Nekustamā īpašuma “Volāni” un nekustamā īpašuma “Gremzdes”
Pēterniekos, Olaines novadā
DETĀLPLĀNOJUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

I DAĻA
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IEVADS
Detā lplā nojuma izstrā de teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Volā ni”, kadastra Nr.
8080 011 0182, zemes vienība 1.93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 un
nekustamā īpašuma “Gremzdes”, kadastra Nr. 8080 011 0151, zemes vienība 0.09 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151, Pēterniekos, Olaines novadā , uzsā kta saskaņ ā ar
Olaines novada domes 27.05.2020. lēmumu “Par detā lplā nojuma izstrā des uzsā kšanu
nekustamajos īpašumos Volā ni un Gremzdes (Pēterniekos)”, protokols Nr. 8, p.21. un
apstiprinā to darba uzdevumu.
Detā lplā nojuma izstrā de veikta ievērojot:
-Teritorijas attīstības plā nošanas likumu;
-Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumus Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības
teritorijas attīstības plā nošanas dokumentiem”;
-Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr. 240 “Vispā rīgie teritorijas
plā nošanas, izmantošanas un apbū ves noteikumi”;
-Olaines pagasta padomes 16.07.2008.saistošos noteikumus Nr. 8 “Olaines pagasta
teritorijas plā nojums 2008.-2020. gadiem grafiskā daļā , teritorijas izmantošanas un
apbū ves noteikumi”;
-Ar Olaines novada domes 27.05.2020. lēmumu, protokols Nr. 8, p. 21., apstiprinā to
darba uzdevumu detā lplā nojuma izstrā dei;
-Institū ciju sniegtos nosacījumus detā lplā nojuma izstrā dei.
Detā lplā nojuma sastāvs:
I daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS
II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪ VES NOSACĪJUMI
III daļa GRAFISKĀ DAĻ A
ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS PAR DETĀ LPLĀ NOJUMA IZSTRĀ DI
Detā lplā nojuma grafiskā daļa sagatavota uz LKS-92 TM koordinā tu sistēmā izstrā dā tas
topogrā fiskā s kartes ar mēroga noteiktību 1:500, izstrā dā tā js SIA “Ģ eodēzija S”, sertificēts
ģ eodēzists S.Sokolova (sert. Nr. AC0034), kas 28.05.2020. reģ istrēta SIA “Mērniecības Datu
Centrs” ar Nr. 8080TP201392.
Detā lplā nojuma izstrā des vadītā ja – Olaines novada pašvaldības bū vvaldes speciā lists
teritoriā lplā nojuma un zemes ierīcības jautā jumos.
Detā lplā nojuma izstrā di veica:
SIA “OpusPlan”,
Reģ istrā cijas Nr. 44103062217
Juridiskā adrese: Leona Paegles iela 2D-20, Cēsis, LV-4101
Telpiskās attīstības plānotāja: Inga Griezne
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1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Detālplānojuma izstrādes mērķis: radīt priekšnoteikumus dzīvojamā s apbū ves
īstenošanai, nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktū ru, detalizējot zemes vienību
izmantošanu un apbū ves parametrus, atbilstoši Olaines novada teritorijas plā nojuma
2008.-2020. gadam Teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumu prasībā m.
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
1) Detā lplā nojuma izstrā des procesā detalizēt Olaines pagasta padomes 16.07.2008.
saistošo noteikumu Nr. 8 “Olaines pagasta teritorijas plā nojums 2008.-2020. gadiem
grafiskā daļā , teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumi” III. daļas 3. sējuma “Grafiskā s
daļa karte” M 1:10 000 “Olaines pagasta teritorijas plā notā (atļautā ) izmantošana” noteikto.
2) Ievērot Olaines pagasta padomes 16.07.2008. saistošos noteikumus Nr. 8 “Olaines
pagasta teritorijas plā nojums 2008.-2020. gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbū ves noteikumi” III. daļas 3. sējuma “Grafiskā s daļa karte” M 1: 10 000 “Olaines pagasta
teritorijas plā notā (atļautā ) izmantošana”.
3) Ievērot Teritorijas attīstības plā nošanas likumu, Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumus Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plā nošanas
dokumentiem”, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumus Nr. 240 “Vispā rīgie teritorijas
plā nošanas, izmantošanas un apbū ves noteikumi”, Ministru kabineta 04.09.2018.
noteikumus Nr. 558 “Dokumentu izstrā dā šanas un noformēšanas kā rtība” un citus uz
teritorijas plā nošanu un bū vniecību attiecinā mos normatīvos aktus.
4) Pieprasīt iesaistītajā m institū cijā m nosacījumus. Ievērot institū ciju izsniegtos
nosacījumus detā lplā nojuma izstrā dei, saskaņ ā ar darba uzdevuma 5. punktu.
5) Iesniegt detā lplā nojuma projekta galīgā s redakcijas grafisko materiā lu digitā lā veidā
(*dgn vai *dwg formā tā ) reģ istrēšanai SIA “Mērniecības datu centrs”, reģ . Nr. 40003831048,
infodati@mdc.lv).
Institūcijas, no kurām pieprasīti nosacījumi un atzinumu detālplānojuma izstrādē:
Nr.
p.k.

Institūcija

1.tabula. Detā lplā nojuma izstrā dē iesaistītā s institū cijas
Nosacījumu saņemšanas
Atzinumu saņemšanas
datums
datums

1.

Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālā vides pārvalde

01.07.2020.
Nr. 11.2/5744/RI/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

Netiek pieprasīts, tā kā
detā lplā nojuma teritorija
neietilpst kultū ras
pieminekļa aizsargjoslā .
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2. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA
2.1. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA UN TĀS TUVĀKĀ APKĀRTNE
Nekustamā īpašuma “Volā ni”, kadastra Nr. 8080 011 0182, zemes vienība 1.93 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 un nekustamā īpašuma “Gremzdes”,
kadastra Nr. 8080 011 0151, zemes vienība 0.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8080
011 0151 atrodas Pēterniekos, Olaines novadā (turpmā k kopā tekstā sauktas Detā lplā nojuma teritorija), pie valsts vietējā autoceļa V28 Blukas - Emburga un pašvaldības
ceļa Codes ceļš - Strēlnieki krustojuma. Kopējā detā lplā nojuma teritorijas platība ir 2.02 ha.

1.attēls. Detā lplā nojuma teritorija un tā s tuvā kā apkā rtne

Attiecībā pret apkā rtējo teritoriju, Detā lplā nojuma teritorija izvietota augstā k par tai
pieguļošo vēsturisko dā rzkopības sabiedrības teritoriju, kas izvietojusies Misas upes krastā ,
un zemā k par pieguļošajiem autoceļiem- vidēji par 1 metru zemā k pret valsts vietējo
autoceļu V28 Blukas- Emburga un vidēji par 0.5 metriem zemā k pret pašvaldības ceļu
Codes ceļš- Strēlnieki.
Detā lplā nojuma teritorija ir salīdzinoši līdzena, augstuma atzīmes tajā variē
orientējoši no 5.30 m.v.j.l līdz 7 m.v.j.l. Zemā kā s augstuma atzīmes atrodas Detā lplā nojuma
teritorijas ziemeļu pusē, pie dā rzkopības sabiedrības teritorijas. Savukā rt augstā kā s reljefa
augstuma atzīmes ir teritorijā pie pašvaldības ceļa Codes ceļš – Strēlnieki.
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2. attēls. Skats uz detā lplā nojuma teritoriju, no teritorijas dienvidrietumu malas. (Foto: I.Griezne,
2020. gada marts)

Teritorija robežojas ar:
- Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Ezītis”, kadastra Nr.
8080 012 0465, zemes vienību 3.2534 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0465;
- Privā tpersonai piederošo nekustamā īpašuma “Ezītis Nr.465A”, kadastra Nr. 811
0388, zemes vienību 0.0873 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0388;
- VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdījumā esošā nekustamā īpašuma “V28”, kadastra Nr.
8080 011 0452, zemes vienību 12.23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0452;
- Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Codes ceļš- Strēlnieki”,
kadastra Nr. 8080 011 0447, zemes vienību 1.1898 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8080 011 0447.
Detā lplā nojuma teritorijas
tuvā kajā apkā rtnē, orientējoši 460
metru
attā lumā
mērot
no
Detā lplā nojuma teritorijas centra,
atrodas bērnu rotaļu laukums un
strītbola laukums, Orientējoši 300
metru attā lumā - pā rtikas veikals un
orientējoši 200 metru attā lumā baznīca.
Ievērojot
Valsts
vides
dienesta Lielrīgas reģ ionā lā s vides
pā rvaldes 01.07.2020.
izsniegto
nosacījumu Nr. 11.2/5744/RI/2020
6. punktu, Detā lplā nojuma teritorijai
3.attēls. Apbū ve detā lplā nojuma teritorijai pieguļošajā
ir veikta sugu un biotopu izpēte, ko
vēsturiskajā dā rzkopības sabiedrības teritorijā. (Foto: I.Griezne,
veikusi mežu un virsā ju, purvu, zā lā ju
2020.gada marts.)
biotopu eksperte Dr. ģ eogr. Inese
Silamiķ ele, sert.. Nr. 019. Atzinums par zā lā ju biotopu nekustamajos īpašumos “Volā ni
(kadastra apzīmējums 8080 011 0182) un “Gremzdes” (kadastra apzīmējums 8080 011
0151), Pēterniekos, Olaines novadā , pievienots sējumā Ar detālplānojuma izstrādi saistītie
materiāli.
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Atzinuma sagatavošanai Detā lplā nojuma teritorija tika apsekota 20.07.2020.
Apsekošanas laikā tika novērtēta zemesgabalos sastopamā veģ etā cija un zā lā ja atbilstība
īpaši aizsargā jama biotopa veidam.
Apsekojuma laikā tika konstatēts, ka teritorijā sastopama atmatu veģ etā cija, kā da
raksturīga ilgstoši neapsaimniekotā s lauksaimniecības zemēs. Augā js mozaīkveida,
neviendabīgs. Izplatīta podagras gā rsa Aegopodium podagraria, parastā kamolzā le Dactylis
glomerata, sastopamas tīruma usnes Cirsium arvense, pļavas lapsaste Alopecurus pratensis,
tīrumu kosa Equisetum arvense, pū kainā pļavauzīte Helictotrichon pubescens, vanagu vīķ is
Vicia cracca, Ieviešas un izplatā s Kanā das zeltgalvīte Solidago Canadensis un slotiņ u ciesa
Calamagrostis aegopodium. Teritorijā ir 2 ainaviski nozīmīgi ozoli un liels bērzs. Ieviešas
ozolu un bērzu sējeņ i. Teritorijā ir bū vgružu kaudze. No dā rza atkritumiem vai iepriekšējo
laiku apsaimniekošanas ieviesušā s ceriņ u atvases un atsevišķ i dā rza īrisu ceri.
Detā lplā nojuma teritorijā netika konstatētas īpašu aizsargā jamas augu sugas.
Saskaņ ā ar Dabas pā rvaldības sistēmas “Ozols” datiem, informā cija par 2016. gadu,
nekustamā īpašuma “Volā ni” zemes vienības ziemeļu daļā , kurā nav ierīkota drenā žas
sistēma un, kas ir zemā kā Detā lplā nojuma teritorijas daļa, sastopami Baltijas
dzegužpirkstītes Dactylorhiza baltica eksemplā ri.
Baltijas dzegužpirkstīte ir daudzgadīgs orhideju dzimtas lakstaugs, kas iekļauts
Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargā jamo sugu
un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu”. Baltijas dzegužpirkstītes Latvijā sastopamas
diezgan bieži visā valstī. Latvijas Sarkanajā grā matā šī suga tika iekļauta 4. kategorijā kā
komerciā li apdraudēta. Pēdējos gados novērojama sugas diezgan bieža sastopamība
krū mā jos, aizaugošos zā lā jos, gar grāvjiem un pamestā s lauksaimniecības zemēs.
Detā lplā nojuma teritorija ir lauksaimniecībā iepriekš ilgstoši izmantota zeme un
dzegužpirkstītes šeit ieviesušā s pēc aktīvas lauksaimnieciskā s darbības pā rtraukšanas.
Dzegužpirkstīšu primā rie, dabiskie biotopi ir pļavas, zā ļu purvi un krū mā ji (www.
latvijasdaba.lv). Dabas datu pā rvaldības sistēmā “Ozols” (skatīts. 23.07.2020.) ir ziņ as par
837 Baltijas dzegužpirkstīšu atradnēm. Atradne īpašumā “Volā ni” nav atzīstama par
zinā tniski nozīmīgu.
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:
- Detā lplā nojuma teritorijā netika konstatēti dabiski, nepā rveidoti biotopi;
- teritorijas apbū ves ietekme uz apkā rtnes dabas vērtībā m ir neitrā la;
- saglabā jami lielie koki (ozoli, bērzs);
- Baltijas dzegužpirkstīšu populā cijas saglabā šanā s Latvijā nav apdraudēta tā dā mērā , lai
zemesgabalā “Volā ni” bū t nepieciešams īstenot īpašus dzegužpirkstīšu apsaimniekošanas
vai saglabā šanas pasā kumus. Īstenojot apbū ves projektu, darbību plā not tā , lai pēc iespējas
ilgā k un plašā kā s platībā s tiktu saglabā ts dabiskais augā js un zemsedze, atstā t platā kas
neuzartas zā ļainā s ceļu malas, kas varētu kalpot par sugu migrā cijas koridoriem. Vienlaikus
jā ņ em vērā , ka šā di var tikt veicinā ta arī agresīvo sugu, piemēram, slotiņ u ciesas un
Kanā das zeltgalvītes izplatīšanā s, kas nav pieļaujams.
2.2. OLAINES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2008.-2020. GADIEM RISINĀJUMI
Atbilstoši Olaines novada teritorijas plā nojuma 2008.-2020. gadiem
(turpmā k šajā nodaļā - Pašvaldības teritorijas plā nojums) Funkcionā lā zonējuma kartei,
Teritorija atrodas Savrupmā ju dzīvojamā s apbū ves teritorijā (DzS).

8

4. attēls. Fragments no Olaines novada teritorijas
plā nojuma Funkcionā lā zonējuma kartes

Apbū ves noteikumi Savrupmā ju
dzīvojamā s apbū ves teritorijā m apkopoti
Pašvaldības teritorijas plā nojuma Teritorijas
izmantošanas un apbū ves noteikumu 4.2.
nodaļā .
Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorijas ir pašvaldības administratīvā s
teritorijas daļas, kurā pamatizmantošanas
veids ir savrupmā ju (vienas ģ imenes
dzīvojamo mā ju, rindu ēku), divu ģ imeņ u
(1/2 uz vienas zemes vienības) un dvīņ u
mā ju (1/2 uz vienas zemes vienības) individuā lo dzīvojamo ēku apbū ve, ar vai
bez
saimniecības
ēkā m,
kā
arī
palīgizmantošana un papildizmantošana.

2. tabula. Pašvaldības teritorijas plā nojumā noteiktie apbū ves rā dītā ji Savrupmāju dzīvojamā s apbū ves
teritorijas

Apbūves veids Zemesgabala minimālā
platība

Apbūves blīvums un
maksimālais apbūves
laukums

Dzīvojamo Maksimālai
būvju
s stāvu
skaits
skaits

Savrupmāja

1500 m2;
1200 m2, ja nodrošināts
pieslēgums centralizētā m
komunikā cijā m

30%, bet ne vairā k kā 1
800 m2

2

Rindu ēkas
daļa

750 m2 vienai sekcijai;

30%, bet ne vairā k kā 1 sekcija
300 m2

3

Rindu ēkas
daļa

600 m2 vienai sekcijai, ja
nodrošinā ts pieslēgums
centralizētā m komunikā cijā m

30%, bet ne vairā k kā 1 sekcija
250 m2

3

Divu dzīvokļu 1500 m2 vai
ēkas
1200 m2 katrai daļai, ja
nodrošinā ts pieslēgums
centralizētā m komunikā cijā m

30%, bet ne vairā k kā 1 daļai vai
400 m2 katrai daļai
1/2 pusei

2

Dvīņu mājas
1/2 daļa

30%, bet ne vairā k kā 1 daļai vai
400 m2 katrai daļai
1/2 pusei

2

1500 m2 vai
1200 m2 katrai daļai, ja
nodrošinā ts pieslēgums
centralizētā m komunikā cijā m

Savrupmā ju
dzīvojamā s
apbū ves
teritoriju
var
pamatizmantošanai arī palīgizmantošanai, kas apkopotas 3. tabulā .

izmantot

līdztekus

3. tabula. Pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā atļautā s palīgizmantošanas Savrupmā ju dzīvojamā s
apbū ves teritorijā s
Palīgizmantošana
Piezīmes
Brīvā teritorija- dārzs arī sakņu Ģ imenes vajadzībā m augļu un krū mu (izņ ēmums mežaparkā ),
un augļu dārzs
puķ u, akmens un sakņ u dā rzu, zā lienu ierīkošanai
Brīvā teritorijā- atklāts sporta Ģ imenes vajadzībā m nedrīkst ierīkot starp sarkano līniju un
spēļu un rotaļu laukumi
bū vlaidi
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Dīķis
(nav
attiecināms
uz Līdz 30% no zemes gabala kopējā s platībā s un dīķ is ne tuvā k kā
peldbaseinu
ar
kapitālām 10m zemes gabala robežai, vietējas nozīmes grāvis ne tuvā k kā 1
sienām), grāvis
m zemes gabala robežai, uzrā dā mi detālplā nojumos
Labiekārtojuma elementi

Soli, nojumes, lapenes, smilšu kastes, šū poles,
strū klakas, grāvji, dzīvžogi, apstā dījumi u.t.t.

baseins,

Peldbaseinu ar kapitālām sienām Līdz 30% no zemes gabala kopējā s plā tības un ne tuvā k kā 10 m
zemes gabala robežai, uzrā dā ms detā lplā nojumā .
Mājdzīvnieku (suņu, trušu, kaķu, Nav paredzēts turēt mā jlopus (cū kas, govis, nutrijas, aitas, zirgi,
dekoratīvo dzīvnieku un putnu) kazas, mā jputni un t.l.) un meža vai eksotiskie dzīvnieki
turēšanas mītnes
Biškopība zemes gabalos
platību līdz 1199 m2

ar Nav atļauta

Biškopība zemes gabalos ar Ne vairā k kā 10 bišu saimes un ne tuvā k kā 10 m no kaimiņ u
platību no 1200 m2 līdz 4999m2 robežas
Mežs, parks, apstādījumi, dīķis

Ja zemes gabalā atrodas koku vai krū mi puduri vai mežs lielā ki
par 0.1 ha, jā izvērtē iespēja saglabā t meža biotopu

Autostāvvietas

Vismaz vienai ēkai vai ē kas daļai saskaņ ā ar apbū ves noteikumu
prasībā m

Savrupmā ju dzīvojamā s apbū ves teritorijā veicot apbū ves ieceres publisko
apspriešanu vai paredzot to detā lplā nojumā atļauta papildizmantošana:
- Atsevišķ ā zemes vienībā ievērojot sabiedrisko ēku apbū ves nosacījumus var paredzēt
pirmsskolas bērnu iestā des, sociā lā vai pā rvaldes iestā des vai sporta vai atpū tas objekta
izvietojumu;
- Atsevišķ ā zemes vienībā ievērojot komercobjektu apbū ves nosacījumus var paredzēt
finanšu, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu izvietojumu;
- Atsevišķ ā gruntsgabalā var paredzēt mazstāvu daudzdzīvokļu mā jas, tai skaitā pansijas,
īre nama bū vniecību, ievērojot mazstāvu dzīvojamo ēku apbū ves nosacījumus:
- Atsevišķ ā gruntsgabalā var tikt izvietots vieglā s rū pniecības uzņ ēmums, ja objektā
paredzētai darbībai nav nepieciešama atļauja darbam ar kaitīgā m un piesā rņ ojošā m vielā m
(A un B kategorijas atļaujas), bez izmešiem, putekļiem, trokšņ a, vibrā cijas un smakas
apkā rtējā vidē.
2.3. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS
2.3.1. Elektroapgāde:
Saskaņ ā ar AS “Sadales tīkls” 10.06.2020. sagatavotajiem nosacījumiem
detā lplā nojuma izstrā dei Nr. 30AT00-05/TN-9583, detā lplā nojuma izstrā des teritorijā
atrodas uzņ ēmumam piederošie elektroapgā des objekti. Detā lplā nojuma teritoriju šķ ērso
elektroapgā des kabelis, kas no apakšzemes kabeļa pā riet gaisvada kabelī.
2.3.2. Ūdensapgāde:
Atbilstoši SIA “Zeiferti” sniegtajai informā cijai, Pēternieku ciemā atrodas ū densvads,
pieslēdzoties kuram ir iespējams nodrošinā t centralizētu ū densapgā di Detā lplā nojuma
teritorijai. Detā lplā nojuma izstrā des brīdī orientējoša pieslēguma vieta ū densvadam ir
teritorijā pie daudzdzīvokļu dzīvojamā m mā jā m “Pēternieki”, kas atrodas aptuveni 465
metru attā lumā no detā lplā nojuma teritorijas.
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2.3.3. Ugunsdzēsības ūdensapgāde:
Pēternieku ciemā neatrodas neviena ugunsdzēsības ū dens ņ emšanas vieta vai arī
hidrants.
2.3.4. Sadzīves notekūdeņu novadīšana:
Atbilstoši SIA “Zeferti”sniegtajai informā cijai, Pēternieku ciema teritorijā neatrodas
centralizētas sadzīves notekū deņ u attīrīšanas iekā rtas, pie kurā m varētu pieslēgt
detā lplā nojuma teritoriju.
2.3.5. Meliorācija:
Atbilstoši VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”
16.06.2020. sniegtajai informā cijai,
kas
iekļauta
nosacījumos
detā lplā nojuma izstrā dei Nr. Z-112/735, pēc meliorā cijas kadastra
datiem zemes īpašumi Volā ni un
Gremzdes nosusinā ta ar segtajā m
drenu sistēmā m izbū vējot objektu:
Rīgas raj. p/s ,,Olaine" obj. Strēlnieku
ferma, šifrs 29465, 1975. gads. Par
vēlā k veiktiem meliorā cijas sistēmu
pā rkā rtošanas
darbiem
un
meliorā cijas
sistēmu
kvalitatīvo 5.attēls. Izkopējums no meliorā cijas kadastra kartes. Pieejams:
www.melioracija.lv (skatīts 09.11.2020.)
stāvokli
meliorā cijas
kadastra
materiā los datu nav.
Nekustamie īpašumi Volā ni un Gremzdes Olaines pagastā , Olaines novadā atrodas
valsts nozīmes ū densnotekas Lielupe, Ū SIK kods 38:01, sateces baseinā .
2.3.6. Sakaru kabelis:
Saskaņ ā ar detā lplā nojuma izstrā dei izgatavotā s topogrā fiskā s kartes ar mēroga
noteiktību 1:500 (izstrā dā tā js SIA “Ģ eodēzija S”, sertificēts ģ eodēzists S.Sokolova (sert. Nr.
AC0034), kas 28.05.2020. reģ istrēta SIA “Mērniecības Datu Centrs” ar Nr. 8080TP201392),
informā cijai, valsts reģ ionā lā autoceļa V28 Blukas- Emburga nodalījuma joslā atrodas
sakaru kabelis. Tas neiekļaujas Detā lplā nojuma teritorijā , kā arī tā aizsargjosla neapgrū tina
detā lplā nojuma teritoriju.
2.4. ESOŠIE APGRŪTINĀJUMI
Teritorijas apgrū tinā jumi noteikti izvērtējot nekustamā īpašuma “Volā ni” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 un nekustamā īpašuma “Gremzdes”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151 robežu plā nos un zemesgrā matā s
norā dītos apgrū tinā jumus, kā arī apsekojot teritoriju dabā , ievērojot Aizsargjoslu likuma un
Ministru kabineta 04.02.2014. noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par apgrū tinā to teritoriju
informā cijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrū tinā to teritoriju un nekustamā
īpašuma objekta apgrū tinā jumu klasifikatoru” prasības.
3. tabulā , atbilstoši 6. attēlā norā dītajam, uzskaitīti detā lplā nojuma teritorijā esošie
apgrū tinā jumi. Apgrū tinā jumi norā dīti attiecinot tos uz visu detā lplā nojuma teritoriju.

11

Apgrū tinā to teritoriju sadalījums pa zemes vienībā m norā dīts 4. tabulā un Grafiskā s daļas
kartē “Esošā izmantošana”.
3. tabula. Detā lplānojuma teritorijas apgrū tinā jumi. Attiecinā ti uz visu teritoriju kopumā .

Nr.p.k.
(atbilst Nr.
6. attēlā )

Apgrūtinājuma
Apgrūtinājuma apraksts
klasifikatora kods

Platība (attiecināta uz
kopējo teritoriju)

1.

7316080100

Sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

2.02 ha

2.

7312050201

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu kabeļu līniju

0.008 ha

3

7312050601

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap
elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētā s un
ciemos ar nominā lo spriegumu līdz 20
kilovoltiem

0.045 ha

4.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.081 ha

5.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.012 ha

6.attēls. Detā lplā nojuma teritorijas apgrū tinājumi. Attēlā norā dītie kā rtas numuri atbilst 3. un 4. tabulā s
norā dītajiem apgrū tinā jumiem.

4. tabula. Detā lplā nojuma teritorijas apgrū tinā jumi. Sadalījums pa zemes vienībā m

Nekustamā īpašuma “Volāni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182
Nr.p.k.
(atbilst Nr.
6. attēlā )

Apgrūtinājuma
Apgrūtinājuma apraksts
klasifikatora kods

Platība

1.

7316080100

Sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

1.93 ha

2.

7312050201

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar

0.008 ha
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elektrisko tīklu kabeļu līniju
3.

7312050601

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap
elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētā s un
ciemos ar nominā lo spriegumu līdz 20
kilovoltiem

0.045 ha

5.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.012 ha

4.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.029 ha

4.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.038 ha

Nekustamā īpašuma “Gremzdes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151
Nr.p.k.
(atbilst Nr.
attēlā )

Apgrūtinājuma
Apgrūtinājuma apraksts
klasifikatora kods

Platība

1.

7316080100

Sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

0.09 ha

4.

7312030100

Ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar
ielu vai ceļu- sarkanā līnija

0.014 ha

Atbilstoši
Nacionā lā
kultū ras
mantojuma
pā rvaldes
mā jas
lapā
https://is.mantojums.lv/map/ norā dītajai informā cijai, Teritorijas lielā kā daļa atrodas Valsts
nozīmes vēstures pieminekļa Vidzemes- Kurzemes- Zemgales robežstabu, aizsardzības Nr.
8542, aizsardzības zonā . Nacionā lā kultū ras mantojuma pā rvaldes 18.06.2020. sagatavotajā
vēstulē Nr. 05-01/2856 sniegta informā cija, ka 05.07.2019. pā rvaldē ir apstiprinā ta valsts
nozīmes vēstures pieminekļa Vidzemes- Kurzemes- Zemgales robežstabi, valsts
aizsardzības Nr. 8542, individuā lā aizsardzības zona, un Detā lplā nojuma teritorija tajā
neietilpst.
Kā ierobežojošs apgrū tinā jums teritorijas attīstībā ir apstā klis, ka Detā lplā nojuma
teritorija atrodas blakus esošā s Bērzkalnu kapsētas sanitā rā s aizsargjoslas teritorijā .
Saskaņ ā ar Aizsargjoslu likuma 52. panta pirmā s daļas 1. apakšpunktam, aizsargjoslā s ap
kapsētā m aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ū dens ņ emšanas vietas, izņ emot gadījumus, kad
veikti iespējamā s dzeramā ū dens ņ emšanas vietas bakterioloģ iskā s aizsargjoslas aprēķ ini
un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ū dens var nodrošinā t, ievērojot aizsargjoslu ap ū dens
ņ emšanas vietā m noteikšanas metodiku.
2.5. VALSTS GALVENĀ AUTOCEĻA A8 , RĪGA – JELGAVA - LIETUVAS ROBEŽA
(MEITENE), IZRAISĪTIE TROKŠŅI
Latvijas normatīvajos aktos troksnis definēts kā gaisa vidē nevēlamas, traucējošas
visu veidu skaņ as, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko saziņ u. Vides
troksnis ir cilvēka darbības radīts ā ra troksnis. Detā lplā nojuma teritorijai, kā trokšņ a avots
ir identificēti autoceļi.
Troksnis gaisā pā rvietojas kā skaņ as viļņ i, tajā pat laikā šī trokšņ a avoti var arī radīt
kaitīgas vibrā cijas, kas iedarbojas caur zemi un dažā dā m cietā m vielā m vai virsmā m.
Lai novērtētu dažā du vides trokšņ a avotu radītā trokšņ a kopējo iedarbību vai
noteiktu vispā rīgu vides trokšņ a prognozi noteiktai teritorijai tiek izstrā dā tas trokšņ a
stratēģ iskā s kartes.
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Saskaņ ā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2002/49/EK “Par vides
trokšņ a novērtēšanu un pā rvaldību”, Eiropas Savienības dalībvalstīm ik pēc pieciem gadiem
ir jā izstrā dā (vai jā pā rskata) un jā apstiprina trokšņ u stratēģ iskā s kartes galveno autoceļu
posmiem, uz kuriem satiksmes intensitā te ir vairā k nekā trīs miljoni transportlīdzekļu
gadā .
Atbilstoši likumam “Par piesā rņ ojumu”, trokšņ a stratēģ isko karšu izstrā di
autoceļiem nodrošina attiecīgā transporta infrastruktū ras objekta pā rvaldītā js, t.i., VAS
“Latvija Valsts ceļi”.
Saskaņ ā ar Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 “Trokšņ a novērtēšanas
un pā rvaldības kā rtība” 2. pielikumu, dienas, vakara un nakts trokšņ a rā dītā jiem ir definēti
robežlielumi atbilstoši teritorijas lietošanas funkcijai.
4. tabula. Vides trokšņ a robežlielumi, attiecinā mi uz Savrupmāju apbū ves teritorijā m

Trokšņa robežlielumi
Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija
Individuā lo (savrupmā ju, mazstāvu vai viensētu)
dzīvojamo mā ju, bē rnu iestā žu, ā rstniecības,
veselības un sociā lā s aprū pes iestā žu apbū ves
teritorija.

Ldiena
(dB(A))
55

Lvakars (dB(A)) Lnakts (dB(A))

50

45

Autoceļa satiksmes radītā
trokšņ a novērtēšanai un
kartēšanai piemēro šā dus
trokšņ a rā dītā jus:
- Ldiena, kas raksturo dienā
radušos diskomfortu;
- Lvakars, kas raksturo vakarā
radušos diskomfortu;
- Lnakts, kas raksturo naktī
radušos diskomfortu, tai
skaitā miera traucējumus;
- Ldvn, kas raksturo vides
trokšņ a
radīto
kopējo
diskomfortu,
Atbilstoši
VAS
“Latvijas
Valsts
ceļi”
mā jaslapā
www.lvceli.lv
pieejamajā m
Trokšņ u
kartēm valsts galvenajam
autoceļam A8 Rīga- JelgavaLietuvas robeža (Meitene),
7.attēls. Izkopējums no Trokšņ u kartēm valsts galvenajam autoceļam A8
Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene), kas sagatavots 2017. gadā.
kas sagatavotas 2017. gadā ,
Pieejams: www.lvceli.lv
detā lplā nojuma
teritorijā
ietilpstošā s
nekustamā
īpašuma “Volā ni”, kadastra Nr. 8080 011 0182, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8080 011 0182, dienvidrietumu stū ris un dienvidu malas daļa atrodas pieļaujamā trokšņ a
pā rsnieguma zonā tikai vakara periodā .
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3. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI
3.1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IECERE
TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMIEM.

UN

ATBILSTĪBA

PAŠVALDĪBAS

Detā lplā nojuma izstrā de ierosinā ta ar mērķ i radīt priekšnoteikumus dzīvojamā s
apbū ves un tai nepieciešamā s infrastruktū ras īstenošanai nekustamā īpašuma “Volā ni”,
kadastra Nr. 8080 011 0182 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 un
nekustamā īpašuma “Gremzdes”, kadastra Nr. 8080 011 0151 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8080 011 0151 teritorijā .
Pamatā dzīvojamai apbū vei paredzētā s vienpadsmit zemes vienības veidotas ar
nolū ku izvietot tajā s savrupmā jas, saglabā jot iespēju zemes vienībā s izbū vēt arī rindu
mā jas, nepieciešamības gadījumā , apvienojot blakus esošā s zemes vienības.
Detā lplā nojuma risinā jumos ir precizēti zemes vienību papildizmantošanas veidi,
ko iespējams īstenot aizstā jot pamatizmantošanas veidu. Tie ir:
1) sociā lā s aprū pes iestā de – pansionā ts.
2) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, izņ emot degvielas uzpildes stacijas un
transporta apkopes servisa objektus.
Lai nodrošinā tu piekļū šanu jaunveidotajā m zemes vienībā m, detā lplā nojuma
teritorijā izdalītas divas zemes vienības, kas paredzētas transporta infrastruktū ras izbū vei
un uzturēšanai. Viena zemes vienība paredzēta esošā piebraucamā ceļa paplašinā šanai un
plā notā s ielas izbū vei, savukā rt otra izdalīta pašvaldības autoceļa Codes ceļš- Strēlnieki
uzturēšanai, nepieciešamības gadījumā - paplašinā šanai vai labiekā rtošanai.
Detā lplā nojuma risinā jumi saskan ar Olaines pagasta teritorijas plā nojumā 2008.2020. gadam noteikto nekustamā īpašuma “Volā ni” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8080 011 0182 un nekustamā īpašuma “Gremzdes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8080 011 0151 teritorijas izmantošanu, kas aprakstīta šī
paskaidrojuma raksta 2.2. apakšpunktā .
3.2. JAUNVEIDOTĀS ZEMES VIENĪBAS, PLĀNOTĀS ADRESES UN NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶI
Detā lplā nojuma risinā jumi paredz veikt robežu pā rkā rtošanu starp nekustamā
īpašuma “Volā ni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 un nekustamā
īpašuma “Gremzdes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151, kā arī sadalīt
atlikušo nekustamā īpašuma “Volā ni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 011
0182.
Kopumā detā lplā nojuma risinā jumi paredz 13 zemes vienību izveidi, no kurā m
divas zemes vienības paredzēta transporta infrastruktū ras bū vniecībai, savukā rt
vienpadsmit zemes vienības pamatā plā notas dzīvojamā s apbū ves īstenošanai.
Desmit jaunveidotā m apbū ves zemes vienībā m plā nots noteikt adreses no plā notā s
ielas, savukā rt vienai, kurai piekļū šana nodrošinā ta no pašvaldības ceļa Codes ceļšStrēlnieki, saglabā ts īpašuma vēsturiskais nosaukums, skatīt 5. tabulu. Adresā cija noteikta
atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresā cijas noteikumi” 14. un
17. punkta prasībā m.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķ i jaunveidotajā m zemes vienībā m nosakā mi
saskaņ ā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķ u klasifikā cija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķ u noteikšanas un
maiņ as kā rtība”.

8.attēls. Adresā cijas priekšlikums.
5. tabula. Plānotā adresā cija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķ i

Zemes
Pirmsreģistrētais Platība
vienības kadastra
(ha)
Nr.
apzīmējums

Plānotā adrese

Plānotais nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis

1.

8080 011 XXXX

0.1504

Ozolu iela 10, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

2.

8080 011 XXXX

0.1504

Ozolu iela 8, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

3.

8080 011 XXXX

0.1504

Ozolu iela 6, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

4.

8080 011 XXXX

0.1505

Ozolu iela 4, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

5.

8080 011 XXXX

0.1535

“Volāni”, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

6.

8080 011 XXXX

0.1502

Ozolu iela 2, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

7.

8080 011 XXXX

0.1606

Ozolu iela 1, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

8.

8080 011 XXXX

0.1592

Ozolu iela 3, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

9.

8080 011 XXXX

0.1593

Ozolu iela 5, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

10.

8080 011 XXXX

0.1595

Ozolu iela 7, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju

11.

8080 011 XXXX

0.1605

Ozolu iela 9, Pēternieki,
Olaines pag., Olaines nov.

Individuālo dzīvojamo
apbūve (0601)

māju
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12.

8080 011 XXXX

0.2429

Ozolu iela

13.

8080 011 XXXX

0.0812

Ceļa Codes ceļš- Strēlnieki Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
daļa
zemes nodalījuma joslā (1101)

Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (1101)

3.3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
Piekļū šanas nodrošinā šanai pie jaunveidotajā m zemes vienībā m, detā lplā nojuma
risinā jumi paredz jaunas ielas bū vniecību. Plā notā iela savienos esošo nobrauktuvi no
valsts vietējā autoceļa V28 Blukas- Emburga un pašvaldības ceļu Codes ceļš- Strēlnieki.
Jauni pieslēgumi pie valsts vietējā autoceļa V28 Blukas- Emburga nav plā noti.

9.attēls. Piekļū šanas nodrošinā jums.

Plā notā iela paredzēta D kategorijas iela, kas nodrošina piekļū šanu atsevišķ iem
zemesgabaliem, nosakot tai sarkano līniju platumu 12 metri. Plā notai ielai paredzēto
teritoriju, sarkano līniju robežā s plā nots izdalīt atsevišķ ā zemes vienībā . Plā notā s ielas
normā lprofils nosakā ms ne mazā ks kā NP 5.5, gā jēju ietves platums – 1.5 metri. Paredzot
ielai dzīvojamā s zonas statusu, gā jēju ietves izbū ve nav obligā ta.
Lai autovadītā jus mudinā tu pā rvietoties ielas teritorijā ar samazinā tu braukšanas
ā trumu plā notā s ielas teritorijā iela risinā jumā var tikt paredzēta braucamā s daļas
līmeņ ošana vai ā trumvaļņ u izvietošana, vai arī var tikt veidoti ielas sašaurinā jumi.
Plā notā s ielas robežā s nav paredzēts ilgstoši novietot automašīnas. Līdz ar to
autostāvvietu nodrošinā jums plā nojams katrā apbū ves zemes vienībā atsevišķ i.
3.4. APBŪVES IZVIETOJUMS
Bū ves zemes vienībā s izvietojamas ievērojot ar detā lplā nojumu noteiktā s
bū vlaides, kā arī ievērojot attā lumus līdz kaimiņ u zemes vienību robežā m.
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Zemes vienībā s, kas robežojas ar valsts vietējo autoceļu V28 Blukas- Emburga,
bū ves atļauts izvietot 30 metru attā lumā no ceļa ass līnijas. Bū vlaides attā lums var tik
samazinā ts nedzīvojamā m bū vēm. Bū vlaides attā lums precizējams pirms bū vju
projektēšanas, saņ emot VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus.
Pret pā rējiem ceļiem un plā noto ielu, bū vlaide noteikta 6 metri no ielas sarkanā s
līnijas.
Pret kaimiņ u zemes vienību ēkas un bū ves atļauts izvietot ne tuvā k kā 4 metri no
zemes vienības robežā m vai, kā noteikts ugunsdrošības bū vnormatīvos. Ē kas un bū ves
izvietot tuvā k vai tieši pie zemes vienības robežā m atļauts tikai gadījumā , ja to pieļauj
ugunsdrošības normas, ievērotas insolā cijas prasības, kā arī saņ emta blakus zemes vienības
īpašnieka rakstiska piekrišana, ko apliecina ieraksts bū vprojekta ģ enerā lplā nā vai atsevišķ ā
saskaņ ojuma plā nā , vai ieraksts zemesgrā matā .
Zemes vienībā s attā lumu starp bū vēm nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem,
ievērojot ugunsdrošības, insolā cijas, prettrokšņ u un inženierkomunikā ciju aizsardzības
noteikumu prasības.
3.5. INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Detā lplā nojuma grafiskā s daļas Plā notā s izmantošanas/ Inženierkomunikā ciju
izvietojumu kartē grafiski attēlots orientējošs inženierkomunikā ciju izvietojums, kas
precizējams bū vprojektēšanas stadijā .
Projektējot inženierkomunikā cijas ievērojamas Ministru kabineta 30.09.2014.
noteikumu Nr. 574 “Latvijas bū vnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””,
Aizsargjoslu likuma un citu inženierkomunikā ciju projektēšanu un izbū vi regulējošo spēkā
esošo normatīvo aktu prasības, kā arī inženierkomunikā ciju turētā ju izsniegto tehnisko
noteikumu prasības.
3.5.1. Ūdensapgāde
Detā lplā nojuma teritorija atrodas blakus esošā s Bērzkalnu kapsētas sanitā rā s
aizsargjoslas teritorijā . Saskaņ ā ar Aizsargjoslu likuma 52. panta pirmā s daļas 1.
apakšpunktu, aizsargjoslā s ap kapsētā m aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ū dens ņ emšanas
vietas, izņ emot gadījumus, kad veikti iespējamā s dzeramā ū dens ņ emšanas vietas
bakterioloģ iskā s aizsargjoslas aprēķ ini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ū dens var
nodrošinā t, ievērojot aizsargjoslu ap ū dens ņ emšanas vietā m noteikšanas metodiku.
Detā lplā nojuma risinā jumi paredz detā lplā nojuma teritoriju nodrošinā t ar
centralizētu ū densapgā di. Uz detā lplā nojuma projekta izstrā des brīdi izskatīts variants
pieslēgties SIA “Zeiferti” piederošajam ū densvadam, kas atrodas orientējoši 465 metru
attā lumā no detā lplā nojuma teritorijas robežas.
Ievērojot, ka pieslēguma īstenošanai nepieciešama esošā ū densvada pā rbū ve valsts
vietējā autoceļa V28 Blukas - Emburga ceļa posmā , detā lplā nojuma īstenošanas laikā
risinā jums var tikt mainīts, pieslēdzoties no jauna veidotai ū dens ieguves vietai, kas
projektējama un izbū vējama normatīvajos aktos noteiktā kā rtībā .
3.5.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
Saskaņ ā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas
bū vnormatīvu LBN 222-15 “Ū densapgā des bū ves” 155. punktu, ugunsdzēsības hidrantus
ū densapgā des ā rējā inženiertīklā izvieto tā , lai nodrošinā tu katras bū ves ā rējo
ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem, ja ugunsdzēsības šļū teņ u garums ir līdz 200
metriem. Attā lumu starp hidrantiem aprēķ ina, ņ emot vērā kopējo ugunsdzēsības ū dens
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patēriņ u, attiecīgā hidranta tipa caurlaides spēju un attā lumus no hidrantiem līdz
vistā lā kajā m bū vju daļā m. Savukā rt saskaņ ā ar 156. punktu, hidrantus ierīko tā , lai tie bū tu
pieejami ugunsdzēsības tehnikai. Ja hidrantus ierīko ā rpus braucamā s daļas, tie nedrīkst
atrasties tā lā k par 2.5 metriem no brauktuves malas.
Detā lplā nojuma teritorijā ugunsdzēsības ū densapgā de risinā ma, izbū vējot
hidrantus pie plā notajiem ū densapgā des tīkliem plā noto ielu sarkano līniju robežā s.
Hidrantu skaits un izvietojums nosakā ms bū vprojektēšanas stadijā .
3.5.3. Sadzīves kanalizācija
Detā lplā nojuma teritorijā plā nots izvietot decentralizētas notekū deņ u savā kšanas
un/ vai attīrīšanas iekā rtas katrā jaunveidotajā zemes vienībā atsevišķ i. Tehniskie
decentralizēto kanalizā cijas sistēmu risinā jumi izvērtējami katrā apbū ves zemes vienībā
atsevišķ i, izvērtējot teritorijas ģ eoloģ iskos apstā kļus, apbū ves raksturu un lielumu, kā arī
citus aspektus, kas var bū t noteicoši izvēlētā s decentralizētā s kanalizā cijas sistēmas
kvalitatīvas darbības nodrošinā šanai.
Decentralizētas kanalizā cijas sistēmas īpašnieks ir atbildīgs par decentralizētā s
kanalizā cijas sistēmas ekspluatā ciju atbilstoši vides aizsardzības prasībā m un spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizā cijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģ istrēšanu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus par decentralizēto
kanalizā cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kā rtību.
Izbū vējot attīrīšanas iekā rtas, ievērojamas Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta
prasības.
Izvēloties jebkuru no decentralizēto sistēmu risinā jumiem, ir svarīgi, lai pie
notekū deņ u savā kšanas un/ vai attīrīšanas iekā rtas var piebraukt apkopes automašīnas,
līdz ar to kanalizā cijas sistēma ir ierīkojama pēc iespējas tuvā k iebraucamajam ceļam, kas
nā kotnē var prasīt mazā kus finanšu ieguldījumus sistēmas pā rslēgšanai pie
centralizētajiem kanalizā cijas tīkliem, pēc to izbū ves Pēternieku ciema teritorijā .
3.5.4. Meliorācija
Saskaņ ā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 16.06.2020.
izsniegtajiem nosacījumiem detā lplā nojuma izstrā dei Nr. Z/1-12/735, atbilstoši institū cijas
rīcībā esošajiem kadastra datiem, nekustamā īpašuma “Volā ni” un nekustamā īpašuma
“Gremzdes” zemes vienības nosusinā tas ar segtajā m drenu sistēmā m izbū vējot objektu:
Rīgas raj. p/s ,,Olaine" obj. Strēlnieku ferma, šifrs 29465, 1975. gads. Par vēlā k veiktiem
meliorā cijas sistēmu pā rkā rtošanas darbiem un meliorā cijas sistēmu kvalitatīvo stāvokli
meliorā cijas kadastra materiā los datu nav.
Nekustamie īpašumi Volā ni un Gremzdes Olaines pagastā , Olaines novadā atrodas
valsts nozīmes ū densnotekas Lielupe, Ū SIK kods 38:01, sateces baseinā .
Detā lplā nojuma grafiskajā daļā iekļauta meliorā cijas sistēmas pā rkā rtošanas shēma,
tomēr meliorā cijas sistēmas pā rkā rtošanas projekta izstrā de, atbilstoši normatīvo aktu
prasībā m, īstenojama pēc detā lplā nojuma apstiprinā šanas. Ievērojot, ka uz detā lplā nojuma
izstrā des brīdi nav informā cijas par esošā s meliorā cijas sistēmas kvalitatīvo stāvokli,
detā lplā nojumu īstenojot veicama esošā s meliorā cijas sistēmas novērtēšana, pēc kuras,
izvērtējot detā lplā nojuma teritorijas attīstības risinā jumus, visai teritorijai izstrā dā jams
meliorā cijas pā rkā rtošanas projekts. Ja projekta ietvaros noteikti kopīgi meliorā cijas
sistēmas posmi, tie izbū vējami vienlaicīgi. Individuā lo drenā žas sistēmu izbū ve, kuru
risinā jumi ir atkarīgi no ēku un laukumu izvietojuma zemesgabalos, realizējami katrā
zemes vienībā atsevišķ i. Šā da kā rtība paredzēta ievērojot, ka uz detā lplā nojuma izstrā des
brīdi nav paredzams precīzs dzīvojamo mā ju izvietojums apbū ves gabalos, līdz ar to nav
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precīzi paredzami visi nepieciešamie tehniskie risinā jumi un teritorijas koridori, kuros
izvietojamas drenā žas sistēmas to kvalitatīvā kas darbības nodrošinā šanai.
Detā lplā nojuma risinā jumu virsū deņ u novadīšanai no ielu teritorijas, plā notā s ielas
sarkano līniju robežā s, paredz vietu segta lietus kanalizā cijas tīkla izbū vei.
Virsū deņ us no detā lplā nojuma teritorijas plā nots novadīt caur detā lplā nojuma
teritorijas rietumu pusē esošo drenu kolektoru uz Misas upi- valsts nozīmes ū densnoteku,
kods: 38242:01.
Projekta realizā cijas rezultā tā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktinā šanā s
detā lplā nojuma teritorijai pieguļošajā s platībā s.
Plā nojot meliorā cijas tīklu pā rbū vi saņ emami tehniskie noteikumi no VSIA
“Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”.
3.5.5. Elektroapgāde
Atbilstoši AS “Sadales tīkls”10.06.2020. Izsniegtajiem nosacījumiem detā lplā nojuma
izstrā dei Nr.
30AT00-05/TN-9583, detā lplā nojuma izstrā des teritorijā atrodas
uzņ ēmumam piederošie elektroapgā des objekti. Detā lplā nojuma teritoriju šķ ērso
elektroapgā des kabelis, kas no apakšzemes kabeļa pā riet gaisvada kabelī. Detā lplā nojuma
risinā jumi paredz šo elektrokabeļu pā rcelšanu, ievērojot energoapgā des komersanta
izsniegtos tehniskos noteikumus un Enerģ ētikas likuma 23. pantu.
Elektroapgā des nodrošinā šanai detā lplā nojuma teritorijā , sarkano līniju robežā s,
paredzēta vieta elektrisko tīklu kabeļu līnijai un pie katras zemes vienības atsevišķ isadalnes izbū ve. Tā pat sarkano līniju robežā s paredzēta vieta elektriskā tīkla kabeļu līnijas
izbū vei, ielas apgaismojuma nodrošinā šanai.
Elektroapgā des projektēšana un bū vniecība, kā arī pā rbū ve un uzturēšana, veicama
atbilstoši Enerģ ētikas likuma 19., 19.1, 23. un 24. panta, Ministru kabineta 30.09.2014.
noteikumu Nr. 573 “Elektroenerģ ijas ražošanas, pā rvades un sadales bū vju bū vnoteikumi”,
Aizsargjoslu likuma, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr. 986 “Enerģ ētikas
infrastruktū ras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, kā arī citu spēkā esošo
normatīvo aktu, kas regulē elektrisko tīklu projektēšanu, bū vniecību un uzturēšanu
prasībā m.
Koku ciršana elektrisko tīklu aizsargjoslu teritorijā s vai ā rpus tā m, ja tā s apdraud
elektrisko tīklu darbību veicama ievērojot Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.
986 “Enerģ ētikas infrastruktū ras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 2.1. nodaļas
prasības.
Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pā rvietošana, tad to pā rnešana īstenojama
saskaņ ā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot energoapgā des komersanta
izsniegtos tehniskos noteikumus. Esošo energoapgā des komersantu objektu pā rvietošanu
pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņ a līdzekļiem, saskaņ ā ar
Enerģ ētikas likuma 23. pantu.
Atbilstoši Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr. 986 “Enerģ ētikas
infrastruktū ras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 2.2. nodaļas prasībā m, vides un
cilvēku aizsardzībai noteikti papildus nosacījumi, kas ievērojami detā lplā nojuma teritorijā :
1) Ja, veicot zemes darbus, juridiskā s vai fiziskā s personas konstatē kabeli, kurš nav
norā dīts darbu veikšanas tehniskajā dokumentā cijā , tā s pā rtrauc zemes darbus un
nodrošina kabeļa saglabā šanu, kā arī nekavējoties ziņ o par to elektrisko tīklu
īpašniekam vai valdītā jam un vietējai pašvaldībai.
2) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehā niskiem 30
metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sā kšanas saskaņ o ar
attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītā ju.
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3) Elektrisko tīklu aizsargjoslā s papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā
minētajiem aprobežojumiem aizliegts:
- atrasties elektrisko tīklu bū vju teritorijā un telpā s, atvērt elektroietaišu durvis,
nožogojumus un lū kas, pievienoties elektriskajiem tīkliem un darbinā t komutā cijas
aparā tus.;
- mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvinā t tiem jebkā dus priekšmetus;
- kā pt uz elektrisko tīklu konstrukcijā m, piesliet, novietot vai nostiprinā t uz tā m
priekšmetus;
- laist gaisa pū ķ us, lidaparā tu sporta modeļus un citus lidojošus priekšmetus.
3.6. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI
Detā lplā nojuma teritorijā jaunveidotajā m zemes vienībā m apgrū tinā jumi noteikti
atbilstoši dabā esošajiem objektiem, kuriem tiek noteiktas aizsargjoslas.
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. punktam, detā lplā nojuma teritorijā plā noto
inženierkomunikā ciju aizsargjoslas jā izvērtē bū vprojektēšanas stadijā , un, ja kā da
aizsargjoslas teritorija skar trešā s personas īpašumā esošu zemes vienību, to apgrū tinot, tā
saskaņ ojama ar šīs zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītā ju.
Katras jaunveidotā s zemes vienības apgrū tinā jumi, kas ir nosakā mi detā lplā nojuma
izstrā des brīdī apkopoti 6. tabulā un grafiski attēloti detā lplā nojuma grafiskā s daļas “Zemes
ierīcības plā nā ”.
6. tabula. Detā lplānojuma teritorijas apgrū tinā jumi. Attiecinā ti uz visu teritoriju kopumā .

Zemes
Apgrūtinājuma
Apgrūtinājuma apraksts
vienības Nr. klasifikatora
kods
1.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
7312050601 ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētā s un ciemos ar nominā lo spriegumu līdz
20 kilovoltiem
2.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
7312050601 ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētā s un ciemos ar nominā lo spriegumu līdz
20 kilovoltiem
3.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
7312050601 ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētā s un ciemos ar nominā lo spriegumu līdz
20 kilovoltiem
4.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
7312050201 ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju
7312050601 ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētā s un ciemos ar nominā lo spriegumu līdz
20 kilovoltiem
5.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
6.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
7.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
8.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
9.
7316080100 sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

Platība
(ha)
0.1504
0,0018

0.1504
0.0104

0.1504
0.0197

0.1505
0.0001
0.0110

0.1535
0.1502
0.1606
0.1592
0.1593
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10
11.
12.

7316080100
7316080100
7316080100
7312050201
7312050601

7312030100

13.

7316080100
7312050201
7312030100

sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju
ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētā s un ciemos ar nominā lo spriegumu līdz
20 kilovoltiem
ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļusarkanā līnija
sanitā rā s aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju
ekspluatā cijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļusarkanā līnija

0.1595
0.1605
0.2429
0,0065
0.0019

0.2429
0.0812
0,0010
0.0812

10. attēls. Detā lplā nojuma teritorijā esošie apgrū tinā jumi.

3.7. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI. AIZSARDZĪBA
PRET TROKSNI
Dzīvojamo mā ju pagalmu labiekā rtojums risinā ms individuā li, ievērojot Olaines
novada teritorijas plā nojuma Teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumu, un citu
saistīto normatīvo aktu prasības, kā arī šī detā lplā nojuma Teritorijas izmantošanas un
apbū ves nosacījumus.
Apstādījumu veidošana veicama katrā zemes vienībā individuā li. Paredzot
jebkā da veida apstā dījumus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kaimiņ a zemes vienību,
piemēram, dzīvžogs pie zemes vienības robežas (sakņ u sistēmas ieaugšana kaimiņ a zemes
vienībā ) vai koki, kas augstā ki par četriem metriem stā dīti mazā kā attā lumā par četriem
metriem no zemes vienības robežas (vainaga noēnojums kaimiņ a zemes vienībā ),
saskaņ ojami ar kaimiņ u.
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Detā lplā nojuma teritorijā plā notā s ielas robežā s nav paredzēts ilgstoši novietot
automašīnas, līdz ar to autostāvvietu nodrošinājums paredzams katrā zemes vienībā
atsevišķ i, plā noto autostāvvietu skaitu aprēķ inot atbilstoši projektētā s bū ves raksturam,
ievērojot normatīvo aktu un Latvijas Valsts standartu prasības.
Detā lplā nojuma teritorijā esošā s zemes vienības atļauts iežogot pa zemes
vienību robežā m. Būvējot žogus ievērojams vienots stils visas ielas garumā.
Ievērojot pieaugošo satiksmes intensitāti, aizsardzībai pret troksni, dzīvojamo ēku
projektēšanas laikā izvērtējama nepieciešamība pielietot troksni slā pējošus materiā lus.
Pagalmu teritorijas aizsardzībai pret troksni zemes vienībā s var tikt veidoti
dubultie dzīvžogi. Savukā rt zemes vienībā m, kas robežojas ar valsts vietējo autoceļu V28
Blukas- Emburga un pašvaldības ceļu Codes ceļš - Strēlnieki, atļauts izbū vēt prettrokšņ a
sienas.
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