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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi1.1.Teritorij as izmantošanas un apbūves noteikumi darboj as Dundagas novada Dundagas pagastateritorij ā, zemesgabalā „Atvari” kad. Nr. 8850 012 0014 un 8850 012 0026.1.2.Teritorij as izmantošanas un apbūves noteikumi stāj as spēkā nākošaj ā dienā pēc publikācij aslaikrakstā „Latvij as Vēstnesis”.

2. Teritorijas atĜautā un plānotā izmantošanaTeritorij as izmantošanas un apbūves noteikumi ir detālplānoj uma zemesgabalam „Atvari”,kadastra Nr. 8850 012 0014 un 8850 012 0026 sastāvdaĜ a un skatāmi kopā ar grafisko materiālu.Detālplānoj uma teritorij as izmantošana j āveic saskaĦā ar Latvij as Republikas likumdošanānoteiktaj ām normām.Detālplānoj uma realizācij a tiek plānota atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu noteiktaj ākārtībā.Pēc proj ektēšanas darbu pabeigšanas secīgi tiek uzsākti sekoj oši darbi detālplānoj uma teritorij ā:
• 

transformatoru apakšstacij as un 0,4 kV / 20 kV, u.c. līnij u izbūve, pēc nepieciešamības;
• 

ūdens apgādes tīkla izbūve,j a nepieciešams;
• 

piebraucamā ceĜ a izbūve.
• meliorācij as tīkla pārproj ektēšana un izbūve.Pēc inženierkomunikācij u izbūves var uzsākt vēj a parka izbūvi. Plānots izvietot 8 (astoĦus) vēj aăeneratorus.

3. Teritoriju apbūves un izmantošanas noteikumi

3.1. Plānotā izmantošanaSaskaĦā ar Dundagas pagasta izdoto darba uzdevumu zemesgabalā „Atvari” teritorij asizmantošana pamatoj ama, saskaĦā ar Dundagas pagasta teritorij as plānoj umu I Lauksaimniecībasteritorij as (LT) ar iespēj u izvietot vēj a ăeneratorus,j a tiek izstrādāts detālplānoj ums.Pašlaik zemes gabals neapbūvēts, zemes lietošanas veids ir lauksaimniecība unmežsaimniecība.
3.2. Plānotie darbi vēja ăeneratoru uzstādīšanai

tiek pamatoti tehniskā proj ektā.TrokšĦu līmeĦa modelēšana ir veikta, kura parāda, ka var tikt pārkāptas trokšĦu līmeĦa normasattiecībā uz Branču viensētu nakts stundās pie vēj a stiprums 8 m/s.Tehniskaj ā proj ektā j āatrisina maksimāli pieĜ auj amo trokšĦu līmeĦu ievērošanu saskaĦā ar LR MK2007.gada 13.j ūlij a noteikumiem Nr. 597 „Vides trokšĦa novērtēšana”.
3.3. Apbūves maksimālais augstumsApbūve netiek plānota. Iespēj ams izvietot pagaidu ēkas vēj a parka apkalpošanai. Tās nevarpārsniegt 6 metru augstumu dzegā.Vēj a ăeneratoru augstums nedrīkst pārsniegt 200 m augstumu.
3.4. PiekĜūšana un automašīnu novietošanaTransporta piekĜ uves ceĜ š detālplānoj umā noteiktaj ai teritorij ai paredzēts, piekĜ uvi organizēj otno valsts 2.kategorij as autoceĜ a V1382 MeĜ ėi – Oste – Nevej a – Tierėi.PiekĜ uves ceĜ u izvietoj ums tiek proj ektēts atbilstoši iespēj amam iebraucošā transportasastāvam un plānotai satiksmes intensitātei un braukšanas kustībai. CeĜ a griezums grafiskaj ā materiālā,24 m sarkanaj ās līnij ās.Automašīnas novietoj amas detālplānoj uma teritorij ā laukumos, precīzas vietas norādāmas unpamatoj amas tehniskā proj ektā.
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3.5. ElektrolīnijasTeritorij as ārtelpas un pagaidu ēku elektroapgādes risināšanai j āizstrādā elektroapgādestehniskais proj ekts.El.transformatora atrašanās vieta racionālākaj ā vietā zemesgabalā ceĜ a sarkanaj ās līnij ās.Visas izmaksas, kas saistītas ar teritorij as elektroapgādes risināj umiem,j āsedz ierosinātāj am.
3.6. LabiekārtojumsTeritorij a pēc ceĜ u un laukumu, kā arī vēj a parka izveides labiekārtoj ama. Teritorij ā navsaglabāj amu koku, j o ir lauksaimniecības zeme. Pamatoj oties uz biotopu eksperta slēdzienu,saglābj ami esošie laukakmeĦu sakopoj umi, tur izcērtami krūmi. LaukakmeĦu sakopoj umi netiek traucētibūvdarbu gaitā.Atkritumu savākšanai, j a tādi rodas tehnoloăiskaj ā procesā, j āievēro pašvaldības saistošienoteikumi un atkritumi j āsavāc un j ānogādā atbilstoši pastāvošām normām. Teritorij ā izvietoj amikonteineri atkritumu savākšanai.
3.7. Zemes transformācijaLauksaimniecībā izmantoj amā zemes lietošanas mērėis maināms uz atbilstošu I 1201 I „Armaăistrālaj ām elektropārvades un sakaru līnij ām un maăistrālaj iem naftas, naftas produktu, ėīmiskoproduktu, gāzes un ūdens cauruĜ vadiem saistīto būvj u, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanasbūvj u apbūve” I 5,43 ha platībā sarkanaj ās līnij ās. Pārēj ai teritorij ai zemes lietošanas mērėis navmaināms.
3.9. MeliorācijaVirszemes ūdeĦi novadāmi, proj ektēj ot grāvi ceĜ a sarkanaj ās līnij ās un virszemes ūdeĦus novadotesošaj ā grāvj u sistēmā „Dūkas”.Meliorācij as tīkla pārkārtošanas un virszemes ūdens novadīšanas proj ektēšanu un būvniecībuveikt atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1018 "Meliorācij as sistēmu un hidrotehniskobūvj u būvniecības kārtība" prasībām. Proj ekts izstrādāj ams sertificētam speciālistam hidromelioratīvaj āproj ektēšanā un saskaĦoj ams lauksamniecības pārvaldē.
4. Noteiktie apgrūtinājumi:4.1. Aizsargj oslas gar elektriskajiem tīkliem:1. gar elektrisko tīklu kabeĜ u līnij ām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītasvertikālas virsmas kabeĜ u līnij as katrā pusē 1 metra attālumā no kabeĜ u līnij as ass. Jakabelis atrodas tuvāk par

1 metru no ēkas vai būves, tad šaj ā kabeĜ a pusē aizsargj oslunosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;2. ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacij ām –zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma
1 metra attālumāārpus šo iekārtu nožogoj uma vai to vistālāk izvirzīto daĜ u proj ekcij as uz zemes vai citasvirsmas.3. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnij ām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu laukuteritorij ās – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpuslīnij ai:a) gaisvadu līnij ām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā no līnij asass,3695 kv.m.b) gaisvadu līnij ām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem – 20metru attālumā no malēj iem vadiem uz ārpusi no līnij as,c) gaisvadu līnij ām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 30 metru attālumā nomalēj iem vadiem uz ārpusi no līnij as;
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4.2. Aizsargj oslas ap meliorācij as būvēm un ierīcēm:1. Aizsargj oslas ap meliorācij as būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātumeliorācij as būvj u un ierīču ekspluatācij u un drošību – 10 m no meliorācij as grāvj akrasta krants.4.3. Aizsargj oslas ap vēj a ăeneratoriem:1. Aizsargj oslas ap vēj a ăeneratoriem, kuru j auda ir lielāka par 20 kilovatiem, nosaka, lainodrošinātu cilvēku un vēj a ăeneratoru tuvumā esošo obj ektu drošību vēj a ăeneratoruekspluatācij as laikā un iespēj amo avārij u gadīj umā.2. Aizsargj oslas platums ap vēj a ăeneratoriem ir 1,5 reizes lielāks nekā vēj a ăeneratorumaksimālais augstums.1) aizliegts būvēt j aunas dzīvoj amās māj as vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvoj amāmmāj ām;2) aizliegts būvētj aunas ēkas un būves, kas var traucēt vēj a ăeneratora darbību, vai esošāsēkas rekonstruēt tā, ka tās traucē vēj a ăeneratora darbību;3) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēĜ u laukumus un atpūtas zonas;4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;5) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacij as, naftas, naftas produktu, bīstamu ėīmisko vieluun produktu glabātavas.4.4. Aizsargj oslas autoceĜ iem:Lauku apvidos aizsargj oslu platums gar autoceĜ iem no ceĜ a ass uz katru pusi ir:
• valsts vietēj iem autoceĜ iem un pašvaldību autoceĜ iem (V1382 MeĜ ėi – Oste – Nevej a –Tierėi ) — 30 metru, zemesgabalam kad. Nr. 8850 012 0014 I 19785 m2 un 8850 0120026 – 17646 m2 .Valsts vietēj ā autoceĜ a V1382 nodalīj umaj osla ir 9,5m no ceĜ a ass uz katru pusi. Plānoto vēj aăeneratoru aizsargj osla neskar minētā ceĜ a nodalīj umaj oslu.4.5. Plānoto inženierkomunikācij u aizsargj oslu teritorij as precizēj amas pēc trašu izbūves, atbilstošiizpildshēmām.


