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

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

II DAĻA
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I VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1. Š ie teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumi, kas darbojas detā lplā nojuma
teritorijā , ko ietver nekustamā īpašuma “Volā ni”, kadastra Nr. 8080 011 0182 zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0182, kā arī nekustamā īpašuma “Gremzdes”, kadastra
Nr. 8080 011 0151 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 011 0151, ir Olaines
pagasta teritorijas plā nojuma Teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumu, tik tā lu, cik
tie nav pretrunā augstā ka spēka normatīvajiem aktiem, precizējumi un nosaka detalizētas
prasības Detā lplā nojuma teritorijas izmantošanai un apbū vei.
2. Noteikumus, kas nav noteikti šajos teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumus,
nosaka pašvaldības teritorijas plā nojuma Teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumi,
kā arī citi attiecinā mie spēkā esošie teritorijas izmantošanu un bū vniecību regulējošie
normatīvie akti.
3. Teritorijas izmantošanas un apbū ves nosacījumu prasības ir spēkā īpašuma
izmantošanas un bū vniecības laikā , neatkarīgi no īpašnieku maiņ as, līdz detā lplā nojuma
atcelšanai.

II NOSACĪJUMI VISĀM TERITORIJĀM
4. Detā lplā nojumā ietvertā s teritorijas izmantošanā jā ievēro visu veidu aizsargjoslas
atbilstoši Aizsargjoslu likumam, kas atkā rtoti izvērtējamas bū vprojektēšanas stadijā .
5. Ē ku, bū vju un inženierkomunikā ciju bū vniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā
kā rtībā , saskaņ ā ar noslēgto administratīvo līgumu par detā lplā nojuma realizā ciju.
6. Atsevišķ u zemes vienību apvienošanu, zemes vienību robežu pā rkā rtošanu un citā du
robežu korekciju ir atļauts veikt neizstrā dā jot šī detā lplā nojuma grozījumus, pamatojoties
uz zemes ierīcības regulējošo normatīvo aktu prasībā m, izstrā dā jot zemes ierīcības
projektu.
7. Veicot bū vniecības un labiekā rtojuma darbus detā lplā nojuma teritorijā , jā nodrošina
vides pieejamība katrai jaunveidotajai zemes vienībai. Vides pieejamības risinā jumi
atbilstoši nepieciešamībai jā nodrošina saskaņ ā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībā m un
sabiedrisko organizā ciju izdoto metodisko norā dījumu prasībā m.
8. Ja veicot jebkā da saimnieciska rakstura darbus detā lplā nojuma teritorijā tiek atsegtas
jaunas kultū rvēsturiskas vērtības, darbi jā pā rtrauc un par atradumiem nekavējoties jā ziņ o
Nacionā lā kultū ras mantojuma pā rvaldei.

III TERITORIJAS INŽENIERTEHNISKĀ SAGATAVOŠANA
9. Visā detā lplā nojuma teritorijā pirms plā notā s apbū ves bū vniecības procesa uzsā kšanas
jāveic inženiertehniskā s teritorijas sagatavošanas plā nošanas un projektēšanas darbi.
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10. Ē kas atļauts nodot ekspluatā cijā pēc, vai kopā ar ā rējo inženierkomunikā cijumeliorā cijas tīklu, elektroapgā des tīklu un ū densapgā des tīklu nodošanas ekspluatā cijā , kā
arī plā notā s ielas vismaz ar saistvielā m nesaistītā ceļa segas konstruktīvajā kā rtā
nodošanas ekspluatā cijā .
11. Meliorā cijas pā rkā rtošanas projekts izstrā dā jams visai detā lplā nojuma teritorijai. 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.
12. Veidojot lokā lus kanalizā cijas risinā jumus, jā paredz iespēja pieslēgties centralizētajiem
kanalizā cijas tīkliem, kad tā di tiks izbū vēti ielas sarkano līniju robežā s.
13. Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu detā lplā nojuma teritorijā atļauts realizēt pa
kā rtā m tā dā apjomā , kas nodrošina konkrētā s apbū ves vai objekta bū vniecības procesa
realizā cijas iespējas, un tā var ietvert šā dus pasā kumus:
13.1. plā notā s ielas izbū ve vismaz ar saistvielā m nesaistītā konstruktīvā kā rtā ;
13.2. inženiertīklu bū vniecība, ciktā l tā s nepieciešamas konkrētā s bū ves
bū vniecības nodrošinā šanai.

IV ATSEVIŠĶU FUNKCIONĀLO ZONU IZMANTOŠANA
SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DzS)
14. Šie nosacījumi attiecas uz zemes vienībā m Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
15. Pamatizmantošana:
15.1. Vienas ģ imenes dzīvojamā ēka;
15.2. Divdzīvokļu ēkas;
15.3. Dvīņ u mā jas;
15.4. Rindu ēkas.
16. Papildizmantošana:
16.1. tirdzniecība un/vai pakalpojumu objektu apbū ve, izņ emot degvielas
uzpildes stacijas un transporta apkopes servisa objektus.
16.3. sociā lā aprū pes iestā žu apbū ve- pansionā ti.
17. Palīgizmantošana- pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbū ves noteikumos
noteiktā palīgizmantošana.
18. Apbū ves parametri:
Izmantošanas
veids
Vienas ģ imenes
dzīvojamā ēka

Zemesgabala
minimālā
platība
1500 m2

Maksimālais
apbūves blīvums
30%

Augstums
(m)
Līdz 9,
palīgēkai- 7

Maksimālais Brīvā zaļā
stāvu skaits teritorija (%)
22

30%

Divu dzīvokļu

26

ēka
Dvīņ u mā ja
Rindu mā ja

750 m2 1

Tirdzniecības
un/vai
pakalpojumu
objekts

1500 m2

2

Sociā lā s
aprū pes iestā de

1500 m2

22

1 platība
2

attiecinā ma uz vienu rindu mā jas sekciju.
divi stāvi un jumta stāvs vai mansarda stāvs.

19. Citi noteikumi:
19.1. Bū vēm pieļaujami vertikā li akcenti līdz 12 metru augstumam, kas mērā ms
no zemes līmeņ a līdz augstā k izvirzītajam akcenta punktam. Akcenta platība nedrīkst
pā rsniegt 15% no ēkas kopējā apbū ves laukuma.
19.2. Vienā zemes vienībā var tikt izvietota viena dzīvojamā mā ja. Divu dzīvokļu
vai dvīņ u mā jas gadījumā - viena mā jas daļa.
19.3. Ja detā lplā nojuma īstenošanas laikā stā jas spēkā normatīvais akts, kas
detā lplā nojuma teritorijā noteiktajā funkcionā lajā zonā pieļauj labvēlīgā kus apbū ves
nosacījumus konkrētas bū ves bū vniecībai, piemēram, vienā zemes vienībā atļauts bū vēt
abas dvīņ u vai divu dzīvokļu mā jas puses, ir piemērojami labvēlīgā kie nosacījumi, ja tiek
ievēroti noteiktie apbū ves parametri.
19.4. Lai izvairītos no pieaugošā trokšņ a līmeņ a, apkā rtesošo autoceļu attīstības
rezultā tā , bū vēm, dzīvojamo ēku un pansionā tu bū vniecībā pielietojami troksni slā pējoši
materiā li.
19.5. Zemes vienībā , kurā tiek īstenota tirdzniecības un/ vai pakalpojumu
objekta bū vniecība, atļauts izvietot reklā mas pilonus un karogu mastus, kas nepā rsniedz 12
metru augstumu.
20. Bū vlaide:
20.1. No plā notā s ielas un pašvaldības ceļa Codes ceļš- Strēlnieki sarkanā s
līnijas- 6 metri;
20.2. Zemes vienībā m, kas robežojas ar valsts vietējo autoceļu V28 BlukasEmburga, bū vlaides attā lums noteikts ne tā lā k kā 30 metri no ceļa ass līnijas. Bū vlaides
attā lums precizējams pirms bū vju projektēšanas saņ emot VAS “Latvijas Valsts ceļi”
tehniskos noteikumus.
21. Attā lumus starp ēkā m paredz atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot ugunsdrošības,
insolā cijas, prettrokšņ u un inženierkomunikā ciju aizsardzības noteikumu prasības.
22. Zemes vienības atļauts iežogot:
22.1. pa zemes vienības robežu;
22.2. gar ielu vai autoceļu- pa sarkano līniju.
22.3. žogiem, kas vērsti uz ielu un ceļu teritoriju jā bū t stilistiski saskaņ otiem ar
bū vi un kaimiņ u zemes vienību žogu arhitektū ru.
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23. Zemes vienībā m, kas robežojas ar valsts vietējo autoceļu V28 Blukas- Emburga un
pašvaldības ceļu Codes ceļš – Strēlnieki, atļauts izbū vēt prettrokšņ a sienas.

AUTOTRANSPORTA LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS (TL)
24. Šie nosacījumi attiecas uz zemes vienību Nr. 12,13
25. Teritorijas pamatizmantošanas veidi:
25.1. Ceļš vai iela;
25.2. Inženiertehnisko komunikā ciju koridors vai objekts.
26. Ceļu un ielu krustojumu zonā s jā nodrošina redzamības brīvlaukumi, atbilstoši ceļu
projektēšanu noteicošo Latvijas Valsts standartu un normatīvo aktu prasībā m, ievērojot,
ceļu projektēšanu un bū vniecību uzraugošo institū ciju sniegtos tehniskos noteikumus.
27. Plā notā iela nosakā ma kā D kategorijas iela, kas nodrošina piekļū šanu atsevišķ iem
zemesgabaliem.
27.1. Plā notā s ielas sarkano līniju platums noteikts 12 metri.
27.2. Plā notā s ielas normā lprofils projektējams ne mazā ks kā NP 5.5m
27.3. Gā jēju ietves platums- 1.5. metri. Paredzot ielai dzīvojamā s zonas statusu,
gā jēju ietves izbū ve nav obligā ta.
28. Plā notā s ielas sarkano līniju robežā s, ievērojot normatīvajos aktos noteiktā s prasības
atļauta inženierkomunikā ciju izbū ve.
29. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu nodrošina zemes vienības robežā s. Minimā lo
autostāvvietu skaitu, novietojumu un tehniskos risinā jumus nosaka atbilstoši Latvijas
Valsts standartu un normatīvo aktu prasībā m.
30. Detā lplā nojuma grafiskā daļā attēlotais plā notā s ielas šķ ērsprofils precizējams
bū vprojektēšanas stadijā .

28

