5.tabula PILNVEIDOTĀS GALA REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTIE
IESNIEGUMI NO 10.01.2008. -31.01.2008.
Nr.
p.k
1.

Iesniedzējs

2.

Zita Peipiņa

3.

4.

5.

Iesnieguma
datums

Īpašuma
nosaukums

Kadastra Nr

Iesnieguma īss saturs

Īpašumam pilnveidojot gala redakciju noteikt
plānotā (atļautā) izmantošana un izsūtītās vēstules

31.01.2008.

Vaivariņi

8080 002 0459

Sadalīt zemesgabalu divos atsevišķos
zemesgabalos

8080-015-0001

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
uz mazstāvu apbūvi savas mājas
būvniecībai. Iesnieguma saturs neskaidrs un
pēc sarunas ar iesnieguma iesniedzēju
iesniegums novirzīts uz teritorijas
plānojuma ietvaros izskatāmo iesniegumu.
Lūgums paredzēt plānojuma ietvaros šo
īpašumu lietošanas mērķa maiņu, jo ir
vēlme mainīt teritoriju pašreizēju
izmantošanu lauksaimniecības mērķiem uz
apbūves teritoriju individuālajām un rindu
ēkām, tirdzniecības un pakalpojuma
objektiem, stāvvietu celtniecībai, ievērojot
noteiktos apgrūtinājumus.
Netiek mainīta
iepriekšēja redakcija

14.02.2008. Nr. 542, 10.06.2008. Nr.416, u.c. iepriekš
Iesniegums atbalstīts iespēju robežās un īpašumu
būs iespēja sadalīt normatīvo aktu noteiktā kārtībā,
funkcionāli izdalot ceļu un ievērojot aprobežojumus.
10.06.2008. Nr.1580

24.01.2008.
Nr.125

Ielieči

SIA
„Olaines
ķīmiskā
rūpnīca
BIOLARS”

24.01.08.
Nr.121

Saules

8080-008-0155

Kāres

8080-008-0156

Oskars Lūsis

28.01.08.

Nekustamie
īpašumi
„Kalmes
iela 7”
„Kalmes iela
9”
Jaunvelerāji

8080-014-0097

Oļegs
Petročenko

SIA
„Investora
Formula”

29.01.2008.

8080-002-0579

Paredzēt administratīvo teritoriju

Jūsu iesniegums atbalstīts iespēju robežās.
„Mežaparka dzīvojamās apbūves teritorija”, ”Viensētu
apbūves teritorija” un „Meža teritorija”, ievērojot
aprobežojumus.
10.06.2008. Nr.1578
Īpašumam pilnveidotā gala redakcijā noteikta plānotā
(atļautā) izmantošana „Dabas pamatnes teritorijas” un
„Jaukta publisko un dzīvojamās apbūves teritorija” ,
perspektīvā ceļa trase Pārolaines ciemā, ievērojot
aizsargjoslu teritorijā Aizsargjoslu likuma
aprobežojumus.
19.02.2008. Nr.543, 10.06.2008. Nr.1576, u.c. iepriekš
Jūsu iesniegums atbalstīts iespēju robežās.
„Mežaparka dzīvojamās apbūves teritorija”, ”Viensētu
apbūves teritorija” un „Meža teritorija”, ievērojot
aprobežojumus.
19.02.2008. Nr.544,10.06.2008. Nr.1578
Īpašumam pilnveidotā gala redakcijā noteikta plānotā
(atļautā) izmantošana „Dabas pamatnes teritorijas” un
„Jaukta publisko un dzīvojamās apbūves teritorija” ,
perspektīvā ceļa trase Pārolaines ciemā, ievērojot
aizsargjoslu teritorijā Aizsargjoslu likuma
aprobežojumus.

6. tabula ĀRPUS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAŅEMTIE IESNIEGUMI NO 01.02.2008. - 07.05.2008.
Nr. Iesniedzējs
p.k
Zoja Redjko
1.

Iesnieguma
datums

Īpašuma
nosaukums

Kadastra Nr

Iesnieguma īss saturs

01.02.2008.
Nr.171

Auzāni

8080-010-0011

Pret meža teritorija apbūvi, jo divi
apbūvei plānojamie teritorijas
zemesgabali, par kuriem tiek spriests,
nav lauksaimniecības zemes, bet ir
mežs. Notiek motociklu sacensības.

Par autostāvvietu izbūvi, neveicot
nekādu pastāvīgu būvju izveidi.
Par lēmumu, ja pēc detalizēta
projektējamā dzelzceļa pieslēguma
Daugavpils līnijai izpētes tiek
konstatēts, ka kāda daļa no
pieslēgumam rezervētās teritorijas
nav tam nepieciešama.
Lūdz papildināt Olaines pagasta
padomes atbildi no 11.01.2008.
Nr.117 par īpašuma Pumpuri 2
plānoto atļauto izmantošanu
Lūdz komercapbūvi

2.

Kristīne Vilka
(Siščeva)

04.02.2008.

Dināri

8080 001 0003

3.

Alberts Danovskis

25.02.2008.
Nr.307

Pumpuri 2

8080 008 0372

4.

Līga Evarsone
SIA „KVH Grupa”

Kalna
Kramiņi
Barbes

8080-011-0243

5.

10.03.2008.
Nr.442
03.03.2008.
Nr.363

8080 011 0015

Lūdz paredzēt „Jaukta publisko un
dzīvojamās apbūves teritorija”

Īpašumam pilnveidojot gala redakciju noteikt plānotā (atļautā)
izmantošana un izsūtītās vēstules

Netiek mainīta iepriekšēja redakcija
19.02.2008. Nr.548.
Īpašums „Auzāni” atrodas Ozolnieku novadā un pēc
informācijas uz 01.02.2008. pieder SIA RPK GRUPA, bijusī
īpašniece Vija Vālodze. Trokšņu avots neatrodas Olaines
pagasta teritorijā. Īpašumā „Jeņķeļi”, kuram par labu noteikts
servitūta ceļš atļauta viensētas būvniecība un saglabāta
„Meža teritorija.”
Katram ir tiesības iegūt labumus no sava īpašuma.
18.01.2008. Nr.294, 25.02.2008. Nr
Netiek mainīta iepriekšēja redakcija, jo Rīgas rajona
teritorijas plānojumā šobrīd nav izmaiņu. Jebkuras izmaiņas
teritorijas plānojumā veic, izstrādājot grozījumus teritorijas
plānojumā.

13.03.2008. Nr.745
Olaines pagasta padomes izsniegtas izziņas vai kopijas no
jaunā teritorijas plānojuma tiks izsniegtas tikai pēc
plānojuma spēkā stāšanās.
04.06.2008. Nr.1487
Iespēju robežās ņemts vērā iesniegums.
14.02.2008. Nr.749
10.06.2008. Nr.1575
Īpašumam pilnveidotā gala redakcijā noteikta plānotā
(atļautā) izmantošana „Dabas pamatnes teritorijas” un
„Jaukta publisko un dzīvojamās apbūves teritorija” ,
perspektīvā ceļa trase Pārolaines ciemā, ievērojot
aprobežojumus.

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 10.01.2008. -31.01.2008. tika saņemti 5 iesniegumi un pēc apspriešanas saņemti 5
iesniegumi, kuri ir izvērtēti. Tie iesniegumi, kuros bija lūgums mainīt plānojumu tika izvērtēti un iespēju robežās apmierināti par
ko arī rakstiski paziņots.

ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM NO 08.05.2008.-29.05.2008.
PILNVEIDOTĀS GALA REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ NO 08.05.2008. -29.05.2008. N A V SAŅEMTI
FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMI UN IEBILDUMI.
Projekta izstrādes vadītāja

I.Pivare

