumus virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai; 

6) neparedzēt, bez pamatotas vajadzības, meža zemju transformāciju citos zemes 

izmantošanas veidos; 

7) attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru visu ciemu teritorijās; 

 

Apbūves teritorijas 

Mērķis - veicināt augstas kvalitātes dzīves vides veidošanu, nodrošinot pakalpojumu 

un publiskās infrastruktūras pieejamību, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru, 

turpinot attīstīt esošo ciemu teritorijas. 

Arhitektoniski telpiskās struktūras pamatā ir galveno apdzīvoto vietu Ozolnieku, 

Branku, Ānes, Teteles, Jaunpēternieku, Dalbes, Iecēnu, Cenu, Garozas un Emburgas 

ciemu akcentēšana, tos papildinot ar publiskās apbūves objektiem un attīstot vai 

pilnveidojot inženiertehnisko infrastruktūru, vienlaicīgi attīstot satiksmes 

infrastruktūru ciemu un viensētu sasaistei ar reģionālās un vietējas nozīmes attīstības 

centriem, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību. 

 

Ciemu attīstība 

Ciemu telpiskā struktūra ir veidota kā kompakta dzīvojamā, publiskā un ražošanas 

objektu apbūve, ar publisko un komercobjektu izvietojumu pie galvenajiem autoceļiem. 

Teritorijas plānojumā, atbilstoši ciemu attīstības tendencēm, tiek noteiktas Ozolnieku, 

Iecēnu, Branku, Ānes, Teteles, Dalbes, Jaunpēternieku, Cenas, Raubēnu, Garozas un  

Emburgas ciemu robežas. 

Teritorijas plānojumā visiem ciemiem tiek mainītas robežas.  Glūdas ciems tiek 

apvienots ar Cenas ciemu, veidojot vienu ciemu ar nosaukumu Cena (sk. 8. pielikumu, 

16. attēlu un Grafisko daļu).  

Ciemam Renceles, tiek noņemts ciema statuss, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

pieejamam pakalpojumu klāstam, ir viensētu apbūve. Saskaņā ar “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” 11. panta otrās daļas prasībām, kas nosaka ka 

“ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota 

koncentrēta apbūve, patstāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra”. 

Renceles ciems neatbilst “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 
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noteiktām prasībām, kā arī ir saņemti vairāku iedzīvotāju iesniegumi, kas dzīvo 

Renceles ciemā, ar vēlmi izstāties no Renceles ciema.  

Ciemu teritorijas un to robežas tika vērtētas ņemot vērā esošo apdzīvojamu līmeni un 

tā attīstības tendences, iedzīvotāju un transporta kustību, esošo un plānoto pakalpojumu 

pieejamību, inženiertehnisko infrastruktūru un vides apstākļus. Saskaņā ar iepriekš 

minētajiem kritērijiem, ir palielinātas visu ciemu robežas, iekļaujot tajās 

lauksaimniecības zemi, kurās nākotnē iespējams paredzēt savrupmāju apbūvi.  

Svarīgs teritorijas plānojuma uzdevums ir veicināt rūpnieciskās apbūves teritoriju 

attīstību Raubēnu un Jaunpēternieku ciemos, ražošanā ieviešot videi draudzīgas 

tehnoloģijas.  
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16. attēls. Ciemu izvietojums 

 

Saskaņā ar Jelgavas potenciāli piesārņoto vietu (PPV) kadastru un datu bāzi 

nepieciešama izpēte, kas būtu par pamatu piesārņoto vietu sanācijas un piesārņojuma 

izplatīšanās ierobežošanas programmu izstrādei. 

Bijušās dārzkopību sabiedrību teritorijas pieļaujams pārveidot par savrupmāju 

dzīvojamo māju apbūves teritorijām, risinot esošo apbūvi atbilstoši spēkā esošajām 

normatīvo aktu prasībām, izveidojot un sakārtojot iekškvartāla ielu profilu un segumu, 

sakārtojot meliorācijas un atklāto grāvju sistēmas, kā arī risinot dzīvojamo ēku 

kvartālam nepieciešamos inženiertīklus. 

Izstrādājot Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, izvērtējot novada apdzīvojuma 

struktūras attīstību un plānošanu, kas noteikti citos novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos (Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 

2036., Ozolnieku novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam), tika ņemti vērā 

novada pašvaldības pieņemtie lēmumi, izstrādātā novada adresācijas kārtība, ciemu 

vēsturiskā izcelsme un privātpersonu  priekšlikumi saistībā par dzīvojamo teritoriju 

attīstību.  

Katrai apdzīvotai vietai (ciemam) noteikti funkcionālie zonējumi, sabalansējot 

iedzīvotāju ekonomiskās intereses, ievērojot dabas un kultūrvēsturiskās vides 

aizsardzības prasības un pētniecības principu, kas nozīmē, ka, izstrādājot jaunus 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, izvērtē spēkā esošos attīstības plānošanas 

dokumentus un to īstenošanas praksi. 

 

Funkcionālais zonējums 

Izvērtējot Paskaidrojuma raksta esošo situāciju, spēkā esošā teritorijas plānojumā 

noteikto funkcionālos zonējumu, Ozolnieku novada teritorijas plānojumā atbilstoši 

spēkā esošai likumdošanai ir noteiktas 12 funkcionālās zonas (sk. 4. tabulu).  

Jaunas mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas netiek paredzētas. Šīs 

funkcionālās zonas tiek noteiktas teritorijās ar esošo daudzstāvu apbūvi, kas tapusi jau 

padomju gados, kuras iespējams papildināt ar jauniem projektiem. 
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Jaukta centra apbūve ir ar iedibinātu vērtību, raksturīga ar nelieliem zemes gabaliem. 

Jauktas centra apbūves teritorijas izmantošana ir daudzfunkcionāla, kur raksturīga ir 

mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kur pirmajos stāvos ir iekārtoti vai arī ir 

iespējams iekārtot darījumu objektus. Jauktas centra apbūves teritorijās kā tās 

papildizmantošanas veidus atļauts noteikt ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistītu 

apbūvi un ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistīta apbūvi. Jaukta centra 

apbūves teritorijas tiek noteiktas pārsvarā lielākajos ciemos - Ozolniekos, Ānē, Garozā, 

Emburgā, Brankās un Cenā. Tajās ir iespējama visdaudzpusīgākā teritorijas 

izmantošana. 

Teritorijas plānojumā, ņemot vērā  privātpersonu priekšlikumus,  ir plānotas jaunas 

teritorijas Rūpnieciskai apbūvei (R). Tiek saglabāta arī pēctecība, saglabājot iepriekšējā 

teritorijas attīstības plānošanas periodā noteiktās rūpnieciskās teritorijas. Lauku 

teritorijās, kurās iepriekšējā plānošanas periodā bija saņemti priekšlikumi par 

rūpnieciskās apbūves nepieciešamību, bet tā nav notikusi, kā arī nav saņemti 

priekšlikumi par vēlmi atjaunot ražošanu, rūpnieciskās apbūves teritorijas tiek iekļautas 

lauksaimniecības teritorijās. Lauksaimnieciskā ražošana ir iespējama lauku teritorijās. 

Teritorijas plānojumā tiek noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), tā ir 

funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve. Atļautā 

izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve, būvju (pievedceļu u.c.), kas nepieciešami 

derīgo izrakteņu ieguvei un citie izmantošanas veidiem (izņemot apbūvi), pirms ir 

uzsākta derīgo izrakteņu ieguve.  

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) kā tās papildizmantošanas veidus atļauts noteikt 

ar derīgo izrakteņu saistītu ražošanu biroju ēku apbūvi un ar derīgo izrakteņu ražošanu 

saistītu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu apbūvi. 

Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) 

tiek attēlotas teritorijas, kur jau notiek derīgo izrakteņu ieguve. 

AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās platībās derīgo izrakteņu ieguve (ārpus 

ciemu robežām) ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un 

veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu 

lietošanas atļauju, veicot zemes atmežošanu. 
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AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās zemēs viens no nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķiem ir derīgo izrakteņu ieguves teritorijas un viens no atļautajiem 

galvenajiem zemes  izmantošanas veidiem ir derīgo izrakteņu iegūšana. Teritorijas 

plānojuma apbūves noteikumu daļā ir ietveri nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei.  

 

4. tabula  

Funkcionālā zonējuma iedalījums 

Funkcionālā 

zona 

 

Definīcija 

 

Apzīmējumi / 

Krāsa 

Savrupmāju 

apbūves teritorija 

(DzS) 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, 

ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam 

dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras 

galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamo māju 

(savrupmāju) un atpūtas māju (vasarnīcu) apbūve. 

 

 

 

Mazstāvu 

dzīvojamās 

apbūves teritorija 

(DzM) 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir 

funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, 

lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu 

infrastruktūru. 

 

   

Daudzstāvu 

dzīvojamās 

apbūves teritorija 

(DzD) 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir 

funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, 

ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot 

atbilstošu infrastruktūru. 

 

 

Jauktas centra 

apbūves teritorija 

(JC) 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, 

ko nosaka teritorijai, 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 šādiem centriem. 

 

 

 

 

Publiskās 

apbūves teritorija 

(P) 

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu 

publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 

atbilstošu infrastruktūru. 

 

 

 

 

Rūpniecības 

apbūves teritorija 

(R) 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un 

attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, 

inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, 

kuras galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve un 

derīgo izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai 

nepieciešamā apbūve un infrastruktūra. 

 

R 

R1 

 

P 

JC 

DzD 

DzM 

DzS 
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Transporta 

infrastruktūras 

teritorija (TR) 

 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā 

zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu 

transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo 

infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu 

uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

  

 

 

Tehniskās 

apbūves teritorija 

(TA) 

Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai 

nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 

infrastruktūru. 

 

 

 

Dabas un 

apstādījumu 

teritorija (DA) 

 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, 

ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, 

kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu 

dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar 

attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur 

galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījuma veikšanu un 

ar to saistītu būvju izvietošana. 

 
 

Mežu teritorija 

(M) 

Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai 

nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu 

galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo 

funkciju īstenošanai. 

 

 

 

Lauksaimniecības 

teritorija (L) 

Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, 

racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida 

lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 

pakalpojumiem. 

 

 

 

 

Ūdeņu teritorija 

(Ū) 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 

izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu 

resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, 

rekreācijai un vides aizsardzībai. 

 

 

 

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlots vispārīgs transporta infrastruktūras plāns. 

Teritorijas plānojuma teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos noteiktas un 

Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļu. Gar 

ielām ciemos noteiktas sarkanās līnijas atbilstoši katras ielas kategorijai un situācijai 

dabā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā noteiktas esošo ielu 

kategorijas.  

Teritorijas plānojuma teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumos tehniskās apbūves 

teritorijām noteiktas un grafiski attēlotas ekspluatācijas, sanitārās un drošības 

aizsargjoslas.  

TR 

TA 

DA 

DA1 

M 

L 

Ū 
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Ozolnieku novadā atrodas  N1, N2 un G1, G2 klases  valsts ģeodēziskās tikla zīmes (sk. 

11. pielikumu), kā arī vietējie ģeodēziskā tīkla punkti (datu bāzi uztur Ozolnieku novada 

pašvaldība sk. 12. pielikumu). Valsts ģeodēziskā tīkla punkti attēloti Grafiskajā daļā, 

informāciju uztur Latvijas ģeotelpiskā informācijas aģentūra, kuras interneta vietnē  

http://geodezija.lgia.gov.lv ir pieejams šo punktu aktuālais saraksts.  

Dabas un apstādījumu teritorijas pārsvarā plānojas uz pašvaldībai piederošiem 

nekustamiem īpašumiem, pašvaldību funkcija nodrošināšanai, privātpersonu īpašumos 

tās tiek paredzētas ļoti reti, piemēram, gadījumos, ja teritorija ir regulāri applūstoša.  

Ozolnieku novada teritorijā dabas pamatnes teritorijas ietver parkus, skvērus, alejas, 

baznīcu dārzus, brīvdabas sporta laukumus, iekārtotas atpūtas vietas, kempingu 

teritorijas, moto vai zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas, regulāri applūstošas pļavas, 

palienes. Perspektīvā Dabas un apstādījumu teritorijās tiek plānoti labiekārtošanas 

darbi, plānojot vides izziņas, dabas tūrisma attīstību.  

Teritorijas plānojumā tiek noteiktas arī teritorijas, kur galvenā izmantošana ir saistīta 

ar apbedījuma veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošanu. Teritorijai ir noteikts indekss 

(D1). 

Lauksaimniecības teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: lauksaimnieciska 

izmantošana, viensētu apbūve, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

publiskā ārtelpa. Lauksaimniecības teritorijas (L) minimālā jaunveidojamā platība 

zemes vienībai ir 2 ha (ārpus ciema teritorijās) un 0,5 ha (ciema teritorijās), ja citos 

normatīvos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība.  

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, 

lai mazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 

procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī lai 

saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.  

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas applūstošās teritorijas. Tās noteiktas 

saskaņā ar SIA “Metrum” 2011. gadā veikto pētījumu. 

Ūdensobjektu izmantošana - rekreācijai, makšķerēšanai, ūdenssporta iespējām un 

peldbūvēm.  

 

 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
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Teritorijas izmantošanas un apbūves parametri 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikti apbūves parametri        

(sk. 5. tabulu):  

1) minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha); 

2) apbūves intensitāte (%); 

3) maksimālais apbūves blīvums (%); 

4) minimālā brīvā teritorija (%); 

5) apbūves augstums (m). 

6) apbūves augstums (stāvu skaits); 

7) būvlaide (m); 

8) minimālā zemes vienības fronte  (m); 

9) apbūves līnija (m). 
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5. tabula  

 

Funkcio

-nālā 

zona 

(VAN) 

Minimālā platība 

 (m2/ha) 

 

Apbūves 

intensitāte 

(%) 

 

Apbūves 

blīvums (%) 

Minimālā brīvā 

teritorija 

 (%) 

Apbūves max 

augstums 

 (m) 

Maksimālais stāvu 

skaits 

 

 

Būvlaide  

(m) 

Minimālā 

zemes 

vienības 

fronte        

(m) 

 

Apbūves 

līnija 

(m) 

DzS 

Jaunveidojamās zemes 

vienības platību nosaka 

aprēķinot iespējamos 

plānotās apbūves 

parametrus, kuri noteikti 

Noteikumos, bet ne 

mazāk kā 400m2 

- ja zemes vienībai nav  

pieslēgums pie centrālā 

ūdens vai kanalizācijas 

tīkliem, minimālā 

jaunveidojamā zemes 

vienības platība ir 1000m2 

- rindu mājām minimālā 

platība netiek noteikta 

 

 

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

 

 

70 
 

- attiecas tikai uz 

ēkām  

- rindu mājām 

atbilstoši funkcijas 

parsībām 

  

30 

 

12 

 

 

3 
 

 

 

Maģistrālajām ielām, 

pilsētas vai ciema 

nozīmes ielām – ne 

mazāk kā 6 m. 

 

Ciema nozīmes (C) 

ielām – ne mazāk kā 4 

m. 

 

Vietējas nozīmes ielām, 

piebrauktuvēm, gājēju 

ielām un ceļiem – ne 

mazāk kā 3 m. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

4 

DzM 
Atbilstoši funkcijas 

prasībām, bet ne mazāk 

kā 1000m2 

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

 

70 

 

30 

 

14 

 

3 
- virszemes stāvu 

skaits 

 

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

 

4 



34 
 

DzD 
Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

 

 

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

 

50  

40 ( virs 5 

stāviem) 

 

50  

60 (virs 5 

stāviem) 

- t.sk. apstādījumi 

20% 

24 

6 
- attiecas uz virszemes 

stāviem  

- palīgizmantošanas 

ēkām – 2 stāvi (t.sk. 

mansarda stāva 

izbūve 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

- 

 

 

6 , 

 8 ( virs 4 

stāviem) 

12( virs  

5 stāviem) 

20 (virs 6 

stāviem) 

JC 

Atbilstoši funkcijas 

prasībām.  Dzīvojamajai 

apbūvei, saskaņā ar DzS 

un DzD apbūves 

parametriem  

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

 

70 30 

20 
- specifiskām 

būvēm (baznīcas, 

sporta būves u.tml.) 

pieļaujama atkāpe 

 

6 
specifiskām būvēm 

(baznīcas, sporta 

būves u.tml.) 

pieļaujama atkāpe 
 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

4 

- ja to 

nenosaka 

citu 

normatīvo 

aktu 

prasības 

P 

Atbilstoši funkcijas 

prasībām. 

Dzīvojamajai apbūvei, 

saskaņā ar attiecīgi DzS 

un DzD apbūves 

parametriem  

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

70 30 

20 
- specifiskām 

būvēm (baznīcas, 

sporta būves 

u.tml.) pieļaujama 

atkāpe 

6 
- specifiskām būvēm 

(baznīcas, sporta 

būves u.tml.) 

pieļaujama atkāpe 

 

 

6 

 

 

- 

 

4 
-ja to 

nenosaka 

citu 

normatīvo 

aktu 

prasības 

R 
Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

 

80 

 

20 

Atkarībā no 

tehnoloģiskā 

procesa 

īpatnībām 

Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

4 
-ja to 

nenosaka 

citu 

normatīvo 

aktu 

prasības 
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R1 
Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

 

 

Nav 

noteikts 

 

 

Atkarībā no 

tehnoloģiskā 

procesa 

īpatnībām 

Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

 

20 

 

 

20 

20 
- 

pašvaldīb

ai ir 

tiesības 

palielināt 

 

TR Netiek noteikti 

TA Netiek noteikti 

DA Netiek noteikti 

DA1 Netiek noteikti 

M 
Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

 

Nav 

noteikts 

 

70 
- ja tiek izbūvētas 

būves, tad 

jāpiemēro JC un 

DzS prasības 

 

 

30 
- ja tiek 

izbūvētas būves, 

tad jāpiemēro 

JC un DzS 

prasības 

 

- ja tiek izbūvētas 

būves, tad 

jāpiemēro JC un 

DzS prasības 

 

- ja tiek izbūvētas 

būves, tad jāpiemēro 

JC un DzS prasības 

 

4 
- ja tiek izbūvētas būves, tad 

jāpiemēro JC un DzS 

prasības 

 

 

4 
- ja tiek 

izbūvētas 

būves, tad 

jāpiemēro 

JC un DzS 

prasības 

 

L 2 ha 
*ciemu teritorijā  5000m2  

 
- 

20  
50 (ciema 

teritorijās) 

80 

50 (ciema 

teritorijās) 

Atbilstoši 

funkcijas 

prasībām 

12 (dzīvojamām 

un publiskām 

ēkām) 

Atbilstoši funkcijas 

prasībām 

2.5 (dzīvojamām 

un publiskām 

ēkām)  

10 

4m (ja ir līdz 5000m2) 
 

10 

4m (ja ir 

līdz 

5000m2) 

Ū Netiek noteikti 
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Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteiktas ar mērķi papildus funkcionālajam 

zonējumam izdalīt atsevišķas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem var ietvert vienu vai vairākas funkcionālās zonas. 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteiktas sekojošas teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem: 

1) plānotās teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšanai (TIN1) – Ozolnieku 

novadā tiek noteiktas teritorijas, kas tiek plānotas pašvaldību funkciju nodrošināšanai. 

Šajās teritorijās ir atļauta labiekārtotas publiskās ārtelpas apbūve, t.sk. apbedījuma 

veikšana un ar to saistītu būvju izvietošana. 

Teritorijas un ar īpašiem noteikumiem attēlotas Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā. 

Šo teritoriju izmantošanas noteikumi tiek noteikti gan Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos, gan citos normatīvajos aktos. 

2) vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71) –  Kā vietējas 

nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71) noteiktas satiksmes infrastruktūras   

attīstībai rezervētās teritorijas. Teritorijas attēlotas Grafiskajā daļā. 

Kā galvenā izmantošana noteikta inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā 

infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra. Kā papildizmantošana noteikta 

tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, biroju ēku apbūve, noliktavu apbūve. 

Lai mazinātu teritorijas izmantošanas aprobežojumu ietekmi uz teritorijas attīstību, līdz 

objekta būvprojekta izstrādei, apstiprināšanai un būvniecības uzsākšanai teritorijā ir 

atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem atļautās izmantošanas 

veidiem. Jebkura jauna būvniecības iecere jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, kas 

izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību un Pašvaldības 

būvvaldi. Pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, 

nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šā termiņa beigām. 

Papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem, teritorijā atļauts turpināt uzsākto 

izmantošanu, kā arī Vispārīgajos Apbūves noteikumos atļauto nacionālas un vietējas 

nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi. Transporta 

infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši 

tehniskajiem projektiem vai transporta infrastruktūras būvprojektam, kas nav 

uzskatāmi par Teritorijas plānojuma grozījumiem. Pēc transporta infrastruktūras 
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būvprojekta apstiprināšanas, teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi attiecas 

tikai uz teritoriju, kas atrodas projektā paredzēto risinājumu ietekmes zonā. 

 

Spēkā esošo detālplānojumu izvērtējums 

Ozolnieku novadā līdz 2018. gada beigām saistošo noteikumu veidā ir apstiprināti 9 

detālplānojumi. 

Detālplānojums teritorijai Pūpolu ielā 13, Ozolniekos apstiprināts 2007. gadā. Tā 

risinājumi paredzēja nekustamā īpašuma sadalīšanu 8 atsevišķos savrupmāju apbūvei 

paredzētos gabalos. Ir veikta nekustamā īpašuma kadastrālā uzmērīšana un izveidoti 

jauni zemes īpašumi. 

Detālplānojums teritorijai Druvenieku ceļā 1, Ozolniekos apstiprināts 2011. gadā. Tā 

risinājumi paredzēja nekustamā īpašuma sadalīšanu 4 atsevišķos savrupmāju apbūvei 

paredzētos gabalos. Ir veikta nekustamā īpašuma kadastrālā uzmērīšana un izveidoti 

jauni zemes īpašumi. 

Detālplānojums teritorijai Jaunlejas, Cenu pagastā apstiprināts 2007. gadā. Tā 

risinājumi paredzēja nekustamā īpašuma sadalīšanu 7 atsevišķos savrupmāju apbūvei 

paredzētos gabalos. Ir veikta nekustamā īpašuma kadastrālā uzmērīšana un izveidoti 

jauni zemes īpašumi. 

Detālplānojums teritorijai Mežmaļi, Cenu pagastā divām zemes vienībām apstiprināts 

2008. gadā. Detālplānojuma risinājums zemes vienībai 5/0414 paredzēja nekustamā 

īpašuma sadalīšanu 6 atsevišķos savrupmāju apbūvei paredzētos gabalos. Ir veikta 

nekustamā īpašuma kadastrālā uzmērīšana un izveidoti jauni zemes īpašumi. 

Detālplānojuma risinājums zemes vienībai 1/0008 paredz tās sadalīšanu 8 atsevišķās 

apbūves vienībās individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. Ņemot vērā teritorijas 

izvietojumu un plānoto zemes vienību lielumu, detālplānojums ir atstājams spēkā. 

Detālplānojuma īstenošanas nodrošināšanai nepieciešams slēgt administratīvo līgumu 

par detālplānojuma īstenošanas kārtību un termiņiem starp teritorijas īpašnieku vai tā 

pilnvaroto personu un Ozolnieku novada pašvaldību. 

Detālplānojums teritorijai Svēteļi, Cenu pagastā apstiprināts 2009.gadā. 

Detālplānojums paredz tās sadalīšanu 8 atsevišķās apbūves vienībās individuālo 

dzīvojamo māju būvniecībai. Detālplānojuma īstenošanas nodrošināšanai nepieciešams 

slēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību un termiņiem starp 

teritorijas īpašnieku vai tā pilnvaroto personu un Ozolnieku novada pašvaldību. 
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Detālplānojums teritorijām Ūdensrozes, Ezermaļi, Jūra un Rasa, Cenu pagastā 

apstiprināts 2009.gadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis bija pamatot dzīvojamās 

apbūves izvietojumu jauktas apbūves teritorijā. Detālplānojums ir īstenots. 

Detālplānojums teritorijai Gobiņas, Ozolniekos apstiprināts 2008. gadā. 

Detālplānojuma risinājums paredz tās sadalīšanu 5 atsevišķās apbūves vienībās 

individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. Detālplānojuma īstenošana nav uzsākta un tas 

ir atceļams. 

Detālplānojums teritorijai Ķērpji, Cenu pagastā apstiprināts 2009. gadā. 

Detālplānojuma risinājums paredz tās sadalīšanu 11 atsevišķās apbūves vienībās 

individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. Detālplānojuma īstenošana nav uzsākta un tas 

ir atceļams. 

Detālplānojums teritorijai Ozolēni un Ievu iela 10, Cenu pagastā apstiprināts 2007. 

gadā. Detālplānojuma risinājums paredz tās sadalīšanu 26 atsevišķās apbūves vienībās 

individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. Lielākā daļa teritorijas ir applūstoša. 

Detālplānojuma īstenošana nav uzsākta un tas ir atceļams. 

 

Teritorijas  plānojuma  atbilstība  ilgtspējīgas 

 attīstības  stratēģijai 

Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.–2036. (turpmāk IAS) ir 

Ozolnieku novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments novada 

pašvaldībā, kurā noteikts Ozolnieku novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības 

redzējums, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Saskaņā ar IAS noteikto, teritorijas plānojumā ir ievērtēts, ka blīvas, pilsētas tipa 

dzīvojamās apbūves un nepieciešamo novada nozīmes pakalpojumu objektu attīstība 

tālākā nākotnē tiek plānota novada nozīmes un vietējas nozīmes attīstības centru 

teritorijās (noteikti IAS). Pārējos ciemos un piepilsētas lauku teritorijās pieļaujama 

retinātas dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība un telpas ar jauktu (mozaīkveida) 

zemes lietojumu attīstība, perspektīvē pieļaujot daudzfunkcionālu izmantošanu, bet 

lauku teritorijās saglabājot Zemgales tradicionālo viensētu apbūves tipu, kā arī 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru uzņēmumu attīstības iespējas. 

Ievērojot stratēģisko uzstādījumus, teritorijas plānojumā ir noteiktas prasības un 

nosacījumi novada vērtīgo lauksaimniecības zemju izmantošanai, novada pārējām 
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lauksaimniecības zemēs, kurās atļaujama pēc iespējas daudzfunkcionālāka 

izmantošana, atstājot attīstības virzienus zemes īpašnieku ziņā, novada mežu 

teritorijām, kā arī sabiedrībai nozīmīgām dabas un kultūrainavu un rekreācijas 

teritorijām. 

1. Lauku teritoriju attīstības virzieni: 

1) sekmēt novada attīstības centru sasniedzamību lauku iedzīvotajiem un sadarbības 

saites starp tiem; 

2) izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas (viensētas) 

struktūru un ainavas saglabāšanu; 

3) saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai, 

noteikt un atbilstoši tam arī plānot novada vērtīgās lauksaimniecības zemes; 

4) izstrādājot nosacījumus meža teritoriju izmantošanai, plānot tos diferencēti, ņemot 

vērā mežu teritoriju atrašanā vietas novada kopējā telpā, un atbilstoši tam – to  

potenciālo iespējamo izmantošanu. 

Lai sasniegtu augstāk minētos uzdevumus, noteikta šādu pamatnosacījumi ievērošana: 

1) uzlabot, pilnveidot horizontālās un vertikālās saites starp dažādu līmeņu attīstības 

centriem; 

2) attīstīt pakalpojumus un iestādes atbilstoši centra statusam, un tādējādi labāk 

apmierinot apkārtējo lauku apvidu vajadzības; 

3) attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, lai nodrošinātu sabalansētu pilsētu un lauku 

attīstību. Atbilstoši IAS prasībām, plānojot apdzīvojuma attīstību Ozolnieku novadā, tā 

stratēģiski veidota pēc principa, nepieļaut jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem 

blīvi apdzīvotajiem centriem un nepieļaut vienlaidus joslveida apbūves veidošanos gar 

autoceļiem un upēm. 

2.Apdzīvojuma un novada attīstības centru attīstības virzieni: 

1) neizvirzīt kā prioritāti Ozolnieku statusa maiņai no ciema uz pilsētu; 

2) nepieļaut vienlaidus joslveida apbūves veidošanos gar autoceļiem un upēm; 

Ozolnieku novada pašvaldības attīstības virziens, kas jau ir lokalizēts attiecībā pret 

Zemgales reģiona kopējo lauku teritoriju vīziju, ir veicināt lauku un novada attīstības 

centru mijiedarbību, sekmējot: 

a) mobilitātes iespējas, t.sk. nodrošinot attīstības centru sasniedzamību lauku 

iedzīvotajiem, kā arī radot iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas 

realizācijai; 

b) darbaspēka un zināšanu plūsmu, sekmējot zināšanu pārnesi; 
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c) kapitāla plūsmu, dažādojot lauku teritoriju ekonomiku, tradicionālas 

lauksaimniecības nozares papildinot ar jaunu un inovatīvu produktu ražošanu; 

d) tūrisma plūsmu, novirzot to no Ozolniekiem un Jelgavas pilsētas uz novada lauku 

teritorijām. 

IAS ir noteiktas vadlīnijas Ozolnieku novada turpmākai plānošanai, kas balstītas uz 

Zemgales plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām un Ozolnieku novada teritorijas 

attīstības plānošana dokumentu izstrādes ietvaros organizētajām darba grupām. 

Vadlīnijas ievērotas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu: 

1) Novadā veidojama kompakta apdzīvojuma sistēma, paaugstinot dzīves un mājokļu 

kvalitāti esošajos Ozolnieku, Garozas, Emburgas, Branku, Ānes un Teteles ciemos, kā 

arī primāri dodot priekšroku jaunas dzīvojamās apbūves veidošanai ciemu robežu 

teritoriju ietvaros; 

2) Apgūstot jaunas, neapbūvētas teritorijas, priekšroka dodama degradēto un citu jau 

urbanizēto teritoriju revitalizācijai un attīstīšanai. 

3) Jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstīšanu plānot 

esošajās blīvi apdzīvotajās vietās, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un 

nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, 

sevišķi “zaļo” teritoriju apgūšanu. 

4) Sekmējot viensētu saglabāšanu novada lauku teritorijās, teritorijas plānojumā noteikt 

no jauna veidojamo zemes gabalu platību viensētu zemju gabalu izdalīšanai. 

5) Ierobežot jaunu vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi gar ceļiem, ūdenstilpju un 

ūdensteču krastiem. Īpaši tas attiecas uz teritoriju attīstību pie autoceļa, A8 un valsts 

reģionālās nozīmes ceļa P93, kā arī gar Iecavas un Misas upēm. 

6) Veicināt diversificētas lauku ekonomikas attīstību un saglabāt priekšrocības 

lauksaimniecības attīstībai. Sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību lauku teritorijās un 

veicināt amatniecības tradīciju stiprināšanu un attīstību. 

7) Veicināt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu atpūtas teritoriju 

izveidi. 

8) Nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, jābalstās uz apsaimniekojamo 

īpašumu pieļaujamo ietekmi uz apkārtējo vidi jeb dzīves telpu un sabiedrības 

vispārējām interesēm. 

9) Teritorijas plānojumā paredzēt perspektīvo transporta trašu rezervēšanu un vietas 

jaunu maģistrālo inženierapgādes tīklu būvniecībai. 
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10) Veicināt potenciāli piesārņoto vietu izpēti, nosakot piesārņojuma pakāpi katrā 

konkrētā vietā. Ņemot vērā piesārņojuma pakāpi, teritorijas plānošanas dokumentos 

izvēlēties piemērotu teritorijas izmantošanas veidu un noteikt nepieciešamos papildus 

pasākumus, ja tādi ir nepieciešami vides kvalitātes uzlabošanai. 

11) Plānojot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, vai paplašinot esošās, ņemt vērā 

iedzīvotāju dzīvesvietu tuvumu un transportēšanas ceļu nodrošinājumu, kā arī derīgo 

izrakteņu ieguvi plānot pietiekamā attālumā no blīvi apdzīvotām vietām. 

12) Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to integrēšanu 

kopējā tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu tīklā. 

13) Novadā jārada videi draudzīgas saimniekošanas priekšrocības un jānodrošina 

Ozolnieku novada kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana, atjaunošana un 

izmantošana. 

 

Kaimiņu pašvaldību kopējo interešu teritorijas 

Ozolnieku novada teritorija administratīvi robežojas ar Olaines novadu, Jelgavas 

novadu, Jelgavas pilsētu Ķekavas novadu, Iecavas novadu un Bauskas novadu. Risinot 

Ozolnieku novada un tam piegulošo pašvaldību teritoriju attīstības jautājumus, ir jāveic 

kopīgs darbs sekojošu jautājumu risināšanā: 

1. Ražošanas zonas izmantošana Raubēnu ciemā. Esošās Jelgavas pilsētas ražošanas 

zonas pie Rubeņu ceļa nodrošināšana ar nepieciešamo infrastruktūru. 

2. Ūdens apgāde. Jelgavas pilsētas ūdensieguves urbumi atrodas Ozolnieku novada 

teritorijā. 

3. Atpūtas iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem. Kopīgi ar Jelgavas pilsētu risināms 

jautājums par iedzīvotāju atpūtas zonu iekārtošanu (ar pastaigu takām, slēpošanas trasi) 

mežā starp dzelzceļa līniju Rīga – Jelgava un Raubēnu ciemu. Kopīgi ar Jelgavas 

novadu risināms jautājums par ūdens tūrisma attīstību Lielupes krastos (viesu nami, 

lauku tūrisms, ūdenssporta treniņbāzes izveide utt.). 

4. Upju un to aizsardzības zonu apsaimniekošana. Tā kā Ozolnieku novada robeža 

daļēji noteikta pa upju viduslīnijām, nepieciešams ar kaimiņu novadu vienoties par šo 

upju pieguļošo teritoriju izmantošanu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai: 

4.1.Ar Olaines novadu par Medaines, Misas upēm un Cenu strautu; 

4.2.Ar Jelgavas novadu par Lielupi. 
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5. Kapu aizsargjoslas. Olaines novadā atrodas daļa no Dalbes kapu aizsargjoslas. 

Ozolnieku novada teritorijā izvietojušās Iecavas novada Rūtenieku senkapiem, 

Jaundedžu kapiem un Rumbu kapiem. 

6. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorija Natura 2000 „Lielupes palienes 

pļavas”. Kopīgi ar Jelgavas pilsētu risināms jautājums par šīs teritorijas saglabāšanu un 

uzturēšanu. 

7. Meliorācijas sistēmas objektu apsaimniekošana. Kopīgi ar Olaines un Jelgavas 

novadiem risināms jautājums par šo objektu apsaimniekošanas pasākumiem to 

uzturēšanā. 

8. Ceļu apsaimniekošana. Kopīgi risināms jautājums par ceļu apsaimniekošanu ar 

Olaines, Iecavas un Jelgavas novadiem. 

9. Plūdu draudu samazināšana. Kopīgi risināms jautājums par plūdu draudu 

samazināšanu Lielupes upes baseinā. 
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1. pielikums  Izmantošanas veidu  atbilstība  NĪLM veidam  
Pamatgrupa 

 

Apakšgrupa NĪLM 

 Kods (galv. izm) 

NĪLM 

 Kods (papild. izm) 

Paskaidrojums 

 
 

Savrupmāju apbūves 

teritorija (DzS) 

 0601 
0600 

 

0800 
0801 

0900 

0901 
0902 

0903 

0904 

0905 

0906 

0908 

Dzīvojamo māju (savrupmāju)  un atpūtas māju (vasarnīcu)  
apbūve 

 

 

Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija (DzM) 

 0701 0800 

0801 

0900 
0901 

0902 

0903 
0904 

0905 

0906 
0908 

0503 

Savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju) un Daudzdzīvokļu 

māju apbūve un saimniecības ēku apbūve līdz trijiem stāviem   

 

 

 
Daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija (DzD) 

 0702 0800 

0801 
0900 

0901 

0902 
0903 

0904 

0905 
0906 

0908 

0503 

Daudzstāvu dzīvojamās mājas apbūve no četriem un vairāk 

stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru 

 

 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC) 

 0600 

0601 

0701 
0702 

0700 

0800 
0801 

0901 

0902 

1001 

1002 

1000 
1104 

1105 

Teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas 

izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai 

apkaimes centru, kā arī apbūves teritorija, ko plānots attīstīt 
par šādu centru. 
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0903 
0904 

0905 

0906 
0907 

0908 

0900 
0503 

 

 

Publiskās apbūves 
teritorija (P) 

 0800 

0801 

0901 
0902 

0903 

0904 
0905 

0906 

0907 
0908 

0900  

0503 

0601 

0600 

0700 
0701 

0702 

Komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un 

objektu apbūve, paredzot atbilstošu infrastruktūru 

 

 

Rūpniecības apbūves 
teritorija (R) 

R (Rūpniecības apbūves 

teritorijas) 

R1 (Derīgie izrakteņi) 
 

1000 

1001 

1002 
1003 

1004 

1005 
1104 

1105 

1201 

0801 

0906 

R - Teritorijas, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības 

uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 
infrastruktūru 

R1- funkcionālā zona, kuras galvenā izmantošana ir derīgo 

izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra 

 

Transporta infrastruktūras 

teritorija (TR) 
 

 1101 

1102 

1103 
1104 

1105 

1106 
1107 

1201 

0800 

0801 

0906 
1002 

 

Teritorijas, kas nodrošina visu veidu transportlīdzekļu un 

gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai 

nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko 

apgādi 

 

Tehniskās apbūves 
teritorija (TA) 

 1201 

1202 
1005 

0800 

0801 
0906 

Teritorijas, kas nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 

infrastruktūru. 

 
Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA) 

DA (Dabas teritorijas) 
DA1 (Kapu teritorijas) 

0501 
0502 

0503 

0800 
0801 

0901 

DA -Teritorijas, kas nodrošina rekreācijas, sporta, tūrisma, 
kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju 
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 0908 īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, 
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 

DA1 – funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar 

apbedījuma veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana 

 
Mežu teritorija (M) 

 0201 
0202 

0801  
0800  

0908  

0101  
0401  

0503 

Teritorijas, kas nodrošina apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai 
un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un 

sociālo – funkciju īstenošanai 

 
Lauksaimniecības 

teritorija (L) 

L (Lauksaimniecības zemes) 
 

0101 
 

0201 
1001 

1002 

1003 
1004 

0401 

1005 
1201 

1202 

0800 
0801 

0901 

0908 
0905 

0902 

0908 
0503 

L - teritorijas, kas nodrošina lauksaimniecības zemes kā 
resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu 

lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 

pakalpojumiem. 

 

Ūdeņu teritorija (Ū) 

 0301 

0302 
0303 

0401 Teritorijas, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu 

un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai 
darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. 
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2. pielikums  

Piesārņotās vietas*  

 

Reģistrācijas 
numurs 

Nosaukums Statuss Pagasts 

54448/2355 

SIA "Mežrozīte" biodegvielas 
glabātuve Apstiprināts 

Ozolnieku novads, 
Cenu pagasts 

*Dati  no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vieta reģistra 

 
 

Potenciāli piesārņotas vietas* 

Reģistrācijas 

numurs 
Nosaukums Statuss Pagasts 

54668/4314 

SIA “ELK PLUS” poliuretāna 

izstrādājumu ražotne 
Apstiprināts Ozolnieku pagasts 

54668/2362 Katlu māja Kastaņu ielā 2 Apstiprināts Ozolnieku pagasts 

54448/4661 

SIA “LINGA PLUS”, naftas bāze un 

degvielas uzpildes stacija 
Apstiprināts  Cenu pagasts 

54448/4295 SIA “Lat Spartaks” Apstiprināts  Cenu pagasts 

54448/4255 SIA "DINEX LATVIA" Apstiprināts  Cenu pagasts 

54788/2375 Krāsu rūpnīca Apstiprināts Salgales pagasts 

54668/2361 Konstants SIA Apstiprināts  Ozolnieku pagasts 

54668/2360 Poliurs SIA Apstiprināts  Ozolnieku pagasts 

54668/2359 SIA "Geor" Apstiprināts Ozolnieku pagasts 

54448/2358 Latvenergo VAS kokapstrādes cehs Apstiprināts Cenu pagasts 

 
*Dati  no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vieta reģistra 
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3.pielikums  Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi  

 

Nosaukums Ūdenstecēm - garums 

(km) 

Ūdenstilpēm - platība 

(ha) 

Aizsargjosla (m) 

Valsts nozīmes ūdensteces 

Lielupe  300 

Misa  300 

Iecava  300 

Garoze  100 

Cena  50 

Smakupe (Podzīte)  50 

Dziļstrauts  50 

Medaine  50 

Sidrabenīte  10 

Biržiņa  10 

Baložu kanāls  10 

Mizupīte  10 

Pukču grācis  10 

Sodzeris  10 

Reņģele  10 

Velna grāvis  10 

Ežupe  10 

Visa veida  ūdenstilpēm   10 

 
 

 

 

4.pielikums Purvu aizsargjoslu platumi 

 

Nosaukums Aizsargjosla (m) 

Vīlantu purvs 20 

Pēternieku purvs 20 

Briežu purvs 20 

Būdakalna tīrelis 50 

Serenu purvs 50 

Lāču purvs 100 
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5. pielikums Ciemu robežu izmaiņas** 

  

Ozolnieku ciema  robeža (Ozolnieku pagasts) 

 

Emburgas ciema  robeža (Salgales pagasts) 

**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 
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6. pielikums Ciemu robežu izmaiņas ** 

 

Renceles ciema  robeža (Salgales pagasts) 

 

 

Ānes ciema  robeža (Cenu pagasts) 

**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 
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7.pielikums Ciemu robežu izmaiņas ** 

 

Brankas ciema  robeža (Cenu pagasts) 

 

Dalbes ciema  robeža (Cenu pagasts) 

**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 
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8.pielikums Ciemu robežu izmaiņas ** 

 

Cenas ciema  robeža (Cenu pagasts) 
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Iecēnu  ciema  robeža (Cenu pagasts) 

**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 

9.pielikums Ciemu robežu izmaiņas ** 

 

Garozas ciema  robeža (Cenu pagasts) 
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Jaunpēternieku ciema  robeža (Cenu pagasts) 

**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 

10.pielikums Ciemu robežu izmaiņas ** 

 

Raubēnu ciema  robeža (Cenu pagasts) 

 

Teteles ciema  robeža (Cenu pagasts) 
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**attēlā izmantota Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte 

 

11.pielikums  Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts*** 

N1, N2  klases Valsts ģeodēziskā tīkla punkti Ozolnieku novadā 

Punkta 

ID 
Nosaukums 

Citi 

nosaukumi 
Klase 

x LKS-92 

TM (m) 

y LKS-92 

TM (m) 

Norm. 

augstums 

LAS-2000.5 

(m) 

Zīmes 

tips 

10778 Briņķi 59894, Briņķi N2 279259 496327 6,870 g3-001 

16699 138   N1 288007 491924 5,895 gr-027 

16700 570b 570 N1 286835 490894 6,813 sr-011 

16701 176a 176 N1 285026 489360 4,225 gr-027 

16702 520   N1 282884 487365 6,579 
sm-
013 

16704 8959   N1 282203 486840 5,264 
sm-
013 

41240   358b, 358 N2 278768 489432 4,060 gr-027 

41241   5471 N2 278421 497762 5,525 gr-006 
***Izraksts  no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzes 

 

G1, G2 klases Valsts ģeodēziskā tīkla punkti Ozolnieku novadā 

Punkta 

ID 
Nosaukums 

Citi 

nosaukumi 
Klase 

x LKS-92 

TM (m) 

y LKS-92 

TM (m) 
Zīmes tips 

5854 2437 Progress G2 277322,522 489697,431 g1-087 

5958 Caunes   G2 283678,367 498717,213 g1-004 

5967 Dalbe   G1 288170,15 491922,967 g3-010 

6018 Garozas Garozes G2 279076,058 488109,544 g2-014 

6045 Iecava   G2 284254,136 485860,479 g2-014 

6208 
Lijas (pp 

0340)   G2 280983,363 491869,422 g1-095 

6343 Renceles   G2 264523,182 501613,561 g1-011 

6437 Streznas   G2 285704,313 488706,702 g2-001 

6465 Zariņi   G2 274763,734 499548,865 g1-004 
***Izraksts  no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzes 
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12.pielikums  Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts Ozolnieku novadā 
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