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Olaines novadā 

2020.gada 26.februārī                   Nr.3 

14.p. 

Par Olaines novada domes 2017.gada 22.novembra sēdes lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.) atcelšanu 

Tiek dots vārds: Santai Rasai – Daukšei, Oskaram Galanderam, Andrim Bergam 

 

 Olaines novada pašvaldībā 31.01.2020. reģistrēts Romana Sadomceva (personas kods 210279-

10630, adrese Zemgales iela 4-3, Olaine, Olaines nov., LV-2114) iesniegums (reģ.Nr. 

ONP/7.2.1./20/689-SD) ar lūgumu atcelt  

Olaines novada domes 22.11.2017. sēdes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā 

īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.), ņemot vērā, ka detālplānojuma realizācija netiks uzsākta. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un spēkā esošo likumdošanu konstatēts: 

Olaines novada dome 22.11.2017. pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.) (turpmāk – Detālplānojums).  

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka: 

31.pants. Detālplānojuma īstenošanas kārtība: 

1.daļa Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību 

un detālplānojuma izstrādes īstenotāju. 

 29.pantā noteikts – (..) Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija 

jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. (..)  

Starp Olaines novada pašvaldību un nekustamā īpašuma “Vaļi” (kadastra Nr.8080 008 0075) 

īpašnieku nav noslēgts administratīvais līgums un Detālplānojums nav uzsākts. 

 Ievērojot iepriekš minēto, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2020.gada 18.februāra 

sēdes protokolu Nr.2 un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un 31.panta 

pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par – J.Kuzmins, Ģ.Stepka, J.Precinieks, L.Gulbe,  A.Greidāns, 

I.Brence, A.Bergs, I.Novohatjko, V.Borovskis, O.Novodvorskis, M.Vanags, S.Kalniņš, pret 1 - 

O.Galanders, atturas nav, dome nolemj:  

 

1. Atcelt Olaines novada domes 2017.gada 22.novembra sēdes lēmumu “Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16. prot., 20.p.). 

2. Publicēt lēmumu Olaines novada pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.  

3. Nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (e-pasta adrese: 

pasts@varam.gov.lv) un Rīgas plānošanas reģionam (e-pasta adrese: rpr@rpr.gov.lv). 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, 

Rīgā, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par 

ierobežotas pieejamības informāciju. 
 

Sēdes vadītājs      (paraksts)   A.Bergs  
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