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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATRAŠANĀS VIETAS SHĒMA

1.attēls1.attēlā redzama detālplānoj uma teritorij as atrašanās vieta.
2. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĖIS UN UZDEVUMI

Detālplānojuma mērėis ir precizēt detālplānoj uma teritorij as daĜ u atĜ auto (plānoto)izmantošanu, lai pamatotu zemes gabalā vēj a ăeneratoru izvietošanu.
Detālplānojuma uzdevumsIzstrādāt detālplānoj umu atbilstoši Latvij as Republikas Ministru kabineta „Vietēj ās pašvaldībasteritorij as plānošanas noteikumiem” Nr. 883 (19.10.2004), LR Aizsargj oslu likumam, un, saskaĦā ar šouzdevumu un citu uz teritorij as plānošanu attiecināmu normatīvo aktu prasībām.

3. TERITORIJAS ESOŠĀ IZMANTOŠANA

3.1. Atrašanās vietas raksturojumsDetālplānoj uma teritorij a atrodas Talsu raj ona Dundagas pagastā, Āžu ciemā.Plānoj amā teritorij ā iekĜ auj as divi zemesgabals ar kopēj o platību 75,6 ha, kur lauksaimniecībāizmantoj amā zeme ir 55.9 ha, mežu zeme – 18.6 ha. Lauksaimniecībā izmantoj amais zemes gabals irmeliorēts.

Detālplānoj uma teritorij a
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Relj efs plānoj amā teritorij ā ar pacēlumu, to šėeĜ valsts 2.kategorij as autoceĜ š V1382 MeĜ ėi –Oste – Nevej a – Tierėi.
3.2. Zemes īpašumu piederībaZemesgabals „Atvari” ir privātīpašums.
3.3. Teritorijas izmantošanaSpēkā esošie plānoj uma dokumenti, kas regulē apbūves noteikumus detālplānoj umateritorij ā, ir Dundagas teritorij as plānoj ums un apbūves noteikumi (saistošie noteikumi nr.2005.gada19.decembra saistošie noteikumi nr.11).Dundagas pagasta teritorij as plānoj ums detālplānoj uma teritorij ā nosaka Lauksaimniecībasteritorij as (LT) un Mežu teritorij as (MT), ar iespēj u izvietot vēj a ăeneratorus, j a tiek izstrādātsdetālplānoj ums. Pašlaik zemes gabals neapbūvēts, zemes lietošanas veids ir lauksaimniecība unmežsaimniecība. Mežsaimnieciskaj ā teritorij ā atĜ auts izbūvēt ceĜ us, kas tiek pamatots ardetālplānoj umu.
3.4. Inženierkomunikācijas un aizsargjoslasDetālplānoj uma teritorij a ir apgrūtināta ar apgrūtināj umu 0.51 ha ūdensnotekas aizsargj osla.Zemesgabalam nav uzliktas likumā pamatotas aizsargj oslas, tāpēc tās tiks precizētas. Līdz vēj a parkaizveidošanaij ābūt zemes robežu plānā iezīmētām un zemesgrāmatā reăistrētām visām aizsargj oslām.
4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

4.1. Detālplānojuma izstrādes nosacījumiDetālplānoj ums zemesgabalam „Atvari”, ar kadastra Nr. 8850 012 0014 un 8850 012 0026izstrādāts saskaĦā ar:
� 2008.gada 24.novembra Dundagas pagasta padomes lēmumu par detālplānoj uma izstrādi(sēdes protokols Nr.15 , 15§.).Detālplānoj ums izstrādāts atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883. “Vietēj āspašvaldības teritorij as plānošanas noteikumi” (19.10.2004), kā arī citiem LR tiesību aktiem, Dundagaspagasta teritorij as plānoj umam un apbūves noteikumiem.Izstrādāj ot detālplānoj umu, tika Ħemti vērā tehniskie noteikumi un nosacīj umi, ko izsniegušassekoj ošas institūcij as:1. Ventspils reăionālās vides pārvalde,2. VZD ZiemeĜ kurzemes reăionālā nodaĜ a,3. Valsts akcij u sabiedrība “Latvenergo”,4. ZiemeĜ kuzemes reăionāla lauksaimniecības pārvalde;5. VAS “Latvij as valsts ceĜ i”6. VAS „Latvenergo”Detālplānoj uma grafiskās daĜ as izstrādāšanai izmantots topogrāfiskais plāns, LKS 92koordinātu sistēmā, mēroga koeficients 0.999689, Baltij as augstumu sistēmā, mērogs 1:500.Detālplānoj ums paredz nepieciešamo risināj umu kompleksu teritorij as attīstības īstenošanaiatbilstoši iepriekš uzskaitītaj iem mērėim un uzdevumiem.

4.2. Zemesgabala teritorijas atĜautā un plānotā izmantošanaDetālplānoj uma zemes gabala plānotā izmantošana ir Lauksaimniecības teritorij as (LT) unmežu teritorij as (MT) ar iespēj u izvietot vēj a ăeneratorus,j a tiek izstrādāts detālplānoj ums.Zemesgabalam detālplānoj ums precizē un risina vēj a ăeneratoru izvietoj umu un piekĜ uvi.
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4.3. Zemesgabala robežasZemesgabals robežas netiek mainītas.
4.4. ApbūveDetālplānoj uma darba uzdevums paredz pamatot vēj a ăeneratoru izvietošanu, apbūvesrisināj umi nav paredzēti. Paredzēta ceĜ u un laukumu izbūve. Iespēj amas pagaidu būves saskaĦā arizstrādātu tehnisko proj ektu.
4.5. Transporta un gājēju kustībaTransporta 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.
4.6. Inženiertehniskais nodrošinājums

 Detālplānoj umā tiek noteikta nepieciešamo inženierkomunikācij u pieslēgšana. Plānotāteritorij a nodrošināma ar inženiertehnisko apgādi saskaĦā ar tehniskaj iem noteikumiem unnosacīj umiem.
Ūdensapgāde un siltumapgāde zemesgabalā nav paredzēta.
ElektrolīnijasApbūvēj amās teritorij as ārtelpas un ēku elektroapgādes risināšanai j āizstrādā elektroapgādestehniskais proj ekts. El.tansformatora atrašanās vieta racionālākaj ā vietā zemesgabalā. Visas izmaksas,kas saistītas ar teritorij as elektroapgādes risināj umiem,j āsedz ierosinātāj am.Zemesgabalā paredzēt teritorij as apzaĜ umošanu un labiekārtošanu sarkanaj ās līnij ās, kā arīvietu

atkritumu konteineru izvietošanai.
Virszemes ūdeĦu novadīšanu proj ektētaj am ceĜ am izveidot gar vienu malu.
Meliorācijas tīkla pārkārtošanas

un virszemes ūdens novadīšanas proj ektēšanu unbūvniecību veikt atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1018 "Meliorācij as sistēmuun hidrotehnisko būvj u būvniecības kārtība" prasībām.Koku ciršanai meža zemēs nav paredzēta, tomēr,j a tas nepieciešams, nepieciešama speciālaatĜ auj a, kas saskaĦoj ama novada domē un veicama saskaĦā ar 2004.gada 28.septembra MKN 806„Meža zemes transformācij as noteikumi”.
4.7. Teritorijas labiekārtošanaTeritorij 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.Teritorij ai nepiekĜ auj as dabīgās ūdensteces un ūdenstilpnes, tāpēc netiek aprēėināta teritorij asapplūdināj uma varbūtība.


