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1. Ozolnieku novada domes lēmumi 

1.1. Ozolnieku novada domes lēmums Nr. Prot.4, lēmums Nr.21, “Par 

Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi”. 
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1.2. Ozolnieku novada domes lēmums Nr.  nodošanu publiskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 

 

 

1.3. Ozolnieku novada domes lēmums Nr. galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  
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1.4. Ozolnieku novada domes lēmums Nr. Par Ozolnieku novada 

pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.  
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2. Publikācijas 
 

2.1. Publikācijas Ozolnieku novada mājaslapā www.ozolnieki.lv 
 

 

 

 

 
 

2.2.  Ziņojums Ozolnieku novada pašvaldībā pie ziņojuma stenda 
 

  

http://www.ozolnieki.lv/
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2.3.  Publikācija Ozolnieku novada laikrakstā “Ozolnieku avīze” 
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3. Institūciju nosacījumi un atzinumi 

3.1. Institūciju nosacījumi 
 

Nr. Institūcija Nosacījumi 

Datums Numurs 

1. Iecavas novada pašvaldība 15.05.2018. Nr.3-21e/18/148 

2. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs  

16.05.2018. 4-6/727 

3. Rundāles novada dome 21.05.2018. 3-12./2018/323 

4. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

21.05.2018. 346/7/1-12 

5. AS Augstsprieguma tīkls 28.05.2018. 50SA10/2.5/2018/2035 

6. Bauskas novada dome 30.05.2018. 3-14.1/1371 

7. Olaines novada pašvaldība 31.05.2018. 8.2./2059 

8. VAS Latvijas valsts ceļi 01.06.2018. 4.3.3 / 6349 

9. Dabas aizsardzības pārvalde 05.06.2018. 4.8/2889/2018-N 

10. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 

12.06.2018. 06-05/3176 

11. Jelgavas pilsētas pašvaldība 13.06.2018. 2-26.3/4110 

12. Valsts meža dienests 14.06.2018. VM7.7-7/508 

13. Veselības inspekcija 16.06.2018. 2.3.9-10/13577/ 

14. Ķekavas novada pašvaldība 18.06.2018. Nr.1-7.1/18/1386 

15. VAS Latvijas dzelzceļš 26.06.2018. DN-6.3.1./186-2018 

16. Zemgales plānošanas reģions 02.07.2018. 1-6/130e 

17. Jelgavas novada pašvaldība 03.07.2018. JNP/3-18/18/326 

18. Valsts vides dienests Elektr.paraksts 3.5.-07/942 

19. AS Latvenergo, Sadales tīkls Elektr.paraksts Elektr.paraksts 

20. AS Latvijas Valsts meži Elektr.paraksts Elektr.paraksts 

21. VSIA Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi 

Nosacījumi netika 
saņemti 

 

22. A/S Latvijas gāze Nosacījumi netika 
saņemti 

 

23. SIA Lattelecom Nosacījumi netika 
saņemti 
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
 

Nosacījumi Ņemts / neņemts 
vērā 

Iecavas novada pašvaldība 

Atbildot uz Ozolnieku novada pašvaldības pieprasījumu un 

atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 51.punktam un 56.2.apakšpunktam, lūdzam, 

izstrādājot Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, ar Iecavas 

novada pašvaldību saskaņot: 

1. pierobežas teritorijā esošās un pārejošās aizsargjoslas 

ūdenstilpnēm un ūdenstecēm, purviem, autoceļiem, 

inženierkomunikācijām un kapsētām 

2. pašvaldības un valsts autoceļu turpinājumus. 

 Ar Iecavas novada domes 16.05.2017. lēmumu, 

prot.Nr.8, 2.p., apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 “Par 

Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 

(īstenojams ar 01.08.2017.). Teritorijas plānojuma ģeotelpiskie 

un teksta dati pieejami interneta vietnēs geolatvija.lv un 

www.iecava.lv. Ja nepieciešams datus saņemt citā formātā, 

lūdzam sazināties ar Iecavas novada pašvaldību. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Pieņemts zināšanai 
 
 
 
2.Pieņemts zināšanai 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

1. Atbildot uz Jūsu 2018. gada 14. maija vēstuli Nr. 4.2./517, 
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk 
LVĢMC) informē, ka Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā 
atrodas valsts monitoringa tīkla hidroloģiskā novērojumu stacija 
“Staļģene”.  

2. Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu, ap 
novērojumu staciju noteikta aizsargjosla. Ierobežojumus darbībai 

1. Iestrādāts GD 
 
 
 
 

2. Pieņemts zināšanai 
 

http://www.iecava.lv/
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aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā noteikts, ka 
aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. 

3. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens 

apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir 

jāapsaimnieko atbilstoši upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes 

mērķiem un izvirzītajiem pasākumiem. Saskaņā ar Lielupes upju 

baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam 

iekļauto informāciju, Ozolnieku novada administratīvajā 

teritorijā atrodas 4 upju ūdensobjekti (L107 Lielupe, L127 

Iecava, L129 Misa, L143 Lielupe). Tāpat lūdzam ņemt vērā arī 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 

2016.-2021. gadam iekļauto informāciju. Iepriekš minētie 

dokumenti ir pieejami LVĢMC mājaslapā.  

4. Jaunākā informācija par ūdensobjektu kvalitātes 

atbilstību vides kvalitātes mērķiem ir atrodama ikgadējos 

Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskatos, kas ir 

atrodami LVĢMC mājaslapā. 

 

 
 
 

3. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Pieņemts zināšanai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundāles novada dome 
1. Rundāles novada teritorijas plānojums izstrādāts un apstiprināts 

2012.gada 26.jūlijā ar Rundāles novada domes lēmumu Nr.8, 

protokols Nr.8., izdodot Saistošos noteikumus Nr.7 “Rundāles novada 

Teritorijas plānojums 2012-2025.gadam”. 

2. Rundāles novada teritorijas plānojumā ir noteiktas Rundāles 

novada pašvaldības un Ozolnieku novada pašvaldības kopējās 

interešu teritorijas:  

3. Kopīgās intereses ar Ozolnieku novadu: 

- teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 

saskaņošana robežzonās, 

1. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 

2.Ņemts vērā 
 

 
3. Ņemts 
vērā/iestrādāts GD 

 
 
 

http://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424
https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-kvalitate/udens-kvalitate?id=1100&nid=433
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- aizsargjoslu saskaņošana robežzonās, 

- Lielupe un Lielupes sateces baseina apsaimniekošana, 

- tūrisma maršruti,  

kuras nosakāmas arī Ozolnieku novada teritorijas plānojumā. 

Rundāles novada pašvaldība ir gatava sadarboties jebkurā jautājumā 

par kopīgajās interešu teritorijās veicamajām aktivitātēm un 

attīstāmajiem projektiem. 

4. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā lūdzam noteikt vismaz 

pierobežas teritorijās ar Rundāles novadu, ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanas aizliegumu, ņemot vērā to, ka Rundāles 

novada dome 2010.gada 25.martā ir pieņemti saistošie noteikumi 

Nr.6 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu 

Rundāles novadā”, kas nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanas aizliegumu novada teritorijā vismaz līdz 2023.gadam. 

5. Atbildīgā persona par sadarbību Ozolnieku novada teritorijas 

plānojuma izstrādē ir Rundāles novada domes priekšsēdētāja 

vietniece Inta Klīve, t. 26620205, e-pasts inta.klive@rundale.lv. 

6. Ar spēkā esošajiem Rundāles novada plānošanas dokumentiem var 

iepazīties Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv saitē  

http://www.rundale.lv/planosanas-dokumenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Iestrādāts TIAN 
 
 
 
 
 
 
5. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
6. Pieņemts zināšanai 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 
ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. atbilstoši Ozolnieku novada domes 2018. gada 12. aprīlī 
apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 
7. punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei 
jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā 
palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto 
ortofotokarti. 

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu 
informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, plānojuma 
teritorijai ir pieejama 2009. gadā sagatavotā topogrāfiskā 
karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m 
izšķirtspēju, kas sagatavota no 2016. un 2017. gada 
aerofotografēšanas materiāliem. 

Lai Ozolnieku novada pašvaldība savu funkciju 
veikšanai iegūtu minētos datus, elektroniski ir jāaizpilda 

1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
1.1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rundale.lv/
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ģeotelpisko datu kopa izmantošanas pieprasījums vietnē 
https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. 
punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam 
jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par 
nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās 
ar LĢIA. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos 
aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, 
norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes 
nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga 
noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), 
lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā 
skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti 
teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību 
objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir 
nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu 
Nr. 392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi” IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 
41.1. punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. 
pantu, teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem: 

3.1. Teritorijas plānojuma teksta daļā uzskaitīt visus 
plānojuma teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla 
punktus un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
sarakstu.  Ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, tad 
teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 un 5 m).  

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. 
gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās 
atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas 
noteikumi” 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt 
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama 
aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla 
punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek 
papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. 
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 
http://geodezija.lgia.gov.lv, vai LĢIA pakalpojumu lapas 

 
 
 
1.2. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
3.1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services
http://geodezija.lgia.gov.lv/
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http://map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēziskā 
tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā tīklā 
datubāze/. 

3.2. Teritorijas plānojuma teksta daļā par aizsargjoslām 
Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts 
ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma 
teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku 
renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, 
ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un 
citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā 
tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir 
jāveic saskaņojums LĢIA par darbiem valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā.  

Informējam, ka Ozolnieku novada teritorijā ir 16 
(sešpadsmit) valsts ģeodēziskā tīkla punkti, 5 (pieci) 
nivelēšanas 1. klases (N1) punkti, 3 (trīs) nivelēšanas 2. 
klases (N2) punkti, 7 (septiņi) globālās pozicionēšanas 2. 
klases (G2) punkti un 1 (viens) globālās pozicionēšanas 
1. klases (G1) punkts. 

3.3. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un 
detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts ģeodēziskā 
tīkla punkti. 

Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un 
pakalpojumiem pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/, 
bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar 
LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju 
Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 
27875702 

 

 
 
 
 
 
3.2.Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Ņemts vērā 
 
 
 
Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 

AS Augstsprieguma tīkls 

Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par 

Ozolnieku novada domes lēmumu uzsākt Teritorijas 

plānojuma izstrādi sniedzam Jums nosacījumus un 

informējam, ka Ozolnieku novada teritoriju šķērso akciju 

sabiedrības ”Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas 

publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 

110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijas. 

Sagatavojot novada teritorijas plānojumu ievērot 

“Aizsargjoslu likuma” (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.982 ”Enerģētikas 

infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 

(2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 ”lnženiertīklu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://map.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
mailto:brigita.helfrica@lgia.gov.lv
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izvietojums” (2014.g.), elektroiekārtu, citu 

inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu 

prasības par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku 

drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā: 

1. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, 

kā arī inženierkomunikāciju novietojumu 

paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV 

elektrolīnijām un tuvošanos tam, ievērot 

nepieciešamos savstarpējos horizontālos un 

vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas 

būvnormatīva LBN 008-14 ”lnženiertīklu 

izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, 

Ministru kabineta noteikumos Nr.982 

"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” un citu 

inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 

2. Plānojot apbūves teritorijas 110kV un 330kV 

elektrolīniju tuvumā, ēkas paredzēt ārpus 

elektrolīniju aizsargjoslām. 

3. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās 

objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to 

paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 

330kV elektrolīnijām. 

4. 110kV un 330kV elektrolīnijas un to balstus 

neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi 

ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano 

līniju novietojuma attālumam līdz šīm 

elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības 

par ielu un ceļu, elektrolīniju un to balstu 

savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 

23.punkts; 7.tabulas punkti 1.1., 1.2., 2.1. un 

2.2.). 

5. Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kV un 

330kV elektrolīnijas, to balstus un aizsargjoslas. 

Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos aicinām iekļaut šādus nosacījumus: 

l. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kuras 

atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju 

aizsargjoslās, saņemt tehniskos noteikumus AS 

"Augstsprieguma tīkls". 

2. Plānojot būvniecību novērtēt nepieciešamību 

veikt elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot 

 
 
 
 

 
1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
 
 
3. Ņemts vērā 
 
 
 
 
4. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Ņemts vērā 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
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nepieciešamos savstarpējos horizontālos un 

vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums". Pirms būvprojektu saskaņošanas ar 

AS "Augstsprieguma tīkls" veikt elektrolīniju 

pārbūves ierosināšanu un projekta izstrādāšanu. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju 

pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, 

projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, 

būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs. 

3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem 

tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV 

elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt un 

saskanot ar AS "Augstsprieguma tīkls darbu 

izpildes projektu. 

Pārvades tīkla 110kV un 330kV gaisvadu 

elektrolīnijas attēlotas ģeotelpiskās informācijas aģentūras 

kartēs (ģeoportāls), iespējama to lejupielāde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
Pieņemts zināšanai 
 
 
 

Bauskas novada dome 

1. Bauskas novada pašvaldība informē, ka ar 2012.gada 26.aprīļa 

domes lēmumu (prot.Nr.9, 10.p.) ir apstiprināts Bauskas novada 

teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam un izdoti saistošie noteikumi 

Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

2. Izstrādājot Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2019.-

2030.gadam, Bauskas novada dome neizvirza nosacījumus Ozolnieku 

novada teritorijas plānojumam.  

3. Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Attīstības un plānošanas 

nodaļas teritorijas plānotāju Daci Platonovu, tālr. Nr. 6393972. 

 

1. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
2. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
3. Pieņemts zināšanai 
 

Olaines novada pašvaldība 
1. Informējam, ka Olaines novada pašvaldības kontaktpersona 

Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes jautājumos ir Olaines 

novada domes priekšsēdētēja padomnieks Kristaps Kauliņš 

kristaps.kaulins@olaine.lv mob. 27093332 

2. Spēkā esošais Olaines novada teritorijas plānojums pieejams 

vietnē http://www.olaine.lv/attistibas-planosanas-dokumenti543. 

Vienlaicīgi norādām, ka Olaines novada pašvaldība ir uzsākusi jauna 

Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

3. Olaines novada pašvaldībai nav īpašu prasību vai nosacījumu 

Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

 

1. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
2. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
3. Pieņemts zināšanai 
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VAS Latvijas valsts ceļi 
1. Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs 
plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta 
infrastruktūras plānošana". Veicot apbūves teritoriju (jauno, vai 
rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu 
tīklu, ievērot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos 
pievienojumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts 
vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pievienojumu kopīgā 
skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, 
kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pievienojumu 
plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet 
reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar 
esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 
 
2. Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības 
plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta 
infrastruktūras plānošana", ja nav nodrošināta piekļūšana 
kādam atsevišķam zemes īpašumam, vai arī uzsākot, 
paplašinot, uzņēmējdarbību vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz 
esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos 
īpašumos. Detalizētajā transporta attīstības plānā: 

- jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā 
atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot 
„pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts 
autoceļu tīklam (skat. 1. punktu), norādot vietējā ceļu (ielu) 
tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas 
samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pievienojumu skaitu 
valsts autoceļam; 

- jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot 
sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām; 

- plānojumā iekļaut Ozolnieku novada teritoriju 
šķērsojošo, ar Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra 
noteikumiem Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu 
posmu sarakstiem” noteikto, LVC Jelgavas nodaļas 
pārvaldījumā esošos valsts autoceļus, to iedalījumu, ceļu zemes 
nodalījuma joslas, aizsargjoslas un citus parametrus (skatīt 
pielikumā Nr.1 un Nr.2). 

 

1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nav ņemts vērā. 
Tas ir tematiskā 
plānojuma uzdevums 
un teritorijas 
plānojums šādus 
risinājumus neparedz. 
T.sk. neparedz 
pieturvietu 
izvietojumu. 
GD attēloti atsevišķi 
plānotie ceļi/ielas, 
kuras pašvaldība 
uzskata par 
nepieciešamiem 
izbūvei. 
Sabiedriskā 
transporta shēma 
attēlota 
paskaidrojuma 
rakstā. 
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3. Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu 
grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē 
teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem 
autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) 
nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja 
izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no 
pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem; 
 
4. Teritorijas plānojumā jāietver nacionālās nozīmes 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas, kurās 
pieļaujamas tikai īslaicīgas lietošanas būves (tai skaitā 
inženiertīklu izvietošana), kuras izmantojamas līdz plānotā 
infrastruktūras objekta būvniecībai. Teritorijas plānojuma 
izstrādē aicinām ņemt vērā šādu perspektīvo autoceļu 
risinājumus (teksta un grafiskajā daļā): 

- Automaģistrāles A8 Rīga – Jelgava attīstības izpēte; 

5. Dzīvojamās, un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā 
attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas 
neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta 
radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā 
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības; 
 
6. Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13. pantā noteikto 
aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazinātu ielu, autoceļu 
un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 
maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no 
apbūves brīvu joslu, nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema 
robežas, aicinām noteikt tās ne tuvāk par valsts autoceļa 
aizsargjoslu; 
 
7. Autoceļu aizsargjoslās pieļaujams plānot tikai tādus objektus, 
kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas 
uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru 
precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, 
respektējot attiecīgā autoceļa pārbūves vai paplašināšanas 
vajadzības un LVS 190 grupas standartos izvirzītās prasības. 
Autoceļu aizsargjoslās var būt pieļaujami arī inženiertīkli, ja to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa pārbūves un 
paplašināšanas vajadzības; 
 
8. Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur 

atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet 

teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu 

izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie valsts 

galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apbilstoši 

3. Nav ņemts vērā. 
Tas ir tematiskā 
plānojuma uzdevums 
un teritorijas 
plānojums šādus 
risinājumus neparedz. 
 
 
4.Iestrādāts GD un 
TIAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
6. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ņemts vērā 
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normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, 

saskaņot individuāli; 

 

9. Teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos 

noteikumos jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu 

likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo 

nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu pārbūvei un 

reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem 

par zemes izmantošanu. 

10. Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma 

izstrādei nepieciešamā papildus precizējoša informācija 

iegūstama LVC Jelgavas nodaļā.  

11. Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs 

atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem LVC 

Jelgavas nodaļā. 

12. Nosacījumi derīgi līdz 2020. gada 1. jūnijam. 

 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" rīcībā esošie grafiskie un teksta 

dati saņemami VAS "Latvijas Valsts ceļi" Nekustamo īpašumu 

daļā (adrese: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4001, 

tālrunis: 64023954, fakss: 64022683). 

 

Nosacījumi izdoti pamatojoties uz : 

1. Ozolnieku novada pašvaldības 2018. gada 14. maija 
iesniegumu Nr.4.2./517, reģistrētu Nr.1-6027 
(14.05.2018.) LVC Jelgavas nodaļā. 

2. Ozolnieku novada domes 2018. gada 12. aprīļa lēmumu, 
protokols Nr.4.4§ “Par Ozolnieku novada teritorijas 
plānojuma izstrādi”. 

3. Likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.  
4. MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
 

 
 
 
 
 
 
9. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
10. Pieņemts 
zināšanai 
 
 
 
11. Pieņemts 
zināšanai. 
 
12. Pieņemts 
zināšanai 

Dabas aizsardzības pārvalde 
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21. 

pantu, veicot teritoriālo plānošanu, ir jāievēro īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju izvietojums un to aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi. Atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS 

 
 
 
 
 
 

https://likumi.lv/doc.php?id=59994
https://likumi.lv/doc.php?id=59994
http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/
http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/
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informācijai, Ozolnieku novada teritorijā atrodas sekojošas valsts 

nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:   

1) Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas”. Dabas 

liegums izveidots, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes 

krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un 

teritorijai raksturīgo ainavu. Dabas liegums iekļauts Natura 2000 

teritoriju sarakstā. Teritorija ir iekļauta Ministru kabineta 1999. 

gada 15. jūnija noteikumu Nr. 212 “Noteikumi par dabas 

liegumiem” 85. pielikumā. Dabas lieguma aizsardzību un 

apsaimniekošanu nosaka likums “Par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām”, Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumi Nr. 

326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un dabas lieguma 

“Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāns, kura termiņš, 

saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministra K. Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr. 

1-2/18 “Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa 

pagarināšanu”, pagarināts līdz 2022. gadam. Saskaņā ar Ministru 

kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 285  

“Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 

326 “Dabas lieguma  

“Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” mainīts dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” 

funkcionālais zonējums.   

2) Dabas liegums “Lāču purvs”. Dabas liegums 

izveidots, lai saglabātu nozīmīgu purvainu mežu aizsardzību, kur 

purva malās sastopami nelieli pārejas purvu fragmenti. No ES 

aizsargājamiem biotopiem sastopami – pārejas purvi un slīkšņas 

7140, aktīvi augstie purvi 7110*, purvaini meži 91D0*,  veci vai 

dabiski boreāli meži 9010* un staignāju meži 9080*. Dabas liegums 

iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā. Teritorija ir iekļauta 

Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 212 

“Noteikumi par dabas liegumiem” 84. pielikumā. Dabas lieguma 

aizsardzību un apsaimniekošanu nosaka likums “Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2016. gada 

16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 264).  

3) Dabas pieminekļi – aizsargājamie koki. Dabas datu 

pārvaldības sistēmā OZOLS Ozolnieku novada teritorijā uz 2018. 

gada 22. maiju ir iekļauti 14 dižkoki un 6 potenciālie dižkoki. 

Administrācijas darbinieki 2018. gada ietvaros turpinās apsekot 

teritorijā iespējamos aizsargājamos kokus, kas var papildināt 

sarakstu, un iegūtā informācija tiks ievietota dabas datu 

pārvaldības sistēmā OZOLS. Aizsargājamo koku aizsardzību un 

apsaimniekošanu nosaka likums “Par īpaši aizsargājamām dabas 

 
1) Pieņemts 
zināšanai/ Iestrādāts 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Pieņemts 
zināšanai/ Iestrādāts 
GD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Iestrādāts GD/ 
Iestrādāts 
Paskaidrojuma rakstā 
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teritorijām” un MK noteikumi Nr. 264. Ņemot vērā, ka informācija 

par dižkokiem dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS ir nepilnīga 

un, ka jebkurš koks, kas sasniedzis MK noteikumu Nr. 264 2. 

pielikumā noteiktos parametrus, ir uzskatāms par aizsargājamu 

koku, iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku inventarizāciju zemes 

vienībās, kurās tiek izstrādāts būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos 

no situācijām, kad netiek ievērotas MK noteikumu Nr. 264 8. 

nodaļā minētās prasības.  

Tāpat Ozolnieku novada teritorijā atrodas sekojoši mikroliegumi: 

divi melnā stārķa Ciconia nigra mikroliegumi (kopējā platība 12,5 

ha, buferzona – 7,2 ha, zemes vienība ar kadastra Nr. 

54780050139; zemes vienība ar kadastra Nr. 54780010122), 

baltmuguras dzenis Dendrocopos leucotos (kopējā platība 10 ha, 

zemes vienība ar kadastra Nr. 54780010121), staignāju meži ar 

kopējo platību 8,9 ha, buferzona – 0,8 ha (zemes vienība ar 

kadastra Nr. 54780010122), lielā raganzālīte Circaea lutetiana 

(zemes vienība ar kadastra Nr. 54780020136, parkveida pļavas 

(zemes vienība ar kadastra Nr. 5444008016).  

Īpaši aizsargājami biotopi – mēreni mitras pļavas 6510 (zemes 

vienības ar kadastra Nr. 54780020200, 54780020177, 

54780020035, 54780020122, 54780010008,  

54780010005), sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 6270* 

(zemes vienības ar kadastra Nr. 54780080170, 54780020047, 

54780010129, 54780010005, 54780020147,  

54780020144), smiltāju zālāji 6120* (zemes vienība ar kadastra 

Nr. 54780050116), mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410 

(zemes vienības ar kadastra Nr. 54780050065, 54780020035), 

palieņu zālāji 6450 (zemes vienības ar kadastra Nr. 54780020200, 

54780010133, 54780010009), sausi zālāji kaļķainās augsnēs 6210 

(zemes vienības ar kadastra Nr. 54780010008, 54780010135, 

54780010133). Šīs teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu 

nosaka likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”.  

Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes – dzērve Grus grus (zemes 

vienība ar kadastra Nr. 54780010122), smaržīgā naktsvijole 

Platanthera bifolia (L.) Rich (zemes vienības ar kadastra Nr. 

54780010122), Eirāzijas ūdrs Lutra lutra Rich (zemes vienības ar 

kadastra Nr. 54780010122, 54780040355, 54780040395, 

54780050162, 54780040296,  

54780010024, 5440050480), baltais stārķis Ciconia ciconia (zemes 

vienības ar kadastra Nr. 54780090232, 54780090230, 

54780070151, 54780040275, 54780050120), grieze Crex crex 

(zemes vienība ar kadastra Nr. 54780040154), lapkoku 

praulgrauzis Osmoderma eremīta (zemes vienība ar kadastra Nr. 

54780040174), jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus L. (zemes 

vienība ar kadastra Nr. 5440050427). Saskaņā ar Ministru 
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kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396 “Noteikumi 

par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 

aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumu, augstāk minētās 

sugas iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Sugu aizsardzību 

nosaka “Sugu un biotopu aizsardzības likums” un atsevišķām 

sugām izstrādātie sugu aizsardzības plāni, kas jāņem vērā, 

izstrādājot novada teritorijas plānojumu.  

Ozolnieku novada teritorijas plānojumam izstrāde uzsākta, 

pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2018. gada 12. aprīlī 

lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.21). Saskaņā ar izstrādes mērķi 

teritorijas plānojums veidos pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un 

racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēs 

novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteiks tā 

izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīs 

labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju 

piesaistei, radīs priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, 

rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicinās pakalpojumu 

pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, 

saglabās dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko 

daudzveidību, kā arī paaugstinās kultūrainavas un apdzīvoto vietu 

kvalitāti.  

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 

trešo daļu, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veic 

plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt 

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). 

Ozolnieku novadā atrodas divas Natura 2000 teritorijas – dabas 

liegums “Lielupes palienes pļavas” un dabas liegums “Lāču purvs”.   

Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 5. jūnijā pieņēmis 

lēmumu Nr. 46 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai 2012.-2036. gadam.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, Administrācija izvirza 

sekojošus nosacījumus:  

1. ņemt vērā Ozolnieku novada teritorijā esošos īpaši 

aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu 

dzīvotņu teritorijas, kur paredzēts saglabāt pēc iespējas 

dabiskāku veidolu ar augstu bioloģisko daudzveidību, 

saskaņā ar likuma “Sugu un biotopu aizsardzības likums” 7. 

pantu, kas nosaka sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzību un 

apsaimniekošanu.  

2. vērst uzmanību uz ainaviski vērtīgajām teritorijām un 

dabas elementiem, to saglabāšanu un pārvaldības 

iespējām.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 

2.Ainaviski vērtīgās 
teritorijas netiek 
noteiktas 
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3. veikt plānošanu atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem, 

saglabājot dabas kapitālu.  

4. Administrācija izsaka viedokli, ka Ozolnieku novada 

teritorijas plānojuma (2019.– 2030. gads) ietekmi uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām 

sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, tā īstenošanas 

periodā, vērtē kā maznozīmīgu, ja plānošanas dokumentā 

nav paredzētas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt 

aizsargājamo teritoriju pastāvēšanu un aizsardzības 

statusa nodrošināšanu. Administrācija uzskata, ka 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumam (2019.– 2030. 

gads) ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu var 

nepiemērot.  

 

 
3. Ņemts vērā 
 
4.Pieņemts zināšanai 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

1.1. Ozolnieku novadā atrodas 22 nekustamie kultūras pieminekļi – 

objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR 

Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Tie ir: 11 arheoloģiskie, 

8 arhitektūras pieminekļi un 3 vēsturiska notikumu vietas.   

1.2. Plānojot funkcionālās zonas, teritorijas izmantošanu un apbūvi 

vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši 

normatīvie akti: 

 Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 

 MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras 

pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi 

degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 

 citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu 

aizsardzības jautājumi. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. 

pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap 

valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem laukos noteikta 

500 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši.  

1.4. Ja kultūras piemineklis atrodas kāda cita kultūras pieminekļa 

teritorijā vai aizsardzības zonā, izņemot arheoloģiskos 

pieminekļus, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – 

„nulle”. 

1.5. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļa aizsardzības 

zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

 

2. NOSACĪJUMI. 

2.1. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās jābūt tādiem 

teritorijas plānojuma risinājumiem, kas nerada draudus 

1.1.Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
1.2. Ņemts vērā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Ņemts vērā 
 

 
 

1.4. Pieņemts 
zināšanai 

 
 

 
1.5.Pieņemts 
zināšanai 
 

 
2.1. Ņemts vērā 
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kultūras pieminekļu saglabāšanai un aizsardzībai, nepazemina 

kultūras pieminekļa un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību, 

respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko 

izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, vēsturisko 

plānojuma struktūru, kultūrslāni, apbūves arhitektonisko 

veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), kā arī, 

kas nodrošina piemineklim atbilstošās vides, ainavas, 

apzaļumošanas un labiekārtošanas rakstura saglabāšanu un 

kultūras pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.2. Īpašu uzmanību pievērst atļautās izmantošanas un apbūves 

parametru nosacījumiem teritorijas plānojumā noteiktajās 

funkcionālajās zonās, kas atrodas kultūras pieminekļos un to 

aizsardzības zonās, nepieļaujot kultūrvēsturiskai videi 

neatbilstošu būvju būvniecības iespējas, piemēram, liela 

apjoma un kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas būves. 

Nodrošināt, lai kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās 

netiktu noteikts funkcionālās zonas ar standartizētām 

prasībām apbūvei (īpaši kvantitatīviem apbūves rādītājiem), 

kas ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību 

un nonāk pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības 

normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas 

principiem.  

2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku 

būvniecība, ceļu un ielu, karjeru, ūdenstilpņu izveide, kā arī citi 

ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

2.4. Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartē ar apzīmējumiem 

un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 

aizsardzības zonas ap tiem, kā arī pievienojams skaidrojums 

(eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts 

aizsardzības numuru. 

2.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami 

nosacījumi:  

 kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai;  

 lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu 

privātpersonām teritorijas izmantošanai kultūras 

pieminekļu aizsardzības zonās, ieteikums izstrādāt 

noteikumus kā metodiku fasāžu apdares renovācijai, 

fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu 

nomaiņai kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. Ja ir 

izpildīti šie kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi 

un noteiktās prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, 

kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām, būvvaldē iesniedzams 

paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai ēkas 

fasādes apliecinājuma karte, Inspekcijas izdoti īpašie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Ņemts vērā  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Iestrādāts TIAN 
 
 
 
2.4. Ņemts vērā 
 
 
 
 
2.5.Pieņemts 
zināšanai 
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noteikumi, būvniecības dokumentācijas saskaņošana un 

atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai nav 

nepieciešama; 

 nodrošināt, lai noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma, 

tostarp kultūras pieminekļu, aizsardzībai kā speciālie 

noteikumi prevalē attiecībā uz pārējiem attiecīgās 

funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem,  un, lai iepriekš minētie noteikumi, īpaši 

noteiktie apbūves parametri, nav pretrunā ar 

noteikumiem kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai. 

2.6. Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu 

teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju un to 

aizsargjoslu precizēšana, arī pēc teritorijas plānojuma 

apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un 

aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var 

mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un 

aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav 

uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem. 

2.7. Teritorijas plānojuma redakcijas iesniegt Inspekcijā izskatīšanai 

un atzinuma saņemšanai. 

 

3. IETEIKUMI. 

3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem, 

kuriem nav izstrādāts individuālās aizsardzības zonas 

priekšlikums, to var izstrādāt, ņemot vērā konkrētā pieminekļa 

atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri un iespējamās ārējās 

vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā 

izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk 

plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras 

pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Ja tā tiek 

izstrādāta, tad teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes laikā – 

līdz tās projekta nodošanai publiskajai apspriešanai organizēt 

diskusijas Inspekcijā par izstrādāto kultūras pieminekļa 

individuālās aizsardzības zonas priekšlikumiem, jo tā pirms 

plānošanas dokumenta nodošanas publiskajai apspriešanai 

apstiprināma Inspekcijā. Individuālā aizsardzības zona 

izstrādājama atbilstīgi Ministru kabineta 19.07.2003. 

noteikumiem Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu 

(aizsardzības zonu) noteikšanas metodika.  

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada 

nozīmes kultūrvēsturiskus objektus un teritorijas, kam piemīt 

kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, 

ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Pieņemts 
zināšanai/ Iestrādāts 
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kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā. Plānojot objektiem piemērotu 

izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras 

potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu 

saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 

pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā 

teritorijā iesakām konsultēties ar Zemgales reģionālo nodaļu 

(tālr.67350070), bet jautājumos par kultūras pieminekļu 

teritorijas precizēšanu – ar Inspekcijas Arheoloģijas un 

vēstures daļu (tālr.67228503) un Arhitektūras daļu 

(tālr.67223328) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Pieņemts 
zināšanai 
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldība 
1.Izstrādājot teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt vērā Jelgavas 

pilsētas attīstības plānošanas dokumentus (pieejami Jelgavas 
pilsētas mājas lapā http://www.jelgava.lv/lv/ 

pasvaldiba/dokumenti/pilsetas-attistibas-planosanas-
dokumenti/): 

 
2.Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.-2021 .gadam ar 
grozījumiem; Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju 
2007.-2020.gadam; Jelgavas pilsētas attīstības programmu 
2014.-2020.gadam. 

 

3.Veidot vienotu pasažieru pārvadājumu, dzelzceļa un 

autoceļu attīstības stratēģiju; 

 

4.Nemt vērā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 

datus; 

 
5.Nemt vērā Lielupes upju baseina apsaimniekošanas, plūdu 

riska pārvaldības plānus 2016.- 2021.gadam•, 

 

6.Sadarboties Liepupes upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāna realizēšanā, ņemt vērā dabas lieguma 

Lielupes palienu pļavas individuālās aizsardzības noteikumus;  

 

7. Ņemt vērā Jelgavas pilsētas applūstošās teritorijas; 

 

8.Nemt vērā plānoto ūdensapgādes un notekūdeņu (t.sk. 

lietus ūdeņu) novadīšanas sistēmu attīstību Jelgavas pilsētā; 

 

9.Attēlot mežu aizsargjoslas ap Jelgavas pilsētu, paredzēt 

līguma slēgšanu atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 

4.februära noteikumu Nr.63 "Meža aizsargjoslu ap pilsētām 
noteikšanas metodika" 2.punkta prasībām; 

1. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3.Tas tiešā veidā nav 
teritorijas plānojuma 
uzdevums, attiecas uz 
tematisko plānojuma 
izstrādi 
4. Ņemts vērā 
 
 
5. Pieņemts zināšanai 
 
 
 
6. Pieņemts zināšanai 
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10.Aizsargjoslu izmaiņu priekšlikumus, kuri skar Jelgavas 

pilsētas teritoriju, saskaņot ar Jelgavas pilsētas pašvaldību; 

 

11.Sadarboties ražošanas teritoriju attīstībā Loka maģistrālei, 

Rubeņu ceļam un Aviācijas ielai pieguļošajā teritorijā; 

 

12.Sadarboties rekreācijas teritoriju izveidošana un 

apsaimniekošana, t.sk. meža parku teritorijās. 

 

13.Nemot vērā, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 

2018.gada 25.janvara lēmumu Nr. 1/2 ir uzsākta jauna 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde, lūdzam darba 

procesa informēt par risinājumiem, kuri var skart Jelgavas 

pilsētas teritoriju, ka ari informēt mūs par sabiedrības 

iesaistes pasākumiem plānojuma izstrādes gaitā. 

 

14. Jelgavas pilsētas pašvaldības kontaktpersona plānojuma 

izstrādei ir Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un 

pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora 

teritorijas plānotāja Dace Stūre (t. 63005493, e-pasts: 

dace.sture@dome.jelgava.lv). Par nepieciešamajiem 

grafiskajiem un teksta datiem lūdzam sazināties ar norādīto 

kontaktpersonu 
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zināšanai 
 
11. Pieņemts 
zināšanai 
 
12. Pieņemts 
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13. Pieņemts 
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14. Pieņemts 
zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts meža dienests 
Ozolnieku novads atrodas Valsts meža dienesta Zemgales 

virsmežniecības Jelgavas nodaļas administratīvajā teritorijā.  

1. Teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši spēkā esošajiem 

likumdošanas un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: 

1) “Meža likums” (24.02.2000.) ar grozījumiem un ar šo Likuma 
saistītie Ministru kabineta  

noteikumi; 

2) “Sugu un biotopa aizsardzības likums” (16.03.2000) un 
saistītie MK noteikumi; 

3) Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 

 
 
 

1. Pieņemts zināšanai 
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(02.03.1993.) ar grozījumiem un saistītie MK noteikumi; 
4) “Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.). 

Norādām, ka meža apsaimniekošanā speciālais normatīvais 

akts ir Meža likums. Atgādinām, ka saskaņā ar Meža likuma 3.panta 

nosacījumiem un MK noteikumu Nr. 384 “Meža inventarizācijas un 

meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” (spēkā no 

21.06.2016.) 1. pielikumu, meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, 

zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie 

pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. 

2. Meža likuma 2. pantā ir noteikts kādās teritorijās var tikt noteikti 

papildus nosacījumi meža apsaimniekošanai, proti, ka pilsētu un 

ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildus nosacījumus 

paredz pašvaldību saistošie noteikumi. Lai nodrošinātu sabiedrības 

atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, Meža 

likuma 38.1pants, 38.2pants un 38.3pants paredz parku un meža 

parku izveidošanu. 

3. Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, 

lūdzam šīs platības norādīt teritorijas plānojuma zonējumā 

(teritorijas plānotajā - atļautajā izmantošanā), jo pretējā gadījumā 

tās saskaņā ar MK noteikumiem Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi” (spēkā no 09.05.2012.) 

nevarēs atzīt par meža zemēm.  

4. Katram aizsargājamās dabas teritorijas izmantotājam jāievēro 

izstrādātie un apstiprinātie šo teritoriju apsaimniekošanas 

noteikumi. Informācija par īpaši aizargājamām dabas teritorijām tiek 

uzkrāta Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kura ar valsts 

reģistra kartogrāfiskiem materiāliem pieejama Dabas aizsardzības 

pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv.  

5. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosakāmas atbilstoši 

Aizsargjoslu likumam. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā 

lūdzam iekļaut informāciju: 

1) Par kultūras pieminekļu atrašanās vietām un to 
aizsargjoslām (kadastra Nr. ar atrašanās vietu 
koordinātes, aizsargjoslu platumiem); 

2) Par upju un ūdenstilpju aizsargjoslām (ar upju 
nosaukumiem, upju garumiem un koordinātēm, 
aizsargjoslu platumiem). 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā ar 

atšķirīgu krāsojumu un uzrakstiem vai saīsinājumiem, kas atšifrēti 

Apbūves noteikumos, nepieciešams norādīt dabīgās ūdensteces, to 

regulētos posmus, mākslīgos ūdensobjektus, to aizsargjoslas, lai 

skaidri varētu izvērtēt šo objekta sākuma, beigu punktus un plānā 

noteikt to aizsargjoslas. Lūdzam, plānā uzrādīt mežsaimniecības 

autoceļus. Šī informācija, kas likumīgu spēku iegūst ar teritorijas 
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plānojuma apstiprināšanu, nepieciešama meža zemju teritorijas 

apsaimniekošanas noteikšanai un pāraudzībai. 

6. Paredzot atmežošanu, piemērojami 2012.gada 18.decembra MK 

noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 

noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzības kārtību”. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā vēlams norādīt, ka 

atmežošana ir pieļaujama saskaņā ar vietējās pašvaldības izdotu 

administratīvo aktu, kas piešķir tiesības veikt būvniecību vai tiesības 

mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi. 

7. Valsts meža dienests vēlas atgādināt, ka īpašumam, kurā 

ierosināta atmežošana, nepieciešama spēkā esoša meža 

inventarizācija, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža 

inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti. 

 

 
 
 
6.Ietverts 
Paskaidrojuma rakstā 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ietverts 
Paskaidrojuma rakstā 
 
 
 
 

Veselības inspekcija 

Teritorijas plānojuma  izstrādes gaitā: 

 1.Ievērot LR 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas 

likumu, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumus Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumus 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.240). 

2.Teritorijas plānojumā noteikt funkcionālās zonas, lai parādītu 
un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā 
arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus.  Lai nodrošinātu 
cilvēku veselīgas dzīves vides izveidošanu, nepieciešams 
nodrošināt teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: 

savrupmāju apbūves teritorija, mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas 
centra apbūves teritorija, publiskās apbūves teritorija, 
rūpniecības apbūves teritorija, transporta infrastruktūras 
teritorija, tehniskās apbūves teritorija, dabas un apstādījumu 
teritorija, ūdeņu teritorija un to kartogrāfiski attēlot. Ražošanas 
zonu attiecībā pret dzīvojamo zonu jāizvieto ņemot vērā 
dominējošo vēju virzienus.      
      
3.Teritorijas plānojumā  iezīmēt visa veida esošās un 

projektējamās sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, 

atbilstoši 05.02.1997. LR Aizsargjoslu likuma prasībām. Veikt 

ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi (esošie un 

perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, 

raksturot vides piesārņošanas draudus.  Norādīt riska objektus 
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un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums var 

palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes 

iedzīvotājus vai vidi. Apbūves teritorijas (t.sk. ražošanas 

teritorijas un būves) plānot, ievērojot prasības projektēt būves 

tā, lai tās neapdraudētu apkārtnē esošo cilvēku veselību, īpaši 

šādu faktoru iedarbības dēļ: toksisko gāzu izplūde, bīstamo 

vielu daļiņu vai gāzu klātbūtne gaisā, ūdens vai augsnes 

piesārņošana vai saindēšana, dūmu, notekūdeņu, cietu vai 

šķidru atkritumu neparedzēta noplūde.  

4.Plānot ražošanas un lauksaimniecības ražošanas teritorijas tā, 

lai apbūves teritorijās tiktu nodrošināti smakas koncentrācijas 

mērķlielumi atbilstoši 25.11.2014. MK noteikumiem Nr. 724 

„Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku 

noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 

izplatīšanos” iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves 

kvalitātes nodrošināšanai. 

5.Teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar 

paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu satiksmi, objektu 

izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (ražošanas objekti, 

enerģētikas infrastruktūras objekti, atklātas sporta būves – 

mototrases, šautuves, sporta laukumi u.c.) plānot tā, lai netiktu 

pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās 

atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.  

6.Ap vēja elektrostacijām noteikt drošības aizsargjoslas un 

paredzēt Aizsargjoslu likuma un 05.12.2006. MK noteikumu Nr. 

982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” prasību ievērošanu.  

7.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut 

nosacījumu mobilo sakaru bāzes staciju būvniecībai tā, lai 

apbūves teritorijās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņa 

pārsniegumi netiktu prognozēti un konstatēti. 

8.Apbūvēm paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas 

sistēmas. Ja nav iespējams veidot pieslēgumu esošajiem 

ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas. 

Plānojot teritorijas apbūves inženiertehniskās apgādes 

nodrošināšanu, paredzēt Noteikumu Nr. 240 – 8.apakšsadaļas 

„Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasību ievērošanu. 

Noteikt aizsargjoslas platumu ap ūdens ņemšanas vietām, gar 

ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Lai nodrošinātu ūdens 

resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu 
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piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu 

kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, 

bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas saskaņā ar 20.01.2004. 

MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 

vietām noteikšanas metodika”. Plānojot jaunas ūdens ņemšanas 

vietas, ievērot 29.12.1998. MK noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu 

ap kapsētām noteikšanas metodika” IV. sadaļas „vides un 

cilvēka aizsardzības prasības” par jaunas ūdens ņemšanas vietas 

ierīkošanas aizliegumu kapsētas sanitārā aizsargjoslā. Paredzēt 

bezsaimnieka un neizmantotu dziļurbumu tamponēšanu. 

Neplānot gruntsūdeņu un augsnes piesārņojuma objektu 

izvietošanu urbumu ķīmiskajā aizsargjoslā, tas palīdz saglabāt 

ūdens kvalitāti un pagarināt urbumu ekspluatācijas laiku. 

9.Raksturot sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu un 

attīrīšanu (t.sk. decentralizētas sistēmas). Notekūdeņu 

novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Ja nav 

iespējams veidot plānoto būvju pieslēgumu centralizētai 

notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu 

savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši 

30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aizsargjoslas 

platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā no 

izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma 

atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām. 

10.Plānojot dzīvojamo apbūvi, ievērot prasības dzīvojamo ēku 

izvietošanai teritorijā un dzīvojamo telpu insolācijas un dabiskā 

apgaismojuma prasības. Daudzdzīvokļu māju pagalmos vēlams 

ieplānot labiekārtotu teritoriju – atpūtas vietas pieaugušajiem, 

rotaļu laukumus bērniem, saimnieciskiem mērķiem un 

fizkultūras nodarbībām domātus laukumus.  

11.Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā 

stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā 

alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un ekoloģiski 

tīra pārvietošanās veida – velotransporta attīstību, projektējot 

veloceliņus un velostāvlaukumus. 

12.Teritorijas plānojumā nepieciešams paredzēt masveida 

atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietas un to 

labiekārtošanu.  Norādīt ūdenstilpņu un ūdensteču 

izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska zonas. 

Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības 

esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu izveidošanai 

atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.692 ,,Peldvietas 
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izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības 

kārtība” prasībām, lai noteiktu tām statusu „Publiska 

peldvieta”. 

13.Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās 

vietās.  

 
 
 
 
 
 
13.Iestrādāts TIAN 

Ķekavas novada pašvaldība 

 Ķekavas novada pašvaldība izskatot Jūsu š. g. 14.jūnija 

iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-6.1/18/2434) ar lūgumu sniegt 

nosacījumus un informāciju  Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 

2019.-2030. gadam izstrādei norāda, ka Ķekavas novada pašvaldībai 

nav īpašu nosacījumu  teritorijās, kuras robežojas ar Ķekavas novada 

pašvaldību.  

Kontaktpersona no Ķekavas novada pašvaldības – Telpiskās 

plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, e-pasts: 

andris.lacis@kekava.lv, telefons- 29822574. 

 

 
Pieņemts zināšanai 

VAS Latvijas dzelzceļš 
Informējam, ka Ozolnieku novada teritorijā izvietoti publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkni Rīga-Jelgava, Krustpils-

Jelgava. Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādē ievērot 

sekojošus nosacījumus: 

1.Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, 
apdzīvotā vietā ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m uz 
katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 
m. Lauku teritorijās ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100m no 
malējās sliedes, bet drošības aizsargjoslu 50m. 
 
2.Drošības aizsargjoslu gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, noteikt 
atbilstoši Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumu Nr.599 
"Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa 
kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un 
produktus" prasībām. 
 
3.Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, 
veloceliņus. Topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie celi dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamo ceļu 
ierīkošanai. 
 
4.Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas ekspluatācijas noteikumi" 4.punktu, un teritorijas 
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izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādā ievērot šo noteikumu 
prasības. 
 
5.Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras 
teritorijām noteikt vienotu funkcionālo zonējumu — Transporta 
infrastruktūras teritorijas (TR). 
 
6.Teritorijas plānojumā uzrādīt esošās un plānotās 
gājēju/velobraucēju un autotransporta dzelzceļa šķērsojuma vietas, 
kā arī pievedcelus pie tām. Noteikt plānotos dzelzceļa sliežu 
šķērsojuma veidus (tilts, tunelis, vienlīmeņa pāreja vai 
pārbrauktuve). 
 
7.Norādït plānotās park&ride (novieto un brauc) automašīnu 
stāvlaukumu vietas, ja tādas tiek paredzētas. 
 
8. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt prasïbas 
prettrokšnu pasäkumu veikšanai apbūves teritorijām gar dzelzceļu, 
ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 7.janvãra noteikumus Nr. 16 ' 
'Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība". 
 
9.Ozolnieku novada teritorijas plānojumu iesniegt izskatīšanai valsts 

akciju sabiedrïbā „Latvijas dzelzceļš", Nekustamā īpašuma direkcijā 

(kontaktpersona Nekustamā īpašuma Tehniskās ekspluatācijas daļas 

vadītāja, direktora vietniece E.Kalviņa, eva.kalvina@ldz.lv). 
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9.Pieņemts zināšanai 
 
 
 

Zemgales plānošanas reģions 
1. Ņemt vērā sekojošus Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus: 

1) Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015-2030, kas 
apstiprināta ar 18.08.2015. Zemgales plānošanas 
reģiona Attīstības padomes (ZPRAP) lēmumu Nr.130. 

2) Attīstības programmu 2015-2020, kas apstiprināta ar 
18.08.2015. ZPRAP lēmumu Nr.131. 

2. Ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības 
iesaisti izstrādes procesā: 

1) 01.12.2011. likums “Teritorijas attīstības plānošanas 
likums”; 

2) 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”; 

3) 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

4) 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 970 
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”. 

 

1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
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3. Atgādinām, ka saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 3. pantu, visus pašvaldības lēmumus, kas 

saistīti ar plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, 

pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc to spēkā stāšanās 

ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta 

Plānojumu uzraudzības nodaļas sistēmanalītiķi Ilzi Circeni 

Ilze.Circene@varam.gov.lv.  

4. Zemgales plānošanas reģions pieņem zināšanai, ka ir apstiprināts 

Ozolnieku novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. 

gadam.  

 

 
3. Tiks ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Pieņemts zināšanai 
 
 
 

Jelgavas novada pašvaldība 
1. Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam ņemt vērā 

Jelgavas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus: 

1.1. Jelgavas novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2014.- 2033. gadam; 

1.2. Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. 

gadam; 

1.3. Jelgavas novada attīstības programmu 2017.–2023. 

gadam. 

2. teritorijas plānojuma izstrādes gaitā lūdzam izvērtēt šobrīd spēkā 

esošo Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam, 

teritorijas funkcionālo zonējumu  administratīvo teritoriju pierobežā, 

ar mērķi paredzēt līdzvērtīgu teritorijas funkcionālo zonējumu un tajā 

atļauto izmantošanu, kas nepasliktinātu Jelgavas novada teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu stāvokli; 

3. plānojot transporta infrastruktūras objektus, paredzēt to sasaisti 

ar Jelgavas novada teritoriju, neveidojot paralēlus ceļus un ceļu 

teritoriju nobīdes. Neradīt šķēršļus piekļuves nodrošināšanai Jelgavas 

novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem; 

4. norādīt Jelgavas novada administratīvās teritorijas robežu, un 

grafiski attēlot Jelgavas novada teritorijā esošo aizsargājamo objektu 

aizsargjoslas; 

5. pirms jaunu objektu noteikšanas, kuriem atbilstoši Aizsargjoslu 

likuma prasībām ir nosakāmas aizsargjoslas, kas var skart arī Jelgavas 

novada teritoriju, saskaņot priekšlikumu ar Jelgavas novada 

pašvaldību; 

1. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ņemts vērā 
 
 
4.Robeža netiks 
norādīta, tiks norādīts 
tikai novada 
nosaukums. 
Aizsargjoslas kas skar 
Ozolnieku novada 
teritoriju attēlotas GD 
5. Tiks ņemts vērā 
 

mailto:Ilze.Circene@varam.gov.lv
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/jelgavas-novada-attistibas-programma-20172023-gadam/
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/jelgavas-novada-attistibas-programma-20172023-gadam/
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6. iesniegt Jelgavas novada pašvaldībai izstrādātā Ozolnieku novada  

teritorijas plānojuma projektu atzinuma saņemšanai; 

7. sadarboties ražošanas attīstībā, rekreācijas teritoriju izveidošanā, 

tūrisma nozares attīstībā. 

Informējam Jūs, ka Jelgavas novada dome 2017.gada 28.jūnijā  

pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.10 31.§),  uzsākt jauna Jelgavas 

novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

Kontaktpersona teritorijas plānojuma izstrādei ir Jelgavas novada 

pašvaldības Attīstības nodaļas telpiskās attīstības plānotāja Egita 

Upīte (t. 63048487, e-pasts: egita.upite@jelgavasnovads.lv) 

Lūdzam mūs informēt par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem 

plānojuma izstrādes gaitā! 

 

 
6. Tiks ņemts vērā 
 
 
7.Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts vides dienests 
teritorijas plānojumā atspoguļot: 

I. teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides 
aizsardzības viedokļa: 

1.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti: 

- noteikt un aktualizēt Ozolnieku novadā īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, norādīt objektu iedalījumu pēc kategorijas un 
statusa atbilstoši pašreizējai reālajai situācijai; 

- aktualizēt informāciju par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām un objektiem, ievērtējot prasības un zonējumu, kas 
noteikts dabas aizsardzības plānos un individuālajos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos; 

1.2 esošās un perspektīvās īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas. 

- plānojumā izdalīt teritorijas un noteikt ieteicamo teritoriju 
apsaimniekošanu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības 
saglabāšanai; 

1.3. ūdensteces un ūdenstilpes un to aizsargjoslas; 

1.4. ūdens ņemšanas vietas, to sanitārās aizsardzības zonas un 
ierobežojumi; plānojumā norādīt plānotos no jauna ierīkojamos 
(ja tas nepieciešams), iekonservējamos vai tamponējamos 
urbumus.  

1.5. kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas 
perspektīvā, to aizsardzības zonas. 
 

2. antropogēnās slodzes ietekme uz vidi un perspektīvās 

 
 
 
 
 

1.1.Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Netiek noteiktas 
 
 
 
 
1.3.Ņemts vērā 
 
1.4.Nav šāda veida 
informācijas 
 
 
 
 
1.5. Ņemts vērā 
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izmaiņas: 

2.1. esošo rūpniecisko teritoriju raksturojums, plānoto 
rūpniecisko teritoriju raksturojums; rūpnieciskā riska objekti, 
norādot to ietekmes zonas; 

2.2. esošo lauksaimniecisko teritoriju raksturojums;  

2.3. piesārņojums un tā izplatība: 

- virsūdens objektu un gruntsūdens piesārņojums: notekūdeņu 
novadīšanas vietas, attīrīšanas efektivitāte;  

- augsnes piesārņojums: piesārņotās vietas; teritorijas ar 
paliekošu un videi bīstamu grunts piesārņojumu.  
 Teritorijas plānojumā norādīt antropogēnās slodzes 
avotus (esošos, vēsturiskos un potenciālos) un to iespējamo 
ietekmi uz vidi – lauksaimniecības radītais piesārņojums no 
pamestām fermām, piesārņojums no tehniskās apkopes 
stacijām, degvielas uzpildes punktiem, lauksaimniecības 
ķimikāliju glabāšanas vietām, atkritumu izgāztuvēm u.c., 
izpētes un rekultivācijas pasākumi, plānojumā norādīt šīs vietas 
kā perspektīvā ierobežotas lietošanas teritorijas. 
- esošā un perspektīvā situācija sadzīves atkritumu savākšanā 
un utilizācijā.;  
- gaisa piesārņojums: piesārņojuma avoti; 

- maģistrālie cauruļvadi; 

- dzīvnieku kapsētu teritorijas; 

- informācija par iespējamo piesārņojuma pārrobežu pārnesi. 

2.4. dabas īpatnības un faktori, kas veicina vai ierobežo vides 
piesārņošanu un degradāciju:  

- teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus 
ūdeņu noteci; 

- aktualizēt informāciju par applūstošajām teritorijām pagastā 
atbilstoši 2008. gada 6. marta „Aizsargjoslu likuma” 
grozījumiem un 2008. gada 03. jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas kārtība” prasībām; 

- applūstošajās teritorijās nav pieļaujams paredzēt ēku un būvju 
(t.sk. dīķu) būvniecību, pretplūdu aizsargbūvju būvniecību 
(izņemot esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem) 
un teritorijas uzbēršanu; 

- neparedzēt virszemes ūdensobjektu applūstošajās 
aizsargjoslās perspektīvo savrupmāju un citu apbūves teritoriju 

2. Šāda informācija 
attiecas uz Vides 
pārskata dokumentu 
 
 
2.1. Ietverts 
Paskaidrojuma rakstā 
 
 
2.2 Ietverts 
Paskaidrojuma rakstā 
 
2.3. Šāda informācija 
attiecas uz Vides 
pārskata dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Iestrādāts GD 
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izvietošanu. 

- plānojot teritorijas funkcionālo zonējumu maiņu attiecībā uz 
apbūves teritoriju izvietošanu, ņemt vērā esošo ražošanas 
objektu atrašanās vietas, paredzot buferzonas ietekmju 
mazināšanai.   

3. Dabas resursi: 

3.1. Ozolnieku novada ģeoloģiskā potenciāla apzināšana – 
esošās valsts, vietējās nozīmes atradnes: to izplatība, apjomi, 
izmantošana (atradnes), perspektīvas ieguvei; 

Teritorijas plānojumā norādīt esošās un perspektīvās derīgo 
izrakteņu atradnes, krājumus, priekšlikumus vai ierobežojumus 
izmantošanai, nepieciešamās izpētes pasākumus, kā arī dot 
priekšlikumus neizmantoto atradņu rekultivācijai. 
3.2. pazemes ūdeņu resursi, ieguves vietas, apjomi, 
perspektīvas ieguvei; neapsaimniekoto ūdensapgādes urbumu 
kā potenciāli bīstamāko piesārņojuma avotu apzināšana; 

3.3. virsūdens resursi, to platības, apsaimniekošanas un 
izmantošanas veidi (zivsaimniecība, rekreācija u.c), to ietekme 
uz ūdens resursu kvalitāti; 

3.4. mežu platības, saudzējamo mežu platības, kurās nav 
ieteicama transformācija; to sadalījums pēc īpašuma 
piederības, perspektīvas teritoriju apmežošanai;   

3.5. nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas 
platības, nosacījumi to apsaimniekošanai.  
 

4.teritorijas infrastruktūra, tās attīstība 

4.1. apbūve, esošā un perspektīvā  

Ūdensteču aizsargjoslās applūstošās teritorijās nav 
pieļaujams paredzēt dzīvojamo ēku izvietošanu un teritorijas 
paaugstināšanu to uzberot.  

4.2. inženiertīkli (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, 
u.t.t., perspektīvas tīklu paplašināšanai, uzlabošanai; 

4.3. ceļu tīkls un transporta kustības slodze, perspektīvā 
izbūvējamie ceļi; 

4.4. atpūtas iespējas un tūrisms;  

4.5. parki, apstādījumi. 

 Teritorijas plānojumā nepieciešams precīzi noteikt 
mērķus, kuru sasniegšanai nepieciešams rezervēt teritorijas vai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Nav šāda veida 
informācijas. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Šāda informācija 
attiecas uz Vides 
pārskata dokumentu 
 
 
 
 
3.3. Šāda informācija 
attiecas uz Vides 
pārskata dokumentu 
 
 
 
3.4. Nav šādas 
informācijas 
 
 
 
3.5.Nav šādu 
teritoriju 
 
 
 
 
4.1.To nosaka 
aizsargjoslu likums. 
Ņemts vērā 
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noteikt ierobežojumus teritorijas izmantošanai 
(inženierinfrastruktūras attīstība, rekreācija u.c.);  
 

II)  Stāvokļa analīzes rezultātus attēlot sekojošās viena 
mēroga kartēs: 

- aizsargājamās teritorijas, objekti, aizsargjoslas; 

- teritoriju sadalījums pēc to mērķiem; 

- antropogēnā piesārņojuma vietas - potenciāli un vēsturiski 
piesārņotās vietas (izgāztuves, lopu kapsētas, autokapsētas, 
minerālmēslu un pesticīdu noliktavas, rekultivētās atkritumu 
izgāztuves u.c. piesārņotās teritorijas); 

- dabas resursu krājumi un ieguves vietas (esošās un 
perspektīvās, ierīkotās ūdens ņemšanas vietas); 

- apdzīvotās vietas, teritorijas (esošās un perspektīvā), to 
nodrošinājums ar inženiertīkliem; 

- plūdu apdraudētās teritorijas. 

III) Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu 
un noteikumu prasībām: 

1. MK 2013. gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 

2. MK 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”; 

3.  Aizsargjoslu likums; 
4. Atkritumu apsaimniekošanas likums; 
5. Ūdens apsaimniekošanas likums; 
6. MK 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr.736 “Noteikumi 

par ūdens resursu lietošanas atļauju”; 
7. Likums “Par piesārņojumu”; 
8. MK 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 483 

„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība”; 

9. MK 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi 
par gaisa kvalitāti”; 

10. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
11. MK 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 

12. Sugu un biotopu aizsardzības likums. 
Citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti. 

4.2. Ietverts 
Paskaidrojuma rakstā 
 
 
4.3. Daļēji ietverts GD  
 
4.4 Ietverts GD 
 
 
4.5. Ietverts GD 
 
 
 
 
 
 
 
II) Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) Ņemts vērā 
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IV) Attēlot stāvokļa analīzes rezultātus sekojošās viena 
mēroga kartēs: 

- aizsargājamās teritorijas, ūdensteces, ūdenstilpes, u.c., to 
aizsargjoslas, applūstošās teritorijas; 

- teritoriju sadalījums pēc to izmantošanas mērķiem; 

- antropogēnā piesārņojuma vietas - potenciāli piesārņotās un 
piesārņotās vietas (izgāztuves, lopu kapsētas, autokapsētas, 
minerālmēslu un pesticīdu noliktavas u.c. piesārņotās 
teritorijas);  

- dabas resursu atradnes un ieguves vietas;  

- mežu platības, lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 

Pārvaldes ieskatā, ja Ozolnieku novada teritorijas 
plānojumā tiek aktualizēta un iekļauta informācija par jaunu 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā 
noteikto darbību realizāciju, ir nepieciešams veikt stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV)Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS Latvenergo, Sadales tīkls 
1. Atbildot uz TAPIS sistēmā š.g. 16.maijā publicēto paziņojumu 
par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi, 
informējam Jūs, ka veicot šī plānojuma izstrādi, nepieciešams 
ievērot Aizsargjoslu likuma un MK noteikumu “Elektronisko 
sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. 
  
2.Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā lūdzam plānot tā, 
lai tas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu 
izvietojums” prasībām. 

 
3.Lūdzam iekļaut AS "Latvenergo" piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 54440050752 un 54440050409 
Tehniskās apbūves teritorijā. 

 

1.Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ņemts vērā 
 
 
 
3. Ņemts vērā 
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4.Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka AS “Latvenergo”  sniedz 
nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā 
esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), 
telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.  
5.Nosacījumus un atzinumus par 0,4 - 20 kV sprieguma 
elektrotīkliem Jums ir jāpieprasa no sadales sistēmas operatora 
– AS "Sadales tīkls" (Šmerļa ielā 1, Rīga,  LV-1160; e-pasts: 
st@sadalestikls.lv). 

 

 
 
 
4.Pieņemts zināšanai 
 
 
 
 
 
 
 

AS Latvijas Valsts meži 

1.Ozolnieku novadā, LVM Zemgales reģiona teritorijā, uz šo brīdi ir 

ģeoloģiski izpētīta derīgo izrakteņu atradne ar akceptētiem derīgo 

izrakteņu krājumiem: 

* Smilts atradne “Tetele”, Cenu pagasts, nekustamais īpašums 
„Valsts mežs”, zemes vienības kadastra Nr. 5444 008 0147, atradnes 
platība 4.086 ha. 

 2. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā iekļaut “Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” atradņu reģistra informāciju 
un citu pieejamo informāciju par novada teritorijā esošajām un 
perspektīvajām derīgo izrakteņu atradnēm, tajā skaitā: 

* Par perspektīvajām kūdras atradnēm, kas pilnībā vai daļēji 
atrodas LVM Zemgales reģiona teritorijā; 

* Par citām derīgo izrakteņu atradnēm, kur normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un 
derīgo izrakteņu ieguve nav pretrunā ar citiem teritorijas 
izmantošanas noteikumiem. 

3. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā paredzēt un teritorijas 
plānotās izmantošanas teksta daļā iekļaut nosacījumus, ka: 

* AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās platībās derīgo 
izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes 
nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot 
normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos 
noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu lietošanas 
atļauju, veicot zemes atmežošanu; 

* AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās zemēs viens no 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem ir “Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas” un viens no atļautajiem galvenajiem zemes  
izmantošanas veidiem ir “Derīgo izrakteņu iegūšana” (NĪLM kods - 
0401). 

1.Pieņemts zināšanai. 
Teritorijā atļauts 
iegūt derīgos 
izrakteņus 
 
 
 
 
 
 
 
2. Šāda informācija 
attiecas uz Vides 
pārskata dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Iestrādāts 
Paskaidrojuma rakstā 

VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi - Nosacījumi netika saņemti 
A/S Latvijas gāze - Nosacījumi netika saņemti 

mailto:st@sadalestikls.lv
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SIA Lattelecom - Nosacījumi netika saņemti 
 

 

 

 

3.3. Lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu 
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Nr. Institūcija Atzinums 

Datums Numurs 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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4. Iedzīvotāju iesniegumi 
 

 

Nr. Vēstules 
saņemšanas 

datums 

Nekustamā 
īpašuma 
kadastra 

apzīmējums 

Vēstules 
nosūtītājs 

Iesnieguma saturs Pamatojums, ja 
priekšlikums ņemts 
vērā vai nav ņemts 

vērā 

1. 12.07.2018. 54660011225 Jānis Uzars Lūdzu visa īpašuma 
Krasta iela 13, kad.nr. 
54660011225 teritoriju 
iekļaut Savrupmāju 
apbūves teritorijā – DzS. 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS) 

2. 12.07.2018. 54440020134 Jānis Uzars Lūdzu mainīt lietošanas 
mērķi īpašumam 
“Sīpoli”. Kad.nr. 
54440020134 no 
Lauksaimniecības 
teritorijas un 
Savrupmāju apbūves 
teritoriju un iekļaut to 
ciemata Cenas teritorijā. 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS) un 
īpašums iekļauts 
ciema teritorijā 

3. 12.07.2018. 54660011199 Jānis Uzars Lūdzu īpašuma 
“Lejupes”, kad.nr. 
54660011199 teritoriju 
iekļaut Savrupmāju 
apbūves teritorijā – DzS, 
kā tas bija 2006.g. 
Ozolnieku nov. teritorijas 
plānojumā un koriģēt 
applūstošās teritorijas 
atbilstoši faktiskajai 
situācijai. 

Priekšlikums 
atbalstīts daļēji. Daļai 
īpašuma noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS). 

4. 12.07.2018. 54440020109 Jānis Uzars Lūdzu īpašuma 
“Zivtiņas”, kad.nr. 
54440020109 teritoriju 
iekļaut Savrupmāju 
apbūves teritorijā – DzS, 
kā tas bija 2006.g. 
Ozolnieku nov. teritorijas 
plānojumā un koriģēt 
applūstošās teritorijas 
atbilstoši faktiskajai 
situācijai. 

Priekšlikums 
atbalstīts daļēji. 
Īpašums atrodas 
ārpus Ozolnieku 
ciemu teritorijas un 
šāds funkcionālais 
zonējums ārpus 
ciema teritorijas ir 
aizliegts saskaņā ar 
MK noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas 
plānošanas, 
izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, 
punktu Nr.21. 
Applūstošās 
teritorijas koriģētas 
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atbilstoši faktiskajai 
situācijai.  

5. 12.07.2018. 54440020047 Jānis Uzars Lūdzu īpašuma 
“Pārupes”, kad.nr. 
54440020047 teritoriju 
iekļaut Savrupmāju 
apbūves teritorijā – DzS, 
kā tas bija 2006.g. 
Ozolnieku nov. teritorijas 
plānojumā un koriģēt 
applūstošās teritorijas 
atbilstoši faktiskajai 
situācijai. 

Priekšlikums 
atbalstīts daļēji. 
Īpašums atrodas 
ārpus Ozolnieku 
ciemu teritorijas un 
šāds funkcionālais 
zonējums ārpus 
ciema teritorijas ir 
aizliegts saskaņā ar 
MK noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie 
teritorijas 
plānošanas, 
izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, 
punktu Nr.21. 
Applūstošās 
teritorijas koriģētas 
atbilstoši faktiskajai 
situācijai. 

6. 12.07.2018. 54440020112 Jānis Uzars Lūdzu īpašuma 
“Upesvirši”, kad.nr. 
54440020112 teritoriju 
iekļaut Savrupmāju 
apbūves teritorijā un 
koriģēt applūstošās 
teritorijas atbilstoši 
faktiskajai situācijai. 

Priekšlikums 
atbalstīts. Noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS), 
atbilstoši šobrīd 
spēkā esošajam 
Ozolnieku novada 
teritorijas 
plānojumam. 
Applūstošās 
teritorijas koriģētas 
atbilstoši faktiskajai 
situācijai. 

7. 21.06.2018. 54780040156 
54780040039 

Ernests 
Ronis 
 

Lūdzu pārskatīt Vītolu 
ielas Garozas ciemā 
statusu. 

Vītolu ielai nav ielas 
statusa, Grafiskajā 
daļā  attēlota kā “citi 
ceļi”. Piekļuve 
nekustamajam 
īpašumam Nr. 
54780040156 
tiek nodrošināta no 
Graudu ielas. Īpašums 
ar  54780040039  
noteikts kā 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS)  
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8. 06.07.2018. 54440020260 Laura 
Otzule 
 

 Lūdzu paredzēt 
Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumā 
izmaiņas nekustamā 
īpašuma ar kadastra 
apzīmējumu 5444 002 
0260, nosakot 
plānotās/atļautās 
izmantošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS).  

9. 06.07.2018. 54440020258 
54440020257 
54440020259 

Līga 
Marcinkēvi
ča 
 

Paredzēt izmaiņas 
nekustamajos īpašumos 
ar kadastra 
apzīmējumiem 5444 002 
0258; 5444 002 0257 un 
5444 002 0259, nosakot 
plānotās/atļautās 
izmantošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS). 

10. 06.07.2018. 54440060108 Vilnis 
Kurklietis 
 

Lūdzu paredzēt izmaiņas 
nekustamajā īpašumā ar 
kadastra apzīmējumu 
5444 006 0108, nosakot 
plānotās/atļautās 
izmantošanas mērķi – 
rūpnieciskās apbūves 
teritorija 

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R) 

11. 15.08.2018.  Dainis 
Segliņš 

Lūdzu paredzēt likvidēt 
Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumā 
ciema Renceles robežu 

Priekšlikums 
atbalstīts. Apdzīvota 
vieta Renceles 
noteikta kā lauku 
teritorija bez ciema 
statusa. 

12. 15.08.2018.  Dainis 
Segliņš 

Lūdzu paredzēt likvidēt 
Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumā 
ciema Renceles robežu 

Priekšlikums 
atbalstīts. Apdzīvota 
vieta Renceles 
noteikta kā lauku 
teritorija bez ciema 
statusa. 

13. 15.08.2018.  Juris 
Strēlnieks 
 

Lūdzu paredzēt likvidēt 
Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumā 
ciema Renceles robežu 

Priekšlikums 
atbalstīts. Apdzīvota 
vieta Renceles 
noteikta kā lauku 
teritorija bez ciema 
statusa. 

14. 15.08.2018.  Iveta 
Strēlniece 
 

Lūdzu paredzēt likvidēt 
Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumā 
ciema Renceles robežu 

Priekšlikums 
atbalstīts. Apdzīvota 
vieta Renceles 
noteikta kā lauku 
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teritorija bez ciema 
statusa. 

15. 31.08.2018. 54440030231 Guntis 
Grants 
 

Paredzēt izmaiņas 
nekustamā īpašuma 
“Irbenāji” ar kadastra 
apzīmējumu 5444 003 
0231 zonējumā, nosakot 
plānotās/atļautās 
izmantošanas mērķi – 
noteikt „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves 
teritorijas” (DzM) 
statusu 

Priekšlikums noraidīts 
– īpašums atrodas 
Applūstošā teritorija 
(ar 10% applūduma 
varbūtību). Atbilstoši 
aizsargjoslu likumam, 
šāda veida būvniecība 
ir aizliegta.  

16. 31.08.2018. 54440020038 Kaspars 
Šenvalds 
 

Paredzēt izmaiņas 
nekustamā īpašuma 
“Vecgulbji” ar kadastra 
apzīmējumu 5444 002 
0038, nosakot 
plānotās/atļautās 
izmantošanas mērķi – 
Savrupmāju apbūve 

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS). 

17. 13.09.2018. 54440070185 Aigars 
Nolbergs 

Noteikt funkcionālo zonu 
0.5 ha platībā 
savrupmāju apbūvi 
īpašumam ar kad.apz. 
54440070185 “Purvaiņi” 
Cenu pagasts 

Priekšlikums 
atbalstīts. Atbilstoši 
iesniegumā 
pievienotajai shēmai, 
daļai īpašuma 
teritorijas noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS). 

18. 23.10.2018. 54440050105 
 

Inta Kukure Vēlos lai zemei statuss 
no lauksaimniecības 
zemes tiktu mainīts- 
zemesgabalam ar 
kadastra numuru 5444 
005 0105 uz rūpnieciskās 
apbūves teritoriju - 
plānots būvēt noliktavu 
un velāk arī ražotni 
(plānots uzglabāt un 
fasēt augu izcelsmes 
pārtikas produktus )  

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R) 

19. 23.10.2018. 54440050104 Inta Kukure Vēlos lai zemei statuss 
no lauksaimniecības 
zemes tiktu mainīts- 
zemesgabalam ar 
kadastra numuru 5444 
005 0104 uz savrupmāju 
apbūves teritoriju, kur 
teritorijas sadalīšana 

Priekšlikums 
atbalstīts. Īpašumam 
noteikts funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS). 
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plānota vēl pēc kāda 
laika. 

20. 23.10.2018. 54440030080 Agija Vanka Vai ir iespējams šim 
zemes gabalam mainīt 
statusu no tīruma, 
ganības un meža uz zemi 
ar statusu, kurā būtu 
iespējama degvielas 
uzpildes stacijas 
celtniecība. 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums Jauktas 
centra apbūves 
teritorija (JC) 

21. 24.10.2018. 54440060089 Dace 
Rācene 

Lūdzam noteikt 
funkcionālo zonējumu ar 
nosaukums Rūpnieciskās 
apbūves teritorija (R) 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R) 

22. 15.11.2018. 54440060209 
54440060109 

Krišjānis 
Auza 

Lūdzu īpašuma robežās 
teritorijas plānojumā 
noteikt lauksaimniecības 
vai jauktas apbūves 
teritorijas statusu. 
Īpašuma teritorijā esošo 
mežu plānots attīstīt kā 
mežaparka teritoriju, kas 
nodrošinātu apzaļumoto 
platību rūpniecības 
rajona centrālajā daļā 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Lauksaimniecības 
apbūves teritorija (L). 
Savukārt 
Mežsaimniecības 
teritorija saglabāta kā 
Mežu teritorija (M). 

 
23. 

22.01.2019. 54440050426 Charterwa
y, SIA 

Lūdzu mainīt zemes 
lietošanas mērķi 
īpašumam “Ceļtekas”, 
kad.nr. 54440050426 no 
publiskās apbūves uz 
ražošanas apbūvi 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R) 

24. 25.01.2019. 54440030236 Valdis 
Pevilaitis 

Lūdzu noteikt atļauto 
izmantošanu 
savrupmāju apbūves 
teritoriju un meža 
teritoriju. 

Priekšlikums 
noraidīts attiecībā uz 
savrupmāju apbūves 
teritorijas 
noteikšanu. īpašums 
atrodas Applūstošā 
teritorija (ar 10% 
applūduma 
varbūtību). Atbilstoši 
aizsargjoslu likumam, 
šāda veida 
būvniecība ir 
aizliegta. 

25. 18.02.2019. 54440070056 Jautrīte 
Dišlere 

Lūdzu noteikt īpašumam 
“Diženieki”, kad.Nr. 
54440070056 atļauto 
izmantošanu – jauktas 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums Jauktas 



102 
 

centra apbūves teritorija 
(JC) 

centra apbūves 
teritorija (JC) 

26. 7.03.2019. 54440050379 
54440020042 

Aleksis 
Skadiņš 

Lūdzu īpašumam “Kaķi” 
kad.nr. 54440050379 

Daļai noteikt atļauto 
izmantošanu 
savrupmāju apbūves 
teritorija. Šo pašu DzS 
zonu noteikt īpašumam 
“Atlaides”, kad.nr.  
54440020042 

Priekšlikums 
atbalstīts, noteikts 
funkcionālais 
zonējums 
Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS) daļai 

īpašuma “Kaķi” 
kad.nr. 
54440050379 un 
visam īpašumam 
“Atlaides”, kad.nr.  
54440020042 
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5.Izstrādes vadītāja ziņojumi 
 

 

1.tabula Institūciju nosacījumu ņemšana vērā 

Nosacījumi Ņemts / 

neņemts vērā 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja       
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2.tabula. Institūciju atzinumu par Redakciju 1.0 ņemšanu vērā 

 

Institūcija Ņemts / 
neņemts vērā 

  

  

  

  

  

  

 

5. Cita informācija 
 

Redakcijas 1.0. sabiedriskās apspriešanas sapulces prezentācijas materiāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


