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1.1. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

1.1.1. Paziņojums Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Olaines novada dome 2015. gada 22. jūlija sēdē pieņēma lēmumu "Par vienotu nekustamo īpašumu 
Ziemeļi, Nomaļi un Modri Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu" 
(8. prot., 23. p.).  

SIA "Medmale" (vienotais reģ. Nr. 40103356062) un SIA "Balse" (vienotais reģ. Nr. 40003835177) ir 
detālplānojuma pasūtītāji un finansētāji, zemes gabalu "Ziemeļi" (kadastra Nr. 8080 003 0041), "Nomaļi" 
(kadastra Nr. 8080 003 0042) un "Modri" (kadastra Nr. 8080 003 0043)  īpašnieki.  

Nekustamie īpašumi "Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri" Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā ir 
"Rūpnieciskās apbūves teritorija" (RR) saskaņā ar Olaines pagasta padomes 16.07.2008. saistošo 
noteikumu Nr. 8 "Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem grafiskā daļā, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi" (izdoti ar lēmumu prot. izr. Nr. 15, 3.§., spēkā no 25.07.2008.) 
III daļas 3. sējuma Grafiskās daļas karti M1:10000. Sk. lēmuma 1. pielikumu. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Olaines novada pašvaldības būvvaldes speciāliste 
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere. 

Ar detālplānojumu materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā vidē Olaines novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā "Attīstība" – "Detālplānojumi".  

Papildu informāciju un konsultācijas sniedz Olaines novada pašvaldības būvvaldes speciāliste 
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere un detālplānojuma izstrādātāja Māra 
Kalvāne (tālr. 67860302, metrum@metrum.lv). 

 

 
 
 

 
 

  

http://www.olaine.lv/
mailto:metrum@metrum.lv
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1.1.2. Paziņojums Olaines novada informatīvajā izdevumā “Olaines Domes vēstis par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 
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1.2. PASTA APLIECINĀJUMI PAR PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANU 
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1.3. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN 

IEBILDUMIEM 

Uzsākot detālplānojuma izstrādi netika saņemts neviens priekšlikums. 
 

1.4. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises 

 
1.5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMU IEVĒROŠANU 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises 
  



Pārskats par detālplānojuma izstrādi nekustamie īpašumiem „Ziemeļi”, „Nomaļi” un „Modri” Grēnēs, 
Olaines pagastā, Olaines novadā 

                                                                    12                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II CITI DOKUMENTI UN MATERIĀLI 
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2.1. LĒMUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 
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2.2. ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI UN ZEMES ROBEŽU PLĀNS 
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2.2. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA/NOSACĪJUMI 
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2.4. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Nosacījumi institūcijām/organizācijām/uzņēmumiem pieprasīti, pamatojoties Olaines novada domes apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei 
(apstiprināts ar 22.07.2015. lēmumu „ Par vienota nekustamo īpašumu „Ziemeļi”, „Nomaļi” un „Modri”, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu”). 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei pieprasīti ar SIA „METRUM” 25.08.2015. vēstuli, nosūtot vai personīgi iesniedzot to 7 institūcijām. Nosacījumi saņemti no 7 
institūcijām. 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr., 
saņemšanas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos 
Komentārs par nosacījumu ņemšanu 

vērā 

1. SIA „Lattelecom” 
26.08.2015. 
Nr.36-17/2212/1846 

Saņemts 07.09.2015. 
Nr.554/i/00-2015 

1. Detālplānojumā paredzēt vietu kabeļu kanalizācijai projektējamajos ceļos līdz esošajai 
SIA „Lattelecom” kabeļu kanalizācijai pie īpašuma „Šarlotes”. Detālplānojuma 
risinājumos paredzēt, lai kabeļu kanalizācija atrastos zaļajā zonā vai zem ietvēm. 

2. Paredzēt telekomunikāciju sadales punktu novietošanu ekspluatācijai piemērotās 
vietās. 

3. Paredzēt vietu telekomunikāciju izbūvei no minētiem sadales punktiem līdz katram 
projektējamajam objektam. 

4. Ievērot LR MK noteikums Nr. 574 par LBN 008-14. 
5. Pie tehniskā projekta izstrādes, 12 mēnešus pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, 

griezties SIA „Lattelecom” ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi. 

1. Prasība izpildīta. 
 
 

2. Prasība ievērota. 
 

3. Prasība ievērota. 
 

4. Prasība ievērota. 
5. Pieņemts zināšanai. 

2. Valsts vides dienests 
Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde 
31.08.2015. 
Nr. 4.5.-07/5788 
 
Saņemts 02.09.2015. 
Nr. 546/i/00-2015 

Pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma izstrādei: 
1. Detālplānojumam jāatbilst normatīvos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātam Olaines 

novada teritorijas plānojumam, Olaines novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasībām un darba uzdevumā norādītajam detālplānojuma izstrādes 
mērķim. 

2. Detālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 629 3.5. un 
5.3. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. MK noteikumus Nr. 240 prasības. 

3. Detālplānojuma projektā atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 56.2. punktam: 
a. Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās 

darbības aprobežojumus tajā atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām; 
b. Veikt detālplānojuma teritorijas inženierizpēti, izvērtēt inženiertehniskās 

sagatavošanas pasākumu veikšanas nepieciešamību detālplānojuma teritorijas 
grunts nestspējas, hidroloģisko un citu apstākļu uzlabošanai un apbūves 
izvietošanas vajadzībām; 

c. Izvērtēt teritorijas augstuma līmeņa atzīmju izmaiņu nepieciešamību; 

 
1. Prasība ievērota. 
 
 
2. Prasība izpildīta – detālplānojums 

izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem teritorijas 
attīstības plānošanas jomā. 

3.   Prasības izpildītas. Skatīt 
detālplānojuma sējumā 
Paskaidrojuma rakstu, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus un Grafisko daļu. 

      Detālplānojuma izstrādes ietvaros 
veikta sugu un biotopu izpēte 
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d. Plānot jaunu apbūvi, paredzēt risinājumus apkārtnē esošās dzīvojamās apbūves 
aizsardzībai pret iespējamo saimniecisko darbību detālplānojuma teritorijā 
(paredzēt aizsardzības pasākumus pret trokšņiem, putekļiem, smakām u.c.); 

e. Veikt degradēto teritoriju izpēti/apsekošanu detālplānojuma teritorijā, paredzēt 
degradēto teritoriju sakārtošanu un jaunas apbūves izvietošanu primāri tajās; 

f. Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā; 
g. Izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus detālplānojuma 

teritorijā; 
h. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikācijas shēmu. Detālplānojuma teritorijai 

paredzēt pieslēgumu pie pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas tīkliem; 

i. Plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos 
vērtīgos kokus. 

j. Lai netiktu veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu iznīcināšana, veikt 
sugu un biotopu izpēti veģetācijas un ligzdošanas laikā detālplānojuma projekta 
izstrādei paredzētajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā ekspertu atzinumos 
iekļaut pasākumus īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu saglabāšanai un 
apsaimniekošanai un iezīmējot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnes, ja 
tādas teritorijā atrodas. Ekspertu atzinumam jāatbilst 30.09.2010. MK 
noteikumu Nr 925 prasībām. 

(02.12.2015. sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperta atzinums 
Nr.47/15). 

 

3. Veselības inspekcija 
11.09.2015.  
Nr. 10-4/21255/455 
 
Saņemts 14.09.2015. 
Nr. 572/i/00-2015 

 Detālplānojuma izstrādāt ievērojot 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 un  
30.04.3013. MK noteikumu Nr. 240 prasības; 

 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma ievērošanu; 

 Objektu izvietojumu atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem un Olaines 
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

 Ūdensapgādi un kanalizāciju – no centralizētajiem novada ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem, laika posmā līdz centralizēto komunikāciju izbūvei, ūdensapgādi paredzēt no 
vietējā urbuma; 

 Aizsargjoslu ap ūdensapgādes avotu atbilstoši 20.01.2014. MK noteikumiem Nr. 43; 

 Vietējo kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; aizsargjoslas 
platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un 
ietaises tehniskā raksturojuma – atbilstoši 05.02.1997. aizsargjoslu likuma 28. Un 
55.p. prasībām; 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu, ievērojot LBN 223-15 un LBN 222-15. 

 Inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot 20.09.2014. MK noteikumus 
Nr. 574. 

 Teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, 

1. Prasība ievērota. 
 

2. Prasība ievērota. 
3. Prasība ievērota. 

 
4. Prasība izpildīta. 

 
 

5. Pieņemts zināšanai. 
6. Pieņemts zināšanai. 

 
 

 
7. Prasība ievērota. 
8. Prasība ievērota. 

 
9. Prasība ievērota. 
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automašīnu stāvvietas un gājēju ceļu ierīkošanu, saskaņā ar Olaines novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

 Pasākumus objektu iespējamās kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi 
novēršanai. 

 
 

10. Prasība ievērota. 
 

4. AS “Latvijas Gāze” 
11.09.2015.  
Nr. 27.4-2/3267 
 
Saņemts 15.09.2015. 
Nr. 578/i/00-2015 

Izstrādājot detālplānojumu nepieciešams: 
1. Paredzēt sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 04.MPa novietni projektējamo ielu 

sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši LVS, Aizsargjoslu 
likuma, LBN 008-14 un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2. Paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0,4 MPa izbūvei katram patērētājam 
atsevišķi. 

3. Paredzēt gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietni katram patērētājam 
uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līnijas zonas. 

4. Izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Gāzapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļu. 

 
1. Prasība izpildīta. 

 
 
 

2. Prasība izpildīta. 
 

3. Prasība ievērota. 
 
4. Prasība tiks izpildīta. 

5. AS „Latvenergo” 
AS „Sadales tīkls” 
18.09.2015.  
Nr. 01DV00-13/4962 
 
Saņemts 23.09.2015. 
Nr. 595/i/00-2015 

AS „Latvenergo” 
Minētajā nekustamajā īpašumā AS „Latvenergo” pārziņā esošā sakaru būvju un pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līniju nav un tie netiek plānoti. 
 
AS „Sadales tīkls” 
1. Detālplānojumā paredzēt vietu visu elektroapgādei nepieciešamo elektroietaišu 

izbūvei atbilstoši LBN, kā arī tehnisko noteikumu prasībām un ņemot vērā Aizsargjoslu 
likumu un spēkā esošo normu prasības. 

2. Plānojot projektējamo objektu izvietojumu, atkarībā no to elektriskās slodze lielumu, 
rakstura un režīma, paredzēt zemes gabalus kompaktā tipa (KTA) transformatoru 
apakšstaciju izvietošanai, nosakot tās optimālo atrašanās vietu un pēc iespējas tuvāk 
slodžu centram projektējamā ceļa malā, kur būtu nodrošināta brīva pieeja 
apakšstacijai jebkurā diennakts laikā AS „Sadales tīkls” elektrotīklu operatīvajam 
personālam. Izstrādājot elektroapgādes projektu nepieciešamības gadījumā par 
transformatoru apakšstacijas novietošanu jānoslēdz servitūta līgums starp 
AS „Sadales tīkls” un zemes īpašnieku. Elektroapgādes inženierkomunikāciju (tai 
skaitā to aizsargjoslu) izvietojumu paredzēt starp projektējamo brauktuvi un sarkano 
līniju, 0,6-1m attālumā no ielas sarkanās līnijas. 

3. Projektējamo ielu sarkano līniju joslā un ielu šķērsprofilos jāuzrāda vieta nemazāk kā 
divām 0,4kV kabeļlīnijām un divām 20kV kabeļlīnijām. 

4. Izstrādājot detālplānojumu plānotajā teritorijā, nepieciešam uzrādīt perspektīvo 
elektroenerģijas patērētāju slodzi kilovatos 9kW) un elektroapgādes nodrošinājumu 
shēmu atsevišķā lapā. 

5. Paredzot plānojumā esošo elektrolīniju pārvietošanu, elektroietaišu pārbūvei pirms 

 
Pieņemts zināšanai. 

 
 
 

1. Prasība ievērota. 
 
 

2. Prasība izpildīta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Prasība izpildīta. 
 

4. Prasība izpildīta. 
 
 

5. Prasība ievērota. 
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detālplānojuma izstrādāšanas AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā 
jāsaņem tehniskie noteikumi. Pēc detālplānojuma akceptēšanas elektroietaišu 
demontāžai vai pārbūvei (pārvietošanai) jāizstrādā tehniskais projekts, ievērojot 
līnijas pārbūves tehniskos noteikumus. Optimālo elektroiekārtu izvietojumu var 
izvēlēties pieaicinot konsultācijai sertificēto šajā jomā speciālistu. AS „Sadales tīkls” 
piederošās 20-0,4kV elektropārvades līnijas un 20/0,4kV transformatoru apakšstacija 
ir uzrādītas pielikumā Nr. 1 dotajā plānā. 

6. Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju, kā arī piekļūšanu elektroietaisēm, 
teritorijas detālplānojumā jāuzrāda visas esošo un perspektīvo elektrisko tīklu 
izvietošanas zonas, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktās elektrisko tīklu 
ekspluatācijas aizsargjoslas (16. pants) un jāinformē zemes īpašniekus par īpašuma 
lietošanas tiesību ierobežojumiem tajās (35. un 45. pants) (skatīt tabulu atzinumā). 
Zem ēku pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. 

7. Veicot detālplānojuma izstrādi nepieciešams ievērot MK noteikumus Nr. 574. 
8. Detālplānojumu pilna sējuma projektu (vienu sējumu jāparedz Pierīgas reģiona 

arhīvam) ar ielu šķērsprofiliem, elektroapgādes līniju komunikāciju izvietojumu un 
digitālā projekta versiju (AutoCAD dwg. Formātā) saskaņot AS „Sadales tīkls”, Pierīgas 
Kapitālieguldījumu daļā, Stopiņu novadā, Rīgas ielā 14 „ Līči”. 

9. Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta stadijā iesniegt pieteikumu 
Lietotāja elektroapgādei jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā. 

10. Pirms elektrotīklu izbūves: 
- Dabā ar ģeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu (ielu) 

sarkano līniju robežām; 
- Jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Prasība ievērota. 
 
 
 
 
 

7. Prasība ievērota. 
8. Prasība tiks izpildīta. 

 
 
 

9. Pieņemts zināšanai. 
 
10. Pieņemts zināšanai. 

6. Latvijas Valsts ceļi 
01.10.2015. Nr. 4.3.1-993 
 
Saņemts: 
02.10.2015. 
Nr. 624/i/00-2015 

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 
1. Detālplānojuma teritorijas pieslēgumu pašvaldības ielai/ceļam, autostāvvietu, iekšējo 

ceļu/ielu tīklu novietojumu un parametrus risināt, ievērojot spēkā esošos Ceļu 
projektēšanas noteikumus LVS 190-1 1. Daļa “Ceļu trase”; LVS 190-5 5. daļa „Zemes 
klātne”; LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”. LVS 190-3 un 190-
3/A1 “Ceļu vienlīmeņu mezgli”; 

2. Detālplānojuma  teritorijas pieslēgumu pašvaldības ielai/ceļam paredzēt ar stūru 
noapaļojuma rādiuss Rmin>8m atbilstoši LVS 190-3 “Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībā. 
Pieslēguma parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamam 
transporta sastāvam un kustības intensitātei, bet ar normālprofilu ne mazāku kā 
NP5,5. 

3. Īpašumu pievedceļus izstrādāt saskaņā ar blakus esošo īpašumu nobrauktuvju 
novietojumu un tehniskiem parametriem. Nodrošināt piebraukšanas iespējas 
pieguļošiem zemes īpašumiem. 

 
1. Prasība izpildīta. 

 
 
 
 

2. Prasība izpildīta. 
 
 
 
 

3. Prasība ievērota. 
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4. Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojuma zonās. 
5. Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļas atzinumu par 

izstrādāto detālplānojumu. Atzinuma saņemšanai iesniegt detālplānojuma galīgo 
redakciju digitālā veidā LKS92 koordinātu sistēmā uz informācijas nesēja. 

4. Prasība ievērota. 
5. Prasība tiks izpildīta. 

7. Olaines novada pašvaldība 
10.11.2015. Nr. 7.16/4929 
 
Saņemts: 
10.11.2015. 
Nr. 708/i/00-2015 

Olaines novada pašvaldības būvvalde papildus nosacījumus neizvirza, jo Olaines novada 
domes 22.07.2015. pieņemtajā lēmumā (8. prot,. 23.p.) ir izdots darba uzdevums un 
teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos paredzētā atļautā/plānotā izmantošana ir 
noteikta un nosacījumi izvirzīti. 

Pieņemts zināšanai. 
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2.6. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises 
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2.8. SERTIFIKĀTI 

 


