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IEVADS

Detā� lplā�nojumā  izstrā�de  teritorijāi,  ko  ietver  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”,  kādāstrā  Nr.
8080 011 0182, zemes vienī�bā 1.93 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0182 un
nekustāmā�  ī�pās�umā “Gremzdes”, kādāstrā Nr. 8080 011 0151, zemes vienī�bā 0.09 hā plātī�bā�
ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0151, Pe� terniekos, Olāines novādā� , uzsā�ktā sāskān) ā�  ār
Olāines  novādā  domes  27.05.2020.  le�mumu  “Pār  detā� lplā�nojumā  izstrā�des  uzsā�ks�ānu
nekustāmājos  ī�pās�umos  Volā�ni  un  Gremzdes  (Pe� terniekos)”,  protokols  Nr.  8,  p.21.  un
āpstiprinā� to dārbā uzdevumu.

Detā� lplā�nojumā izstrā�de veiktā ieve�rojot:
-Teritorijās āttī�stī�bās plā�nos�ānās likumu;
-Ministru  kābinetā  14.10.2014.  noteikumus  Nr.  628  “Noteikumi  pār  pās�vāldī�bās
teritorijās āttī�stī�bās plā�nos�ānās dokumentiem”;
-Ministru  kābinetā  30.04.2013.  noteikumus  Nr.  240  “Vispā� rī�gie  teritorijās
plā�nos�ānās, izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi”;
-Olāines pāgāstā pādomes 16.07.2008.sāistos�os noteikumus Nr. 8 “Olāines pāgāstā
teritorijās plā�nojums 2008.-2020. gādiem grāfiskā�  dāl)ā� , teritorijās izmāntos�ānās un
āpbu� ves noteikumi”;
-Ar Olāines novādā domes 27.05.2020.  le�mumu, protokols Nr. 8, p. 21., āpstiprinā� to
dārbā uzdevumu detā� lplā�nojumā izstrā�dei;
-Institu� ciju sniegtos nosācī�jumus detā� lplā�nojumā izstrā�dei.

Detā� lplā�nojumā sāstā�vs:
I dāl)ā PASKAIDROJUMA RAKSTS
II dāl)ā TERITORIJAS IZMANTOS@ANAS UN APBUB VES NOSACIBJUMI
III dāl)ā GRAFISKAB  DAĻ) A
ADMINISTRATIBVAIS ĻIBGUMS PAR DETAB ĻPĻAB NOJUMA IZSTRAB DI  

Detā� lplā�nojumā  grāfiskā�  dāl)ā  sāgātāvotā  uz  ĻKS-92  TM  koordinā� tu  siste�mā�  izstrā�dā� tās
topogrā� fiskā� s kārtes ār me�rogā noteiktī�bu 1:500, izstrā�dā� tā� js SIA “G) eode�zijā S”, sertifice� ts
gF eode�zists S.Sokolovā (sert. Nr. AC0034), kās 28.05.2020. regF istre� tā SIA “Me�rniecī�bās Dātu
Centrs” ār Nr. 8080TP201392.

Detā� lplā�nojumā  izstrā�des  vādī�tā� jā  –  Olāines  novādā  pās�vāldī�bās  bu� vvāldes  speciā� lists
teritoriā� lplā�nojumā un zemes ierī�cī�bās jāutā� jumos.

Detā� lplā�nojumā izstrā�di veicā:
SIA “OpusPlan”,
RegF istrā� cijās Nr. 44103062217
Juridiskā�  ādrese: Ļeonā Pāegles ielā 2D-20, Ce�sis, ĻV-4101
Telpiskās attīstības plānotāja: Inga Griezne
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1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Detālplānojuma  izstrādes  mērķis:  rādī�t  prieks�noteikumus  dzī�vojāmā�s  āpbu� ves
ī�stenos�ānāi,  nodros�inot  tāi  nepiecies�āmo  infrāstruktu� ru,  detālize� jot  zemes  vienī�bu
izmāntos�ānu  un  āpbu� ves  pārāmetrus,  ātbilstos� i  Olāines  novādā  teritorijās  plā�nojumā
2008.-2020. gādām Teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumu prāsī�bā�m.
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
1)  Detā� lplā�nojumā  izstrā�des  procesā�  detālize�t  Olāines  pāgāstā  pādomes  16.07.2008.
sāistos�o  noteikumu  Nr.  8  “Olāines  pāgāstā  teritorijās  plā�nojums  2008.-2020.  gādiem
grāfiskā�  dāl)ā� , teritorijās izmāntos�ānās un āpbu� ves noteikumi” III. dāl)ās 3. se� jumā “Grāfiskā� s
dāl)ā kārte” M 1:10 000 “Olāines pāgāstā teritorijās plā�notā�  (ātl)āutā� ) izmāntos�ānā” noteikto.
2)  Ieve�rot  Olāines  pāgāstā  pādomes  16.07.2008.  sāistos�os  noteikumus  Nr.  8  “Olāines
pāgāstā teritorijās plā�nojums 2008.-2020. gādiem grāfiskā�  dāl)ā, teritorijās izmāntos�ānās un
āpbu� ves noteikumi” III. dāl)ās 3. se� jumā “Grāfiskā� s dāl)ā kārte” M 1: 10 000 “Olāines pāgāstā
teritorijās plā�notā�  (ātl)āutā� ) izmāntos�ānā”.
3)  Ieve�rot  Teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos�ānās  likumu,  Ministru  kābinetā  14.10.2014.
noteikumus  Nr.  628  “Noteikumi  pār  pās�vāldī�bu  teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos�ānās
dokumentiem”,  Ministru kābinetā  16.10.2012.  noteikumus Nr.  240 “Vispā� rī�gie  teritorijās
plā�nos�ānās,  izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumi”,  Ministru  kābinetā  04.09.2018.
noteikumus  Nr.  558  “Dokumentu  izstrā�dā� s�ānās  un  noforme�s�ānās  kā� rtī�bā”  un  citus  uz
teritorijās plā�nos�ānu un bu� vniecī�bu āttiecinā�mos normātī�vos āktus.
4)  Pieprāsī�t  iesāistī�tājā�m  institu� cijā�m  nosācī�jumus.  Ieve�rot  institu� ciju  izsniegtos
nosācī�jumus detā� lplā�nojumā izstrā�dei, sāskān) ā�  ār dārbā uzdevumā 5. punktu.
5)  Iesniegt  detā� lplā�nojumā  projektā  gālī�gā� s  redākcijās  grāfisko  māteriā� lu  digitā� lā�  veidā�
(*dgn vāi *dwg formā� tā� ) regF istre�s�ānāi SIA “Me�rniecī�bās dātu centrs”, regF . Nr. 40003831048,
infodati@mdc.lv).
Institūcijas, no kurām pieprasīti nosacījumi un atzinumu detālplānojuma izstrādē:

1.tābulā. Detā� lplā�nojumā izstrā�de�  iesāistī�tā� s institu� cijās

Nr.
p.k.

Institūcija Nosacījumu saņemšanas
datums

Atzinumu saņemšanas
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

Netiek pieprāsī�ts, tā�  kā�  
detā� lplā�nojumā teritorijā 
neietilpst kultu� rās 
pieminekl)ā āizsārgjoslā� .

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

2.1. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA UN TĀS TUVĀKĀ APKĀRTNE

Nekustāmā�  ī�pās�umā “Volā�ni”,  kādāstrā Nr. 8080 011 0182, zemes vienī�bā 1.93 hā
plātī�bā�  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu   8080  011  0182  un  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Gremzdes”,
kādāstrā Nr. 8080 011 0151, zemes vienī�bā 0.09 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080
011  0151  ātrodās  Pe� terniekos,  Olāines  novādā�  (turpmā�k  kopā�  tekstā�  sāuktās  -
Detā� lplā�nojumā teritorijā), pie vālsts viete� jā�  āutocel)ā V28 Blukās - Emburgā un pās�vāldī�bās
cel)ā Codes cel)s�  - Stre� lnieki krustojumā. Kope� jā�  detā� lplā�nojumā teritorijās plātī�bā ir 2.02 hā.

Attiecī�bā�  pret āpkā� rte� jo teritoriju, Detā� lplā�nojumā teritorijā izvietotā āugstā�k pār tāi
piegul)os�o ve�sturisko dā� rzkopī�bās sābiedrī�bās teritoriju, kās izvietojusies Misās upes krāstā� ,
un  zemā�k  pār  piegul)os�ājiem  āutocel)iem-  vide� ji  pār  1  metru  zemā�k  pret  vālsts  viete� jo
āutocel)u  V28  Blukās-  Emburgā  un vide� ji  pār  0.5  metriem zemā�k  pret  pās�vāldī�bās  cel)u
Codes cel)s�- Stre� lnieki.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā  ir  sālī�dzinos�i  lī�dzenā,  āugstumā  ātzī�mes  tājā�  vārie�
oriente� jos� i no 5.30 m.v.j.l lī�dz 7 m.v.j.l. Zemā�kā� s āugstumā ātzī�mes ātrodās Detā� lplā�nojumā
teritorijās ziemel)u puse� , pie dā� rzkopī�bās sābiedrī�bās teritorijās. Sāvukā� rt āugstā�kā� s reljefā
āugstumā ātzī�mes ir teritorijā�  pie pās�vāldī�bās cel)ā Codes cel)s�  – Stre� lnieki.
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1.ātte� ls. Detā� lplā�nojumā teritorijā un tā� s tuvā�kā�  āpkā� rtne



2. ātte� ls. Skāts uz detā� lplā�nojumā teritoriju, no teritorijās dienvidrietumu mālās. (Foto: I.Griezne,
2020. gādā mārts)

Teritorijā robez�ojās ār:
-  Olāines  novādā  pās�vāldī�bāi  piederos�o  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Ezī�tis”,  kādāstrā  Nr.

8080 012 0465, zemes vienī�bu 3.2534 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0465;
-  Privā� tpersonāi piederos�o  nekustāmā�  ī�pās�umā “Ezī�tis  Nr.465A”,  kādāstrā Nr.  811

0388, zemes vienī�bu 0.0873 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0388;
- VAS “Ļātvijās Vālsts cel)i” vāldī�jumā�  esos�ā�  nekustāmā�  ī�pās�umā “V28”, kādāstrā Nr.

8080 011 0452, zemes vienī�bu 12.23 hā plātī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0452;
- Olāines novādā pās�vāldī�bāi piederos�o nekustāmā�  ī�pās�umā “Codes cel)s� - Stre� lnieki”,

kādāstrā Nr.  8080 011 0447,  zemes vienī�bu 1.1898 hā plātī�bā�  ār  kādāstrā āpzī�me� jumu
8080 011 0447.

Detā� lplā�nojumā  teritorijās
tuvā�kājā�  āpkā� rtne� ,  oriente� jos� i  460
metru  āttā� lumā�  me�rot  no
Detā� lplā�nojumā  teritorijās  centrā,
ātrodās  be�rnu  rotāl)u  lāukums  un
strī�tbolā  lāukums,  Oriente� jos� i  300
metru āttā� lumā� -  pā� rtikās  veikāls  un
oriente� jos� i  200  metru  āttā� lumā� -
bāznī�cā.

Ieve�rojot  Vālsts  vides
dienestā  Ļielrī�gās  regF ionā� lā� s  vides
pā� rvāldes  01.07.2020.   izsniegto
nosācī�jumu  Nr.  11.2/5744/RI/2020
6. punktu, Detā� lplā�nojumā teritorijāi
ir  veiktā sugu un biotopu izpe� te,  ko
veikusi mez�u un virsā� ju, purvu, zā� lā� ju
biotopu  eksperte   Dr.  gF eogr.  Inese

Silāmik)ele,  sert..  Nr.  019.  Atzinums  pār  zā� lā� ju  biotopu  nekustāmājos  ī�pās�umos  “Volā�ni
(kādāstrā āpzī�me� jums 8080 011 0182) un “Gremzdes” (kādāstrā āpzī�me� jums 8080 011
0151), Pe� terniekos, Olāines novādā� , pievienots se� jumā�  Ar detālplānojuma izstrādi saistītie
materiāli.
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3.ātte� ls. Apbu� ve detā� lplā�nojumā teritorijāi piegul)os�ājā�  
ve�sturiskājā�  dā� rzkopī�bās sābiedrī�bās teritorijā� . (Foto: I.Griezne, 
2020.gādā mārts.)



Atzinumā  sāgātāvos�ānāi  Detā� lplā�nojumā  teritorijā  tikā  āpsekotā  20.07.2020.
Apsekos�ānās lāikā�  tikā nove�rte� tā zemesgābālos sāstopāmā�  vegF etā� cijā un zā� lā� jā ātbilstī�bā
ī�pās� i āizsārgā� jāmā biotopā veidām.

Apsekojumā lāikā�  tikā konstāte� ts,  kā teritorijā�  sāstopāmā ātmātu vegFetā� cijā,  kā�dā
rāksturī�gā  ilgstos� i  neāpsāimniekotā� s  lāuksāimniecī�bās  zeme�s.  Augā� js  mozāī�kveidā,
neviendābī�gs. Izplātī�tā podāgrās gā� rsā Aegopodium podagraria, pārāstā�  kāmolzā� le Dactylis
glomerata, sāstopāmās tī�rumā usnes Cirsium arvense, pl)āvās lāpsāste Alopecurus pratensis,
tī�rumu kosā  Equisetum arvense, pu� kāinā�  pl)āvāuzī�te  Helictotrichon pubescens, vānāgu vī�k) is
Vicia cracca, Ievies�ās un izplātā� s Kānā�dās zeltgālvī�te  Solidago Canadensis  un slotin) u ciesā
Calamagrostis aegopodium.  Teritorijā�  ir 2 āināviski nozī�mī�gi ozoli un liels be�rzs. Ievies�ās
ozolu un be�rzu se� jen) i.  Teritorijā�  ir bu� vgruz�u kāudze. No dā� rzā ātkritumiem vāi ieprieks�e� jo
lāiku āpsāimniekos�ānās ieviesus�ā� s cerin) u ātvāses un ātsevis�k) i dā� rzā ī�risu ceri.

Detā� lplā�nojumā teritorijā�  netikā konstāte� tās ī�pās�u āizsārgā� jāmās āugu sugās.
Sāskān) ā�  ār Dābās pā� rvāldī�bās siste�mās “Ozols” dātiem, informā�cijā pār 2016. gādu,

nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”  zemes  vienī�bās  ziemel)u  dāl)ā� ,  kurā�  nāv  ierī�kotā  drenā�z�ās
siste�mā  un,  kās  ir  zemā�kā�  Detā� lplā�nojumā  teritorijās  dāl)ā,  sāstopāmi  Bāltijās
dzeguz�pirkstī�tes Dactylorhiza baltica eksemplā� ri.

Bāltijās  dzeguz�pirkstī�te  ir  dāudzgādī�gs  orhideju  dzimtās  lākstāugs,  kās  iekl)āuts
Ministru kābinetā 14.11.2000. noteikumos Nr. 396 “Noteikumi pār ī�pās� i āizsārgā� jāmo sugu
un  ierobez�oti  izmāntojāmo  sugu  sārākstu”.  Bāltijās  dzeguz�pirkstī�tes  Ļātvijā�  sāstopāmās
diezgān biez� i  visā�  vālstī�.  Ļātvijās Sārkānājā�  grā�mātā�  s� ī�  sugā tikā iekl)āutā 4. kātegorijā�  kā�
komerciā� li  āpdrāude� tā.  Pe�de� jos  gādos  nove�rojāmā  sugās  diezgān  biez�ā  sāstopāmī�bā
kru� mā� jos,  āizāugos�os  zā� lā� jos,  gār  grā�vjiem  un  pāmestā� s  lāuksāimniecī�bās  zeme�s.
Detā� lplā�nojumā  teritorijā  ir  lāuksāimniecī�bā�  ieprieks�  ilgstos� i  izmāntotā  zeme  un
dzeguz�pirkstī�tes  s�eit  ieviesus�ā� s  pe�c  āktī�vās  lāuksāimnieciskā� s  dārbī�bās  pā� rtrāuks�ānās.
Dzeguz�pirkstī�s�u  primā�rie,  dābiskie  biotopi  ir  pl)āvās,  zā� l)u  purvi  un  kru� mā� ji  (www.
lātvijāsdābā.lv). Dābās dātu pā� rvāldī�bās siste�mā�  “Ozols” (skātī�ts. 23.07.2020.) ir zin) ās pār
837  Bāltijās  dzeguz�pirkstī�s�u  ātrādne�m.  Atrādne  ī�pās�umā�  “Volā�ni”  nāv  ātzī�stāmā  pār
zinā� tniski nozī�mī�gu.

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�nojumā teritorijā�  netikā konstāte� ti dābiski, nepā� rveidoti biotopi;
- teritorijās āpbu� ves ietekme uz āpkā� rtnes dābās ve�rtī�bā�m ir neitrā� lā;
- sāglābā� jāmi lielie koki (ozoli, be�rzs);

- Bāltijās dzeguz�pirkstī�s�u populā� cijās sāglābā� s�ānā� s Ļātvijā�  nāv āpdrāude� tā tā�dā�  me�rā� ,  lāi
zemesgābālā�  “Volā�ni” bu� t  nepiecies�āms ī�stenot ī�pās�us dzeguz�pirkstī�s�u āpsāimniekos�ānās
vāi sāglābā� s�ānās pāsā�kumus. IBstenojot āpbu� ves projektu, dārbī�bu plā�not tā� , lāi pe�c iespe� jās
ilgā�k  un plās�ā� kā� s  plātī�bā� s  tiktu sāglābā� ts  dābiskāis  āugā� js  un zemsedze,  ātstā� t  plātā�kās
neuzārtās zā� l)āinā� s cel)u mālās, kās vāre�tu kālpot pār sugu migrā� cijās koridoriem. Vienlāikus
jā�n) em  ve�rā� ,  kā  s�ā� di  vār  tikt  veicinā� tā  ārī�  āgresī�vo  sugu,  pieme�rām,  slotin) u  ciesās  un
Kānā�dās zeltgālvī�tes izplātī�s�ānā� s, kās nāv piel)āujāms.

2.2. OLAINES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2008.-2020. GADIEM RISINĀJUMI

Atbilstos� i  Olāines  novādā  teritorijās  plā�nojumā  2008.-2020.  gādiem
(turpmā�k  s�ājā�  nodāl)ā�  -  Pās�vāldī�bās  teritorijās  plā�nojums) Funkcionā� lā�  zone� jumā kārtei,
Teritorijā ātrodās Sāvrupmā� ju dzī�vojāmā� s āpbu� ves teritorijā�  (DzS).
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Apbu� ves  noteikumi  Sāvrupmā� ju
dzī�vojāmā� s  āpbu� ves  teritorijā�m  āpkopoti
Pās�vāldī�bās teritorijās plā�nojumā Teritorijās
izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumu  4.2.
nodāl)ā� .

Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorijas ir  pās�vāldī�bās  ādministrātī�vā� s
teritorijās  dāl)ās,  kurā�  pāmātizmāntos�ānās
veids  ir  sāvrupmā� ju  (vienās  gF imenes
dzī�vojāmo  mā� ju,  rindu  e�ku),  divu  gF imen) u
(1/2  uz  vienās  zemes  vienī�bās)  un  dvī�n) u
mā� ju  (1/2  uz  vienās  zemes  vienī�bās)  -
individuā� lo  dzī�vojāmo  e�ku  āpbu� ve,  ār  vāi
bez  sāimniecī�bās  e�kā�m,  kā�  ārī�
pālī�gizmāntos�ānā un pāpildizmāntos�ānā.

2. tābulā. Pās�vāldī�bās teritorijās plā�nojumā�  noteiktie āpbu� ves rā�dī�tā� ji Sāvrupmā� ju dzī�vojāmā� s āpbu� ves
teritorijās

Apbūves veids Zemesgabala minimālā 
platība

Apbūves blīvums un 
maksimālais apbūves 
laukums

Dzīvojamo 
būvju 
skaits

Maksimālai
s stāvu 
skaits

Savrupmāja 1500 m2;

1200 m2, jā nodros� inā� ts 
piesle�gums centrālize� tā�m 
komunikā� cijā�m

30%,  bet  ne  vāirā�k  kā�
800 m2

1 2

Rindu ēkas
daļa

750 m2 vienāi sekcijāi; 30%,  bet  ne  vāirā�k  kā�
300 m2

1 sekcijā 3

Rindu ēkas
daļa

600 m2 vienāi sekcijāi, jā 
nodros� inā� ts piesle�gums 
centrālize� tā�m komunikā� cijā�m

30%,  bet  ne  vāirā�k  kā�
250 m2

1 sekcijā 3

Divu dzīvokļu
ēkas

1500 m2 vāi
1200 m2 kātrāi dāl)āi, jā 
nodros� inā� ts piesle�gums 
centrālize� tā�m komunikā� cijā�m

30%,  bet  ne  vāirā�k  kā�
400 m2 kātrāi dāl)āi

1 dāl)āi vāi 
1/2 pusei

2

Dvīņu mājas
1/2 daļa

1500 m2 vāi
1200 m2 kātrāi dāl)āi, jā 
nodros� inā� ts piesle�gums 
centrālize� tā�m komunikā� cijā�m

30%,  bet  ne  vāirā�k  kā�
400 m2 kātrāi dāl)āi

1 dāl)āi vāi 
1/2 pusei

2

Sāvrupmā� ju  dzī�vojāmā� s  āpbu� ves  teritoriju  vār  izmāntot  lī�dztekus
pāmātizmāntos�ānāi ārī�  pālī�gizmāntos�ānāi, kās āpkopotās 3. tābulā� .

3. tābulā. Pās�vāldī�bās teritorijās plā�nojumā�  noteiktā�  ātl)āutā� s pālī�gizmāntos�ānās Sāvrupmā� ju dzī�vojāmā�s
āpbu� ves teritorijā� s

Palīgizmantošana Piezīmes

Brīvā  teritorija-  dārzs  arī  sakņu
un augļu dārzs

G) imenes  vājādzī�bā� m  āugl)u  un  kru� mu  (izn) e�mums  mez�āpārkā� ),
puk) u, ākmens un sākn) u dā� rzu, zā� lienu ierī�kos�ānāi

Brīvā  teritorijā-  atklāts  sporta
spēļu un rotaļu laukumi

G) imenes  vājādzī�bā�m  nedrī�kst  ierī�kot  stārp  sārkāno  lī�niju  un
bu� vlāidi
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4. ātte� ls. Frāgments no Olāines novādā teritorijās 
plā� nojumā Funkcionā� lā�  zone� jumā kārtes



Dīķis  (nav  attiecināms  uz
peldbaseinu  ar  kapitālām
sienām), grāvis

Ļī�dz 30% no zemes gābālā kope� jā� s plātī�bā� s un dī�k) is ne tuvā�k kā�
10m zemes gābālā robez�āi, viete� jās nozī�mes grā�vis ne tuvā�k kā�  1
m zemes gābālā robez�āi, uzrā�dā�mi detā� lplā�nojumos

Labiekārtojuma elementi Soli,  nojumes,  lāpenes,  smils�u  kāstes,  s�u� poles,  bāseins,
stru� klākās, grā�vji,  dzī�vz�ogi, āpstā�dī�jumi u.t.t.

Peldbaseinu ar kapitālām sienām Ļī�dz 30% no zemes gābālā kope� jā� s plā� tī�bās un ne tuvā�k kā�  10 m
zemes gābālā robez�āi, uzrā�dā� ms detā� lplā�nojumā� .

Mājdzīvnieku  (suņu,  trušu,  kaķu,
dekoratīvo  dzīvnieku  un  putnu)
turēšanas mītnes

Nāv pāredze� ts ture� t mā� jlopus (cu� kās, govis, nutrijās, āitās, zirgi,
kāzās, mā� jputni un t.l.) un mez�ā vāi eksotiskie dzī�vnieki

Biškopība  zemes  gabalos  ar
platību līdz 1199 m2

Nāv ātl)āutā

Biškopība  zemes  gabalos  ar
platību no 1200 m2 līdz 4999m2

Ne vāirā�k  kā�  10 bis�u  sāimes un ne tuvā�k kā�  10 m no kāimin) u
robez�ās

Mežs, parks, apstādījumi, dīķis Jā zemes gābālā�  ātrodās koku vāi kru� mi puduri vāi mez�s lielā�ki
pār 0.1 hā, jā� izve�rte�  iespe� jā sāglābā� t mez�ā biotopu

Autostāvvietas Vismāz vienāi e�kāi vāi e�kās dāl)āi sāskān) ā�  ār āpbu� ves noteikumu
prāsī�bā�m

Sāvrupmā� ju  dzī�vojāmā� s  āpbu� ves  teritorijā�  veicot  āpbu� ves  ieceres  publisko
āpspries�ānu vāi pāredzot to detā� lplā�nojumā�  ātl)āutā pāpildizmāntos�ānā:
-  Atsevis�k) ā�  zemes  vienī�bā�  ieve�rojot  sābiedrisko  e�ku  āpbu� ves  nosācī�jumus  vār  pāredze� t
pirmsskolās be�rnu iestā�des, sociā� lā�  vāi pā� rvāldes iestā�des vāi sportā vāi ātpu� tās objektā
izvietojumu;
-  Atsevis�k) ā�  zemes  vienī�bā�  ieve�rojot  komercobjektu  āpbu� ves  nosācī�jumus  vār  pāredze�t
fināns�u, tirdzniecī�bās un/vāi pākālpojumu objektu izvietojumu;
- Atsevis�k) ā�  gruntsgābālā�  vār pāredze� t  māzstā�vu dāudzdzī�vokl)u mā� jās, tāi skāitā�  pānsijās,
ī�re nāmā bu� vniecī�bu, ieve�rojot māzstā�vu dzī�vojāmo e�ku āpbu� ves nosācī�jumus:
-  Atsevis�k) ā�  gruntsgābālā�  vār  tikt  izvietots  vieglā� s  ru� pniecī�bās  uzn) e�mums,  jā  objektā�
pāredze� tāi dārbī�bāi nāv nepiecies�āmā ātl)āujā dārbām ār kāitī�gā�m un piesā� rn) ojos�ā�m vielā�m
(A  un  B  kātegorijās  ātl)āujās),  bez  izmes�iem,  putekl)iem,  troks�n) ā,  vibrā� cijās  un  smākās
āpkā� rte� jā�  vide� .

2.3. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS

2.3.1. Elektroapgāde:
Sāskān) ā�  ār  AS  “Sādāles  tī�kls”  10.06.2020.  sāgātāvotājiem  nosācī�jumiem

detā� lplā�nojumā  izstrā�dei  Nr.   30AT00-05/TN-9583,  detā� lplā�nojumā  izstrā�des  teritorijā�
ātrodās uzn) e�mumām piederos�ie elektroāpgā�des objekti. Detā� lplā�nojumā teritoriju s�k) e� rso
elektroāpgā�des kābelis, kās no āpāks�zemes kābel)ā pā� riet gāisvādā kābelī�.

2.3.2. Ūdensapgāde:
Atbilstos� i SIA “Zeiferti” sniegtājāi informā� cijāi, Pe� ternieku ciemā�  ātrodās u� densvāds,

piesle�dzoties  kurām  ir  iespe� jāms  nodros�inā� t  centrālize�tu  u� densāpgā�di  Detā� lplā�nojumā
teritorijāi.  Detā� lplā�nojumā  izstrā�des  brī�dī�  oriente� jos�ā  piesle�gumā  vietā  u� densvādām  ir
teritorijā�  pie  dāudzdzī�vokl)u  dzī�vojāmā�m mā� jā�m “Pe� ternieki”,   kās  ātrodās  āptuveni  465
metru āttā� lumā�  no detā� lplā�nojumā teritorijās.
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2.3.3. Ugunsdzēsības ūdensapgāde:
Pe�ternieku ciemā�  neātrodās nevienā ugunsdze�sī�bās u� dens n) ems�ānās vietā vāi  ārī�

hidrānts.

2.3.4. Sadzīves notekūdeņu novadīšana:
Atbilstos� i SIA “Zeferti”sniegtājāi informā� cijāi, Pe� ternieku ciemā teritorijā�  neātrodās

centrālize� tās  sādzī�ves  noteku� den) u  āttī�rī�s�ānās  iekā� rtās,  pie  kurā�m  vāre� tu  piesle�gt
detā� lplā�nojumā teritoriju.

2.3.5. Meliorācija:
Atbilstos� i  VSIA  “Zemkopī�bās

ministrijās  nekustāmie  ī�pās�umi”
16.06.2020.  sniegtājāi  informā� cijāi,
kās  iekl)āutā  nosācī�jumos
detā� lplā�nojumā  izstrā�dei  Nr.  Z-1-
12/735,  pe�c  meliorā� cijās  kādāstrā
dātiem  zemes  ī�pās�umi  Volā�ni  un
Gremzdes  nosusinā� tā  ār  segtājā�m
drenu  siste�mā�m  izbu� ve� jot  objektu:
Rī�gās rāj. p/s ,,Olāine" obj. Stre� lnieku
fermā,  s� ifrs  29465,  1975.  gāds.  Pār
ve� lā� k  veiktiem  meliorā� cijās  siste�mu
pā� rkā� rtos�ānās  dārbiem  un
meliorā� cijās  siste�mu  kvālitātī�vo
stā�vokli  meliorā� cijās  kādāstrā
māteriā� los dātu nāv.

Nekustāmie ī�pās�umi Volā�ni un Gremzdes Olāines pāgāstā� ,  Olāines novādā�  ātrodās
vālsts nozī�mes u� densnotekās Ļielupe, UB SIK kods 38:01, sāteces bāseinā� .

2.3.6. Sakaru kabelis:
Sāskān) ā�  ār  detā� lplā�nojumā  izstrā�dei  izgātāvotā� s  topogrā� fiskā� s  kārtes  ār  me�rogā

noteiktī�bu 1:500 (izstrā�dā� tā� js SIA “G) eode�zijā S”, sertifice� ts gF eode�zists S.Sokolovā (sert. Nr.
AC0034), kās 28.05.2020. regF istre� tā SIA “Me�rniecī�bās Dātu Centrs” ār Nr. 8080TP201392),
informā� cijāi,  vālsts  regF ionā� lā�  āutocel)ā  V28  Blukās-  Emburgā  nodālī�jumā  joslā�  ātrodās
sākāru kābelis. Tās neiekl)āujās Detā� lplā�nojumā teritorijā� , kā�  ārī� tā�  āizsārgjoslā neāpgru� tinā
detā� lplā�nojumā teritoriju.

2.4. ESOŠIE APGRŪTINĀJUMI

Teritorijās  āpgru� tinā� jumi  noteikti  izve�rte� jot  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”  zemes
vienī�bās  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu  8080  011  0182  un  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Gremzdes”
zemes vienī�bās ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0151 robez�u plā�nos un zemesgrā�mātā� s
norā�dī�tos āpgru� tinā� jumus, kā�  ārī� āpsekojot teritoriju dābā� , ieve�rojot Aizsārgjoslu likumā un
Ministru  kābinetā  04.02.2014.  noteikumu  Nr.  61  “Noteikumi  pār  āpgru� tinā� to  teritoriju
informā� cijās  siste�mās  izveidi  un  uzture�s�ānu  un  āpgru� tinā� to  teritoriju  un  nekustāmā�
ī�pās�umā objektā āpgru� tinā� jumu klāsifikātoru” prāsī�bās.

3. tābulā� , ātbilstos� i 6. ātte� lā�  norā�dī�tājām, uzskāitī�ti detā� lplā�nojumā teritorijā�  esos� ie
āpgru� tinā� jumi.  Apgru� tinā� jumi  norā�dī�ti  āttiecinot  tos  uz  visu  detā� lplā�nojumā  teritoriju.
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5.ātte� ls. Izkope� jums no meliorā� cijās kādāstrā kārtes. Pieejāms:
www.melioracija.lv (skātī�ts 09.11.2020.)

http://www.melioracija.lv/


Apgru� tinā� to teritoriju sādālī�jums pā zemes vienī�bā�m norā�dī�ts 4. tābulā�  un Grāfiskā� s dāl)ās
kārte�  “Esos�ā�  izmāntos�ānā”.

3. tābulā. Detā� lplā�nojumā teritorijās āpgru� tinā� jumi. Attiecinā� ti uz visu teritoriju kopumā� .

Nr.p.k.
(ātbilst Nr. 
6. ātte� lā� )

Apgrūtinājuma
klasifikatora kods

Apgrūtinājuma apraksts Platība (āttiecinā� tā uz
kope� jo teritoriju)

1. 7316080100 Sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 2.02 hā

2. 7312050201 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
elektrisko tī�klu kābel)u lī�niju

0.008 hā

3 7312050601 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp 
elektrisko tī�klu gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un 
ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.045 hā

4. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.081 hā

5. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.012 hā

6.ātte� ls.  Detā� lplā�nojumā  teritorijās  āpgru� tinā� jumi.  Atte� lā�  norā�dī�tie  kā� rtās  numuri  ātbilst  3.  un  4.  tābulā� s
norā�dī�tājiem āpgru� tinā� jumiem.

4. tābulā. Detā� lplā�nojumā teritorijās āpgru� tinā� jumi. Sādālī�jums pā zemes vienī�bā� m

Nekustamā īpašuma “Volāni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182

Nr.p.k.
(ātbilst Nr. 
6. ātte� lā� )

Apgrūtinājuma
klasifikatora kods

Apgrūtinājuma apraksts Platība

1. 7316080100 Sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 1.93 hā

2. 7312050201 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 0.008 hā
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elektrisko tī�klu kābel)u lī�niju

3. 7312050601 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp 
elektrisko tī�klu gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un 
ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 20 
kilovoltiem

0.045 hā

5. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.012 hā

4. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.029 hā

4. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.038 hā

Nekustamā īpašuma “Gremzdes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151

Nr.p.k.
(ātbilst Nr. 
ātte� lā� )

Apgrūtinājuma
klasifikatora kods

Apgrūtinājuma apraksts Platība

1. 7316080100 Sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.09 hā

4. 7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār 
ielu vāi cel)u- sārkānā�  lī�nijā

0.014 hā

Atbilstos� i  Nācionā� lā�  kultu� rās  māntojumā  pā� rvāldes  mā� jās  lāpā�
https://is.mantojums.lv/map/  norā�dī�tājāi informā� cijāi, Teritorijās lielā�kā�  dāl)ā ātrodās Vālsts
nozī�mes ve�stures pieminekl)ā Vidzemes- Kurzemes- Zemgāles robez�stābu, āizsārdzī�bās Nr.
8542, āizsārdzī�bās zonā� . Nācionā� lā�  kultu� rās māntojumā pā� rvāldes 18.06.2020. sāgātāvotājā�
ve�stule�  Nr. 05-01/2856 sniegtā informā� cijā, kā 05.07.2019. pā� rvālde�  ir āpstiprinā� tā vālsts
nozī�mes  ve�stures  pieminekl)ā  Vidzemes-  Kurzemes-  Zemgāles  robez�stābi,  vālsts
āizsārdzī�bās  Nr.  8542,  individuā� lā�  āizsārdzī�bās  zonā,  un  Detā� lplā�nojumā  teritorijā  tājā�
neietilpst.

Kā�  ierobez�ojos�s āpgru� tinā� jums teritorijās āttī�stī�bā�  ir āpstā�klis,  kā Detā� lplā�nojumā
teritorijā  ātrodās  blākus  esos�ā� s  Be�rzkālnu  kāpse� tās  sānitā� rā� s  āizsārgjoslās  teritorijā� .
Sāskān) ā�  ār Aizsārgjoslu likumā 52. pāntā pirmā�s dāl)ās 1. āpāks�punktām, āizsārgjoslā� s āp
kāpse� tā�m āizliegts ierī�kot jāunās dzerāmā�  u� dens n) ems�ānās vietās, izn) emot gādī�jumus, kād
veikti iespe� jāmā�s dzerāmā�  u� dens n) ems�ānās vietās bākteriologF iskā� s āizsārgjoslās āpre�k) ini
un konstāte� ts, kā kvālitātī�vu dzerāmo u� dens vār nodros�inā� t, ieve�rojot āizsārgjoslu āp u� dens
n) ems�ānās vietā�m noteiks�ānās metodiku.

2.5. VALSTS GALVENĀ AUTOCEĻA A8 , RĪGA – JELGAVA -  LIETUVAS ROBEŽA 
(MEITENE), IZRAISĪTIE TROKŠŅI

 Ļātvijās normātī�vājos āktos troksnis define�ts kā�  gāisā vide�  neve� lāmās, trāuce� jos�ās
visu veidu skān) ās, kās rādā diskomfortu, ietekme�  dzirdi un trāuce�  ākustisko sāzin) u. Vides
troksnis ir cilve�kā dārbī�bās rādī�ts ā� rā troksnis. Detā� lplā�nojumā teritorijāi, kā�  troks�n) ā āvots
ir identifice� ti āutocel)i.

Troksnis gāisā�  pā� rvietojās kā�  skān) ās vil)n) i, tājā�  pāt lāikā�  s� ī� troks�n) ā āvoti vār ārī� rādī�t
kāitī�gās vibrā� cijās, kās iedārbojās cāur zemi un dāz�ā�dā�m cietā�m vielā�m vāi virsmā�m.

Ļāi  nove�rte� tu  dāz�ā�du  vides  troks�n) ā  āvotu  rādī�tā�  troks�n) ā  kope� jo  iedārbī�bu  vāi
noteiktu  vispā� rī�gu  vides  troks�n) ā  prognozi  noteiktāi  teritorijāi  tiek  izstrā�dā� tās  troks�n) ā
strāte�gF iskā� s kārtes.
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Sāskān) ā�  ār  Eiropās  Pārlāmentā  un  Pādomes  direktī�vu  2002/49/EK  “Pār  vides
troks�n) ā nove�rte�s�ānu un pā� rvāldī�bu”, Eiropās Sāvienī�bās dālī�bvālstī�m ik pe�c pieciem gādiem
ir jā� izstrā�dā�  (vāi jā�pā� rskātā) un jā� āpstiprinā troks�n) u strāte�gF iskā� s kārtes gālveno āutocel)u
posmiem,  uz  kuriem  sātiksmes  intensitā� te  ir  vāirā�k  nekā�  trī�s  miljoni  trānsportlī�dzekl)u
gādā� .

Atbilstos� i  likumām  “Pār  piesā� rn) ojumu”,  troks�n) ā  strāte�gF isko  kārs�u  izstrā�di
āutocel)iem  nodros�inā  āttiecī�gā�  trānsportā  infrāstruktu� rās  objektā  pā� rvāldī�tā� js,  t.i.,  VAS
“Ļātvijā Vālsts cel)i”.

Sāskān) ā�  ār Ministru kābinetā 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 “Troks�n) ā nove�rte�s�ānās
un pā� rvāldī�bās kā� rtī�bā” 2. pielikumu, dienās, vākārā un nākts troks�n) ā rā�dī�tā� jiem ir define�ti
robez� lielumi ātbilstos� i teritorijās lietos�ānās funkcijāi.

4. tābulā. Vides troks�n) ā robez� lielumi, āttiecinā�mi uz Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā� m

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija
Trokšņa robežlielumi

Ldiena

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

Individuā� lo  (sāvrupmā� ju,  māzstā�vu  vāi  viense� tu)
dzī�vojāmo  mā� ju,  be� rnu  iestā� z�u,  ā� rstniecī�bās,
veselī�bās  un  sociā� lā� s  āpru� pes  iestā� z�u  āpbu� ves
teritorijā.

55 50 45

Autocel)ā  sātiksmes  rādī�tā�
troks�n) ā  nove�rte�s�ānāi  un
kārte�s�ānāi  pieme�ro  s�ā�dus
troks�n) ā rā�dī�tā� jus:
-  Ļdienā,  kās  rāksturo  dienā�
rādus�os diskomfortu;
- Ļvākārs, kās rāksturo vākārā�
rādus�os diskomfortu;
-  Ļnākts,  kās  rāksturo  nāktī�
rādus�os  diskomfortu,  tāi
skāitā�  mierā trāuce� jumus;
-  Ļdvn,  kās  rāksturo  vides
troks�n) ā  rādī�to  kope� jo
diskomfortu,

Atbilstos� i  VAS
“Ļātvijās  Vālsts  cel)i”
mā� jāslāpā�  www.lvceli.lv
pieejāmājā�m  Troks�n) u
kārte�m  vālsts  gālvenājām
āutocel)ām A8 Rī�gā- Jelgāvā-
Ļietuvās  robez�ā  (Meitene),
kās sāgātāvotās 2017. gādā� ,
detā� lplā�nojumā  teritorijā�
ietilpstos�ā� s  nekustāmā�

ī�pās�umā “Volā�ni”,  kādāstrā Nr.  8080 011 0182,  zemes vienī�bās ār kādāstrā āpzī�me� jumu
8080 011 0182, dienvidrietumu stu� ris un dienvidu mālās dāl)ā ātrodās piel)āujāmā�  troks�n) ā
pā� rsniegumā zonā�  tikāi vākārā periodā� .
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3. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI

3.1.  DETĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDES  IECERE  UN  ATBILSTĪBA  PAŠVALDĪBAS
TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMIEM.

Detā� lplā�nojumā  izstrā�de  ierosinā� tā  ār  me�rk) i  rādī�t  prieks�noteikumus  dzī�vojāmā� s
āpbu� ves  un  tāi  nepiecies�āmā� s  infrāstruktu� rās  ī�stenos�ānāi  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”,
kādāstrā Nr.  8080 011 0182 zemes vienī�bās ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0182 un
nekustāmā�  ī�pās�umā “Gremzdes”, kādāstrā Nr. 8080 011 0151 zemes vienī�bās ār kādāstrā
āpzī�me� jumu 8080 011 0151 teritorijā� .  

Pāmātā�  dzī�vojāmāi  āpbu� vei  pāredze� tā� s  vienpādsmit  zemes  vienī�bās  veidotās  ār
nolu� ku izvietot tājā� s  sāvrupmā� jās,  sāglābā� jot iespe� ju zemes vienī�bā� s   izbu� ve� t   ārī�  rindu
mā� jās, nepiecies�āmī�bās gādī�jumā� , āpvienojot blākus esos�ā� s zemes vienī�bās.

Detā� lplā�nojumā risinā� jumos ir  precize� ti  zemes vienī�bu pāpildizmāntos�ānās  veidi,
ko iespe� jāms ī�stenot āizstā� jot pāmātizmāntos�ānās veidu. Tie ir: 

1) sociā� lā� s āpru� pes iestā�de –  pānsionā� ts.
2) tirdzniecī�bās un/vāi pākālpojumu objekts, izn) emot degvielās uzpildes stācijās un

trānsportā āpkopes servisā objektus.
Ļāi  nodros�inā� tu  piekl)u� s�ānu  jāunveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m,  detā� lplā�nojumā

teritorijā�  izdālī�tās divās zemes vienī�bās, kās pāredze� tās trānsportā infrāstruktu� rās izbu� vei
un uzture�s�ānāi. Vienā zemes vienī�bā pāredze�tā esos�ā�  piebrāucāmā�  cel)ā pāplās� inā� s�ānāi un
plā�notā� s  ielās  izbu� vei,  sāvukā� rt  otrā  izdālī�tā  pās�vāldī�bās  āutocel)ā  Codes cel)s� -  Stre� lnieki
uzture�s�ānāi, nepiecies�āmī�bās gādī�jumā� - pāplās� inā� s�ānāi vāi lābiekā� rtos�ānāi.

Detā� lplā�nojumā risinā� jumi sāskān ār Olāines pāgāstā teritorijās plā�nojumā�  2008.-
2020.  gādām  noteikto  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”  zemes  vienī�bās  ār  kādāstrā
āpzī�me� jumu  8080  011  0182  un  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Gremzdes”  zemes  vienī�bās  ār
kādāstrā  āpzī�me� jumu  8080  011  0151  teritorijās  izmāntos�ānu,  kās  āprākstī�tā  s� ī�
pāskāidrojumā rākstā 2.2. āpāks�punktā� .

3.2.  JAUNVEIDOTĀS  ZEMES  VIENĪBAS,  PLĀNOTĀS  ADRESES  UN  NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶI

Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  veikt  robez�u  pā� rkā� rtos�ānu  stārp  nekustāmā�
ī�pās�umā “Volā�ni” zemes vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0182 un nekustāmā�
ī�pās�umā “Gremzdes” zemes vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011 0151, kā�  ārī� sādālī�t
ātlikus�o  nekustāmā�  ī�pās�umā “Volā�ni”  zemes vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8080 011
0182.

Kopumā�  detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  13  zemes  vienī�bu  izveidi,  no  kurā�m
divās  zemes  vienī�bās  pāredze� tā  trānsportā  infrāstruktu� rās  bu� vniecī�bāi,  sāvukā� rt
vienpādsmit zemes vienī�bās pāmātā�  plā�notās dzī�vojāmā�s āpbu� ves ī�stenos�ānāi.

Desmit jāunveidotā�m āpbu� ves zemes vienī�bā�m plā�nots noteikt ādreses no plā�notā� s
ielās,  sāvukā� rt  vienāi,  kurāi  piekl)u� s�ānā  nodros�inā� tā  no  pās�vāldī�bās  cel)ā  Codes  cel)s� -
Stre� lnieki, sāglābā� ts ī�pās�umā ve�sturiskāis nosāukums, skātī�t 5. tābulu. Adresā� cijā noteiktā
ātbilstos� i Ministru kābinetā 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresā� cijās noteikumi” 14. un
17. punktā prāsī�bā�m.

Nekustāmā�  ī�pās�umā  lietos�ānās  me�rk) i  jāunveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m  nosākā�mi
sāskān) ā�  ār  Ministru  kābinetā  20.06.2006.  noteikumiem  Nr.  496  “Nekustāmā�  ī�pās�umā
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lietos�ānās  me�rk) u  klāsifikā� cijā  un  nekustāmā�  ī�pās�umā  lietos�ānās  me�rk) u  noteiks�ānās  un
māin) ās kā� rtī�bā”.

5. tābulā. Plā�notā�  ādresā� cijā un nekustāmā�  ī�pās�umā lietos�ānās me�rk) i

Zemes 
vienības 
Nr.

Pirmsreģistrētais 
kadastra 
apzīmējums

Platība 
(ha)

Plānotā adrese Plānotais nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis

1. 8080 011 XXXX 0.1504 Ozolu ielā 10, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

2. 8080 011 XXXX 0.1504 Ozolu ielā 8, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

3. 8080 011 XXXX 0.1504 Ozolu ielā 6, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

4. 8080 011 XXXX 0.1505 Ozolu ielā 4, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

5. 8080 011 XXXX 0.1535 “Volā�ni”, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

6. 8080 011 XXXX 0.1502 Ozolu ielā 2, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

7. 8080 011 XXXX 0.1606 Ozolu ielā 1, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

8. 8080 011 XXXX 0.1592 Ozolu ielā 3, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

9. 8080 011 XXXX 0.1593 Ozolu ielā 5, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

10. 8080 011 XXXX 0.1595 Ozolu ielā 7, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)

11. 8080 011 XXXX 0.1605 Ozolu ielā 9, Pe� ternieki, 
Olāines pāg., Olāines nov.

Individuālo  dzīvojamo  māju
apbūve (0601)
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12. 8080 011 XXXX 0.2429 Ozolu ielā Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (1101)

13. 8080 011 XXXX 0.0812 Cel)ā Codes cel)s�-  Stre� lnieki
dāl)ā

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

3.3. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA

Piekl)u� s�ānās  nodros�inā� s�ānāi  pie  jāunveidotājā�m  zemes  vienī�bā�m,  detā� lplā�nojumā
risinā� jumi  pāredz  jāunās  ielās  bu� vniecī�bu.  Plā�notā�  ielā  sāvienos  esos�o  nobrāuktuvi  no
vālsts  viete� jā�  āutocel)ā  V28 Blukās-  Emburgā un pās�vāldī�bās cel)u  Codes cel)s� -  Stre� lnieki.
Jāuni piesle�gumi pie vālsts viete� jā�  āutocel)ā V28 Blukās- Emburgā nāv plā�noti. 

Plā�notā�  ielā  pāredze� tā  D  kātegorijās  ielā,  kās  nodros�inā  piekl)u� s�ānu  ātsevis�k) iem
zemesgābāliem,  nosākot  tāi  sārkāno  lī�niju  plātumu  12  metri.  Plā�notāi  ielāi  pāredze�to
teritoriju,  sārkāno lī�niju  robez�ā� s  plā�nots  izdālī�t  ātsevis�k) ā�  zemes vienī�bā� .   Plā�notā� s  ielās
normā� lprofils nosākā�ms ne māzā�ks kā�  NP 5.5, gā� je� ju ietves plātums – 1.5 metri. Pāredzot
ielāi dzī�vojāmā� s zonās stātusu, gā� je� ju ietves izbu� ve nāv obligā� tā. 

Ļāi  āutovādī�tā� jus mudinā� tu pā� rvietoties ielās teritorijā�  ār sāmāzinā� tu brāuks�ānās
ā� trumu  plā�notā� s  ielās  teritorijā�  ielā  risinā� jumā�  vār  tikt  pāredze� tā  brāucāmā� s  dāl)ās
lī�men) os�ānā vāi ā� trumvāl)n) u izvietos�ānā, vāi ārī� vār tikt veidoti ielās sās�āurinā� jumi.

Plā�notā� s  ielās  robez�ā� s  nāv  pāredze�ts  ilgstos� i  novietot  āutomās�ī�nās.  Ļī�dz  ār  to
āutostā�vvietu nodros�inā� jums plā�nojāms  kātrā�  āpbu� ves zemes vienī�bā�  ātsevis�k) i.

3.4. APBŪVES IZVIETOJUMS

Bu� ves  zemes  vienī�bā� s  izvietojāmās  ieve�rojot  ār  detā� lplā�nojumu  noteiktā� s
bu� vlāides, kā�  ārī� ieve�rojot āttā� lumus lī�dz kāimin) u zemes vienī�bu robez�ā�m.
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Zemes vienī�bā� s,  kās  robez�ojās  ār  vālsts  viete� jo  āutocel)u  V28 Blukās-  Emburgā,
bu� ves  ātl)āuts  izvietot  30 metru āttā� lumā�  no cel)ā  āss  lī�nijās.  Bu� vlāides  āttā� lums vār  tik
sāmāzinā� ts  nedzī�vojāmā�m  bu� ve�m.  Bu� vlāides  āttā� lums  precize� jāms  pirms  bu� vju
projekte�s�ānās, sān) emot VAS “Ļātvijās Vālsts cel)i” tehniskos noteikumus. 

Pret pā� re� jiem cel)iem un plā�noto ielu, bu� vlāide noteiktā 6 metri no ielās sārkānā� s
lī�nijās.

Pret kāimin) u zemes vienī�bu e�kās un bu� ves ātl)āuts izvietot ne tuvā�k kā�  4 metri no
zemes  vienī�bās  robez�ā�m  vāi,  kā�  noteikts  ugunsdros�ī�bās  bu� vnormātī�vos.  EB kās  un  bu� ves
izvietot  tuvā�k  vāi  ties� i  pie  zemes vienī�bās  robez�ā�m ātl)āuts  tikāi  gādī�jumā� ,  jā  to  piel)āuj
ugunsdros�ī�bās normās, ieve�rotās insolā� cijās prāsī�bās, kā�  ārī� sān) emtā blākus zemes vienī�bās
ī�pās�niekā rākstiskā piekris�ānā, ko āpliecinā ierāksts bu� vprojektā gF enerā� lplā�nā�  vāi ātsevis�k) ā�
sāskān) ojumā plā�nā� , vāi ierāksts zemesgrā�mātā� .

Zemes  vienī�bā� s  āttā� lumu stārp bu� ve�m nosākā ātbilstos� i normātī�vājiem āktiem,
ieve�rojot  ugunsdros�ī�bās,  insolā� cijās,  prettroks�n) u  un  inz�enierkomunikā� ciju  āizsārdzī�bās
noteikumu prāsī�bās.

3.5. INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Detā� lplā�nojumā  grāfiskā� s  dāl)ās  Plā�notā� s  izmāntos�ānās/  Inz�enierkomunikā� ciju
izvietojumu  kārte�  grāfiski  ātte� lots  oriente� jos�s  inz�enierkomunikā� ciju  izvietojums,  kās
precize� jāms bu� vprojekte�s�ānās stādijā� .

Projekte� jot  inz�enierkomunikā� cijās  ieve�rojāmās  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu  Nr.  574  “Ļātvijās  bu� vnormātī�vā  ĻBN  008-14  “Inz�eniertī�klu  izvietojums””,
Aizsārgjoslu likumā un citu inz�enierkomunikā� ciju projekte�s�ānu un izbu� vi regule� jos�o spe�kā�
esos�o  normātī�vo  āktu  prāsī�bās,  kā�  ārī�  inz�enierkomunikā� ciju  ture�tā� ju  izsniegto  tehnisko
noteikumu prāsī�bās.

3.5.1. Ūdensapgāde
Detā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  blākus  esos�ā� s  Be�rzkālnu  kāpse�tās  sānitā� rā� s

āizsārgjoslās  teritorijā� .  Sāskān) ā�  ār  Aizsārgjoslu  likumā  52.  pāntā  pirmā�s  dāl)ās  1.
āpāks�punktu, āizsārgjoslā� s āp kāpse�tā�m āizliegts ierī�kot jāunās dzerāmā�  u� dens n) ems�ānās
vietās,  izn) emot  gādī�jumus,  kād  veikti  iespe� jāmā� s  dzerāmā�  u� dens  n) ems�ānās  vietās
bākteriologF iskā� s  āizsārgjoslās  āpre�k) ini  un  konstāte�ts,  kā  kvālitātī�vu  dzerāmo  u� dens  vār
nodros�inā� t, ieve�rojot āizsārgjoslu āp u� dens n) ems�ānās vietā�m noteiks�ānās metodiku.

Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  detā� lplā�nojumā  teritoriju  nodros�inā� t  ār
centrālize� tu  u� densāpgā�di.  Uz  detā� lplā�nojumā  projektā  izstrā�des  brī�di  izskātī�ts  vāriānts
piesle�gties  SIA  “Zeiferti”  piederos�ājām  u� densvādām,  kās  ātrodās  oriente� jos� i  465  metru
āttā� lumā�  no detā� lplā�nojumā teritorijās robez�ās.

Ieve�rojot, kā piesle�gumā ī�stenos�ānāi nepiecies�āmā esos�ā�  u� densvādā pā� rbu� ve vālsts
viete� jā�  āutocel)ā  V28  Blukās  -  Emburgā cel)ā  posmā� ,  detā� lplā�nojumā  ī�stenos�ānās  lāikā�
risinā� jums  vār  tikt  māinī�ts,  piesle�dzoties  no  jāunā  veidotāi  u� dens  ieguves  vietāi,  kās
projekte� jāmā un izbu� ve� jāmā normātī�vājos āktos noteiktā�  kā� rtī�bā� .

3.5.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
Sāskān) ā�  ār Ministru kābinetā 30.06.2015. noteikumu Nr. 326 “Noteikumi pār Ļātvijās

bu� vnormātī�vu ĻBN 222-15 “UB densāpgā�des bu� ves” 155. punktu,  ugunsdze�sī�bās hidrāntus
u� densāpgā�des  ā� re� jā�  inz�eniertī�klā�  izvieto  tā� ,  lāi  nodros�inā� tu  kātrās  bu� ves  ā� re� jo
ugunsdze�sī�bu no vismāz diviem hidrāntiem, jā ugunsdze�sī�bās s�l)u� ten) u gārums ir lī�dz 200
metriem.  Attā� lumu stārp hidrāntiem āpre�k) inā,  n) emot  ve�rā�  kope� jo  ugunsdze�sī�bās  u� dens
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pāte�rin) u,  āttiecī�gā�  hidrāntā  tipā  cāurlāides  spe� ju  un  āttā� lumus  no  hidrāntiem  lī�dz
vistā� lā� kājā�m bu� vju dāl)ā�m. Sāvukā� rt sāskān) ā�  ār 156. punktu, hidrāntus ierī�ko tā� , lāi tie bu� tu
pieejāmi ugunsdze�sī�bās tehnikāi.  Jā hidrāntus ierī�ko ā� rpus brāucāmā� s dāl)ās, tie nedrī�kst
ātrāsties tā� lā�k pār 2.5 metriem no brāuktuves mālās.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  ugunsdze�sī�bās  u� densāpgā�de  risinā�mā,  izbu� ve� jot
hidrāntus  pie  plā�notājiem  u� densāpgā�des  tī�kliem  plā�noto  ielu  sārkāno  lī�niju  robez�ā� s.
Hidrāntu skāits un izvietojums nosākā�ms bu� vprojekte�s�ānās stādijā� .

3.5.3. Sadzīves kanalizācija
Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�nots  izvietot  decentrālize�tās  noteku� den) u  sāvā�ks�ānās

un/  vāi  āttī�rī�s�ānās  iekā� rtās  kātrā�  jāunveidotājā�  zemes  vienī�bā�  ātsevis�k) i.  Tehniskie
decentrālize� to  kānālizā� cijās  siste�mu risinā� jumi izve�rte� jāmi kātrā�  āpbu� ves  zemes vienī�bā�
ātsevis�k) i,  izve�rte� jot teritorijās gF eologF iskos āpstā�kl)us, āpbu� ves rāksturu un lielumu, kā�  ārī�
citus   āspektus,  kās  vār  bu� t  noteicos� i  izve� le� tā� s  decentrālize� tā� s  kānālizā� cijās  siste�mās
kvālitātī�vās dārbī�bās nodros�inā� s�ānāi.

Decentrālize� tās  kānālizā� cijās  siste�mās  ī�pās�nieks  ir  ātbildī�gs  pār  decentrālize�tā� s
kānālizā� cijās  siste�mās  ekspluātā� ciju  ātbilstos� i  vides  āizsārdzī�bās  prāsī�bā�m  un  spe�kā�
esos�ājiem normātī�vājiem āktiem pār decentrālize� to kānālizā� cijās siste�mu āpsāimniekos�ānu
un  regF istre�s�ānu,  ieve�rojot  pās�vāldī�bās  sāistos�os  noteikumus  pār  decentrālize� to
kānālizā� cijās pākālpojumu sniegs�ānās un uzskāites kā� rtī�bu.

Izbu� ve� jot  āttī�rī�s�ānās  iekā� rtās,  ieve�rojāmās  Aizsārgjoslu  likumā  28.  un  55.  pāntā
prāsī�bās.

Izve� loties  jebkuru  no  decentrālize� to  siste�mu  risinā� jumiem,  ir  svārī�gi,  lāi  pie
noteku� den) u sāvā�ks�ānās un/ vāi āttī�rī�s�ānās iekā� rtās vār piebrāukt āpkopes āutomās�ī�nās,
lī�dz ār to kānālizā� cijās siste�mā ir ierī�kojāmā pe�c iespe� jās tuvā�k iebrāucāmājām cel)ām, kās
nā�kotne�  vār  prāsī�t  māzā�kus  fināns�u  ieguldī�jumus  siste�mās  pā� rsle�gs�ānāi  pie
centrālize� tājiem kānālizā� cijās tī�kliem, pe�c to izbu� ves Pe� ternieku ciemā teritorijā� .

3.5.4. Meliorācija
Sāskān) ā�  ār  VSIA  “Zemkopī�bās  ministrijās  nekustāmie  ī�pās�umi”  16.06.2020.

izsniegtājiem nosācī�jumiem detā� lplā�nojumā izstrā�dei Nr. Z/1-12/735, ātbilstos� i institu� cijās
rī�cī�bā�  esos�ājiem  kādāstrā  dātiem,  nekustāmā�  ī�pās�umā  “Volā�ni”  un  nekustāmā�  ī�pās�umā
“Gremzdes”  zemes vienī�bās  nosusinā� tās  ār  segtājā�m drenu siste�mā�m  izbu� ve� jot  objektu:
Rī�gās rāj.  p/s ,,Olāine" obj.  Stre� lnieku fermā, s� ifrs 29465, 1975. gāds.  Pār ve� lā� k veiktiem
meliorā� cijās  siste�mu pā� rkā� rtos�ānās  dārbiem un meliorā� cijās  siste�mu kvālitātī�vo stā�vokli
meliorā� cijās kādāstrā māteriā� los dātu nāv.

Nekustāmie ī�pās�umi Volā�ni un Gremzdes Olāines pāgāstā� ,  Olāines novādā�  ātrodās
vālsts nozī�mes u� densnotekās Ļielupe, UB SIK kods 38:01, sāteces bāseinā� .

Detā� lplā�nojumā grāfiskājā�  dāl)ā�  iekl)āutā meliorā� cijās siste�mās pā� rkā� rtos�ānās she�mā,
tome�r  meliorā� cijās  siste�mās  pā� rkā� rtos�ānās  projektā  izstrā�de,  ātbilstos� i  normātī�vo  āktu
prāsī�bā�m, ī�stenojāmā pe�c detā� lplā�nojumā āpstiprinā� s�ānās.  Ieve�rojot, kā uz detā� lplā�nojumā
izstrā�des  brī�di  nāv  informā� cijās  pār  esos�ā� s  meliorā� cijās  siste�mās  kvālitātī�vo  stā�vokli,
detā� lplā�nojumu  ī�stenojot  veicāmā  esos�ā� s  meliorā� cijās  siste�mās  nove�rte�s�ānā,  pe�c  kurās,
izve�rte� jot  detā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�bās  risinā� jumus,  visāi  teritorijāi  izstrā�dā� jāms
meliorā� cijās  pā� rkā� rtos�ānās  projekts.  Jā  projektā  ietvāros  noteikti  kopī�gi  meliorā� cijās
siste�mās  posmi,  tie  izbu� ve� jāmi  vienlāicī�gi.  Individuā� lo  drenā�z�ās  siste�mu  izbu� ve,  kuru
risinā� jumi  ir  ātkārī�gi  no  e�ku  un  lāukumu  izvietojumā  zemesgābālos,  reālize� jāmi  kātrā�
zemes vienī�bā�  ātsevis�k) i.  S@ā� dā kā� rtī�bā pāredze�tā ieve�rojot, kā uz detā� lplā�nojumā izstrā�des
brī�di nāv pāredzāms precī�zs dzī�vojāmo mā� ju izvietojums āpbu� ves gābālos, lī�dz ār to nāv
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precī�zi  pāredzāmi  visi  nepiecies�āmie  tehniskie  risinā� jumi  un  teritorijās  koridori,  kuros
izvietojāmās drenā�z�ās siste�mās to kvālitātī�vā�kās dārbī�bās nodros�inā� s�ānāi.

Detā� lplā�nojumā risinā� jumu virsu� den) u novādī�s�ānāi  no ielu teritorijās,  plā�notā� s  ielās
sārkāno lī�niju robez�ā� s, pāredz vietu segtā lietus kānālizā� cijās tī�klā izbu� vei. 

Virsu� den) us  no  detā� lplā�nojumā  teritorijās  plā�nots  novādī�t  cāur  detā� lplā�nojumā
teritorijās rietumu puse�  esos�o drenu kolektoru uz Misās upi- vālsts nozī�mes u� densnoteku,
kods: 38242:01.

Projektā  reālizā� cijās  rezultā� tā�  nāv  piel)āujāmā  meliorātī�vā�  stā�vokl)ā  pāsliktinā� s�ānā� s
detā� lplā�nojumā teritorijāi piegul)os�ājā� s plātī�bā� s. 

Plā�nojot  meliorā� cijās  tī�klu  pā� rbu� vi  sān) emāmi  tehniskie  noteikumi  no  VSIA
“Zemkopī�bās ministrijās Nekustāmie ī�pās�umi”. 

3.5.5. Elektroapgāde
Atbilstos� i  AS  “Sādāles  tī�kls”10.06.2020.  Izsniegtājiem nosācī�jumiem detā� lplā�nojumā

izstrā�dei  Nr.   30AT00-05/TN-9583,  detā� lplā�nojumā  izstrā�des  teritorijā�  ātrodās
uzn) e�mumām  piederos�ie  elektroāpgā�des  objekti.  Detā� lplā�nojumā  teritoriju  s�k) e�rso
elektroāpgā�des kābelis, kās no āpāks�zemes kābel)ā pā� riet gāisvādā kābelī�. Detā� lplā�nojumā
risinā� jumi  pāredz  s�o  elektrokābel)u  pā� rcels�ānu,  ieve�rojot  energoāpgā�des  komersāntā
izsniegtos tehniskos noteikumus un EnergFe� tikās likumā 23. pāntu.

Elektroāpgā�des  nodros�inā� s�ānāi  detā� lplā�nojumā  teritorijā� ,  sārkāno  lī�niju  robez�ā� s,
pāredze� tā  vietā  elektrisko  tī�klu  kābel)u  lī�nijāi  un  pie  kātrās  zemes  vienī�bās  ātsevis�k) i-
sādālnes izbu� ve. Tā�pāt sārkāno lī�niju robez�ā� s pāredze� tā vietā elektriskā�  tī�klā kābel)u lī�nijās
izbu� vei, ielās āpgāismojumā nodros�inā� s�ānāi.

Elektroāpgā�des projekte�s�ānā un bu� vniecī�bā, kā�  ārī� pā� rbu� ve un uzture�s�ānā, veicāmā
ātbilstos� i  EnergF e� tikās  likumā  19.,  19.1,  23.  un  24.  pāntā,  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu Nr. 573 “ElektroenergF ijās rāz�os�ānās, pā� rvādes un sādāles bu� vju bu� vnoteikumi”,
Aizsārgjoslu  likumā,  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “EnergFe� tikās
infrāstruktu� rās  objektu  āizsārgjoslu  noteiks�ānās  metodikā”,  kā�  ārī�  citu  spe�kā�  esos�o
normātī�vo  āktu,  kās  regule�  elektrisko  tī�klu  projekte�s�ānu,  bu� vniecī�bu  un  uzture�s�ānu
prāsī�bā�m.

Koku cirs�ānā elektrisko tī�klu āizsārgjoslu teritorijā� s vāi ā� rpus tā�m, jā tā� s āpdrāud
elektrisko tī�klu  dārbī�bu  veicāmā ieve�rojot  Ministru kābinetā  05.12.2006.  noteikumu Nr.
986 “EnergFe� tikās infrāstruktu� rās objektu āizsārgjoslu noteiks�ānās metodikā” 2.1. nodāl)ās
prāsī�bās.

Jā  nepiecies�āmā  esos�o  elektroietāis�u  pā� rvietos�ānā,  tād  to  pā� rnes�ānā  ī�stenojāmā
sāskān) ā�  ār spe�kā�  esos�ājiem normātī�vājiem āktiem, ieve�rojot  energoāpgā�des komersāntā
izsniegtos tehniskos noteikumus. Esos�o energoāpgā�des komersāntu objektu pā� rvietos�ānu
pe�c pāmātotās nekustāmā�  ī�pās�umā ī�pās�niekā prāsī�bās veic pār vin) ā lī�dzekl)iem, sāskān) ā�  ār
EnergFe� tikās likumā 23. pāntu.

Atbilstos� i  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “EnergFe� tikās
infrāstruktu� rās objektu āizsārgjoslu noteiks�ānās metodikā” 2.2. nodāl)ās prāsī�bā�m, vides un
cilve�ku āizsārdzī�bāi noteikti pāpildus nosācī�jumi, kās ieve�rojāmi detā� lplā�nojumā teritorijā� :

1) Jā, veicot zemes dārbus, juridiskā� s vāi fiziskā� s personās konstāte�  kābeli, kurs�  nāv
norā�dī�ts dārbu veiks�ānās tehniskājā�  dokumentā� cijā� , tā� s pā� rtrāuc zemes dārbus un
nodros�inā  kābel)ā  sāglābā� s�ānu,  kā�  ārī�  nekāve� joties  zin) o  pār  to  elektrisko  tī�klu
ī�pās�niekām vāi vāldī�tā� jām un viete� jāi pās�vāldī�bāi.
2) Neātkārī�gi no noteiktā�  āizsārgjoslu plātumā dārbus ār cels�ānās mehā�niskiem 30
metru joslā�  no gāisvādu elektrolī�nijās māle� jā�  vādā pirms dārbā sā�ks�ānās sāskān) o ār
āttiecī�go elektrisko tī�klu ī�pās�nieku vāi vāldī�tā� ju.
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3)  Elektrisko  tī�klu  āizsārgjoslā� s  pāpildus  Aizsārgjoslu  likumā  35.  un  45.  pāntā�
mine� tājiem āprobez�ojumiem āizliegts:
-  ātrāsties  elektrisko tī�klu bu� vju  teritorijā�  un  telpā� s,  ātve�rt  elektroietāis�u  durvis,
noz�ogojumus un lu� kās, pievienoties elektriskājiem tī�kliem un dārbinā� t komutā� cijās
āpārā� tus.;
- mest uz vādiem un bālstiem, kā�  ārī� tuvinā� t tiem jebkā�dus prieks�metus;
-  kā�pt  uz elektrisko tī�klu konstrukcijā�m,  piesliet,  novietot  vāi  nostiprinā� t  uz tā�m
prieks�metus;
- lāist gāisā pu� k) us, lidāpārā� tu sportā model)us un citus lidojos�us prieks�metus.

3.6. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  jāunveidotājā�m zemes  vienī�bā�m āpgru� tinā� jumi  noteikti
ātbilstos� i dābā�  esos�ājiem objektiem, kuriem tiek noteiktās āizsārgjoslās. 

Atbilstos� i  Aizsārgjoslu  likumā  33.  punktām,  detā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�noto
inz�enierkomunikā� ciju  āizsārgjoslās  jā� izve�rte�  bu� vprojekte�s�ānās  stādijā� ,  un,  jā  kā�dā
āizsārgjoslās teritorijā skār tres�ā� s personās ī�pās�umā�  esos�u zemes vienī�bu, to āpgru� tinot, tā�
sāskān) ojāmā ār s� ī�s zemes vienī�bās ī�pās�nieku vāi tiesisko vāldī�tā� ju.

Kātrās jāunveidotā� s zemes vienī�bās āpgru� tinā� jumi, kās ir nosākā�mi detā� lplā�nojumā
izstrā�des brī�dī� āpkopoti 6. tābulā�  un grāfiski ātte� loti detā� lplā�nojumā grāfiskā� s dāl)ās “Zemes
ierī�cī�bās plā�nā� ”.

6. tābulā. Detā� lplā�nojumā teritorijās āpgru� tinā� jumi. Attiecinā� ti uz visu teritoriju kopumā� .
Zemes

vienības Nr.
Apgrūtinājuma

klasifikatora
kods

Apgrūtinājuma apraksts Platība
(ha)

1. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1504
7312050601 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu 

gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 
20 kilovoltiem

0,0018

2. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1504
7312050601 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu 

gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 
20 kilovoltiem

0.0104

3. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1504
7312050601 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu 

gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 
20 kilovoltiem

0.0197

4. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1505
7312050201 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār elektrisko tī�klu 

kābel)u lī�niju
0.0001

7312050601 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu 
gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 
20 kilovoltiem

0.0110

5. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1535

6. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1502
7. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1606

8. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1592
9. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1593
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10 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1595
11. 7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.1605

12.
7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.2429
7312050201 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār elektrisko tī�klu 

kābel)u lī�niju
0,0065

7312050601 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā āp elektrisko tī�klu 
gāisvādu lī�niju pilse� tā� s un ciemos ār nominā� lo spriegumu lī�dz 
20 kilovoltiem

0.0019

7312030100 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel)u- 
sārkānā�  lī�nijā

0.2429

13.
7316080100 sānitā� rā� s āizsārgjoslās teritorijā āp kāpse� tu 0.0812
7312050201 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār elektrisko tī�klu 

kābel)u lī�niju
0,0010

7312030100 ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel)u- 
sārkānā�  lī�nijā

0.0812

3.7. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI. AIZSARDZĪBA 
PRET TROKSNI

Dzī�vojāmo mā� ju pāgālmu lābiekā� rtojums risinā�ms individuā� li, ieve�rojot Olāines
novādā  teritorijās  plā�nojumā  Teritorijās  izmāntos�ānās  un  āpbu� ves  noteikumu,  un  citu
sāistī�to  normātī�vo  āktu  prāsī�bās,  kā�  ārī�  s� ī�  detā� lplā�nojumā  Teritorijās  izmāntos�ānās  un
āpbu� ves nosācī�jumus.

Apstādījumu  veidošana veicāmā  kātrā�  zemes  vienī�bā�  individuā� li.  Pāredzot
jebkā�dā  veidā  āpstā�dī�jumus,  kās  vār  nelābve� lī�gi  ietekme�t  kāimin) ā  zemes  vienī�bu,
pieme�rām, dzī�vz�ogs pie zemes vienī�bās robez�ās (sākn) u siste�mās ieāugs�ānā kāimin) ā zemes
vienī�bā� ) vāi koki, kās āugstā�ki pār c�etriem metriem stā�dī�ti māzā�kā�  āttā� lumā�  pār c�etriem
metriem  no  zemes  vienī�bās  robez�ās  (vāināgā  noe�nojums  kāimin) ā  zemes  vienī�bā� ),
sāskān) ojāmi ār kāimin) u.
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10. ātte� ls. Detā� lplā�nojumā teritorijā�  esos� ie āpgru� tinā� jumi.



Detā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�notā� s ielās robez�ā� s nāv pāredze�ts ilgstos� i novietot
āutomās�ī�nās,  lī�dz  ār  to  autostāvvietu  nodrošinājums pāredzāms  kātrā�  zemes  vienī�bā�
ātsevis�k) i,  plā�noto āutostā�vvietu skāitu āpre�k) inot  ātbilstos� i  projekte�tā� s  bu� ves  rāksturām,
ieve�rojot  normātī�vo āktu un Ļātvijās Vālsts stāndārtu prāsī�bās.

Detā� lplā�nojumā  teritorijā�  esos�ā� s  zemes  vienī�bās  ātl)āuts  iežogot pā  zemes
vienī�bu robez�ā�m. Būvējot žogus ievērojams vienots stils visas ielas garumā. 

Ievērojot pieaugošo satiksmes intensitāti, aizsardzībai pret troksni, dzī�vojāmo e�ku
projekte�s�ānās lāikā�  izve�rte� jāmā nepiecies�āmī�bā pielietot troksni slā�pe� jos�us māteriā� lus.  

Pāgālmu  teritorijās  āizsārdzī�bāi  pret  troksni  zemes  vienī�bā� s  vār  tikt  veidoti
dubultie dzī�vz�ogi. Sāvukā� rt zemes vienī�bā�m, kās robez�ojās ār vālsts viete� jo āutocel)u V28
Blukās- Emburgā un pās�vāldī�bās cel)u Codes cel)s�  -  Stre� lnieki,  ātl)āuts izbu� ve� t  prettroks�n) ā
sienās.
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