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1. APSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Deta/ lpla/nojuma izstra/de teritorijai, ko ietver nekustama/  ī/pas8uma “Vola/ni”, kadastra
Nr. 8080 011 0182, zemes vienī/ba 1.93 ha platī/ba ar kadastra apzī/me/ jumu 8080 011 0182,
ka/  arī/ nekustama/  ī/pas8uma “Gremzdes”, kadastra Nr. 8080 011 0151, zemes vienī/ba 0.09 ha
platī/ba/  ar kadastra apzī/me/ jumu 8080 011 0151, uzsa/kta saskan9 a/  ar Olaines novada domes
27.05.2020.  le/mumu  “Par  deta/ lpla/nojuma  izstra/des  uzsa/ks8anu  nekustamajos  ī/pas8umos
Vola/ni un Gremzdes (Pe/ terniekos)”, protokols Nr. 8,21.p. un apstiprina/ to darba uzdevumu.

Uzsa/kot  deta/ lpla/nojuma  izstra/di  pazin9 ojums  par  deta/ lpla/nojuma  izstra/des
uzsa/ks8anu  tika  ievietots  Olaines  novada  pas8valdī/bas  ma/ jas  lapa/  un  publice/ts  olaines
novada domes informatī/vaja/  izdevuma/

Pazin9 ojums  par  deta/ lpla/nojuma  izstra/des  uzsa/ks8anu  tika  nosu/ tī/ts  to  nekustamo
ī/pas8umu ī/pas8niekiem, kuru ī/pas8uma/  (valdī/juma/ ) esos8 ie nekustamie ī/pas8umi robez8ojas ar
deta/ lpla/nojuma teritoriju.

No deta/ lpla/nojuma izstra/des Darba uzdevuma/  mine/ taja/m institu/ cija/m tika pieprasī/ti
un san9 emti nosacī/jumi deta/ lpla/nojuma izstra/dei.

Deta/ lpla/nojuma izstra/de/  iesaistī/ta/ s institu/ cijas

Nr.p.k. Institūcija Nosacījumi

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģio-
nālā vides pārvalde

01.07.2020.
Nr. 11.2/5744/RĪ/2020

2. Veselības inspekcija 10.06.2020.
Nr.4.5.-4/12371

3. VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”

16.06.2020. 
Nr. Z-1-12/735

4. AS “Sadales tīkls” 10.06.2020. 
Nr.30AT00-05/TN-9583

5. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 10.06.2020. 
Nr.4.3.3./7487

6. Olaines novada pašvaldības attīstības 
nodaļas ceļu inženieris

06.07.2020.
Nr. ONP/8.33./20/3091-ND

7. Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde

18.06.2020. 
Nr.05-01/2856

8. SIA “Zeiferti” 09.06.2020. 
Nr. 1-5/233
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2. OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU

4



5



6



7



8



9



10



3. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

3.1. ĢEOPORTĀLS geolatvija.lv

3.2. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPA
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3.3. OLAINES DOMES VĒSTIS Nr.6 (155) jūnijs 2020
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3.4. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS STENDS, Olainē
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4. APKOPOJUMS PAR JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU IEBILDUMIEM VAI
PRIEKŠLIKUMIEM UZSĀKOT DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Nr. 
p.k.

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese

Īss iebildumu vai ierosinājumu 
apraksts

Vērā ņemtie vai noraidītie 
ierosinājumi/ iebildumi

Uzsa/kot deta/ lpla/nojuma izstra/di ierosina/ jumi vai iebildumi no juridiska/m vai 
fiziska/m persona/m nav san9 emti.
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5. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA ATSKAITE PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

Nr.p.k. INSTITŪCIJA NOSACĪJUMU SATURS NOSACĪJUMU IEVĒROŠANA

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde
01.07.2020.
Nr. 11.2/5744/RĪ/2020

Dienests  atbilstoši  Ministru  kabineta  2014.  gada  14.
oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas  attīstības plānošanas dokumentiem” (turp-
māk – MK noteikumi Nr.628) 56.2. un 58.punktam iz-
virza sekojošus nosacījumus detālplānojuma projekta
izstrādei: 
1. uzra/dī/t vides un dabas resursu aizsardzī/bas aizsar-
ģjoslas,  nosakot saimnieciska/ s  darbī/bas aprobez8oju-
mus taja/ s, atbilstos8 i Aizsarģjoslu likuma prasī/ba/ m;

2. uzra/dī/t pla/nota/ s apbu/ ves izvietojumu deta/ lpla/noju-
ma teritorija/ ;

3.  izstra/da/ t  teritorijas  inz8enierkomunika/ ciju  she/mu,
paredzot piesle/ģumu pie centralize/ tajiem u/ densapģa/ -
des un kanaliza/ cijas tī/kliem;

4. izve/rte/ t Satiksmes ministrijas rezerve/ ta/ s valsts ģal-
vena/  autocel9a A8 trases iespe/ jamo ietekmi un noteikt
nepiecies8amos  pasa/kumus  aizsardzī/bai  pret  troksni
un piesa/ rn9 ojumu,  ieve/rojot  Ministru  kabineta  2013.
ģada 30. aprī/l9a noteikumu Nr.240 „Vispa/ rī/ģie teritori-
jas pla/nos8anas, izmantos8anas un apbu/ ves noteikumi”
147. punkta prasī/bas.

5. izstra/da/ t  transporta kustī/bas  she/mu,  uzra/dī/t  pie-
braucamos cel9us deta/ lpla/nojuma teritorija/ .

6. lai nove/rstu iespe/ jamo ī/pas8 i aizsarģa/ jamo suģu at-

1. Grafiska/ s dal9as Esos8a/ s situa/ cijas un Zemes ierī/cī/bas 
pla/na/  nora/dī/tas teritorija/  esos8a/ s aizsarģjoslas.

2. Skatī/t Grafiska/ s dal9as Pla/nota/ s situa/ cijas karte/ 
Īnz8enierkomunika/ ciju izvietojuma she/ma.

3. Skatī/t Grafiska/ s dal9as Pla/nota/ s situa/ cijas karte/ 
Īnz8enierkomunika/ ciju izvietojuma she/ma.

4. Skatī/t Paskaidrojuma raksta 2.5.,3.7. nodal9u un 
Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumu 19.4. un 
22. punktus.

5. Skatī/t Paskaidrojuma raksta 3.3. nodal9u un Grafiska/ s 
dal9as Zemes ierī/cī/bas pla/nu.

6. Biotopu eksperta atzinums pievienots s8 ī/ se/ juma 4. 



radn9 u un biotopu ietekme/s8anu, veikt suģu un biotopu
izpe/ ti veģ�eta/ cijas laika/  deta/ lpla/nojuma izstra/dei pare-
dze/ taja/  teritorija/   un iezī/me/ t ī/pas8 i aizsarģa/ jamo suģu
atradnes  un  biotopus,  san9 emt  Dabas  aizsardzī/bas
pa/ rvaldes atzinumu. Ja tiek konstate/ tas ī/pas8 i  aizsar-
ģa/ jamu suģu atradnes un biotopi, apbu/ vi pla/not a/ rpus
aizsarģa/ jamo  dabas  ve/rtī/bu  aizn9 emtaja/m  platī/ba/ m.
Ekspertu  atzinumam  ja/atbilst  Ministru  kabineta
2010. ģada  30. septembra  noteikumos  Nr.925  „Suģu
un biotopu aizsardzī/bas jomas ekspertu atzinuma sa-
turs  un taja/  ietverta/ s  minima/ la/ s  prasī/bas” noteikta-
jam. 

7. Dienests informe/ , ka saskan9 a/  ar MK noteikumu Nr.
628  59.punktu atzinuma  snieģs8anas  termin9 s8  vare/ tu
bu/ t c8etras nede/ l9as. 

Pielikuma/ .

7. Pien9 emts zina/ s8anai.

2. Veselības inspekcija
10.06.2020.
Nr. 4.2.-4/12371

Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt:
1. Deta/ lpla/nojuma izstra/da/ s8anu, ieve/rojot Ministru 
kabineta 14.10.2017. noteikumu Nr. 628” Noteikumi 
par pas8valdī/bu teritorijas attī/stī/bas pla/nos8anas 
dokumentiem” un Ministru kabineta 30.04.2013. 
noteikumu Nr. 240 “ Vispa/ rī/ģie teritorijas pla/nos8anas,
izmantos8anas un apbu/ ves noteikumi” prasī/bas;

2. 05.02.1997. Aizsarģjoslu likuma ieve/ros8anu;

3. objektu izvietojumu – atbilstos8 i spe/ka/  esos8ajiem 
bu/ vniecī/bas normatī/viem un Olaines novada 
teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves noteikumiem;

4. centralize/ to u/ densapģa/des un kanaliza/ cijas 
siste/mu ar perspektī/vo bu/ vju piesle/ģumiem 

1. Īeve/rots.

2.  Īeve/rots.

3. Īeve/rots.

4. Deta/ lpla/nojuma teritoriju paredze/ ts piesle/ģt 
centralize/ tajiem u/ densapģa/des tī/kliem. 



centralize/ tajiem pas8valdī/bas u/ densvada un 
kanaliza/ cijas tī/kliem; laika posma/  lī/dz centralize/ to 
tī/klu izbu/ vei, viete/ ja u/ dens avota un viete/ jas 
kanaliza/ cijas siste/mas ierī/kos8anu- atbilstos8 i spe/ka/  
esos8ajiem normatī/viem;

5. nodros8 ina/ t stinģra rez8 ī/ma un bakterioloģ� iska/ s 
aizsarģjoslu ieve/ros8anu ap u/ dens n9 ems8anas vietu, 
saskan9 a/  ar Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumu 
Nr. 43 “ Aizsarģjoslas ap u/ dens n9 ems8anas vieta/m 
noteiks8anas metodika” un ministru kabineta 
29.12.1998. noteikumu Nr. 502 “Aizsarģjoslas ap 
kapse/ ta/m noteiks8anas metodika” ĪV dal9as 11. punkta 
prasī/ba/m;

6. Aizsarģjoslas platumu ap noteku/ den9 u attī/rī/s8anas 
ietaise/m atkarī/ba no izmantota/ s tehnoloģ� ijas un 
ietaises tehniska/  raksturojuma- atbilstos8 i 
Aizsarģjoslu likuma 28. un 55. panta prasī/ba/m;

7. U	 densvada un kanaliza/ cijas tī/klu projekte/s8anu, 
ieve/rojot LBN 222 - 15 “U	 densapģa/des bu/ ves” un LBN
223 – 15 “Kanaliza/ cijas bu/ ves”;

8. Īnz8enierkomunika/ cijas tī/klu projekte/s8anu ieve/rojot
Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumus Nr. 574 
“Īnz8eniertī/klu izvietojums”;

9. Teritorijas labieka/ rtos8anu, paredzot 
autotransporta kustī/bas orģanize/s8anu, automas8ī/nu 
sta/vvietas, ģa/ je/ ju un velocelin9 u ierī/kos8anu, saskan9 a/  ar
Olaines novada teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves 
noteikumiem.

Īeve/rojot, ka Pe/ ternieku ciema/  nav centralize/ tu sadzī/ves 
kanaliza/ cijas tī/klu, sadzī/ves noteku/ den9 u attī/rī/s8anu un 
attī/rī/to u/ den9 u novadī/s8anu pla/nots orģanize/ t loka/ li, katra/  
zemes vienī/ba/  atsevis8k9 i.

5. Deta/ lpla/nojuma teritorija/  nav pla/notas loka/ las u/ dens 
n9 ems8anas vietas.

6. Atsauce uz aizsarģjoslu noteiks8anu ap noteku/ den9 u 
attī/rī/s8anas ietaise/m iekl9auta deta/ lpla/nojuma 
Paskaidrojuma raksta 3.5.3. nodal9a/ .

7.  Īeve/rojams bu/ vprojekte/s8anas stadija/ .

8. ieve/rots izstra/da/ jot inz8eniertī/klu izvietojuma she/mas.

9. Nosacī/jumi iekl9auti Paskaidrojuma raksta 3.7. nodal9a/ .



3. VSIA “ Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”
16.06.2020.
Z-1-12/735

Saskaņā  ar  Olaines  novada  domes  darba  uzdevumu
sniedzam sekojošu informāciju:
- Pe/c meliora/ cijas kadastra datiem zemes ī/pas8umi Vo-
la/ni un Gremzdes nosusina/ ta ar seģtaja/m drenu siste/ -
ma/m izbu/ ve/ jot  objektu:  Rī/ģas  raj.  p/s  ,,Olaine"  obj.
Stre/ lnieku ferma, s8 ifrs 29465, 1975. ģads.  Par ve/ la/k
veiktiem meliora/ cijas siste/mu pa/ rka/ rtos8anas darbiem
un meliora/ cijas siste/mu kvalitatī/vo sta/vokli meliora/ -
cijas kadastra materia/ los datu nav. 
-  Nekustamie  ī/pas8umi  Vola/ni  un  Gremzdes  Olaines
paģasta/ ,  Olaines  novada/  atrodas  valsts  nozī/mes
u/ densnotekas Lielupe,  U	 SĪK kods 38:01,  sateces ba-
seina/ .

Veicot  nekustamo īpašumu Volāni  un Gremzdes Olai-
nes pagastā,  Olaines novadā detālplānojuma izstrādi,
jāievēro sekojoši nosacījumi:  
1.  Projekta realiza/ cijas rezulta/ ta/  nav piel9aujama me-
lioratī/va/  sta/vokl9a  pasliktina/ s8ana/ s  objektam pieģul9o-
s8aja/ s platī/ba/ s.

2. Ja/paredz  virszemes  noteces  uztvers8anas,  sava/k-
s8anas un novadī/s8anas no bu/ vobjektiem tehniskais ri-
sina/ jums.

3. Pla/nojot bu/ vniecī/bu,  ja/ izn9 em tehniskie noteikumi
ZMNĪ	.

Lai  nodrošinātu  iepriekšminēto,  ievērojami  sekojoši

1.  Pien9 emts zina/ s8anai. Atsauce iekl9aut Paskaidrojuma 
raksta 3.5.4. nodal9a/ .

2. Skatī/t Paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodal9a/ . Grafiska/ s 
dal9as karte/  Pla/nota/  izmantos8ana/ Īnz8enierkomunika/ ciju 
izvietojuma she/ma iekl9auts shematisks risina/ jums lietus 
kanaliza/ cijas tī/klu izvietojumam, kas precize/ jams 
bu/ vprojekte/s8anas stadija/ .

3. Atsauce iekl9aut Paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodal9a/ .



normatīvie akti:
-  2010. ģada 14. janva/ rī/  pien9 emtais  Meliorācijas li-
kums ;
-  LR  MK  16.09.2014.  noteikumi  Nr.550  ,,Hidroteh-
nisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;
- 2015.ģada 30. ju/ nija MK noteikumi Nr.329 „Par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistē-
mas un hidrotehniskās būves”.

4. AS “ Sadales tīkls”
10.06.2020.
Nr. 30AT00-05/TN-9583

1. Pla/nojuma/  ja/ atte/ lo esos8 ie un pla/notie 
elektroapģa/des objekti ((6-20)/0,4 kV apaks8stacijas, 
0,23 kV lī/dz 20 kV elektropa/ rvades lī/nijas u. c. 
objekti), inz8enierkomunika/ ciju koridorus, ka/  arī/ 
atbilstos8a/ s aizsarģjoslas, ja iespe/ jams ta/ s atte/ lot 
noteiktaja/  kartes me/roģa/  (pielikuma/  obliģa/ ti 
ja/pievieno ģrafisko atte/ lu (*.pdf, *.dwģ, *.dģn u. c.) ar 
esos8ajiem un pla/notajiem enerģoapģa/des objektiem 
noteikta/  kartes me/roģa/ );
Īzstra/da/ jama/  deta/ lpla/nojuma aptveros8aja/  teritorija/  
atrodas esos8a/ s AS "Sadales tī/kls" piederos8 ie 
elektroapģa/des objekti (0,23 –20) kV 
elektropa/ rvades lī/nijas, a./st., TP u .c. elektroietaises);

2. Lai nodros8 ina/ tu elektroapģa/di ī/pas8umam ta/  
norma/ lai funkcione/s8anai atbilstos8 i 
noteiktajam/pla/notajam lietos8anas me/rk9 im, un 
precize/ tu piesle/ģuma vietu nepiecies8ams aizpildī/t 
pieteikuma veidlapu "Pieteikums elektrotī/kla 
piesle/ģumam/slodzes izmain9 a/m", nora/dot 
nepiecies8amo jaudu, sprieģumu un citu informa/ciju, 
kas prasī/ta veidlapa/ . Pieteikumam nepiecies8ams 
pievienot detalize/ tu skici/-es ar pla/noto/-ajiem 
apbu/ ves risina/ jumu/-iem, sarkano lī/niju izvietojumu 

1. Skatī/t deta/ lpla/nojuma Grafiska/ s dal9as kartes.

2. Pien9 emts zina/ s8anai. 



un paredze/ to slodz8u sadalī/jumu. Aizpildī/to 
pieteikumu un pieteikuma veidlapa/  nora/dī/to 
dokumentu kopijas var su/ tī/t uz e-pastu 
st@sadalestikls.lv, vai arī/ AS "Sadales tī/kls" pa pastu 
uz adresi Smerl9a iela/  1, Rī/ģa/ , LV-1006, ka/  arī/ 
pieteikumu var aizpildī/t AS "Sadales tī/kls" klientu 
apkalpos8anas porta/ la/  e-st.lv. Pe/c pieteikuma 
san9 ems8anas tiks izstra/da/ ti tehniskie noteikumi 
pla/notajam objekta slodzes piesle/ģumam un 
informa/cija par iespe/ jamaja/m elektrotī/kla piesle/ģuma
ierī/kos8anas izmaksa/m;

3. Pla/nojuma/  nora/dī/t, ka elektroapģa/des 
projekte/s8ana un bu/ vniecī/ba ir ī/pas8a bu/ vniecī/ba, kura 
ja/veic saskan9 a/  ar MK noteikumiem Nr. 573 
"Elektroenerģ� ijas raz8os8anas, pa/ rvades un sadales 
bu/ vju bu/ vnoteikumi";

4. Pla/nojuma teritorija/  pla/noto inz8enierkomunika/ ciju 
izvietojumam ja/atbilst LBN 008-14 "Īnz8eniertī/klu 
izvietojums". Pie esos8ajiem un pla/notajiem 
enerģoapģa/des objektiem ja/nodros8 ina e/ rta 
piekl9u/ s8ana AS "Sadales tī/kls" persona/ lam, 
autotransportam u. c. to tehnikai;

5. Pla/nojumos nora/dī/t noteikta/ s aizsarģjoslas ģar 
elektriskajiem tī/kliem, ko nosaka Aizsarģjoslu likuma 
16. panta/ ;

6. Īzstra/da/ jot pla/nojumu, iekl9aut prasī/bas par 
aprobez8ojumiem, kas noteikti saskan9 a/  ar Aizsarģjoslu
likumu (ī/pas8 i 35. un 45. panta prasī/ba/ m);

3. Nora/de iekl9auta Paskaidrojuma raksta 3.5.5. nodal9a/ .

4. Īeve/rots.

5. Skatī/t deta/ lpla/nojuma Grafiska/ s dal9as kartes.

6. Nora/de iekl9auta Paskaidrojuma raksta 3.5.5. .nodal9a/ .



7. Pla/nojuma/  ietvert prasī/bas par elektrotī/klu 
ekspluata/ ciju un dros8 ī/bu, ka/  arī/ prasī/bas vides un 
cilve/ku aizsardzī/bai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982
"Enerģ�e/ tikas infrastruktu/ ras objektu aizsarģjoslu 
noteiks8anas metodika" – 3.,8. – 11. punkts;

8. Ja nepiecies8ama esos8o elektroietais8u pa/ rvietos8ana, 
tad paredze/ t to pa/ rnes8anu atbilstos8 i spe/ka/  esos8ajiem 
likumiem, noteikumiem u. c. normatī/vajiem aktiem. 
Lai san9 emtu tehniskos noteikumus, ja/ iesniedz 
pieteikums elektroietais8u pa/ rvietos8anai. Esos8o 
enerģoapģa/des komersantu objektu pa/ rvietos8anu pe/c
pamatotas nekustama/  ī/pas8uma ī/pas8nieka prasī/bas 
veic par vin9 a lī/dzekl9iem, saskan9 a/  ar Enerģ�e/ tikas 
likuma 23. pantu;

9. Elektroenerģ� ijas lietota/ ju elektroapģa/des ka/ rtī/bu, 
elektroenerģ� ijas tirģota/ ja un elektroenerģ� ijas 
siste/mas operatora un lietota/ ja tiesī/bas un 
piena/kumus elektroenerģ� ijas pieģa/de/  un lietos8ana/  
nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģ� ijas 
tirdzniecī/bas un lietos8anas noteikumi";

10. Jaunu elektroietais8u piesle/ģs8ana un atl9auta/ s 
slodzes palielina/ s8ana AS "Sadales tī/kls" notiek 
saskan9 a/  ar Sabiedrisko pakalpojumu reģule/s8anas 
komisijas padomes le/mumu "Siste/mas piesle/ģuma 
noteikumiem elektroenerģ� ijas siste/mas 
dalī/bniekiem";

11. Pla/nojuma/  ietvert prasī/bas par elektrotī/klu, ko 
nosaka Enerģ�e/ tikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants;

7. Nora/des iekl9auta Paskaidrojuma raksta 3.5.5. nodal9a/ .

8. Pien9 emts zina/ s8anai.

9. Pien9 emts zina/ s8anai.

10. Pien9 emts zina/ s8anai.

11. Nora/de iekl9auta Paskaidrojuma raksta 3.5.5. nodal9a/ .



12. Veicot jebka/dus darbus/darbī/bas aizsarģjosla/ s, 
kuru de/ l9 nepiecies8ams objektus aizsarģa/ t, tie ja/ veic 
pe/c saskan9 os8anas ar attiecī/ģa/  objekta ī/pas8nieku;
13. Pla/nojumu ģrafiska/ s dal9as kartes me/roģi:
Deta/ lpla/nojumu izstra/dei izmantot aktualize/ tu (ne 
veca/ku par ģadu) topoģra/ fisko pla/nu (LKS 92-TM 
koordina/ tu siste/ma/ ) ar me/roģa noteiktī/bu 1:500 lī/dz 
1:2000;

14. Pirms pla/nojuma iesnieģs8anas publiskajai 
apspries8anai un ta/  auģs8upiela/des TAPĪS siste/ma/ , 
pla/nojumu ar elektroapģa/des tehnisko risina/ jumu 
ja/ iesniedz saskan9 os8anai AS "Sadales tī/kls" vai su/ tot e-
pastu uz st@sadalestikls.lv. Pla/nojuma atzinums tiks 
saģatavots pe/c pieprasī/juma iesnieģuma san9 ems8anas;

15. Nosacī/jumi derī/ģi divus gadus no to izsnieģs8anas 
dienas.

12. Nora/de iekl9auta Paskaidrojuma raksta 3.5.5. nodal9a/ .

13. Detālplānojuma grafiskā daļa sagatavota uz LKS-92 TM 
koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes ar mēroga 
noteiktību 1:500, izstrādātājs SIA “Ģeodēzija S”, sertificēts 
ģeodēzists S.Sokolova (sert. Nr. AC0034) kas 28.05.2020. 
reģistrēta SIA “Mērniecības Datu Centrs” ar Nr. 
8080TP201392.

14. Pien9 emts zina/ s8anai.

15. Pien9 emts zina/ s8anai.

5. VAS “Latvijas Valsts ceļi”
10.06.2020.
Nr.4.3.3./7487

1. Deta/ lpla/nojuma projektu izstra/da/ t atbilstos8 i 
Olaines novada teritorijas pla/nojumam, ieve/rojot 
2006. ģada 14. septembra likumu „Zemes ierī/cī/bas 
likums”, Latvijas Republikas 1997. ģada 5. februa/ ra 
likumu „Aizsarģjoslu likums”, Ministru kabineta 
2014. ģada 14. oktobra noteikumus Nr. 628 
„Noteikumi par pas8valdī/bu teritorijas attī/stī/bas 
pla/nos8anas dokumentiem”, Ministru kabineta 2010. 
ģada 13. aprī/l9a noteikumus Nr. 240 „Vispa/ rī/ģie 
teritorijas pla/nos8anas, izmantos8anas un apbu/ ves 
noteikumi”, Ministru kabineta 2016. ģada 1. 
septembra noteikumus Nr. 238 „Uģunsdros8 ī/bas 
noteikumi”, Ministru kabineta 2008. ģada 25. 

1. Deta/ lpla/nojuma projekts izstra/da/ ts ieve/rojot normatī/vo 
aktu prasī/bas.



novembra noteikumu Nr.972 „Cel9u dros8 ī/bas audita 
noteikumi” prasī/bas, Ministru kabineta 2014. ģada 7. 
janva/ ra noteikumu Nr.16 „Troks8n9 a nove/rte/ s8anas un 
pa/ rvaldī/bas ka/ rtī/ba” prasī/bas, spe/ka/  esos8os cel9u 
projekte/s8anas noteikumus (LVS 190 ģrupas 
standartus), ka/  arī/ citu spe/ka/  esos8us normatī/vos 
dokumentus un noteikumus.

2. V28 cel9a zemes nodalī/juma joslas min platums 
22.0m jeb 11.0m uz aba/m puse/m no cel9a brauktuves 
ass lī/nijas, aizsarģjosla 30,0m uz aba/m puse/m no cel9a 
brauktuves ass lī/nijas.

3. Piekl9uves iespe/ jas ī/pas8umiem „Vola/ni” un 
„Gremzdes” projekta/  pla/not no pas8valdī/bas cel9iem 
„Codes cel9s8  - Stre/ lnieki” (kadastra apzī/me/ jums: 
80800110447) un apdzī/vota/ s vietas „Ezī/tis” 
(kadastra apzī/me/ jums: 80800110465) iela/m. Cel9a 
pievienojumus no valsts autocel9a V28 projekta/  
neparedze/ t.

4. Īeve/rte/ t pieģulos8o ielu nodalī/juma joslas un 
apbu/ ves lī/nijas, respekte/ jot pieģul9os8o ielu un 
krustojumu satiksmes orģaniza/ ciju, to parametrus un
aprī/kojumu, nodros8 ina/ t piekl9u/ s8anas iespe/ jas blakus 
esos8ajiem ī/pas8umiem.

5. Autosta/vvietas objekta vajadzī/ba/m paredze/ t ne 
tuva/k par 15m no autocel9a V28 brauktuves tuva/ka/ s 
malas.

6. Nodros8 ina/ t virszemes u/ dens atvadi un 
neapģru/ tina/ t virsmas u/ dens atvadi no esos8aja/m 

2. Deta/ lpla/nojuma teritorija atrodas Pe/ ternieku ciema 
robez8a/ s un ģan pret valsts viete/ jo autocel9u V28 Blukas- 
Emburģa ģan pret pas8valdī/bas cel9u Codes cel9s8 - Stre/ lnieki ir
noteiktas, spe/ka/  esos8as sarkana/ s lī/nijas.

3. Īeve/rots.

4. Īeve/rots.

5. Pien9 emts zina/ s8anai.

6. Skatī/t Paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodal9u
 un ģrafiska/ s dal9as Pla/nota/ s situa/ cijas/ 



brauktuve/m.

7. Deta/ lpla/nojuma/  ieve/rte/ t MK noteikumus Nr.16 
„Troks8n9 a nove/rte/ s8anas un pa/ rvaldī/bas ka/ rtī/ba” 
prasī/bas un nepiecies8amos nodros8 ina/ juma 
pasa/kumus pret uz cel9iem autotransporta radī/to 
troksni.

8. San9 emt VAS „Latvijas Valsts cel9i” (turpma/ k teksta/  
– LVC) Jelģavas nodal9a/ , Savienī/bas iela/  2, Jelģava/ , 
LV3001, pirmdiena/ s no 9.00 - 12.00 un ceturtdiena/ s 
no 13.00 - 16.00, ta/ lr.: 63020467 atzinumu par 
izstra/da/ ta/  deta/ lpla/nojuma redakciju un ģrafiska/ s 
dal9as vienu eksempla/ ru papī/ra forma/ ta/  vai 
elektroniski A3 *pdf. forma/ ta/  saģatavot iesnieģs8anai 
LVC Jelģavas nodal9a/ .

9. Nosacī/jumi derī/ģi divus ģadus no izdos8anas brī/z8a. 
Ja divu ģadu laika/  no nosacī/jumu izdos8anas brī/z8a 
netiek san9 emts pozitī/vs atzinums no LVC, nosacī/jumi 
zaude/  spe/ku.

Īnz8enierkomunika/ ciju izvietojuma she/ma.

7. Skatī/t Paskaidrojuma raksta 2.5. un 3.7. nodal9u un 
Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumu 19.4. un 
22 punktus.

8. Pien9 emts zina/ s8anai.

9. Pien9 emts zina/ s8anai.

6. Olaines novada pašvaldības
attīstības nodaļas ceļu 
inženieris
06.07.2020.
Nr. ONP/8.33./20/3091-ND

1. Deta/ lpla/nojumu izstra/da/ t saskan9 a/  ar Olaines nova-
da teritorijas pla/nojumu un Olaines novada teritorijas
izmantos8anas un apbu/ ves noteikumiem;

2. Piebraucamo ielu pie jaunveidojama/m zemes vienī/-
ba/m,  ka/  arī/  komunika/ ciju  izbu/ ve  veicama  pirms
bu/ vatl9aujas san9 ems8anas no jauna izveidojamo zemes
vienī/bu apbu/ vei;

3. Deta/ lpla/nojuma/  paredze/ t piebraucamo ielu izbu/ vi
ar saistī/to seģumu, ielu parametrus paredze/ t saskan9 a/

1. Īeve/rots.

2. Īekl9auts administratī/vaja/  lī/ģuma/  par deta/ lpla/nojuma 
ī/stenos8anu.

3. Īekl9auts administratī/vaja/  lī/ģuma/  par deta/ lpla/nojuma 
ī/stenos8anu.



ar Latvijas Republika/  izdotajiem Latvijas Valsts stan-
dartiem;

4. Piebraucamo  ielu,  ka/  arī/  komunika/ ciju  izbu/ ves
bu/ vprojektiem tehniskos noteikumus san9 emt atsevis8 -
k9 i;

5. Īzstra/da/ to deta/ lpla/nojumu druka/ ta/  veida/  saskan9 ot
ar Olaines novada pas8valdī/bas Attī/stī/bas nodal9as cel9u
inz8enieri.

4. Pien9 emts zina/ s8anai.

5. Pien9 emts zina/ s8anai.

7. Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde
18.06.2020.
Nr.05-01/2856

Īzve/rte/ jot  iesnieģtos materia/ lus un pa/ rbaudot
Pa/ rvaldes rī/cī/ba/  esos8o informa/ciju, konstate/ ts, ka ze-
mes  ī/pas8umos  “Vola/ni”  un  “Gremzdes”  neatrodas
valsts aizsardzī/ba/  esos8u kultu/ ras pieminekl9u teritori-
jas vai  aizsardzī/bas  zonas.  Lī/dz  ar  to Pa/ rvaldei  s8aja/
konkre/ taja/  ģadī/juma/  nav  pamata  izsnieģt  nosacī/ju-
mus  deta/ lpla/nojuma  izstra/dei  nekustamiem  ī/pas8u-
miem  „Vola/ni”  un  “Gremzdes”,  Pe/ terniekos,  Olaines
novada/ . Īnforme/ jam, ka 2019. ģada 5. ju/ lija/  Pa/ rvalde/
ir  apstiprina/ ta  valsts  nozī/mes  ve/stures  pieminekl9a
Vidzemes – Kurzemes – Zemģales robez8stabi (valsts
aizsardzī/bas Nr. 8542) individua/ la/  aizsardzī/bas zona.

Vienlaikus  atģa/dina/m,  ka  saskan9 a/  ar  likuma
„Par kultu/ ras pieminekl9u aizsardzī/bu” 17.pantu, jeb-
ka/du  saimnieciska  rakstura  darbu  laika/  atsedzoties
jauna/m kultu/ rve/sturiska/m ve/rtī/ba/m, darbi ja/pa/ rtrauc
un par atradumiem nekave/ joties ja/zin9 o Pa/ rvaldei.

 Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumu 8. 
punkta/  ietverts nosacī/jums, ka, ja veicot jebkāda 
saimnieciska rakstura darbus detālplānojuma teritorijā tiek
atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, darbi jāpārtrauc
un par atradumiem nekavējoties jāziņo Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldei.

8. SIA “Zeiferti” 
09.06.2020.
Nr.1-5/233

1. Deta/ lpla/nojuma izstra/des laika/  paredze/ t 
centralize/ ta/ s u/ densapģa/des un kanaliza/ cijas siste/mas 
ierī/kos8anu visiem deta/ lpla/nojuma rezulta/ ta/  

1. Deta/ lpla/nojuma projekta/ , ielu s8k9 e/ rsprofilu izstra/de/ , tika 
paredze/ ta vieta centralize/ tas u/ densapģa/des un 
perspektī/vo kanaliza/ cijas siste/mas ierī/kos8anai.



izveidotajiem apbu/ ves ģabaliem.

1.1. Centralize/ ta/ s u/ densapģa/ des ierī/kos8anai izve/rte/ t 
divas alternatī/vas:
1) jauna urbuma ierī/kos8anai deta/ lpla/nojuma 
teritorija/ ;
2) piesle/ģums esos8ai Pe/ ternieku ciema u/ densapģa/des
siste/mai.

1.2. Centralize/ ta/  kanaliza/ cija:
sava/kto noteku/ den9 u attī/stī/s8anai paredze/ t loka/ lu 
noteku/ den9 u attī/rī/s8anas ieka/ rtu izbu/ vi.

1.1. deta/ lpla/nojuma projekts paredz piesle/ģuma izbu/ vi pie 
esos8a/  centralize/ ta/  u/ dens apģa/des tī/kla.

1.2. deta/ lpla/nojuma projekts paredz katra/  zemes vienī/ba/  
izbu/ ve/ t loka/ las noteku/ den9 u attī/rī/s8anas ieka/ rtas.

Telpiska/ s attī/stī/bas pla/nota/ ja __________________________ Īnģa Griezne



6. APSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS UN ATZINUMU
SAŅEMŠANAS PROCESU 

Ar  Olaines  novada  domes  24.02.2021.  le/mumu  “Par  deta/ lpla/nojuma  projekta
nekustamajos ī/pas8umos Vola/ni un Gremzdes (Pe/terniekos) nodos8anu publiskajai apspries8anai
un atzinumu san9 ems8anai”, protokols Nr. 3,11.p., izstra/da/ tais deta/ lpla/nojuma projekts nodots
publiskajai apspries8anai un atzinumu san9 ems8anai.

Publiska/ s apspries8anas termin9 s8  tika noteikts no 2021. ģada  30. aprī/l9a lī/dz 28. maijam.
Pazin9 ojums  par  deta/ lpla/nojuma  publisko  apspries8anu  tika  ievietos  valsts  vienotaja/

ģ� eotelpiska/ s  informa/ cijas  porta/ la/  https://ģeolatvija.lv/ģeo/tapis#document_17512,  Olaines
novada pas8valdī/bas ma/ jas lapa/ , Olaines novada pas8valdī/bas informatī/vaja/  izdevuma/  “Olaines
domes ve/stis” (Nr.5 (165), aprī/lis,  2021),  Olaines novada pas8valdī/bas informatī/vaja/  stenda/ ,
Olaine/ ,  ka/  arī/  stenda/ ,  kas  izvietots  pie  deta/ lpla/nojuma  teritorijas,  Pe/terniekos. Papildus
ieprieks8  mine/ tajam, pazin9 ojums par deta/ lpla/nojuma nodos8anu publiskajai apspries8anai tika
nosu/ tī/ts ta/  nekustama/  ī/pas8uma ī/pas8niekam, kura ī/pas8uma/  (valdī/juma/ ) esos8ais nekustamais
ī/pas8ums robez8ojas ar deta/ lpla/nojuma teritoriju. Pazin9 ojums tika nosu/ tī/ts ierakstī/ta/  ve/stule/ ,
kuru  adresa/ ts  pasta  pieģa/des  termin9 a/  netika  izn9 e/mis.  Lī/dz  ar  to  ve/stule  tika  atģriezta
izsu/ tī/ta/ jam.

Publiska/ s  apspries8anas  sana/ksme tika  orģanize/ta  27.  maija/  plkst.  15:00,  izmantojot
ties8saistes videokonferences rī/ku “Zoom”platforma/ .

No deta/ lpla/nojuma izstra/des Darba uzdevuma/  mine/ taja/m institu/ cija/m tika pieprasī/ti
un san9 emti atzinumi (skatī/t 6. Pielikumu) deta/ lpla/nojuma izstra/dei.

Nr.p.k. Institūcija Atzinumi

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas re-
ģionālā vides pārvalde

27.05.2021. Nr. 11.2/3899/RĪ 2021
17.08.2021. Nr.11.2/5942/RĪ/2021

2. Veselības inspekcija 14.05.2021. Nr.4.5.-6./18144

3. VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”

19.05.2021. Nr. Z-1-9/603

4. AS “Sadales tīkls” 11.08.2021. Nr. 309020-22/P60070

5. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 31.05.2021. Nr. 4.3.3./8386

6. Olaines novada pašvaldības 
attīstības nodaļas ceļu inženieris

Projekts  ar  iesnieģumu  19.08.2021.  Nr.  2021/DP/-019
iesnieģts  atzinuma  san9 ems8anai  Olaines  novada
pas8valdī/bas klientu apkalpos8anas centra/ .
Īesnieģuma likuma 5. panta tres8aja/  dal9a/  noteikta/  termin9 a/
atzinums  vai  informa/ cija  par  atzinuma  saģatavos8anas
termin9 a paģarina/ s8anu nav san9 emts.

7. Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde

Netiek pieprasī/ts, ta/  ka/  deta/ lpla/nojuma teritorija neietilpst 
kultu/ ras pieminekl9a aizsarģjosla/ .

8. SIA “Zeiferti” 13.05.2021. Nr.1-5/216
04.06.2021. Nr.1-5/244
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7. OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU
PUBLISKAI APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI
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8. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

8.1. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPA

32



8.2. OLAINES DOMES VĒSTIS Nr.3 (163), marts, 2021

33



8.3. OLAINES DOMES VĒSTIS Nr.5 (165), aprīlis, 2021
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8.4. OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS STENDS, OLAINĒ

8.5. PAZIŅOJUMA STENDS DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI PIEGUĻOŠAJĀ 
TERITORIJĀ, PĒTERNIEKOS

35



8.6. PAZIŅOJUMS NO ĢEOPORTĀLA geolatvija.lv

8.7.APLIECINĀJUMS PAR PIEROBEŽNIEKIEM NOSŪTĪTĀM PAZIŅOJUMA 
VĒSTULĒM

36



9. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS
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10. APKOPOJUMS PAR JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU IEBILDUMIEM VAI
PRIEKŠLIKUMIEM, KAS SAŅEMTI DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS

APSPRIEŠANAS LAIKĀ

Nr. 
p.k.

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese

Īss iebildumu vai ierosinājumu 
apraksts

Vērā ņemtie vai noraidītie 
ierosinājumi/ iebildumi

Deta/ lpla/nojuma publiska/ s apspries8anas laika/  ierosina/ jumi vai iebildumi no juridiska/m 
vai fiziska/m persona/m nav san9 emti.

40



11. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA ATSKAITE PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO ATZINUMU IEVĒROŠANU VEIKTAJIEM 
REDAKCIONĀLAJIEM LABOJUMIEM PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI NODOTAJĀ PROJEKTA REDAKCIJĀ

Nr. p.k. INSTITŪCIJA ATZINUMA SATURS PIEZĪMES

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde
27.05.2021.
Nr. 11.2/3899/RĪ 
2021

Dienests, izve/rte/ jot deta/ lpla/nojuma projektu, secina, ka izstra/da/ ta/  
deta/ lpla/nojuma redakcija neatbilst Dienesta 2020. ģada 1. ju/ lija 
nosacī/jumu 3 un 6. punktu prasī/ba/ m.

Deta/ lpla/nojuma projekta/  11 pla/notaja/ m dzī/vojama/ m ma/ ja/ m 
paredzot loka/ lus sadzī/ves kanaliza/ cijas risina/ jumus laika posma/  
lī/dz centralize/ to u/ densapģa/des un kanaliza/ cijas siste/mu izbu/ vei, 
nav izve/ rte/ ti vides riski, ka/  tas noteikts Ministru kabineta 2013. 
ģada 30. aprī/l9a noteikumu Nr. 240 “Vispa/ rī/ģie teritorijas 
pla/nos8anas, izmantos8anas un apbu/ ves noteikumi”149. punkta/  
( u/ densapģa/des un kanaliza/ cijas risina/ jumus pla/no, izve/rte/ jot vides 
riskus un tehniski ekonomisko pamatojumu un atbilstos8 i paredzot 
centralize/ tas vai decentralize/ tas u/ densapģa/ des un kanaliza/ cijas 
siste/mas), ka/  arī/ apzinoties lī/dzs8 ine/ jo pieredzi- ar ka/ diem 
lī/dzekl9iem rea/ li tiks pana/kta ma/ jsaimniecī/bu piesle/ģs8ana/  
pas8valdī/bas centralize/ taja/ m kanaliza/ cijas siste/ma/ m pe/ c to izbu/ ves. 
Lu/ dzam veikt vides risku izve/rte/ s8anu un atbilstos8 i (vides riskus 
samazinos8u) nosacī/jumu iekl9aus8anu deta/ lpla/nojuma Teritorijas 
izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumos.

Deta/ lpla/nojuma teritorija/  saskan9 a/  ar Dabas aizsardzī/bas pa/ rvaldes 
dabas datu pa/ rvaldī/bas siste/ma/  “OZOLS” pieejamo informa/ ciju (dati
skatī/ti 2021. ģada 26. maija/ ) konstate/ tas ī/pas8u aizsarģa/ jama/s suģas 
Baltijas dzeģuz8pirkstī/te (Dactylorhiza baltica) atradnes, ko 
apstiprina arī/ biotopu ekspertes Dr. G9 eoģr. Īneses Silamik9eles 2020. 
ģada 30. ju/ lija atzinums, bet deta/ lpla/nojuma risina/ jumi neparedz s8o
atradn9 u saģlaba/ s8anu. Deta/ lpla/nojuma Teritorijas izmantos8anas un 
apbu/ ves nosacī/jumos nepiecies8ams iekl9aut prasī/bu par Dabas 
aizsardzī/bas pa/ rvaldes atl9aujas san9 ems8anu par ī/pas8 i aizsarģa/ jama/s 
suģas Baltijas dzeģuz8pirkstī/te (Dactylorhiza baltica) atradn9 u 
iznī/cina/ s8anas piel9aujamī/bu pla/nota/ s apbu/ ves rezulta/ ta/ , ka/  tas 
noteikts Suģu un biotopu aizsardzī/bas likuma 14. panta/ .

Deta/ lpla/nojuma projekta Paskaidrojuma raksta 3.5.3. noda-
l9a papildina/ ta ar skaidrojumu, ka/de/ l9 projekta/  paredze/ ti lo-
ka/ li sadzī/ves kanaliza/ cijas risina/ jumi. Savuka/ rt  Teritorijas
izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumi papildina/ ti ar norma-
tī/vajos aktos noteikta/m prasī/ba/m loka/ lu kanaliza/ cijas siste/ -
mu izveidei, ka/  arī/ nosacī/jumu, ka deta/ lpla/nojuma teritorija/
u/ densapģa/de nodros8 ina/ma no centralize/ tas u/ densapģa/des
siste/mas.

Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumi papildina/ ti
ar punktu, kas nosaka, ka deta/ lpla/nojuma teritorija/ , 
parcele/s Nr. 3 un 4, esos8a/ s ī/pas8 i aizsarģa/ jama/s suģas 
Baltijas dzeģuz8pirkstī/te (Dactylorhiza baltica) atradn9 u 
iznī/cina/ s8ana, ī/stenojot teritorijas apbu/ vi, piel9aujama 
ieve/rojot Suģu un biotopu aizsardzī/bas likuma prasī/bas, 
san9 emot Dabas aizsardzī/bas pa/ rvaldes izsnieģto atl9auju.



Vienlaikus biotopu ekspertes atzinuma/  ieteiks saģlaba/ t ainaviski 
nozī/mī/ģos lielos kokus- ozolus un be/ rzu. Dienests aicina s8o 
ieteikumu iekl9aut deta/ lpla/nojuma Teritorijas izmantos8anas un 
apbu/ ves nosacī/jumos.

Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumi 
papildina/ ti, nosakot, ka deta/ lpla/nojuma teritorija/ , parcele/  
Nr.7, saģlaba/ jami esos8 ie lielie koki.

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde
17.08.2021.
Nr. 11.2/5942/RĪ 
2021

Īzve/ rte/ jot Ju/ su iesnieģto iesnieģumu un papildus informa/ciju, 
Dienests pien9 em par atrisina/ ta/ m 20201. ģada 27. maija atzinuma/  
Nr. 11.2/3899/RĪ/2021 mine/ ta/ s nepilnī/bas deta/ lpla/nojuma 
projekta/ . Ta/de/ ja/di Dienesta 2020. ģada 1. ju/ lija nosacī/jumos Nr. 
11.2/5744/RĪ/2020 izvirzī/ta/ s prasī/bas ir uzskata/mas par 
izpildī/ta/m.

POZITĪVS atzinums

2.
Veselības inspekcija
14.05.2021.
Nr.4.5.-6./18144

Deta/ lpla/nojuma “Vola/ni” un “Gremzdes”, Pe/ terniekos, Olaines 
novada/  (kadastra Nr. 8080 011 0182 un Nr. 8080 011 0151) 
risina/ jums atbilst hiģie/nas prasī/ba/m.

POZITĪVS atzinums

3.

VSIA “ Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi”
19.05.2021.
Z-1-9/603

Īzve/ rte/ jot Deta/ lpla/nojuma atbilstī/bu Nodal9as tehnisko noteikumu 
Nr. Z-1-12/735 un normatī/vo aktu prasī/ba/m, Nodal9a sniedz pozitī/vu
atzinumu par Deta/ lpla/nojumu.

Saskaņošanas nosacījumi:
Esos8ais drena/z8as kolektors d 7.5, kam pla/nots piesle/ģt perspektī/vos
lietus u/ dens kanaliza/ cijas tī/klus var bu/ t nepietiekama diametra vai 
neatbilstos8a/  tehniska/  sta/voklī/. Deta/ lpla/nojuma/  ja/paredz kolektora d
7.5. pa/ rbu/ ve lī/dz ta/  iztekai, lai nodros8 ina/ tu lietus u/ dens 
kanaliza/ cijas siste/mas funkcione/s8anu.
Īekl9aut prasī/bu, ka esos8o drenu siste/mu norakstī/s8ana ja/veic uzreiz 
pe/c lietus u/ dens kanaliza/ cijas siste/mas izbu/ ves atbilstos8 i Ministru 
kabineta 2019. ģada 26. marta noteikumos Nr. 128 “Meliora/ cijas 
kadastra noteikumi” noteiktajai ka/ rtī/bai.
Papildina/ t Deta/ lpla/nojuma Paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodal9u ta/ , 
lai nepa/ rprotami bu/ tu saprotams, ka lietus kanaliza/ cijas tī/kli 
izbu/ ve/ jami pietiekama/  dzil9uma/ , lai nodros8 ina/ tu katra ģruntsģabala 
iespe/ ju perspektī/va/  tam piesle/ģties ar ī/pas8uma/  izbu/ ve/ tu drena/z8u.

POZITĪVS atzinums ar lu/ ģumu papildina/ t deta/ lpla/nojuma 
projekta paskaidrojuma rakstu.

Paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodal9a/  veiktas izmain9 as 
atbilstos8 i Atzinuma saturam.

4. AS “ Sadales tīkls”
04.03.2021,
Piezīmes institūcijas 
sistēmā

Siste/ma/  nora/dī/tie iebildumi:
1. Gaisvadu lī/nijas aizsarģjosla/  cel9s8  parale/ li ģaisvadu lī/nijai nevar at-
rasties;

1. Deta/ lpla/nojuma Grafiska/ s dal9as karte/s pla/notais ielas 
posms precize/ ts,  izn9 emot to no ģaisvadu lī/nijas 
aizsarģjoslas teritorijas;



2. Gar sarkano lī/niju virziena/  uz valsts autocel9u V28 arī/ paredze/ t 
vietu kabelim;

3. Gar autocel9u paredze/ t vietu 0.4kV un 20kV kabelim;

4. Īzn9 emt noteikumus trauce/ jos8o lī/niju pa/ rbu/ vei.

2. Deta/ lpla/nojuma Grafiska/ s dal9as karte/  “Pla/nota/  
izmantos8ana. Īnz8enierkomunika/ ciju izvietojuma she/ma” 
iezī/me/ ts papildus kabelis virziena/  uz valsts autocel9u V28; 

3. Autocel9a josla atrodas a/ rpus deta/ lpla/nojuma teritorijas, 
kura/  nora/dī/ta/  informa/cija nav saistos8a deta/ lpla/nojuma 
ī/stenos8anas laika/ . 

4. Tehniskie noteikumi trauce/ jos8o lī/niju pa/ rbu/ vei tiks 
izn9 emti deta/ lpla/nojuma projekta ī/stenos8anas laika/ , lai 
nodros8 ina/ tu tehnisko noteikumu aktualita/ ti.

AS “ Sadales tīkls”
11.08.2021.
Nr. 309020-22/P-
60070

AS “Sadales tī/kls”saskan9 o projektu “Deta/ lpla/nojums nekustamajiem
ī/pas8umiem Vola/ni un Gremzdes, Pe/ terniekos, Olaines novada/”

POZITĪVS atzinums

5. VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi”
31.05.2021.
Nr. 4.3.3./8386

Īnforme/ jam, ka LVC Jelģavas nodal9ai nav iebildumu pret 
izstra/da/ tajiem deta/ lpla/nojuma risina/ jumiem, bet detāplānojuma 
projektu nepieciešams papildināt:
Ī Dal9a Paskaidrojuma raksts:
1. a) Nepiecies8ams papildina/ t punktus 2.4. Esos8 ie apģru/ tina/ jumi, 
3.6. Aizsarģjoslas un apģru/ tina/ jumi un taja/  esos8os  ģrafiskos 
atta/ lums ar apģru/ tina/ jumu par ekspluata/ cijas aizsarģjoslas 
teritoriju ģar valsts ciete/ jiem un pas8valdī/bu autocel9iem lauku 
apvidos (klasifikatora kods- 7312030303), atbilstos8 i MK 
noteikumiem Nr. 61 “Noteikumi par Apģru/ tina/ to teritoriju 
informa/ cijas siste/mas izveidi un uzture/s8anu un apģru/ tina/ to 
teritoriju un nekustama/  ī/pas8uma objekta apģru/ tina/ jumu 
klasifikatoru”, 2. pielikumam.

b) Nepiecies8ams papildina/ t esos8o punktu 2.5. vai izveidot jaunu 
punktu 2.6. “Valsts viete/ ja/  autocel9a V28 Blukas- Emburģa izraisī/tie 
troks8n9 i”. Īnforme/ jam, ka satiksmes intensita/ te valsts autocel9am V28 
Blukas- Emburģa ir 725 transportlī/dzekl9i diennaktī/, no kuriem 7% 
ir kravas autotransports.

ĪĪ Dal9a/  
2. Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumu punktu 20.2. 

POZITĪVS atzinums ar lu/ ģumu papildina/ t deta/ lpla/nojuma 
projekta paskaidrojuma rakstu.

1.  a) Deta/ lpla/nojuma teritorija atrodas Olaines novada 
Pe/ternieku ciema/ . Saskan9 a/  ar Aizsarģjoslu likuma 13. panta
otra/ s dal9as pirmo punktu, aizsarģjoslas ģar iela/m un 
autocel9iem pilse/ ta/ s un ciemos  nosaka ka/  sarkano lī/niju. 
N9 emot ve/ra/  ieprieks8  mine/ to institu/ cijas izvirzī/tais 
nosacī/jums nav pamatots, jo deta/ lpla/nojuma teritorija/  
esos8ajiem cel9iem un pla/notaja/m iela/m ir noteiktas sarkana/ s
lī/nijas.

b) Paskaidrojuma raksta 2.5. nodal9a papildina/ ta ar nora/dī/to
informa/ ciju.

2. Teritorijas izmantos8anas un apbu/ ves nosacī/jumu 



nepiecies8ams deta/ lpla/nojuma projekta/  ieve/rte/ t s8a/da/  redakcija/ - 
Zemes vienī/ba/ , kas robez8ojas ar valsts viete/ jo autocel9u V28 Blukas- 
Emburģa, bu/ vlaides atta/ lums noteikts ne tuva/k ka/  30 metri no cel9a 
brauktuves ass lī/nijas. Bu/vlaides atta/ lums precize/ jams pimrs bu/ vju 
projekte/s8anas san9 emot Valsts sabiedrī/bas ar ierobez8otu atbildī/bu 
“Latvijas Valsts cel9i” Tehniskos noteikumus.

ĪĪĪ Dal9a/
3.  Grafiska/  dal9a nepiecies8ams iestra/da/ t ekspluata/ cijas aizsarģjoslas 
teritoriju ģar valsts viete/ jiem un pas8valdī/bu autocel9iem lauku 
apvidos (klasifikatora kods- 7312030303), ieve/rojot likumu 
“Aizsarģjoslu likums” un MK noteikumus Nr. 61.

4. Visa/  deta/ lpla/nojuma projekta/  nomainī/t ierakstu VAS “Latvijas 
Valsts cel9i” uz Valsts sabiedrī/ba ar ierobez8otu atbildī/bu “Latvijas 
Valsts cel9i”, jo ta/ds ir pareizais valsts iesta/des nosaukums

mine/ tais punkts precize/ ts nora/dī/taja/  redakcija/ . Punktu 
numera/ cija veidojot jauno redakciju mainī/ta papildinot 
nosacī/jumus atbilstos8 i citu institu/ ciju nora/de/m.

3. Deta/ lpla/nojuma teritorija atrodas Olaines novada 
Pe/ternieku ciema/ . Saskan9 a/  ar Aizsarģjoslu likuma 13. panta
otra/ s dal9as pirmo punktu, aizsarģjoslas ģar iela/m un 
autocel9iem pilse/ ta/ s un ciemos  nosaka ka/  sarkano lī/niju. 
N9 emot ve/ra/  ieprieks8  mine/ to, institu/ cijas izvirzī/tais 
nosacī/jums nav pamatots, jo deta/ lpla/nojuma teritorija/  
esos8ajiem cel9iem un pla/notaja/m iela/m ir noteiktas sarkana/ s
lī/nijas.

4. Labojums veikts.

6.

Olaines novada 
pašvaldības 
attīstības nodaļas 
ceļu inženieris

Projekts  ar  iesnieģumu  19.08.2021.  Nr.  2021/DP/-019  iesnieģts
atzinuma  san9 ems8anai  Olaines  novada  pas8valdī/bas  klientu
apkalpos8anas centra/ .

Īesnieģuma likuma 5. panta tres8aja/  dal9a/  noteikta/  termin9 a/
atzinums  vai  informa/ cija  par  atzinuma  saģatavos8anas
termin9 a paģarina/ s8anu nav san9 emts.

7. SIA “Zeiferti” 
13.05.2021.
Nr.1-5/216

N9 emot ve/ra/ , ka SĪA “OpusPlan”nav pilnī/ba/  ieve/rojusi 
deta/ lpla/nojuma izstra/des noteikumus nekustamajiem ī/pas8umiem 
“Vola/ni” un “Gremzdes” Olaines paģasta/ , Olaines novada/ , konkre/ ti 
nav paredze/ ta vieta centralize/ ta/ s kanaliza/ cijas siste/mas ierī/kos8anai,
SĪA “Zeiferti”nevar snieģt pozitī/vu atzinumu.

SIA “Zeiferti” 
04.06.2021.
Nr.1-5/244

Veicot atka/ rtotu deta/ lpla/nojuma ī/pas8umiem “Vola/ni” un “Gremzdes”
Olaines paģasta/ , Olaines novada/  izskatī/s8anu, SĪA “Zeiferti” ir 
konstate/ jusi, ka taja/  paredze/ tie u/ densapģa/des un sadzī/ves 
noteku/ den9 u apsaimniekos8anas risina/ jumi atbilst Olaines novada 
spe/ka/  esos8ajiem saistos8ajiem noteikumiem.
N9 emot ve/ra/  ieprieks8  mine/ to, atsaucam 2021. ģada 13. maija rakstu 
Nr.  1-5/216 un informe/ jam, ka SĪA “Zeiferti”nav iebildumu pret SĪA
“OpusPlan” izstra/da/ to deta/ lpla/nojumu nekustamajiem ī/pas8umiem 

POZITĪVS atzinums



“Vola/ni” un “Gremzdes” Olaines paģasta/ , Olaines novada/ .

8.

Rīgas plānošanas 
reģions
01.04.2021.
Nr. 8.2.2/2021/97/N

Olaines novada nekustamo ī/pas8umu “Vola/ni” un “Gremzdes” 
deta/ lpla/nojuma projekts kopuma/  atbilst Rī/ģas pla/nos8anas reģ� iona 
teritorijas attī/stī/bas pla/nos8anas dokumentiem _ Rī/ģas pla/nos8anas 
reģ� iona Īlģtspe/ jī/ģas  attī/stī/bas strate/ģ� ijas 2014.-2030. ģadam 
ilģtermin9 a attī/stī/bas virzieniem un telpiskajiem risina/ jumiem.

POZITĪVS atzinums

Papildus iepriekš minētajiem labojumiem, detālplānojuma projekts, gan Grafiskajā daļā, gan Paskaidrojuma rakstā, papildināts ar jaunveidoto zemes 
vienību kadastra apzīmējumiem. Tāpat Paskaidrojuma raksta ievadā, kā nebūtiska informācija, kas tieši neattiecas uz detālplānojuma projekta saturu, 
dzēsta 1. tabula, kurā tika apkopota informācija par sadarbības institūciju sniegto nosacījumu un atzinumu termiņiem.

Telpiska/ s attī/stī/bas pla/nota/ ja __________________________ Īnģa Griezne
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Atzinums par zālāju biotopu 

nekustamajos īpašumos ,,Volāni” (kadastra apzīmējums 8080 011 0182) un 

,,Gremzdes” (kadastra apzīmējums 8080 011 0151), Pēterniekos, Olaines novadā 

 

1. Biotopu grupa: zālāji. 
 

2. Pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi, 

atrašanās vieta (kadastra numurs, adrese, platība) un izpētes metodes: 

nekustamie īpašumi ,,Volāni” (kadastra apzīmējums 8080-011-0182, 1,93 ha platībā) 

un ,,Gremzdes” (kadastra apzīmējums 8080-011-0151, 0,09 ha platībā), Pēterniekos, 

Olaines novadā, apsekoti 2020. gada 20. jūlijā, labos laika apstākļos, saulains. Teritorija 

apsekota ar maršrutu metodi to izstaigājot. 

 Atzinums par zemesgabalā sastopamajiem biotopiem sagatavots ņemot vērā MK 

noteikumus Nr.925 (30.09.2010.) “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 

atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”. Novērtēta zemesgabalos 

sastopamā veģetācija un zālāja atbilstība īpaši aizsargājama biotopa veidam. Eiropas 

Kopienas valstīs nozīmīgie īpaši aizsargājamie biotopi tiek noteikti atbilstoši 

metodikai, kas ieteikta rokasgrāmatā „Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 

Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums” (Auniņš (red.), 2013). Īpaši 

aizsargājamo augu sugu sarakstu nosaka MK14.11.2000. noteikumi Nr. 396. 

„Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Zemesgabalu “Volāni” un “Gremzdes” atrašanās vieta.  

 

3.TTTeritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam 

statusam: zemesgabali neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un ar tādu 

nerobežojas. Vairāk kā 5 km attālumā ZR virzienā atrodas īpaši aizsargājama Natura 

2000 dabas teritorija dabas liegums “Cenas tīrelis”. 
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4. Atzinuma sniegšanas mērķis: detālplānojuma izstrādei. 
 

5. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, informācija par teritorijas reljefu, 

sastopamajiem biotopiem, apsaimniekošanu norādot dabisko, daļēji dabisko 

un antropogēnas izcelsmes platību īpatsvaru: 

    Apsekotie zemes gabali īpašumos “Volāni” un “Gremzdes” atrodas līdzenos reljefa 

apstākļos un visā platībā ir antropogēni būtiski ietekmēti -  par to liecina padomju 

laika topogrāfiskās kartes (1963. un 1942. gads) un 2003. gada ortofotokarte (2. att.). 

Teritorija ilgstoši izmantota kā lauksaimniecības zeme, daļa ir tikusi periodiski 

uzarta. 

a)                                                                            b) 

 2.aattēls. Īpašumu “Gremzdes” un “Volāni” zemesgabali padomju laika topogrāfiskajā 

kartē (M1:10 000) un 2003. gada ortofotokartē. 
 

Apsekojuma laikā konstatēts, ka teritorijā sastopama atmatu veģetācija, kāda raksturīga 

ilgstoši neapsaimniekotās lauksaimniecības zemēs (3. att.). Augājs mozaīkveida, 

neviendabīgs. Izplatīta podagras gārsa Aegopodium podagraria, parastā kamolzāle 

Dactylis glomerata, sastopamas tīruma usnes Cirsium arvense, pļavas lapsaste 

Alopecurus pratensis, tīrumu kosa Equisetum arvense, pūkainā pļavauzīte 

Helictotrichon pubescens, vanagu vīkis Vicia cracca, Ieviešas un izplatās Kanādas 

zeltgalvīte Solidago Canadensis un slotiņu ciesa Calamagrostis aegopodium. Teritorijā 

ir 2 ainaviski nozīmīgi ozoli (3. att. b) un liels bērzs. Ieviešas ozolu un bērzu sējeņi.  

a)                                                              b) 
3.aattēls. Skats uz īpašumu “Volāni” (foto: I.Silamiķele). 
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Teritorijā ir būvgružu kaudze. No dārza atkritumiem vai iepriekšējo laiku 

apsaimniekošanas ieviesušās ceriņu atvases un atsevišķi dārza īrisu ceri. 

 

6. Īss piegulošās teritorijas raksturojums: apsekotā teritorija robežojas ar 

lauksaimniecības zemēm un ziemeļu daļā privātmāju-mazdārziņu apbūves teritorijām. 

 

7. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas: apsekošanas maršrutā netika konstatētas 

īpaši aizsargājamas augu sugas.  

Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” ir 2016. gada informācija par Baltijas 

dzegužpirkstīšu grupu teritorijas ziemeļu daļā. Baltijas dzegužpirsktīte Dactylorhiza 

Baltica ir Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, kas iekļauta MK14.11.2000. 

noteikumos Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 

izmantojamo sugu sarakstu”. 

Baltijas dzegužpirkstītes Latvijā sastopamas diezgan bieži visā valstī. Latvijas 

Sarkanajā grāmatā šī suga tika iekļauta 4. kategorijā kā komerciāli apdraudēta. Pēdējos 

gados novērojama sugas diezgan bieža sastopamība krūmājos, aizaugošos zālājos, gar 

grāvjiem un pamestās lauksaimniecības zemēs. Detālplānojuma teritorija ir 

lauksaimniecībā iepriekš ilgstoši izmantota zeme un dzegužpirkstītes šeit ieviesušās 

pēc aktīvas lauksaimnieciskās darbības pārtraukšanas. Dzegužpirkstīšu primārie, 

dabiskie biotopi ir pļavas, zāļu purvi un krūmāji (www. latvijasdaba.lv). Dabas datu 

pārvaldības sistēmā “Ozols” (skatīts. 23.07.2020.) ir ziņas par 837 Baltijas 

dzegužpirkstīšu atradnēm. Atradne īpašumā “Volāni” nav atzīstama par zinātniski 

nozīmīgu.  
 

8. Aizsargājamie biotopi: apsekotajā teritorijā netika konstatēti īpaši aizsargājami 

biotopi. 
 

9. Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai 

nozīmīgas vērtības: apsekotajā platībā sastopami divi ainaviski ozoli, bērzs un divi 

lielu apjomu vītoli ceļa malā  
 

10. Pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga 

aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto 

sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību neatkarīgi no to aizsardzības 

statusa: zālāju biotopu kvalitāti var uzlabot tos ilgstoši atbilstoši apsaimniekojot - 

pļaujot reizi gadā un izvācot nopļauto materiālu, vēlams pēc tā dabiskas izžūšanas, lai 

netraucētu sēklu izplatīšanos. Konkrētajos apstākļos bioloģiski vērtīga zālāja 

atjaunošanai ir mazs potenciāls, tas būtu iespējams tikai ilgā laika posmā, ar papildus 

dabisko zālāju sugu piesēju. Dzegužpirkstīšu atradnes saglabāšanās ilgtermiņā ir 

mazperspektīva. 
 

11. Secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un 

biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, kā arī uz piegulošo teritoriju un nosacījumi 

darbības vai pasākuma veikšanai:  

-   zemesgabalos īpašumos “Volāni” un “Gremzdes” netika konstatēti dabiski, 

nepārveidoti biotopi; 

-   teritorijas apbūves ietekmi uz apkārtnes dabas vērtībām ir neitrāla; 

-   saglabājami lielie koki (ozoli, bērzs); 

- Baltijas dzegužpirkstīšu populācijas saglabāšanās Latvijā nav apdraudēta tādā mērā, 

lai zemesgabalā “Volāni” būt nepieciešams īstenot īpašus dzegužpirkstīšu 

apsaimniekošanas vai sagalabāšanas  pasākumus. Īstenojot apbūves projektu, darbību 
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plānot tā, lai pēc iespējas ilgāk un plašākās platībās tiktu saglabāts dabiskais augājs un 

zemsedze, atstāt platākas neuzartas zāļainās ceļu malas, kas varētu kalpot par sugu 

migrācijas koridoriem. Vienlaikus jāņem vērā, ka šādi var tikt veicināta arī agresīvo 

sugu, piemēram, slotiņu ciesas un Kanādas zeltgalvītes izplatīšanās, kas nav 

pieļaujams. 

 

 

  

Atzinums sagatavots uz 4. lpp., nosūtīts zemesgabala īpašnieka pilnvarotai personai. 

 

 

Izmantotā literatūra un interneta resursi: 

Auniņš A. (red.) 2013. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas 

rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 356; 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/ 

https://www.latvijasdaba.lv  

 
30.07.2020. 
Mežu un virsāju, purvu, zālāju biotopu eksperte,  

(biotopu eksperta sertifikāts Nr.019) 

Dr.ģeogr. Inese Silamiķele  
 

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
https://www.kadastrs.lv/parcels


5. PIELIKUMS Institūciju sniegtie nosacījumi detālplānojuma izstrādei



LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

01.07.2020Nr.11.2/5744/RI/2020
Uz 02.06.2020. Nr. 2020/DP/-007

SIA ,,OpusPlan”
inga.griezne@gmail.com

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei 
īpašumos ,,Volāni” un ,,Gremzdes”, Pēterniekos, Olaines 
novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2020. gada
3.  jūnijā  saņēma  Jūsu  iesniegumu  ar  lūgumu  izsniegt  nosacījumus  detālplānojuma  izstrādei
nekustamajos  īpašumos  ,,Volāni”  (kadastra  apzīmējums  8080  011  0182)  un  ,,Gremzdes”
(kadastra apzīmējums 8080 011 0151), Pēterniekos, Olaines novadā. 

Detālplānojums  tiks  izstrādāts,  pamatojoties  uz  Olaines  novada  domes  2020.  gada  
27. maija lēmumu Nr.8.prot. 21.p. un apstiprinātu darba uzdevumu.

Dienests  atbilstoši  Ministru  kabineta  2014.  gada  14.  oktobra noteikumu  Nr.628
„Noteikumi  par  pašvaldību  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem”  (turpmāk – MK
noteikumi Nr.628)  56.2. un 58.punktam izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma projekta
izstrādei: 

1. uzrādīt  vides  un  dabas  resursu  aizsardzības  aizsargjoslas,  nosakot  saimnieciskās
darbības aprobežojumus tajās, atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām;

2. uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā;
3. izstrādāt  teritorijas  inženierkomunikāciju  shēmu,  paredzot  pieslēgumu  pie

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
4. izvērtēt Satiksmes ministrijas rezervētās valsts galvenā autoceļa A8 trases iespējamo

ietekmi  un  noteikt  nepieciešamos  pasākumus  aizsardzībai  pret  troksni  un
piesārņojumu, ievērojot  Ministru kabineta  2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 147. punkta
prasības.

5. izstrādāt  transporta  kustības  shēmu,  uzrādīt  piebraucamos  ceļus  detālplānojuma
teritorijā.

6. lai novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu ietekmēšanu, veikt
sugu  un  biotopu  izpēti  veģetācijas  laikā  detālplānojuma  izstrādei  paredzētajā
teritorijā  un iezīmēt  īpaši  aizsargājamo sugu atradnes  un biotopus,  saņemt Dabas



aizsardzības pārvaldes atzinumu. Ja tiek konstatētas īpaši aizsargājamu sugu atradnes
un biotopi,  apbūvi plānot ārpus aizsargājamo dabas vērtību aizņemtajām platībām.
Ekspertu atzinumam jāatbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumos
Nr.925  „Sugu  un  biotopu  aizsardzības  jomas  ekspertu  atzinuma  saturs  un  tajā
ietvertās minimālās prasības” noteiktajam. 

Dienests informē, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 59.punktu atzinuma sniegšanas
termiņš varētu būt četras nedēļas. 

Direktore                                                                                                                              D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lielmanis
pauls.lielmanis@vvd.gov.lv
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NOSACĪJUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 
Rīgā 

 

2020.gada     11 .jūnijā Nr. 4.5.-4./12371/64 

 

 SIA “OpusPlan” 

 inga.griezne@gmail.com 

  

1. Objekta nosaukums: Detālplānojums  

2. Objekta adrese: Olaines novads, Pēternieki, „Volāni” kadastra Nr. 8080 011 0182 zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182  un “Gremzdes”, kadastra Nr. 8080 011 0151 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151 

3. Objekta īpašnieks: Alla Butakova un Igors Andrejevs 

4. Iesniegtie dokumenti: 1. 03.06.2020. iesniegums. 2. Olaines novada domes 27.05.2020.  

lēmums, sēdes protokola pielikums Nr. 8, 21.p. 3. Darba uzdevums. 4. zemes robežu plāni. 

5. Apsekojums veikts: Nav veikts. 

6. Apsekojumā piedalījās: Nav 

Konstatēts: Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves 

īstenošanai, nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību 

izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Olaines novada teritorijas plānojuma 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām. Zemes gabalam „Volāni” ir 

noteikti sekojošie lietošanas tiesību apgrūtinājumi: sanitārās aizsargjoslas teritorija ap 

Bērzkalnu  kapsētu- 1.93ha, aizsargjoslas gar autoceļu, gar elektrisko tīklu 0,4kV gaisvadu 

līniju, gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. Zemes gabalam “Gremzdes” ir noteikti 

apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija gar autoceļu. 

8. Nosacījumi 

Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1) Detālplānojuma izstrādāšanu, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 

un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības;  

2) 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu;  

3) objektu izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem un Olaines 

novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4) centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ar perspektīvo būvju pieslēgumiem 

centralizētajiem pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem; laika posmā līdz centralizēto 

tīklu izbūvei, vietēja ūdens avota un vietējas kanalizācijas sistēmas ierīkošanu - atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīviem; 

5) nodrošināt stingra režīma un bakterioloģiskās aizsargjoslu ievērošanu ap ūdens ņemšanas 

vietu, saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslas 

ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Ministru kabineta 1998. gada 29. 

decembra noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” IV daļas 11. 

punkta prasībām;  
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6) aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm atkarībā no izmantotās 

tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma- atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28 . un 55. p. 

prasībām; 

7) ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērojot LBN 222-15 „Ūdensapgādes 

būves” un LBN 223- 15 „Kanalizācijas būves”;  

8) inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. 

septembra noteikumus Nr. 574 “ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums"; 

9) teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, automašīnu 

stāvvietas, gājēju un veloceliņu ierīkošanu, saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

         Veselības inspekcija iesaka detālplānojuma risinājumu izvērtēt Sabiedrības veselības 

departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļā.     

 

Sabiedrības veselības departamenta  

Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja 

 

                    

                Olga Saganoviča 

 

Irina Talanova, 67081640, 

irina.talanova@vi.gov.lv 

 

mailto:irina.talanova@vi.gov.lv


Datums skatāms laika zīmogā   Nr. Z-1-12/735

Uz 02.06.2020  Nr. 2020/DP/-007

SIA OpusPlan
inga.griezne@gmail.com

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma 
izstrādei īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos).

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
(turpmāk  –  ZMNĪ)  Zemgales  reģiona  meliorācijas  nodaļa  ir  saņēmusi  un  izskatījusi  Jūsu
iesniegumu par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei īpašumos Volāni un Gremzdes
(Pēterniekos).

 Saskaņā ar Ķekavas novada domes darba uzdevumu sniedzam sekojošu informāciju:
           - Pēc meliorācijas kadastra datiem zemes īpašumi Volāni un Gremzdes nosusināta ar
segtajām drenu sistēmām izbūvējot objektu: Rīgas raj. p/s ,,Olaine" obj. Strēlnieku ferma, šifrs
29465,  1975.  gads.  Par  vēlāk  veiktiem  meliorācijas  sistēmu  pārkārtošanas  darbiem  un
meliorācijas sistēmu kvalitatīvo stāvokli meliorācijas kadastra materiālos datu nav. 

-  Nekustamie  īpašumi  Volāni  un  Gremzdes  Olaines  pagastā,  Olaines  novadā  atrodas
valsts nozīmes ūdensnotekas Lielupe, ŪSIK kods 38:01, sateces baseinā. 

Veicot nekustamo īpašumu Volāni un Gremzdes Olaines pagastā, Olaines novadā
  detālplānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:  

- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās
objektam pieguļošajās platībās.

- Jāparedz  virszemes  noteces  uztveršanas,  savākšanas  un  novadīšanas  no
būvobjektiem tehniskais risinājums.

- Plānojot būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ.
Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši normatīvie akti:

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums ;
- LR MK 16.09.2014.  noteikumi  Nr.550  ,,Hidrotehnisko  un  meliorācijas  būvju

būvnoteikumi”;
- 2015.gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-

15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja p. i. A.Didrihsons

Ivars Lagzdiņš, 26323268 
ivars.lagzdins@zmni.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU

mailto:inga.griezne@gmail.com


 

 

 

 

 

Rīga 

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā  

Nr. 30AT00-05/TN-9583 

Uz 02.06.2020 Nr. N-6190 

 

SIA "OpusPlan" 

Inga Griezne 

 

 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

1.1. Objekta atrašanās vieta: Volāni un Gremzdes, Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov. 

(80800110182, 80800110151); 

1.2. Objekta nosaukums: Nosacījumi detālplānojuma izstrādei. 

2. NORĀDĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

2.1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 

0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī 

atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 

jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 

objektiem noteiktā kartes mērogā); 

2.2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošās AS "Sadales tīkls" 

piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. 

elektroietaises); 

2.3. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai funkcionēšanai atbilstoši 

noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un precizētu pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt 

pieteikuma veidlapu "Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām", norādot 

nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta veidlapā. Pieteikumam 

nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, sarkano 

līniju izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma veidlapā 

norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, vai arī AS "Sadales tīkls" pa 

pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006, kā arī pieteikumu var aizpildīt AS "Sadales tīkls" 

klientu apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie 

noteikumi plānotajam objekta slodzes pieslēgumam un informācija par iespējamajām elektrotīkla 

pieslēguma ierīkošanas izmaksām; 

2.4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura 

jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 " Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales 

būvju būvnoteikumi"; 



2.5. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina 

ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai; 

2.6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 

Aizsargjoslu likuma 16. pantā; 

2.7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 

Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 

2.8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides 

un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3.,8. – 11. punkts; 

2.9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši 

spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos 

noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu pārvietošanai. Esošo energoapgādes 

komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par 

viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu; 

2.10. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 

elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē 

un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi"; 

2.11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"; 

2.12. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19
1
, 23. un 

24. pants; 

2.13. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, 

tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 

2.14. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 

Detālplānojumu izstrādei izmantot aktualizētu (ne vecāku par gadu) topogrāfisko plānu (LKS 92-

TM koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000; 

2.15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 

plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS "Sadales tīkls" vai 

sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma 

iesnieguma saņemšanas; 

2.16. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Elektroinženieris (TN):  Kristaps Kalniņš 

 

Sagatavoja: Kristaps Ramma  

Tel. 8403 



 

 

 

NOSACĪJUMI 

detālplānojuma projekta izstrādei. 

 

Nosacījumi izdoti: SIA „OpusPlan”, Leona Paegles iela 2D-20, Cēsis, LV-4101, tālrunis: 29990030, 

e-pasts: inga.griezne@gmail.com 

 

Objekta adrese: nekustamais īpašums „Volāni” ar kadastra numuru 80800110182 un nekustamais 

īpašums „Gremzdes” ar kadastra numuru 80800110151, Olaines pagasts, Olaines 

novads, valsts vietējās nozīmes autoceļa V28 Blukas – Emburga (kadastra 

apzīmējums: 80800110452, turpmāk tekstā – V28) aizsargjosla, no km 0.426 – km 

0.601, ceļa kreisā puse. 

 

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 

1. Detālplānojuma projektu izstrādāt atbilstoši Olaines novada teritorijas plānojumam, ievērtējot 

2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums”, Latvijas Republikas 1997. gada 5. 

februāra likumu „Aizsargjoslu likums”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru 

kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 2016. gada 1. septembra noteikumus 

Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumu 

Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” prasības, Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 

noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības, spēkā esošos ceļu 

projektēšanas noteikumus (LVS 190 grupas standartus), kā arī citu spēkā esošus normatīvos 

dokumentus un noteikumus. 

2. V28 ceļa zemes nodalījuma joslas min platums 22.0m jeb 11.0m uz abām pusēm no ceļa 

brauktuves ass līnijas, aizsargjosla 30,0m uz abām pusēm no ceļa brauktuves ass līnijas. 

3. Piekļuves iespējas īpašumiem „Volāni” un „Gremzdes” projektā plānot no pašvaldības ceļiem 

„Codes ceļš - Strēlnieki” (kadastra apzīmējums: 80800110447) un apdzīvotās vietas „Ezītis” 

(kadastra apzīmējums: 80800110465) ielām. Ceļa pievienojumus no valsts autoceļa V28 

projektā neparedzēt. 

4. Ievērtēt piegulošo ielu nodalījuma joslas un apbūves līnijas, respektējot pieguļošo ielu un 

krustojumu satiksmes organizāciju, to parametrus un aprīkojumu, nodrošināt piekļūšanas 

iespējas blakus esošajiem īpašumiem. 

5. Autostāvvietas objekta vajadzībām paredzēt ne tuvāk par 15m no autoceļa V28 brauktuves 

tuvākās malas. 

6. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi un neapgrūtināt virsmas ūdens atvadi no esošajām 

brauktuvēm. 

7. Detālplānojumā ievērtēt MK noteikumus Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

prasības un nepieciešamos nodrošinājuma pasākumus pret uz ceļiem autotransporta radīto 

troksni. 

8. Saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) Jelgavas nodaļā, Savienības ielā 

2, Jelgavā, LV3001, pirmdienās no 9.00 - 12.00 un ceturtdienās no 13.00 - 16.00, tālr.: 

63020467 atzinumu par izstrādātā detālplānojuma redakciju un grafiskās daļas vienu 

eksemplāru papīra formātā vai elektroniski A3 *pdf. formātā sagatavot iesniegšanai LVC 

Jelgavā 10.06.2020 Nr. 4.3.3. / 7487 

mailto:inga.griezne@gmail.com
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Jelgavas nodaļā. 

 

Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no nosacījumu izdošanas 

brīža netiek saņemts pozitīvs atzinums no LVC, nosacījumi zaudē spēku. 

 

Nosacījumi izdoti pamatojoties uz : 

1. SIA „OpusPlan” 2020. gada 2. jūnija iesniegumu Nr. 2020/DP/-007 (saņemts 2020. gada 3. 

jūnijā, ienākošais Nr. 1-6900). 

2. 2011. gada 13. oktobra likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 7. panta pirmās daļas 

4. un 5. punktu. 

3. Latvijas Republikas 1992. gada 11. marta likumu „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu. 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 56. punktu 

 

 

 

 

Jelgavas nodaļas vadītājs  Juris Derevjanko 

   

 

 
 

 
Vidvuds Vlasenko 

tālrunis: 28340102 

vidvuds@lvceli.lv 
 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 

mailto:vidvuds@lvceli.lv


OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: pasts@olaine.lv, www.olaine.lv

Olainē

06.07.2020.  Nr. ONP/8.33./20/3091-ND
Uz 10.06.2020 Nr. 2020/DP/-007

SIA “OpusPlan”
inga.griezne@gmail.com

NOSACĪJUMI
Detālplānojuma izstrādei

Tehniskie noteikumi izdoti: 
Detālplānojumā izstrādātājam: SIA “OpusPlan”, reģ. Nr. 44103062217, e-pasta adrese: 

Leona Paegles iela 2D-20, Cēsis, LV-4101

Objekta adrese: 
“Volāni”, Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads.
“Gremzdes”, Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads.

1. Detālplānojumu izstrādāt  saskaņā  ar  Olaines  novada  teritorijas  plānojumu un  Olaines
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

2. Piebraucamo  ielu  pie  jaunveidojamām  zemes  vienībām,  kā  arī  komunikāciju  izbūve
veicama pirms būvatļaujas saņemšanas no jauna izveidojamo zemes vienību apbūvei;

3. Detālplānojumā  paredzēt  piebraucamo ielu  izbūvi  ar  saistīto  segumu,  ielu  parametrus
paredzēt saskaņā ar Latvijas Republikā izdotajiem Latvijas Valsts standartiem;

4. Piebraucamo  ielu,  kā  arī  komunikāciju  izbūves  būvprojektiem  tehniskos  noteikumus
saņemt atsevišķi;

5. Izstrādāto detālplānojumu drukātā veidā saskaņot ar Olaines novada pašvaldības Attīstības
nodaļas ceļu inženieri.

Izpilddirektors                                                               Ģ. Batrags

Šarkovskis 20141670
andis.sarkovskis@olaine.lv

         Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts pasts@mantojums.lv, www.mantojums.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Lūsēna,67228503 

egita.lusena@mantojums.lv 

 

 

Rīgā 

 

18.06.2020. Nr. 05-01/2856 

Uz 08.06.2020. iesniegumu 

(Reģistrēts 08.06.2020. Nr. 04385/2020) 

SIA “OpusPlan” 

(Reģistrācijas Nr. 44103062217) 

opusplan@gmail.com 

 

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei 

nekustamiem īpašumiem “Volāni” un “Gremzdes”, 

Pēterniekos, Olaines novadā 

 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir izskatījusi Jūsu 

2020. gada 8. jūnija iesniegumu Nr. 2020/DP/-009 un tam pievienotos materiālus ar lūgumu 

izsniegt nosacījumus detālplānojuma izstrādei nekustamiem īpašumiem “Volāni” (kadastra 

Nr. 8080 011 0182) un “Gremzdes” (kadastra Nr. 8080 011 0151), Pēterniekos, Olaines novadā. 

Izvērtējot iesniegtos materiālus un pārbaudot Pārvaldes rīcībā esošo informāciju, 

konstatēts, ka zemes īpašumos “Volāni” un “Gremzdes” neatrodas valsts aizsardzībā esošu 

kultūras pieminekļu teritorijas vai aizsardzības zonas. Līdz ar to Pārvaldei šajā konkrētajā 

gadījumā nav pamata izsniegt nosacījumus detālplānojuma izstrādei nekustamiem īpašumiem 

„Volāni” un “Gremzdes”, Pēterniekos, Olaines novadā. Informējam, ka 2019. gada 5. jūlijā 

Pārvaldē ir apstiprināta valsts nozīmes vēstures pieminekļa Vidzemes – Kurzemes – Zemgales 

robežstabi (valsts aizsardzības Nr. 8542) individuālā aizsardzības zona. 

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

17. pantu, jebkādu saimnieciska rakstura darbu laikā atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskām 

vērtībām, darbi jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Pārvaldei. 

 

Ar cieņu, 

Pārvaldes vadītāja vietniece K. Ābele 

 

(paraksts*) 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 





6. PIELIKUMS Institūciju sniegtie atzinumi par izstrādāto detālplānojuma
redakciju



LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

ATZINUMS
par detālplānojumu

27.05.2021Nr.11.2/3899/RI/2021
Uz 11.05.2021. Nr. 2021/DP/-003

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
,,OpusPlan”

inga.griezne@gmail.com

Informācijai: Olaines novada domei
nosūtīšanai e-adresē

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2021. gada
13.  maijā  saņēma  Jūsu  iesniegumu  ar  lūgumu  sniegt  atzinumu  detālplānojuma  projektam
zemesgabalos ,,Volāni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 011 0182) un ,,Gremzdes”
(zemes vienības kadastra  apzīmējums 8080 011 0151),  Pēterniekos,  Olaines pagastā,  Olaines
novadā.

Dienests,  izvērtējot  detālplānojuma  projektu,  secina,  ka  izstrādātā  detālplānojuma
redakcija  zemesgabalos  ,,Volāni”  (zemes  vienības  kadastra  apzīmējums  8080  011  0182)
un ,,Gremzdes”  (zemes  vienības  kadastra  apzīmējums  8080 011 0151),  Pēterniekos,  Olaines
pagastā,  Olaines  novadā  neatbilst  Dienesta  2020.  gada  1.  jūlija  nosacījumu  Nr.
11.2/5744/RI/2020 3. un 6. punktu prasībām.

Detālplānojuma projektā  11 plānotajām dzīvojamām mājām paredzot  lokālus  sadzīves
kanalizācijas risinājumus laika posmā līdz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
izbūvei,  nav  izvērtēti  vides  riski,  kā  tas  noteikts  Ministru  kabineta  2013.  gada  30.  aprīļa
noteikumu Nr. 240 ,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 148.
punktā (Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus plāno, izvērtējot vides riskus un tehniski
ekonomisko pamatojumu un atbilstoši paredzot centralizētas vai decentralizētas ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas), kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi – ar kādiem līdzekļiem reāli tiks
panākta mājsaimniecību pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām kanalizācijas sistēmām pēc to
izbūves.  Lūdzam  veikt  vides  risku  izvērtēšanu  un  atbilstošu  (vides  riskus  samazinošu)
nosacījumu iekļaušanu detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos.

Detālplānojuma teritorijā saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības
sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju  (dati  skatīti  2021.  gada  26.  maijā)  konstatētas  īpaši
aizsargājamās sugas  Baltijas  dzegužpirkstīte (Dactylorhiza baltica) atradnes,  ko apstiprina arī
biotopu  ekspertes  Dr.ģeogr.  Ineses  Silamiķeles  2020.  gada  30.  jūlija  atzinums,  bet
detālplānojuma  risinājumi  neparedz  šo  atradņu  saglabāšanu.  Detālplānojuma  Teritorijas



izmantošanas  un  apbūves  nosacījumos  nepieciešams  iekļaut  prasību  par  Dabas  aizsardzības
pārvaldes  atļaujas  saņemšanu  par  īpaši  aizsargājamās  sugas  Baltijas  dzegužpirkstīte
(Dactylorhiza  baltica) atradņu  iznīcināšanas  pieļaujamību  plānotās  apbūves  rezultātā,  kā  tas
noteikts  Sugu  un  biotopu  aizsardzības  likuma  
14. pantā.

Vienlaikus biotopu ekspertes atzinumā ieteikts saglabāt ainaviski nozīmīgos lielos kokus
– ozolus un bērzu. Dienests aicina šo ieteikumu iekļaut detālplānojuma Teritorijas izmantošanas
un apbūves nosacījumos.

Lūdzam  pilnveidot  detālplānojumu  un  iesniegt  to  Dienestā  atkārtotai  izvērtēšanai  un
atzinuma saņemšanai.

Direktore                                                                                                                              D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lielmanis 29496408
pauls.lielmanis@vvd.gov.lv



LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

ATZINUMS
par detālplānojumu

17.08.2021Nr.11.2/5942/RI/2021
Uz 16.08.2021. Nr. 2021/DP/-018
Uz 02.08.2021. Nr. 2021/DP/-017

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
,,OpusPlan”

inga.griezne@gmail.com

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2021. gada
3. augustā saņēma Jūsu iesniegumu un 16. augustā sniegto papildinformāciju ar lūgumu sniegt
atkārtotu atzinumu par detālplānojuma projektu zemesgabalos ,,Volāni” (zemes vienības kadastra
apzīmējums 8080 011 0182) un ,,Gremzdes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 011
0151), Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Izvērtējot  Jūsu  iesniegto  iesniegumu  un  papildus  informāciju,  Dienests  pieņem  par
atrisinātām  2021.  gada  27.  maija  atzinumā  Nr.  11.2/3899/RI/2021  minētās  nepilnības
detālplānojuma  projektā.  Tādējādi  Dienesta  2020.  gada  1.  jūlija  nosacījumos
Nr.11.2/5744/RI/2020 izvirzītās prasības ir uzskatāmas par izpildītām.

Direktore                                                                                                                              D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lielmanis 29496408
pauls.lielmanis@vvd.gov.lv



Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMU
Rīgā

2021. gada       . maijā Nr. 4.5.-6./18144/

SIA „Opus Plan”
Inga.griezne@gmail.com

1. Projekta nosaukums: Detālplānojums
2. Atzinuma pieprasījuma mērķis: Detālplānojuma higiēniskā novērtēšana
3. Objekta  adrese: “Volāni”  un  “Gremzdes”,  Pēternieki,  Olaines  novads  (kadastra  Nr.
8080 011 0182 un Nr. 8080 011 0151) 
4. Projekta pasūtītājs: Privātpersonas
5. Projekta autors: SIA “Opus Plan” , reģistrācijas Nr. 44103062217
6. Iesniegtie dokumenti: 1. SIA “Opus Plan” 11.05.2021. vēstule Nr. 2021/DP/-004.  2.
Detālplānojums (e formātā)
7. Nosacījumi  teritorijas plānojumam izsniegti: 11.06.2020., Nr. 4.5.-4/12371/64

8. Konstatēts: 

8.1. Vispārīgās ziņas par teritoriju/ teritorijas raksturojums

        Detālplānojuma  teritorija  ar  kopējo  platību  2,02  ha  atrodas  Olaines  novadā,
Pēterniekos, “Volāni” (Nr. 8080 011 0182 – platība – 1,93 ha) un “Gremzdes” (Nr. 8080
011 0151 – platība  0,09 ha). Detālplānojuma izstrādes  mērķis  -  radīt  priekšnoteikumus
dzīvojamās apbūves un tai  nepieciešamās infrastruktūras īstenošanai.  Pamatā dzīvojamai
apbūvei  paredzētās  vienpadsmit  zemes  vienības  veidotas  ar  nolūku  izvietot  tajās
savrupmājas,  saglabājot iespēju zemes vienībās izbūvēt arī rindu mājas, nepieciešamības
gadījumā, apvienojot blakus esošās zemes vienības. Detālplānojuma risinājumos ir precizēti
zemes vienību papildizmantošanas veidi, ko iespējams īstenot aizstājot pamatizmantošanas
veidu: sociālās aprūpes iestāde – pansionāts un tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts,
izņemot degvielas uzpildes stacijas un transporta apkopes servisa objektus. Detālplānojuma
teritorija atrodas sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu.
        Detālplānojuma risinājums paredz 13 zemes vienību izveidi, no kurām divas zemes
vienības platībā 0,2429 ha un 0, 0812 ha paredzētas transporta infrastruktūras būvniecībai,
savukārt vienpadsmit zemes vienības platībā no 0,1502 ha līdz 0,1605 ha pamatā plānotas
dzīvojamās apbūves īstenošanai. Plānotā iela paredzēta D kategorijas iela, kas nodrošina
piekļūšanu  atsevišķiem  zemesgabaliem,  nosakot  tai  sarkano  līniju  platumu  12  metri.
Paredzot ielai dzīvojamās zonas statusu, gājēju ietves izbūve nav obligāta.
 Zemes vienībās,  kas robežojas  ar valsts  vietējo  autoceļu V28 Blukas- Emburga,  būves
paredzēts izvietot 30 metru attālumā no ceļa ass līnijas; pret pārējiem ceļiem un plānoto
ielu, būvlaide noteikta 6 metri no ielas sarkanās līnijas. Pret kaimiņu zemes vienību ēkas
paredzēts izvietot ne tuvāk kā 4 metri no zemes vienības robežām. 
8.2. Siltumapgāde
     Ēku siltumapgāde tiks precizēta būvprojektēšanas posmā. 
8.3. Ūdens apgāde
      Detālplānojuma  teritorija  atrodas  blakus  esošās  Bērzkalnu  kapsētas  sanitārās
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aizsargjoslas teritorijā, līdz ar to detālplānojuma risinājumi paredz detālplānojuma teritoriju
nodrošināt  ar  centralizētu  ūdensapgādi,  pieslēdzoties SIA  “Zeiferti”  centralizētajiem
ūdensapgādes tīkliem ~465 metru attālumā no detālplānojuma teritorijas. 
8.4. Kanalizācijas sistēma
     Detālplānojuma  teritorijā  pašlaik  nav  centralizētie  sadzīves  kanalizācijas  tīkli.
Detālplanojuma risinājums paredz individuālo bioloģisko iekārtu vai izsmeļamo hermētisko
krājrezervuāru ierīkošanu katrā zemes gabalā. 
8.5.Teritorijas labiekārtošana
     Teritorijas labiekārtojums risināms katrā zemes gabalā atsevišķi, vienlaicīgi ar ēku un
būvju  projektēšanu  un  būvniecību,  ievērojot  Olaines  novada  teritorijas  plānojuma
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un citu saistīto normatīvo aktu prasības.
8.6. Vides pieejamība
     Vides pieejamības pasākumi tiks risināti būvprojektos.
8.7. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija
     Detālplānojuma teritorijā ir šādas aizsargjoslas: sanitārā aizsargjosla ap kapsētu,  gar
elektrisko tīklu kabeļu līniju, gar ielu vai ceļu, ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 
Detālplānojuma risinājums paredz aizsargjoslu ievērošanu.
     Atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2017. gada Trokšņu kartēm valsts galvenajam
autoceļam  A8  Rīga-  JelgavaLietuvas  robeža  (Meitene),   detālplānojuma  teritorijā
ietilpstošās  nekustamā  īpašuma  “Volāni”  dienvidrietumu  stūris  un  dienvidu  malas  daļa
atrodas pieļaujamā trokšņa pārsnieguma zonā tikai vakara periodā, līdz ar ko aizsardzībai
pret troksni, dzīvojamo ēku projektēšanas laikā izvērtējama nepieciešamība pielietot troksni
slāpējošus materiālus. Pagalmu teritorijas aizsardzībai pret troksni zemes vienībās var tikt
veidoti dubultie dzīvžogi. Savukārt zemes vienībām, kas robežojas ar valsts vietējo autoceļu
V28  Blukas-  Emburga  un  pašvaldības  ceļu  Codes  ceļš  -  Strēlnieki,  atļauts  izbūvēt
prettrokšņa sienas.

9. SLĒDZIENS

Detālplānojuma “Volāni” un “Gremzdes”, Pēterniekos, Olaines novadā (kadastra Nr. 8080
011 0182 un Nr. 8080 011 0151) risinājums atbilst higiēnas prasībām.

10. REKOMENDĀCIJAS

Nav

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja 

                      
                Olga Saganoviča

Tatjana Morozova 67321064 
tatjana.morozova@vi.gov.lv
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Datums skatāms laika zīmogā   Nr. Z-1-9/603

Uz 11.05.2021  Nr. 2021/DP/-005

SIA OpusPlan
inga.griezne@gmail.com

Atzinums detālplānojumam Volāni un Gremzdes,
Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads

VSIA  "Zemkopības  ministrijas  nekustamie  īpašumi"  Meliorācijas  departamenta
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) 2021. gada 12. maijā ir saņēmusi
SIA "OpusPlan"  pieprasījumu  atzinumam  par  detālplānojumu  "Volāni",  Pēternieki,  Olaines
pagasts, Olaines novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80800110182 un "Gremzdes",
Pēternieki,  Olaines  pagasts,  Olaines  novads,  zemes  vienības  kadastra  apzīmējums
80800110151 (turpmāk – Detālplānojums).

Izvērtējot  Detālplānojuma  atbilstību  Nodaļas  tehnisko  noteikumu  Nr. Z-1-12/735  un
normatīvo aktu prasībām, Nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu par Detālplānojumu.

Saskaņošanas nosacījumi:
Esošais  drenāžas  kolektors  d7.5,  kam  plānots  pieslēgt  perspektīvos  lietus  ūdens

kanalizācijas  tīklus  var  būt  nepietiekama  diametra  vai  neatbilstošā  tehniskā  stāvoklī.
Detālplānojumā jāparedz kolektora d7.5 pārbūve līdz tā iztekai,  lai nodrošinātu lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu.

Iekļaut  prasību,  ka  esošo  drenu sistēmu norakstīšana  jāveic  uzreiz  pēc  lietus  ūdens
kanalizācijas sistēmas izbūves atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos
Nr. 128 "Meliorācijas kadastra noteikumi" noteiktajai kārtībai.

Papildināt Detālplānojuma paskaidrojuma raksta 3.5.4. nodaļu tā, lai nepārprotami būtu
saprotams, ka lietus kanalizācijas tīkli  izbūvējami pietiekamā dziļumā,  lai  nodrošinātu katra
gruntsgabala iespēju perspektīvā tam pieslēgties ar īpašumā izbūvētu drenāžu.

Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniegums;
2. Detālplānojums.

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājas vietnieks A. Bodnieks

Agris Bodnieks, 26166795 
agris.bodnieks@zmni.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU





Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
11.08.2021 Nr. 309020-22/P-60070

SIA OpusPlan
Inga Griezne

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Volāni un 
Gremzdes, Pēterniekos, Olaines novadā".

Elektroinženieris (S) Kārlis Zalāns

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

http://www.sadalestikls.lv


 
 

 SIA „OpusPlan” Valdes priekšsēdētajai,  
 Telpiskās attīstības plānotājai Ingai Grieznei 
 Leona Paegles ielā 2D-20, Cēsis, LV-4101 
 tālrunis: 29990030, e-pasts: inga.griezne@gmail.com 
 
 
 

ATZINUMS 
izstrādātajam detālplānojuma projektam  

 
 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) Ceļu 
pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Jelgavas nodaļa (turpmāk tekstā – Jelgavas nodaļa) izskatīja Jūsu 
2021. gada 11. maija iesniegumu Nr. 2021/DP/-006 (saņemts LVC Jelgavas nodaļā 2021. gada 17. maijā 
un reģistrēts ar Nr.2021-1-6345) par Atzinuma sniegšanu izstrādātajam detālplānojuma projektam 
nekustamajos īpašumos „Volāni” (kadastra apzīmējums: 80800110182) un „Gremzdes” (kadastra 
apzīmējums: 80800110151), Pēterniekos, Olaines novadā, Olaines pagastā. 
 Informējam, ka LVC Jelgavas nodaļai nav iebildumu pret izstrādātajiem detālplānojuma 
risinājumiem, bet detālplānojuma projektu nepieciešams papildināt: 

1. I DAĻA PASKAIDROJUMA RAKSTS: 
a) Nepieciešams papildināt punktus 2.4. Esošie apgrūtinājumi, 3.6. Aizsargjoslas un 

apgrūtinājumi un tajās esošos grafiskos attēlus ar apgrūtinājumu par ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritoriju gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 
(klasifikatora kods – 7312030303), atbilstoši MK noteikumiem  Nr. 61 „Noteikumi par 
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju 
un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, 2.pielikumam. 

b) Nepieciešams papildināt esošo punktu 2.5. vai izveidot jaunu punktu 2.6. „Valsts vietējā 
autoceļa V28 Blukas – Emburga izraisītie trokšņi”. Informējam, ka satiksmes intensitāte 
valsts autoceļam V28 Blukas – Emburga ir 725 transportlīdzekļi diennaktī, no kuriem 7% ir 
kravas autotransports. 

2. II DAĻĀ Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu punktu 20.2. nepieciešams 
detālplānojuma projektā ievērtēt šādā redakcijā – Zemes vienībām, kas robežojas ar valsts 
vietējo autoceļu V28 Blukas – Emburga, būvlaides attālums noteikts ne tuvāk kā 30 metri 
no ceļa brauktuves ass līnijas. Būvlaides attālums precizējams pirms būvju projektēšanas 
saņemot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskos 
noteikumus. 

3. III DAĻĀ Grafiskā daļa nepieciešams iestrādāt ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar valsts 
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (klasifikatora kods – 7312030303), ievērojot 
likumu „Aizsargjoslu likums” un MK noteikumus Nr.61. 
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4. Visā detālplānojuma projektā nomainīt ierakstu VAS “Latvijas Valsts ceļi” uz Valsts 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”, jo tāds ir pareizais valsts iestādes 
nosaukums. 

 Detālplānojuma pievedceļu un apbūves būvprojektus izstrādāt un saskaņot atsevišķi. 
 
 
 
 
 
Jelgavas nodaļas vadītājs.  Juris Derevjanko 
   

 

 
 

 
Vidvuds Vlasenko 
tālrunis: 28340102 
vidvuds@lvceli.lv 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeiferti"
Vienotais  reģ. Nr. 40003419183, Olaines novads, Olaines pagasts, p/n Jaunolaine, LV-2127

m. „Zeiferti’’, tālr./fakss 67965897,  67965867, e-pasts: zeiferti@inbox.lv

Jaunolainē

13.05.2021.g.Nr.1-5/216

Uz 11.05.2021.Nr. 2021/DP/-007

Par atzinumu detalpānojuma projektam

AS “Opus Plan”
 
e-pasts: opusplan@gmail.com
 inga.griezne@gmail.com

Ņemot  vērā,  ka  SIA   “Opus  Plan”  nav  pilnībā  ievērojusi  detalplānojuma  izstrādes
noteikumus nekustamajiem īpašumiem “Volāni” un  “Gremzdes” Olaines pagastā, Olaines
novadā, konkrēti  nav paredzēta vieta centralizētās  kanalizācijas sistēmas ierīkošanai,  SIA
“Zeiferti” nevar sniegt pozitīvu atzinumu. 

Valdes loceklis                                                                                                    V.Liepa

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeiferti"
Vienotais  reģ. Nr. 40003419183, Olaines novads, Olaines pagasts, p/n Jaunolaine, LV-2127

m. „Zeiferti’’, tālr./fakss 67965897,  67965867, e-pasts: zeiferti@inbox.lv

Jaunolainē

04.04.2021.g.Nr.1-5/244

Uz 11.05.2021.Nr. 2021/DP/-007

Par atzinumu detalpānojuma projektam

SIA “Opus Plan”
 
e-pasts: opusplan@gmail.com
 inga.griezne@gmail.com

Veicot atkārtotu detalplānojuma  īpašumiem “Volāni” un  “Gremzdes” Olaines pagastā,
Olaines novadā izskatīšanu,  SIA “Zeiferti” ir konstatējusi, kā tajā paredzētie ūdensapgādes
un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi atbilst  Olaines novada spēkā esošajiem
saistošajiem  noteikumiem. 

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  atsaucam    2021.gada  13.maija  rakstu  Nr.1-5/216  un
informējam,  ka  SIA  “Zeiferti”   nav  iebildumu  pret   SIA   “Opus  Plan”  izstrādāto
detalplānojumu  nekustamajiem  īpašumiem  “Volāni”  un   “Gremzdes”  Olaines  pagastā,
Olaines novadā. 

Valdes loceklis                                                                                                    V.Liepa

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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Rīgā 01.04.2021. Nr. 8.2.2/2021/97/N
Uz 24.02.2021. Noraksts Nr.3, 11.p.

Olaines novada domei
Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114

e-pasts: pasts@olaine.lv

Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos
Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) atzinuma sniegšanu

Rīgas  plānošanas  reģions  (turpmāk  –  RPR)  informē,  ka  24.02.2021.  ir  saņēmis  Olaines
novada sēdes protokola pielikumu Nr. 3 ar lūgumu sniegt atzinumu par SIA „OpusPlan” izstrādātā
detālplānojuma projektu  teritorijai,  ko ietver  nekustamo īpašumu Volāni  (kadastra  Nr.8080 011
0182)  un Gremzdes (kadastra  Nr.8080 011 0151) zemes vienības  Pēterniekos,  Olaines  pagastā,
Olaines novadā. RPR ir iepazinies ar minētajiem  dokumentiem un sagatavojis atzinumu, ņemot
vērā RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos uzstādījumus.

Olaines  novada  nekustamo  īpašumu  „Volāni”  un  “Gremzdes”  detālplānojuma  projekts
kopumā atbilst  RPR teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem –  RPR Ilgtspējīgas  attīstības
stratēģijas 2014.-2030.gadam ilgtermiņa attīstības virzieniem un telpiskajiem risinājumiem.

Turpmākajā  nekustamo  īpašumu  „Volāni”  un  “Gremzdes”  attīstības  plānošanas  procesā
lūgums ievērot RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam „Rekomendācijas telpiskās
attīstības  plānošanai”  attiecībā  uz  perspektīvo  apdzīvojuma  telpisko  struktūru,  satiksmes
infrastruktūru un dabas teritoriju telpisko struktūru. Īstenojot detālplānojuma teritorijā paredzētās
attīstības  ieceres,  ņemt  vērā  Olaines  novada  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentus,  īpaši
Olaines novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam Telpiskās attīstības perspektīvu
un Olaines novada teritorijas plānojumā 2018.-2030.gadam plānoto teritorijas izmantošanu.

2020.gada  10.janvārī  RPR  Attīstības  padome  ir  apstiprinājusi  Rīcības  plānu  Rīgas
metropoles  areāla  attīstībai  (turpmāk  –  Rīcības  plāns).  Ņemot  vērā  Rīgas  metropoles  areāla
funkcionālās  telpas  specifiku,  Rīcības  plānā  ietverti  tematiski  un  teritoriāli  integrēti  risinājumi
metropoles  iekšējai  telpai,  metropoles  ārējai  telpai  un  metropoles  tiešas  funkcionālās  ietekmes
areālam.  Rīcības  plānā  noteiktās  attīstības  prioritātes  un  risinājumi,  kā  arī  attīstības
vajadzības  un  ieguldījumu  virzieni metropoles  iekšējai  telpai  ir  detālplānojuma  projekta
risinājumus kopumā atbalstoši.  

Atgādinām,  ka  RPR  Ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  2014.-2030.gadam pieejama  RPR
interneta  vietnē  www.rpr.gov.lv sadaļā  „Darbības  jomas  /  Attīstības  plānošana  /  Plānošanas
dokumenti / Reģiona plānošanas dokumenti” un Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai
pieejams sadaļā „Darbības jomas / Attīstības plānošana / Rīgas metropoles areāls”.

Administrācijas vadītājs p.i.                      Rūdolfs Cimdiņš

K. Potapova,
katrina.potapova@rpr.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050, 

tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

mailto:katrina.potapova@rpr.gov.lv
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2020/06/Rigas-metropoles-areala-ricibas-plans_Web-1.pdf
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2017/12/RPR-Ilgtspejigas-attistibas-strategija_2014-2030.pdf
http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/regiona-planosanas-dokumenti/
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