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1 .  pielikums  
Pārskats par iesniegtajiem nosacījumiem Teritorijas plānojuma izstrādei 

Iestāde 
 

Vēstules nosūtīšanas 

datums un Nr. 
 

Nosacījumu saturs 
 

Risinājumi, darbība 
 

Kurzemes 

plānošanas reģions 

05.10.2018.  

Nr. 2-5.9/131/18 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

11. panta 2 un 4.punktā noteikto plānošanas reģiona 

kompetenci un Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 

Noteikumi) 51. un 53. punktā noteikto, teritorijas 

plānojuma izstrādē lūdzam ņemt vērā Kurzemes 

plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2015.-2030. gadam un Attīstības programmu 2015.-

2020. gadam, kā arī ievērot Noteikumu 5.2 sadaļā 

noteikto teritorijas plānojumu izstrādes kārtību. Ar 

Reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

var iepazīties mājas lapā www.kurzemesregions.lv. 

Pieņemts zināšanai. 

AS 

"Augstsprieguma 

tīkls" 

16.10.2018. 

Nr. 

50SA10/2.5/2018/3853 
 

Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju 

par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu 

sagatavot grozījumus novada teritorijas 

plānojumam, sniedzam Jums nosacījumus 

plānojuma sagatavošanai un informējam, ka 

novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības 

"Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas 

infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 

110kV gaisvadu elektrolīnijas. Priekules pagastā 

"Kamenes" atrodas pārvades tīkla transformatoru 

apakšstacija "Priekule", zemes vienības kadastra 
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apzīmējums 6482 006 0156. 

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 "Inženiertīklu 

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 elektrolīnijām un tuvošanos tām, 

ievērot nepieciešamos savstarpējos 

horizontālos un vertikālos attālumus, kas 

noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 

"Inženiertīklu 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 

elektrolīniju tuvumā, ēkas paredzēt ārpus 

elektrolīniju aizsargjoslām. 

3. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās 

objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV 

elektrolīnijām. 

4. 110kV 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 grafiskajās daļā attēlot 110kV 

elektrolīnijas, to balstus un aizsargjoslas, kā 

arī piebraucamo ceļu apakšstacijai 

"Priekule". 

6. Transformatoru apakšstacijas "Priekule" 

teritoriju noteikt kā tehniskās apbūves 

teritoriju un atbilstoši apzīmēt grafiskajās 

daļās. 

7. Plānojot apbūvi pārvades tīkla 

transformatoru apakšstacijas apkārtnē, tā 

var tikt pakļauta trokšņa iedarbībai. 

Aicinām novērtēt un, nepieciešamības 

gadījumā, paredzēt trokšņa ietekmes 

mazināšanas pasākumus apbūves teritorijās, 

kā arī neveicināt minēto teritoriju apbūvi ar 

būvēm ar ierobežotu pieļaujamo trokšņa 

līmeni. 

Plānojuma teksta daļā aicinām iekļaut šādus 

3. Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
 

 

 

4. Ņemts vērā, iestradāts TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ņemts vērā, iestrādāts GD 

 

 

 

 

6. Ņemts vērā, iestrādāts GD 

 

 

 

 

7. Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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nosacījumus: 

1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās 110kV 

elektrolīniju aizsargjoslās saņemt tehniskos 

noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls". 

2. Plānojot būvniecību novērtēt 

nepieciešamību veikt elektrolīniju pārbūvi 

ar mērķi ievērot 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 elektrolīniju malējiem vadiem 

izstrādāt un saskaņot ar AS 

"Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes 

projektu. 

Aicinām labot esošā plānojuma grafiskās daļas un 

110kV gaisvadu elektrolīnijas Nr.167 balstus 

šķērsojumā ar  Dobeļdīķi Priekules pagasta 

teritorijā neiekļaut funkcionālā zonējuma teritorijā 

ar nosaukumu "Ūdeņu teritorija", kas ir pretrunā ar 

Aizsargjoslu likuma un LBN 008-14 prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD 110kV gaisvadu elektrolīniju  balsti 

netiek attēloti. 



5 
 

 

AS” Latvenergo” 19.10.2018.  

Nr. 01VD00-13/3304 
Atbildot uz 2018.gada 2.oktobrī TAPIS sistēmā 

publicēto paziņojumu, informējam, ka šobrīd 

Priekules novada teritorijā atrodas AS 

“Latvenergo” pazemes elektronisko sakaru tīklu 

līnijas ar attiecīgo aizsardzības joslu — zemes 

gabalu, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra 

attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass, kā 

arī radiosakaru tornis. Veicot Priekules novada 

teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam 

grozījumu izstrādi, lūdzam ievērot Aizsargjoslu 

likuma un MK noteikumu “Elektronisko sakaru 

tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. 

Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā 

lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas 

būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu 

izvietojums” prasībām. 

Lūdzam AS "Latvenergo" piederošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 64150010008 iekļaut 

Rūpnieciskās apbūves teritorijā. 

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka AS 

“‘Latvenergo” sniedz nosacījumus un atzinumus 

tikai attiecība par tās īpašumā esošiem ražošanas 

objektiem (elektrostacijām), telekomunikāciju 

tīkliem, ka art nekustamajiem īpašumiem. 

Nosacījumus un atzinumus par 0,4-20 kV 

sprieguma elektrotīkliem Jums ir jāpieprasa no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. 
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sadales sistēmas operatora - AS "Sadales tikls" 

(Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: 

st@sadalestikls.lv). 

 

Latvijas 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

aģentūra 

08.02.2019 Nr.68/7/1-

11 
 

Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības 

attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas 

izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas 

izstrādei: 

1.1. atbilstoši Priekules novada domes 2018. gada 

27.septembrī 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.- 2010. 

gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 

1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m 

izšķirtspēju, kas sagatavota no 2016. gada 

aerofotografēšanas materiāliem. 

Minētā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, 

 

 

 

 

 

1.1. Prasība izmantot LĢIA datus nav 

spēkā, pēc MK noteikumu Nr. 628 

grozījumiem  

(MK 30.10.2018. noteikumi Nr. 665): 

7. Teritorijas plānojuma un 

lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo 

uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes 

atbilstoši nepieciešamajam mērogam. 

GD izmantoti LĢIA dati – topogrāfiskās 

karte M 1:10 000 un ortofoto. 

 

Pieņemts zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/302695-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-14-oktobra-noteikumos-nr-628-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-d...
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bez reljefa datiem ir nodota Priekules novada 

domei, atbilstoši 2016. gada 5. septembra 

noslēgtajam Licences līgumam ģeotelpisko 

datu kopu izplatītājam (LĢIA līguma reģ. 

Nr. 167/p-2016). 

Lai Priekules novada dome savu funkciju 

veikšanai iegūtu aktuālos orotofotokartes 

datus, elektroniski ir jāaizpilda 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. 

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 

 

Pieņemts zināšanai, pieprasīti un 

izmantoti jaunākie LĢIA dati – 

topogrāfiskā karte M 1:10 000 un 

ortofotokarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, noformējot grafisko daļu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services
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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. 

 

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 lokālplānojumā jāiekļauj informācija par 

valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

 

Lokālplānojuma teksta daļā uzskaitīt visus 

plānojuma teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla 

punktus un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla 

punktu sarakstu.  Ja plāna grafiskā noteiktība 

atļauj, tad lokālplānojuma 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 

 

Ņemts vērā, Paskaidrojuma rakstā un GD 

nodrošinātas atsauces par izmantotajiem 

datiem 

 

 

 

 

 

 

Šie ir Teritorijas plānojuma grozījumi, 

nevis lokālplānojuma. 
Ņemts vērā, iestrādāts GD. 

 

 

 
 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD. 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN – saraksts 

pievienots pielikumā. 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. 
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papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. 

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 

http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu 

lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 

Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas 

sistēma/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze. 

 

3.1. Lokālplānojuma 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 Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūrā par darbiem valsts 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

 

Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos 

un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts 

ģeodēziskā tīkla punkti. 

 

Informējam, ka uz 04.02.2019. Priekules novada 

teritorijā ir 14 (četrpadsmit) valsts ģeodēziskā tīkla 

punkti: 11 (vienpadsmit) nivelēšanas 1. klases (N1) 

punkti un 3 (trīs) globālās pozicionēšanas 2. klases 

(G2) punkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts TIAN, saraksts pievienots 

pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN. 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iekļauts TIAN pielikumā. 

 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
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Aizputes novada 

dome 

11.02.2019. 

Nr.2.1.13/NOS-133 

Informējam, ka Aizputes novada domei nav 

nosacījumu Priekules novada teritorijas plānojuma 

2015.-2026.gadam grozījumu izstrādāšanai. 

Lūgums izstrādāto 1. redakciju atsūtīt uz e-pasta 

adresi dome@aizpute.lv.izskatīšanai. 

 

Pieņemts zināšanai. 

Vides 

pārraudzības 

valsts birojs 

Nr. 4-01/103 Sniedzam skaidrojumu, ka Birojs 

neizsniedz nosacījumus plānošanas dokumenta 

izstrādei, bet saskaņā ar likumā „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” (turpmāk - Likums) un Ministru 

kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - Noteikumi 

Nr. 157) noteiktajam Birojs pieņem lēmumu par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu vai nepiemērošanu plānošanas 

dokumentam. 

Lai Birojs pieņemtu lēmumu par 

stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

Nesniedz nosacījumus 

 

Saņemts VPVB atzinums par SIVN 

procedūras nepiemērošanu. 

mailto:dome@aizpute.lv
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plānošanas dokumentam, atbilstoši Likuma 23.
1 

panta (1) daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 

6.punktā noteiktajam, izstrādātājs sagatavo 

iesniegumu un iesniedz to Birojā. Pirms 

iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar 

attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides 

pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības 

inspekciju par stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību un šo konsultāciju rezultātus 

vienlaicīgi ar iesniegumu iesniedz Birojā. 

Iesnieguma forma pieejama Biroja tīmekļa vietnē: 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-

ivn/informacija. 

Līdz ar to Birojs lūdz iesniegt iesniegumu 

un konsultāciju rezultātus ar Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par 

plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo 

ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamību atbilstoši Likuma 23.
1 

panta (1) daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 

6. punktā noteiktajam. 

Vienlaicīgi, lai Birojs pieņemtu 

argumentētu lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, 

lūdzam iesniegumā norādīt, vai ar plānotajiem 

Priekules novada teritorijas plānojuma 

grozījumiem tiek plānotas jaunas ar ražošanu vai 

citas Likuma 1. un/vai 2. pielikumā minētas 

darbības/objekti, kā arī vai plānošanas dokumenta 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija
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īstenošana var radīt iespējamu ietekmi uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000 

teritorijām, un uz vides un dabas resursu 

aizsargjoslām. 

 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

14.02.2019.  

Nr. 4-6/258 

Priekules novada administratīvajā teritorijā 

atrodas valsts monitoringa tīkla pazemes ūdens 

novērojumu stacija “Krote” un tajā atrodoši 2 

pazemes ūdens urbumi. 

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. 

pantu ap novērojumu stacijām noteiktas 

aizsargjoslas. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās 

nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā 

noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura 

darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. 

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 Ventas upju 

baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-

2021. gadam iekļauto informāciju, Priekules 

novada teritorijā atrodas 4 upju ūdensobjekti - 

V009 Vārtāja, V007SP Vārtāja, V010 Bārta un 

V011 Apše. Tāpat lūdzam ņemt vērā arī Ventas 

upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības 

plānā 2016.-2021. gadam iekļauto informāciju. Abi 

iepriekš minētie dokumenti ir pieejami LVĢMC 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, nosakot funkcionālo zonējumu 

un aizsargjoslas 

 

Plūdu riski? 
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mājaslapā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts meža 

dienests 

14.02.2019.   

Nr.  VM3.7-7/94 

Savas kompetences ietvaros tika izskatīta un 

izvērtēta spēkā esošā Plānojuma redakcija, kas 

pieejama Priekules novada mājas lapā. Sniedzam 

sekojošus nosacījumus: 

1) Veikt atbilstošu informācijas  

aktualizēšanu par Virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslām  Plānojuma 

teksta (5.21. nodaļa un 5.pielikums) un 

Grafiskajā daļā saskaņā ar MK 

03.07.2018. noteikumiem Nr. 397 
“Noteikumi par ūdens saimniecisko 

iecirkņu klasifikatoru”; 

2) Plānojuma teksta daļā 3.2.7.sadaļas 

8.punkts ir pretrunā ar LVR 

noteiktajām tiesību normām. Sekojoši, 

tajā ir noteikti aprobežojumi Dabas un 

apstādījumu teritorijām, kas neatrodas 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

platībās, bet ir noteiktas vienīgi 

plānojuma ietvaros. Dabas un 

apstādījumu teritorijas 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 

(saraksts 6.pielikumā) 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, nosakot funkcionālo 

zonējumu GD un TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

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
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apsaimniekošanā ir noteikts ievērot 

MK 16.10.2010. noteikumu Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” prasības”, lai 

gan noteikumi attiecas uz Saeimas un 

Ministru kabineta izveidotām 

aizsargājamām teritorijām (Dabas 

rezervāti, Nacionālie parki, Biosfēras 

rezervāti, Dabas liegumi, Dabas parki, 

Aizsargājamo ainavu apvidi, Dabas 

pieminekļi, Aizsargājamie ģeoloģiskie un 

ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 

Aizsargājamie koki, Aizsargājamie 

dendroloģiskie stādījumi, Aizsargājamās 

alejas), kurām nav individuālo 

aizsardzības un izmantošanas 

noteikumu. Tādējādi, tiek noteikti 

nepamatoti un neizpildāmi nosacījumi šīs 

teritorijas apsaimniekošanā. Noteikumi 

runā vienīgi par īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju (turpmāk – 

aizsargājamās teritorijas) vispārējo 

aizsardzības un izmantošanas kārtību, 

tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos 

darbību veidus aizsargājamās teritorijās, 

kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai 

dabā lietojamās speciālās informatīvās 

zīmes paraugu un tās izveidošanas un 

lietošanas kārtību. Tādēļ, plānojuma 
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3.2.7.sadaļas 8.punkts ir jālabo 

atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, atbilstoši to 

nozīmei un pielietojumam; 

3) Par Meža aizsargjoslām ap pilsētām. 
Uz doto brīdi plānojumā nav noteikta 

aizsargjosla ap pilsētu, kā to nosaka MK 

04.02.2003. noteikumi Nr.63 “Meža 

aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas 

metodika”, kas Izdoti saskaņā 

ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo 

daļu. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 

Meža aizsargjoslu ap pilsētu paredz 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 

republikas pilsētas dome vai novada 

dome, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas pilsēta.  

Vairāk būtisku iebildumu vai ierosinājumu minētā 

plānojuma grozījumiem neradās. 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai, GD netiek attēlotas 

meža aizsargjosla ap pilsētām, jo ap 

Priekules pilsētu nav šādu atbilstošu 

meža teritoriju. 

 

 

 

 

 

 

Valsts vides 

dienests 

Liepājas 

reģionālā vides 

pārvalde 

15.02.2019. 

Nr.5.5.-07/238 
1. Teritorijas plānojuma grozījumi 

izstrādājami, ievērojot šādas vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības: 
1.1. Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības 

attiecībā uz vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslām, ekspluatācijas, 

u.c. aizsargjoslām, to izveidošanas (arī 

grozīšanas un likvidēšanas) 

pamatprincipiem un īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojumiem. 

1.Pieņemts zināšanai, nosakot un 

attēlojot aizsargjoslas GD un TIAN, 

nosakpt funkcionālo zonējumu 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums#p59
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1.2. Vides aizsardzības likuma  prasības, īpaši 

vēršam uzmanību uz 3. panta pirmās daļas 

2., 3., un 4. punktā noteiktajiem vides 

aizsardzības principiem, t.sk. piesardzības, 

novēršanas un izvērtēšanas principu. 

1.3.  Likumā „Par piesārņojumu” noteiktos 

mērķus un prasības. 

1.4.  Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktos 

mērķus un kritērijus. 

1.5.  Likuma „Par zemes dzīlēm” prasības. 

1.6.  Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām”  prasības. 

1.7.  Dabas lieguma „Blažģa ezers” Dabas 

aizsardzības plānā 2008.-2023.gadam 

noteiktās prasības. 

1.8.  Likuma „Par Eiropas ainavas konvenciju” 

prasības. 

1.9.  Ministru kabineta 2010. gada 16. marta 

noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” prasības. 

1.10.  Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” 

2016.gada dabas aizsardzības plānā, kas 

spēkā līdz 2026.gadam, noteiktās prasības. 

 

1.11.Ministru kabineta 2013. gada 22. februāra 

noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo 

vielu emisiju ūdenī” prasības. 

 

1.12 Ministru kabineta 2011. gada 31. maija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” prasības. 

 

1.13. Ministru kabineta 2002. gada 12. marta 

noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” prasības 

 

1.14. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  

kritērijus un prasības. 

 

1.15. Ministru kabineta 2004. gada 23. aprīļa 

noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 

prasības. 

 

1. Uzsākot izstrādāt Priekules  novada teritorijas 
plānojuma grozījumus, Vides pārraudzības valsts 
birojā, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga vai 
elektroniskā adrese: vpvb@vpvb.gov.lv 
jāiesniedz rakstveida iesniegums (par to, vai 
plānošanas dokumentam ir nepieciešams 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums). 
Izstrādājot Priekules novada teritorijas plānojumu 
(2015.-2026.gadam), Pārvalde neuzstāj uz 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 
izstrādei, ņemot vērā grozījumu mērķi un Darba 
uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 
2015.-2026. gadam grozījumu izstrādei ietverto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, pirms Iesnieguma 

sagatavošanas un izsniegšanas VPVB, 

Pašvaldība ir konsultējusies ar  Valsts 

vides dienests Liepājas reģionālā vides 

pārvaldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpvb@vpvb.gov.lv
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informāciju. Ja Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.- 2026. gadam grozījumu 
izstrādes laikā tiek identificētas/ plānotas tādas 
darbības, kas saistītas ar likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 1., 2.pielikumā iekļauto 
darbību īstenošanu vai iespējamu būtisku ietekmi 
uz apkārtējo vidi, t.sk. Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 
aicinām konsultēties ar Pārvaldi par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 

2. Teritorijas plānojuma grozījumos aicinām iekļaut 
spēkā esošā Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2026. gadam izvērtējumu 
kopsakarībā ar paredzēto grozījumu/ izmaiņu 
būtību un pamatojumu nepieciešamajām 
izmaiņām. 

3. Teritorijas plānojuma grozījumus izvērtēt 
atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” prasībām un plānošanas dokumentā 
iekļaut attiecīgu informāciju. Vēršam uzmanību, 
ka ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ir 
jāveic likuma 3.

2
 pantā noteiktajām darbībām, 

t.sk. 2.pielikumā iekļautajām paredzētajām 
darbībām, bet novērtējums – likuma 4.pantā 
noteiktajām darbībām un 1.pielikuma darbībām. 

4. Teritorijas plānojumā saistībā ar grozījumiem 
aktualizēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, 
drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās 
u.c. aizsargjoslas, ievērot „Aizsargjoslu likumā” 
noteiktos aprobežojumus; iestrādāt izmaiņas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iekļauts Paskaidrojuma 

rakstā. 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. Saskaņā ar VPVB 

atzinumu plānošanas dokumentam nav 

piemērojams sākotnējās ietekmes uz vidi 

novērtējums. 
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esošajās aizsargjoslās un to aprobežojumos (t.sk. 
applūstošās teritorijas, kurās apbūve iespējama, 
ievērojot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās 
daļas 4. punktu, kā arī riska ūdensobjekti; 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, t.sk., 
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība (arī 
tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras attīstība 
pieļaujama tikai saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
37. panta prasībām u.tml.). Aizsargjoslas attēlot 
grafiski. 

5. Aicinām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 
attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
un īpaši aizsargājamām dabas vērtībām veikt 
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

6.  
7. Pārvalde iesaka teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādē izmantot: 

 Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” mājaslapā internetā 

(www.meteo.lv) pieejamo informāciju un 

datus (t.sk. par piesārņotām  un potenciāli 

piesārņotām vietā, klimatisko, 

meteoroloģisko un hidroloģisko 

informāciju, informāciju par gaisa kvalitāti 

u.tml.). 

 Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā 

internetā (www.daba.gov.lv) pieejamās 

dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS 

datus un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

dabas aizsardzības plānus 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN, 

nosakot un attēlojot aizsargjoslas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņems zināšanai, apkopojot un 

iekļaujot informāciju TIAN 

(4.pielikums), izmantota LVĢMC mājas 

lapā pieejamā informācija 

 

 

 

 

Pieņems zināšanai, izmantoti sistēmas 

OZOLS dati par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, mikroliegumiem, 

dižkokiem 

 

http://www.meteo.lv/
http://www.daba.gov.lv/
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Pārvaldes rīcībā nav grafiskie un teksta dati, kas 

attiecas uz Priekules novada teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādi. Ja teritorijas plānojuma 

izstrādes gaitā rodas jautājumi, savas kompetences 

ietvaros un iespēju robežās sniegsim nepieciešamo 

informāciju 

 

Pieņems zināšanai. 

 

 

 

 

 

VSIA 

“Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

15.02.2019 Nr.K-1-

12/92 

1. Zemes vienībās atrodas meliorācijas 

objekti.  

2. Zemes vienībās atrodas meliorācijas   

sistēmas un būves: 

-  neregulētas valsts nozīmes 

ūdensnotekas Vārtāja (ŪSIK 34286:01); 

                   Birztala (ŪSIK 342862:01); Virga 

(ŪSIK 342864:01);  

                   Melnupe (Virgas p.) (ŪSIK 

3428642:01);  

                   Niedrupe (ŪSIK 3428644:01); Čikste 

(ŪSIK 3428682:01);  

                   Pūces upe (ŪSIK 3428732:01); Apše 

(ŪSIK 34288:01);  

                   Jaunā Ruņa (ŪSIK 342882:01); 

Vidvide (ŪSIK 3428824:01); 

- regulēta valsts nozīmes ūdensnoteka 

Vārtāja (ŪSIK 34286:01);   

       Birztala (ŪSIK 342862:01); Virga 

(ŪSIK 342864:01);  

                   Melnupe (Virgas p.) (ŪSIK 

3428642:01);  

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 

(6.pielikums) 
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 Lašupe (ŪSIK 34286422:01); 527 - N - 

1 (ŪSIK 34286424:01); 

                   Niedrupe (ŪSIK 3428644:01); Padones 

strauts (ŪSIK 342866:01);  

                   Čikste (ŪSIK 3428682:01); Pūces upe 

(ŪSIK 3428732:01);  

                   Apše (ŪSIK 34288:01); Jaunā Ruņa 

(ŪSIK 342882:01);  

 Vidvide (ŪSIK 3428824:01); 

- koplietošanas ūdensnotekas 

(novadgrāvji); 

- viena īpašuma ūdensnotekas 

(novadgrāvji, susinātājgrāvji, 

kontūrgrāvji, ceļa grāvji); 

- viena īpašuma drenu sistēmas. 

3. Zemes vienības robežojas ar meliorācijas 

sistēmām un būvēm: 

- ar neregulētām valsts nozīmes 

ūdensnotekām; 

- ar regulētu valsts nozīmes ūdensnoteku; 

- ar koplietošanas ūdensnotekām; 

- ar viena īpašuma ūdensnotekām; 

- ar viena īpašuma drenu sistēmām. 

4. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas 

ekspluatācijas aizsargjoslas: 

- regulētai valsts nozīmes un 

koplietošanas ūdensnotekām – 10 m 

attālumā no ūdensnotekas krotes 

lauksaimniecības zemēs; 
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- regulētai valsts nozīmes un 

koplietošanas ūdensnotekām – atbērtnes 

pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8-

10 m attālumā no ūdensnotekas krotes 

meža zemēs. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādē jāievēro 

nosacījumi: 

 

1. Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un 

uzturēšanu paredzēt atbilstoši LR 2010.gada 

14.janvāra likuma “Meliorācijas likums“  

prasībām. 

2. Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt 

atbilstoši LR MK  2010.gada 03.augusta 

noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi“ 

prasībām. 

3. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju būvniecību veikt atbilstoši LR MK 

2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 

„Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi“ prasībām. 

4. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā 

norādīt: 

būvju un inženierkomunikāciju 

būvniecībai, pārbūvei, kā arī derīgo 

izrakteņu ieguvei un meža ieaudzēšanai 

meliorētajā zemē, ekspluatācijas 

aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, sagatavojot TIAN. 

Normatīvo aktu uzskaitījums TIAN 

netiek iekļauts, jo tā ir mainīga 

informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt 

meliorācijas sistēmas darbību, saskaņā 

ar Meliorācijas likumu nepieciešami 

VSIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi“ izdoti tehniskie 

noteikumi. 

5. Teritorijas plānojuma izstrādei 

nepieciešamie meliorācijas sistēmu plāni 

pieejami www.melioracija.lv sadaļā 

Meliorācijas digitālais kadastrs. 

6. Teritorijas plānojuma izstrādei 

nepieciešamie dati dgn vai shp formātos 

LKS-92 koordinātu sistēmā pieprasāmi 

ints.freibergs@zmni.lv. 

7. Plānojuma grafisko daļu iesniegt 

saskaņošanai dgn vai dwg formātos 

ints.freibergs@zmni.lv. 

8. Kontaktpersona: Liepājas sektora vadītājs 

Juris Gusts, Celtnieku ielā 36, Grobiņā. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

Vaiņodes novada 

dome 

18.02.2019.  

Nr. 2.1.12/2019/84 

Vaiņodes novada pašvaldība neizvirza nosacījumus 

“Priekules novada teritorijas plānojuma 2015-

2026. gadam grozījumi“ izstrādei, taču tie nedrīkst 

būt pretrunā ar Vaiņodes novada saistošajiem 

noteikumiem Nr. 4 “Vaiņodes novada teritorijas 

plānojuma 2013- 2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa”. 

Vaiņodes novada Teritorijas plānojums 2023-2024. 

Pieņemts zināšanai. 

http://www.melioracija.lv/
mailto:ints.freibergs@zmni.lv
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gadam pieejams Vaiņodes novada interneta vietnē 

www.vainodes.lv sadaļā Dome- Plānošanas 

dokumenti, kā arī interneta vietnē 

www.geolatvija.lv  
 

SIA BITE 

Latvija 

19.09.2019.  

Nr. LV1140-19 

BITE Tehniskais departaments nāk ar iniciatīvu 

paredzēt teritorijas plānojuma grozījumos punktu: 

 

“Visās apbūves teritorijās atļaut būvēt jaunus, 

pārbūvēt vai atjaunot vecos elektronisko sakaru 

tīklus, telekomunikāciju sakaru mastus un/vai 

torņus, tajā skaitā ierīkojot elektronisko sakaru 

tīklus, mobilo sakaru bāzes stacijas” 

 

Minētie precizējumi ir nepieciešami, lai varētu 

perspektīvā būvēt elektronisko telekomunikāciju 

sakaru tīklu mastus un/vai torņus, kā arī ierīkot 

elektronisko sakaru tīklus (mobilo sakaru bāzes 

stacijas) – gan jaunus, gan atjaunot/rekonstruēt 

esošos, kā arī tādējādi paātrinātu un atvieglotu 

elektronisko sakaru tīklu būvprojektu un 

ierīkošanas projektu izstrādi, neliekot attiecīgajā 

teritorijā mainīt tās lietošanas mērķi. 

 

Jebkuru jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 

BITE pārstāvi Mareku Noviku, mob.25544336, e-

pasts: Mareks.Noviks@bite.lv. 

 

Pieņemts zināšanai.  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

23.panta sestajā daļā noteikts: 

“Inženierkomunikāciju tīklus un objektus 

atļauts ierīkot jebkurā teritorijas 

plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, 

ievērojot šā likuma 7.panta 6.punktā 

minēto Ministru kabineta noteikumu un 

citu normatīvo aktu prasības.” 

Funkcionālās zonās teritorijas 

izmantošanas veidus nosaka Ministru 

kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, to 2.nodaļa 

noteiktas prasības visu teritoriju 

plānošanai un izmantošanai, t.sk. 

5.4.punkts : 

“5.Ja pašvaldības teritorijas plānojumā 

nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo 

un plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda 

izmantošana: 

5.4. inženierkomunikāciju tīklu un 

objektu izbūve;” 

 

Dabas 19.02.2019  Priekules novadā atrodas sekojošas īpaši Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN, 

http://www.vainodes.lv/
mailto:Mareks.Noviks@bite.lv
https://likumi.lv/ta/id/238807#p7
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aizsardzības 

pārvalde 

Nr. 4.8/834/2019-N aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT):  

1) Dabas liegumi „Blažģa ezers” (platība 463 ha) 

un „Ruņupes ieleja” (platība 607 ha);  

2) Dabas pieminekļi:  

 aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 

noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā 

noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija 

ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā 

arī 10 metru platā joslā no tā;  

 dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 38.1.apakšpunktam - 

laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 

un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu 

josla ap tiem.  

Dabas liegumam „Blažģa ezers” ir spēkā 

esošais Dabas aizsardzības plāns                        

2008.-2023.gadam; un dabas liegumam „Ruņupes 

ieleja” 2016.gadā izstrādāts dabas aizsardzības 

plāns, kas spēkā līdz 2026.gadam, un plānā 

iekļautos pasākumus un informāciju var izmantot 

informācija par mikroliegumu un 

dižkoku skaitu aktualizēta pēc situācijas 

uz 01.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 
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teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei (dabas 

aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs). 

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības 

likuma 8.panta otro daļu, Priekules novada 

teritorijas plānojumā uz doto brīdi atzīmēti 12 

mikroliegumi īpaši aizsargājamo sugu un īpaši 

aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Izstrādājot 

teritorijas plānojuma grozījumus, jāaktualizē 

informāciju par mikroliegumiem un saskaņā ar 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 

noteikumu Nr.940 ”Noteikumi par mikroliegumu 

izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 

aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 

noteikšanu” 53.punktu, izstrādājot pašvaldības 

teritorijas plānojumu, ievēro mikroliegumu 

izvietojumu un to aizsardzības un 

apsaimniekošanas prasības.  

Izstrādājot teritorijas plānojuma 

grozījumus, jāaktualizē informācija ar 

normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī 

ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, 

tajā skaitā jāiekļauj jauni normatīvie akti:  

 Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija 

noteikumi Nr.350“Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”;  

 Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija 

noteikumi Nr.353 "Kārtība, kādā  zemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvo aktu uzskaitījums teritorijas 

plānojuma grozījumu tekstā un TIAN 

netiek iekļauts 
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īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to 

zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem 

būtiskiem postījumiem, un minimālās 

aizsardzības pasākumu prasības postījumu 

novēršanai”.  

Informācija par ĪADT, mikroliegumiem un 

dabas pieminekļiem ir pieejama Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības 

sistēmā “OZOLS” (http://ozols.daba.gov.lv/pub/) 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas datu 

pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu 

aktualizācijas un informācijas aprites kārtību. Ja 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 

nepieciešama papildu kartogrāfiska informācija par 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 

mikroliegumiem Priekules novadā, lūdzam 

sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas 

datu nodaļas vadītāju Jāni Kotānu, tālr. 29191498, 

e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv.  

Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā 

informācija par aizsargājamiem kokiem 

(dižkokiem), Dabas datu pārvaldības sistēmā 

“OZOLS” ir mainīga; informācija par 

dižakmeņiem nav pilnīga un nav aktualizēta; kā arī 

par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas 

sasniedzis Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus un 

jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 

38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc 

iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos prasību - veikt aizsargājamo 

koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes 

vienībās, kurās tiek izstrādāts plānojums, zemes 

ierīcības plāns, meža inventarizācija, visa veida 

projektēšama un tam sekojošā būvniecība, lai pēc 

iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek 

ievērotas iepriekš minēto Ministru kabineta 

noteikumu Nr.264  8.nodaļā noteiktās prasības 

dabas pieminekļu aizsardzībai.  
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Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

AS “Latvijas 

valsts meži” 

Dienvidkurzemes 

reģions 

21.02.2019.  

Nr.  4.1-

2_01u8_101_19_138 

Lūdzam   precizēt un papildināt “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos”  punktu  

3.2.8. “Mežu teritorija”: 

1. Precizēt 1. punktu ar šādu skaidrojumu 

 

 

 

 

Nav ņemts vērā, jo ir pretrunā ar 30.04.2013. 
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- mežu teritorijas ir noteiktas meža 

zemēs, ietverot purvu teritorijas, lai 

nodrošinātu apstākļus meža galveno 

funkciju - mežsaimnieciskās darbības, 

rekreācijas un dabas aizsardzības 

īstenošanai. Mežu teritoriju galvenais 

izmantošanas veids ir mežsaimniecība 

un kokmateriālu sagatavošana, meža 

infrastruktūras izbūve un uzturēšana, 

dabas aizsardzība, kā arī ar 

mežsaimniecību un kokmateriālu 

sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 

2. Papildināt 3. punktu  ar sekojošiem 

papildizmantošanas veidiem: 

- lauksaimnieciska teritorijas 

izmantošana (tai skaitā, ilggadīgi 

kultivēto ogu stādījumu ierīkošana); 

- derīgo izrakteņu izpēte un ieguve. 

3. Mežu teritorijā atļauta esošo autoceļu 

pārbūve un jaunu autoceļu būvniecība, 

inženierkomunikāciju tīklu un objektu 

izbūve. 

4. Meža zemju izmantošanu, 

apsaimniekošanu un transformāciju 

veic saskaņā ar Meža likuma un citu 

normatīvo aktu prasībām. 

5. Mežu apsaimniekošanas juridiskais 

pamats ir mežu ierīcības un 

apsaimniekošanas projekts. 

6. Pašreizējā redakcijā, kā funkcionāla 

MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 4.11.sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 2.-6.punktu - nav ņemts vērā, jo ir 

pretrunā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 

240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 

4.10.sadaļu. 

TIAN punktu numerācija teritorijas 

plānojuma rozījumos atšķirsies, jo TIAN tiek 

izstrādāts TAPIS sistēmā. 

Teritorijas plānojumā netiek iekļauts 

normatīvo aktu uzskaitījums. 

Mežu funkcionālajā zonā galvenie un 

papildizmantošanas veidi noteikti saskaņā ar 

MK noteikumu Nr. 240 prasībām 

(4.11.punkts un citi), t.sk. neparedz purvu 

izdalīšanu atsevišķi 
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zona, nav izdalīta purvu teritorija. 

Iesakām to izdalīt atsevišķi, vai arī 

purvus iekļaut mežu teritorijas zonās, 

kur atļautie izmantošanas veidi:  

- lauksaimnieciska izmantošana (tai 

skaitā, ilggadīgi kultivēto ogu 

audzēšana); 

- mežsaimnieciska izmantošana; 

- derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, 

sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) 

izpēte un ieguve. 

Papildināt punktu 3.2.9. “Lauksaimniecības 

teritorija”, 4. Papildizmantošana lauksaimniecības 

teritorijā ar  sekojošu veidu: 

- derīgo izrakteņu izpēte un ieguve. 

  “Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-

2026. gadam” (Paskaidrojuma raksts)  punkta 2.9.” 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” sadaļa 

“Risinājumi”, kurā tiek paredzēts, ka derīgo 

izrakteņu ieguve pagasta teritorijā ir atļauta 

funkcionālajā zonā, Rūpnieciskā apbūves 

teritorijas (R2), ir pretrunā ar “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem”, kas 

paredz, ka derīgo izrakteņu ieguve ir viens no 

meža un lauksaimniecības teritorijas 

papildizmantošanas veidiem. 

Teritorijas plānojumā noteikt, ka ir atļauta 

nemeliorēto, lauksaimniecībā neizmantoto zemju 

apmežošana. Meliorētās zemēs apmežošana ir 

atļauta, ja visapkārt lauksaimniecības teritorijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mežu funkcionālajā zonā galvenie un 

papildizmantošanas veidi noteikti saskaņā ar 

MK noteikumu Nr. 240 prasībām 

(4.11.punkts un citi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 



33 
 

atrodas mežs un tā ir grūti pieejama, nav 

piebraucamā ceļa un ir saņemti VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

tehniskie noteikumi. 

 

VAS “Latvijas 

valsts radio un 

televīzijas 

centrs” 

04.02.2019. 

Nr.30FAD.04-

01/15/01/283 

Priekules novadā LVRTC ir izbūvējusi elektronisko 

sakaru tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūru. Iesaku 

Priekules novada Teritorijas plānojumos paredzēt vietu 

EST infrastruktūras izbūvei gar ielām un autoceļiem 

līdz reģiona nozīmīgiem objektiem (ēkām). 

Priekules novada teritorijas plānojuma 

precizēšanai LVRTC sniedz sekojošu informāciju 

par esošo un plānoto LVRTC EST infrastruktūru 

Priekules novada teritorijā: 

1. LVRTC izbūvētā platjoslas EST infrastruktūra 

(kabeļu kanalizācija) Priekules novada teritorijā: 

2. 1. No Priekules novada robežas pa autoceļu 

P106 līdz pagriezienam uz Virgu, tālāk līdz 

piekļuves punktam "Virgas skola", Virga, 

Virgas pagasts; 
1. 2. No pagrieziena uz Virgu no autoceļa P106, gar 

autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu 

V1208, gar autoceļu V1208 līdz krustojumam ar 

autoceļu V1210, gar autoceļu V1210 līdz piekļuves 

punktam Paplaka, "Virgas pagasta padome", 

Paplaka, Virgas pagasts;  
1. 3. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar 

autoceļu V1208 līdz krustojumam ar autoceļu 

V1206, gar autoceļu V1206 līdz piekļuves punktam 

“Kultūras nams”, Bunka, Bunkas pagasts.  
2. Informēju, ka patreiz būvprojekta izstrādes 

stadijā ir sekojoša LVRTC platjoslas EST 

GD esošā un plānotā EST infrastruktūra 

netiek attēlota, jo tiek izmantoti ģeotelpiskie 

dati ar mēroga 1:10 000 noteiktību.  

 

 

Ņemts vērā, informācija iekļauta TIAN 

(10.pielikums) 
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infrastruktūra Priekules novada teritorijā (plānotais 

izbūves termiņš 2019. gads): 
2. 1. No autoceļu P106 un V1208 krustojuma, gar 

autoceļu P106 līdz krustojumam ar autoceļu 

V1206, gar autoceļu V1206 līdz krustojumam ar 

autoceļu P114, gar autoceļu P114 līdz Gramzdas 

ciemam, Gramzdas pagasta pārvaldei;  
2. 2. No autoceļu V1206 (Liepājas iela), P114 

(Aizputes iela) un Galvenās ielas krustojuma, 

Priekules pilsētā, pa Galveno ielu līdz Saules ielai, 

pa Saules ielu līdz Kalēju ielai, pa Kalēju ielu līdz 

Tirgoņu ielai, pa Tirgoņu ielu līdz Ūdens ielai; no 

Tirgoņu / Brīvības ielas krustojuma pa Brīvības 

ielu līdz autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz 

autoceļam P106, gar autoceļu P106 līdz Priekules 

novada un Vaiņodes novada robežai.  
3. Informēju, ka patreiz LVRTC plāno jaunas 

platjoslas EST infrastruktūras izbūvi Priekules 

novada teritorijā (plānotais būvniecības termiņš 

2019.- 2020. gads): 
3. 1. No Gramzdas pagasta pārvaldes līdz 

autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz autoceļam 

V1218, gar autoceļu V1218 līdz Priekules novada 

un Grobiņas novada robežai. 

Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru gar 

šajā vēstulē norādītajiem autoceļiem Priekules novadā, 

lūdzam paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par 

visiem plānotajiem norādīto autoceļu remonta vai 

rekonstrukcijas darbiem Priekules novada teritorijā, kā 

arī pieprasīt LVRTC tehniskos noteikumus šo darbu 

veikšanai. 

Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības 
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būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, lai tiktu nodrošināta 

ierīkoto komunikāciju aizsardzība. Ja šie būvdarbi 

neietekmēs plānotos LVRTC darbus EST 

infrastruktūras ierīkošanai un esošo LVRTC 

komunikāciju saglabāšanu, LVRTC sniegs informāciju, 

ka būvdarbiem un ielas vai autoceļa rekonstrukcijai 

tehniskie noteikumi netiek izvirzīti.  
Papildus norādu, ka veicot rakšanas darbus Priekules 

novadā iepriekš minētajās esošo LVRTC EST trašu 

atrašanās vietās, ir jāsaņem no LVRTC darbu atļauja, 

kā arī par šiem darbiem ir jāinformē LVRTC tīkla 

vadība daļu ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš zvanot 

pa tālr. 67029540. 

AS “Latvijas 

Dzelzceļš” 

21.02.2019. Nr. DN-

6.3.1/49-2019 

1. Gar publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes 

dzelzceļa infrastruktūras iecirkni Jelgava – Liepāja 

(Bunkas pagastā) noteikt: 

 Dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslu 100 m 

no malējās sliedes; 

 Aizsargjoslu gar dzelzceļiem, pa kuriem 

pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas 

ķīmiskās vielas un produktus 50 m no 

malējās sliedes; 

2.Valsts publiskās lietošanas  dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā (dzelzceļa 

iecirkņi valsts robeža-Priekule-valsts robeža, 

Liepāja-Priekule) noteikt vienotu funkcionālo 

izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas 

(TR), neplānot/neattēlot ceļus, kas nav pašvaldības 

ielas, valsts autoceļi vai ceļa servitūti. 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemts vērā, iestrādāts GD 
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Papildus informējam, ka publiskās lietošanas 

reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras 

iecirknī valsts robeža-Vaiņode-Priekule-valsts 

robeža dzelzceļa kustība ir pārtraukta, bet tas nav 

izslēgts no 20.10.1998. MK noteikumiem Nr.411 

“Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes 

dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu”. 

Pieņemts zināšanai, Paskaidrojuma 

rakstā transporta attīstības plānā 

dzelzceļa līnija attēlota kā atjaunojams 

dzelzceļš 

SIA “Latvijas 

mobilais 

telefons” 

21.02.2019. Nr. 

254/ZN 

Priekules novada teritorijā atrodas SIA “Latvijas 

Mobilais Telefons” piederoši nekustamie īpašumi: 

- Kadastra Nr. 6458 001 0455, adrese: 

“Sakarnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules 

novads, zemes gabals un uz tā esošas būves 

– radiotornis un aparatūras konteiners; 

- Kadastra Nr. 6498 001 0500, adrese: 

“Sakarnieki”, Virgas pagasts, Priekules 

novads, zemes gabals un uz tā esošas būves 

– radiotornis un aparatūras konteiners. 

Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar 

telekomunikāciju tīklu līnijām. 

Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā 

noteikto – nodrošināt publisko elektronisko sakaru 

tīklu darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas 

likumā noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un 

objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, 

ierosinām, paredzēt iespēju Priekules novada 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 
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teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publisko 

elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un 

inženierkomunikācijas, publisko elektronisko 

sakaru iekārtas un ar to saistītās  

inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot 

esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu un 

piebraucamo ceļu tuvumā. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to 

objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un 

antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām 

Priekules novada TPL noteikt, ka apbūves 

teritorijās, kur atļautā izmantošana ir 

inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros 

ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu 

masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā 

platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi – 

jaunveidojamā  zemesgabala  minimālā platība un 

apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais 

augstums m) nav attiecināmi uz inženiertehniskās 

apgādes tīkliem un to objektiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

Veselības 

inspekcija 

22.02.2019. Nr. 4.6.1.-

10. /3141/ 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā: 

1. Ievērot LR spēkā esošos normatīvos 

aktus teritorijas attīstības plānošanas jomā, t.sk. LR 

13.10.2011. „Teritorijas attīstības plānošanas 

likums”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

 

Pienemts zināšanai. 
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noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) 

prasības.  

2. Plānojot teritoriju, ievērot līdzvērtīgu 

iespēju principu, kas paredz iespēju visiem 

sabiedrības locekļiem (t.sk. personām ar kustību 

traucējumiem, ratiņkrēslu lietotājiem) līdzvērtīgu 

pieejamību publiskai ārtelpai, mājokļiem, 

publiskām būvēm, t.sk. mācību un ārstniecības 

iestādēm atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 3.punkta 

prasībām. 

3. Noteikt visa veida esošās un 

projektējamās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likuma prasībām, t.sk. aizsargjoslas ap ūdens 

ņemšanas vietām, sanitārās aizsargjoslas un 

ekspluatācijas aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem. 

Ap ūdens ņemšanas vietām norādīt stingrā režīma, 

bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas atbilstoši 

20.01.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.43 

„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

43) prasībām. Aizsargjoslas nav jānosaka ap 

urbumiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens 

ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie 

ūdens lietotāji (fiziskas personas). Teritorijas 

plānojuma grafiskā daļā attēlot aizsargjoslu 

robežas Aizsargjoslas likuma 33.panta 10.punktā 

norādīto aizsargjoslu veidiem. 

Plānojot teritorijas izmantošanu un apbūvi, 

ņemt vērā Aizsargjoslu likumā noteiktos darbības 

aprobežojumus aizsargjoslās.  

 

 

Pienemts zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD. 
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4. Plānojot publiskās ārtelpas, publiskās 

atpūtas vietas un piekļuvi peldvietām, ievērot 

Noteikumu Nr. 240, 9.apakšsadaļas „Publiskās 

ārtelpas plānošana” prasības. 

Atpūtas vietās plānot vietas papildu tualešu 

izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā un 

paredzēt iespēju īslaicīgu lielas ietilpības 

autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā 

paredzamo apmeklētāju skaitu. 

5. Teritorijas plānojumā norādīt publiskās 

peldvietas un atpūtas vietas pie publiskajiem 

ūdeņiem atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 69.punkta 

prasībām. Ieteicams norādīt plānoto peldvietu 

teritorijas, izvērtējot pašvaldības teritorijā esošo 

peldvietu apmeklējumu tendences un iespējas 

nepieciešamo labiekārtojumu veikšanai. 

6. Plānojot zemes vienības robežu 

pārkārtošanu un jaunu zemes vienību veidošanu, 

paredzēt Noteikumu Nr. 240 – 3.apakšsadaļas 

„Jaunu zemes vienību veidošana un robežu 

pārkārtošana” prasību ievērošanu.  

Minimālos attālumus starp būvēm plānot 

ievērojot izsauļojuma, apgaismojuma prasības, 

ievērojot LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” 

3.5.apakšnodaļas „Prasības dzīvojamo ēku 

izvietošanai teritorijā” un 3.6.apakšnodaļas „Telpu 

insolācija un dabiskais apgaismojums” prasībām. 

Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku 

turēšanai paredzētas būves (turpmāk -Būves), 

minimālos attālumus no dzīvojamās un publiskās 

 

 

 

Ņemts vērā, izstrādājot TIAN un GD 

 

 

 

Ņemts vērā, izstrādājot TIAN un GD 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD. 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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apbūves līdz Būvēm noteikt atbilstoši Noteikumu 

Nr. 240, 7.8. „Būves dzīvniekiem” prasībām. 

Plānojot vēja elektrostaciju izvietojumu, 

ievērot Noteikumu Nr. 240, 8.3.apaksšadaļas 

prasības. 

Plānojot apbūves teritorijas aizsargjoslās ap 

kapsētām, ievērot 29.12.1998. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām 

noteikšanas metodika” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

502) prasības. Jaunas dzeramā ūdens ņemšanas 

vietas plānot ārpus sanitārās aizsargjoslas ap 

kapsētu atbilstoši Noteikumu Nr. 502, 11.punkta 

prasībām. Vietās, kur nav iespējams izvietot 

dzeramā ūdens ņemšanas vietas ārpus kapsētas 

sanitārās aizsargjoslas, paredzēt veikt iespējamās 

dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās 

aizsargjoslas aprēķinus (arī ūdens ņemšanas 

vietām, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens 

ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie 

ūdens lietotāji) un, ņemot vērā aprēķinus, ūdens 

ņemšanas vietas plānot tā, lai kapsēta neatrodas 

plānotās ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās 

aizsargjoslas robežās atbilstoši Noteikumu Nr. 43 , 

7.2.p. prasībām. 

Novada pašvaldībai ir tiesības Teritorijas 

plānojumā noteikt papildus aprobežojumus 

aizsargjoslu ap kapsētām apbūvei un izmantošanai 

atbilstoši Noteikumu Nr.502., 11.
1
punktam. 

 

7. Teritorijas plānojumā  ievērot prasības 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN un GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 
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aizsardzībai pret trokšņiem un piesārņojumu 

atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 7.9.apakšnodaļas 

prasībām.  

Plānojot lielas inženierbūves, transporta un 

loģistikas objektus, rūpnieciskās ražošanas un 

pārstrādes uzņēmumus, biogāzes koģenerācijas 

stacijas, paredzēt pasākumus šādu objektu 

negatīvās ietekmes mazināšanai uz apkārtējām 

teritorijām un noteikt tādu transporta plūsmas 

organizāciju, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un 

publiskās apbūves teritorijas. 

Teritorijas plānojumā var noteikt 

minimālos attālumus starp potenciālajiem 

piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un 

publisko apbūvi, tūrisma un rekreācijas objektiem.  

Jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves 

teritorijas plānot vietās, kur autoceļu, dzelzceļu, kā 

arī piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz 

normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktos 

piesārņojuma robežlielumus.  

Paredzēt vides trokšņa robežlielumu 

ievērošanu apbūves teritorijās atbilstoši 

07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 

„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

(turpmāk – Noteikumi Nr. 16) prasībām. Novada 

pašvaldība var noteikt zemāku vides trokšņa 

robežlielumu atsevišķās apbūves teritorijās 

Noteikumos Nr. 16 noteiktajā kārtībā.  

8. Plānojot satiksmes infrastruktūru, ievērot 

Noteikumu Nr. 240, 6.apakšnodaļas „Transporta 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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infrastruktūras plānošana” prasības. Plānojot 

jaunas autostāvvietas, ievērot Noteikumu Nr. 240, 

10.apakšnodaļas „Transportlīdzekļu novietošana” 

prasības. 

9. Inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu 

novadā plānot  atbilstoši Noteikumu Nr.240 – 

8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un 

objekti” prasībām. 

Apbūves teritorijās plānot pieslēgumu 

kopīgajiem centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem 

vai plānot lokālo ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu 

Nr.240, 8.1.apakšsadaļas „Ūdensapgāde” 

prasībām. 

Paredzēt dzeramā ūdens kvalitātes 

atbilstības nodrošināšanu 14.11.2017. Ministru 

kabineta  noteikumos Nr. 671 „Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 

monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām 

prasībām visā novada teritorijā. 

Notekūdeņu savākšanu un 

apsaimniekošanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 

240, 8.2.apakšsadaļas „Notekūdeņu savākšana” 

prasībām. Plānojot lokālo notekūdeņu savākšanas 

sistēmu, ievērot LBN 223-15 „Kanalizācijas 

būves”  un LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads 

un kanalizācija” prasības.  

Lietus notekūdeņu novadīšanu apbūves 

teritorijās plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 

8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas 

sistēmas” prasībām. 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

Nav ņemts vērā, nav teritorijas grozījumu 

plānojuma uzdevums 

 

 

 

Nav ņemts vērā, nav teritorijas plānojuma 

grozījumu uzdevums 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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10. Plānot atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.  

Atkritumu savākšanas vietas plānot atbilstoši 

Noteikumu Nr. 240, 8.5.apakšsadaļas prasībām. 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

Durbes novada 

dome 

26.02.2019.  

Nr.2.1.4/278e 

Informējam, ka Durbes novadam ir spēkā esošs 

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-

2025.gadam Grafiskā daļa, Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi. Tie pieejami 

telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS) un 

pašvaldības mājas lapā. Lūdzam, vadīties pēc šiem 

noteikumiem un grafiskās daļas, kas skar Jūsu 

novadu. 

Pieņemts zināšanai. 

Satiksmes 

ministrija 

28.02.2019. Nr. 15-

01/659 

Satiksmes ministrija sniedz šādus 

nosacījumus un informāciju Priekules novada 

teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam 

(turpmāk – Plānojums) grozījumu izstrādei: 

1. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, lūdzam 

ievērot likuma „Par aviāciju” 41.pantā noteiktās 

prasības par gaisa kuģu lidojumiem potenciāli 

bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, 

izvietošanu un apzīmēšanu.  

2. Plānojumā transporta infrastruktūru plānot 

atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. 

 

 

 

 

 

Transporta attīstības plāns iekļauts 

Paskaidrojuma rakstā 
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noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(turpmāk – Noteikumi Nr.240)  6.nodaļā 

“Transporta infrastruktūras plānošana” 

iekļautajām prasībām, tajā skaitā Plānojumā 

ietverot transporta attīstības vispārīgu plānu. 

3. Teritorijas attīstību (funkcionālo zonējumu) 

plānot, rēķinoties ar esošajiem valsts nozīmes 

transporta infrastruktūras objektiem un to radīto 

ietekmi, neparedzot jaunu dzīvojamo apbūvi tiešā 

valsts autoceļu tuvumā. Lūdzam ņemt vērā, ka 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizsargjoslas gar 

autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai 

samazinātu autoceļu un dzelzceļu negatīvo 

ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu 

ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no 

apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un 

autoceļu pārbūvei. 

4. Ja tiek noteiktas jaunu ciemu robežas gar 

valsts autoceļiem, aicinām tās  noteikt ne tuvāk 

par valsts autoceļa aizsargjoslu, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu dzīves vidi un būtu nodrošināti 

apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus 

aizsardzībai pret transporta radīto troksni. 

5. Attiecībā uz sakaru jomu Satiksmes 

ministrija lūdza un VAS „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs”  (turpmāk – LVRTC) sniedza 

šādu informāciju par esošo un plānoto LVRTC 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, izstrādājot TIAN un GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netiek noteikti jauni ciemi 

 

 

 

 

 

 

5. GD netiek attēlotas, jo nav pieejami 

ģeotelpiskie dati, grafiskā daļa izstrādāta 

atbilstoši mēroga precizitātei 1: 10 000 
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elektronisko sakaru tīkla (turpmāk – EST) 

infrastruktūru Priekules novada teritorijā: 

5.1.LVRTC izbūvētā platjoslas EST 

infrastruktūra (kabeļu kanalizācija) 

Priekules novada teritorijā: 

5.1.1. No Priekules novada robežas pa 

autoceļu P106 līdz pagriezienam uz 

Virgu, tālāk līdz piekļuves punktam 

"Virgas skola", Virga, Virgas pagasts; 

5.1.2. No pagrieziena uz Virgu no autoceļa 

P106, gar autoceļu P106 līdz 

krustojumam ar autoceļu V1208, gar 

autoceļu V1208 līdz krustojumam ar 

autoceļu V1210, gar autoceļu V1210 

līdz piekļuves punktam Paplaka, 

"Virgas pagasta padome", Paplaka, 

Virgas pagasts; 1.3. No autoceļu P106 

un V1208 krustojuma, gar autoceļu 

V1208 līdz  krustojumam ar autoceļu 

V1206, gar autoceļu V1206 līdz 

piekļuves punktam “Kultūras nams”, 

Bunka, Bunkas pagasts. 

5.2.Būvprojekta izstrādes stadijā esošā LVRTC 

platjoslas EST infrastruktūra Priekules  

novada teritorijā (plānotais izbūves termiņš 

2019. gads): 
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5.2.1. No autoceļu P106 un V1208 

krustojuma, gar autoceļu P106 līdz 

krustojumam ar autoceļu V1206, gar 

autoceļu V1206 līdz krustojumam ar 

autoceļu P114, gar autoceļu P114 līdz 

Gramzdas ciemam, Gramzdas pagasta 

pārvaldei; 

5.2.2. No autoceļu V1206 (Liepājas iela), 

P114 (Aizputes iela) un Galvenās ielas 

krustojuma, Priekules pilsētā, pa 

Galveno ielu līdz Saules ielai, pa Saules 

ielu līdz Kalēju ielai, pa Kalēju ielu līdz 

Tirgoņu ielai, pa Tirgoņu ielu līdz 

Ūdens ielai; no Tirgoņu / Brīvības ielas 

krustojuma pa Brīvības ielu līdz 

autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz 

autoceļam P106, gar autoceļu P106 līdz 

Priekules novada un Vaiņodes novada 

robežai. 

5.3.LVRTC plānotā jaunas platjoslas EST 

infrastruktūras izbūve Priekules novada 

teritorijā (plānotais būvniecības termiņš 

2019.- 2020. gads): 

5.3.1. No Gramzdas pagasta pārvaldes līdz 

autoceļam P114, gar autoceļu P114 līdz 

autoceļam V1218, gar autoceļu V1218 
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līdz Priekules novada un Grobiņas 

novada robežai. 

6. Vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību 

atbilstoši Eiropas Savienības dokumentos 

noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno 

mobilo elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās 

paaudzes 5G) tīklu attīstību tuvākajā nākotnē, 

aicinām Priekules novada pašvaldību sadarboties 

ar elektronisko sakaru komersantiem un 

pieprasījuma gadījumā rast risinājumu vietas 

nodrošināšanā minētās elektronisko sakaru 

infrastruktūras izvietošanai pašvaldības teritorijā  

(piemēram, kabeļu izvietošanai kanalizācijā, 

“mazo šūnu” iekārtu izvietošanai, piemēram, pie 

apgaismojuma stabiem utt.). Iesakām Priekules 

novada teritorijas plānojumos paredzēt vietu arī 

elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei 

gar ielām un pašvaldību ceļiem līdz reģionam 

nozīmīgiem objektiem (ēkām u.c.). 

 

AS “Latvijas 

valsts ceļi” 

01.03.2019.  

Nr. 4.4.4/ 2518 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Liepājas 

nodaļa (turpmāk - VAS „LVC”) Priekules 

novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026. 

g. GROZĪJUMU izstrādei izvirza sekojošus 

nosacījumus: 

1) apbūves teritoriju (jauno, 

rekonstruējamo vai paplašināmo esošo) 

 

 

 

 

 

 

1) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 

plānojumu 
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saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot 

“pakāpeniskuma” principu, tas ir - tiešos 

pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību 

(galvenokārt) vai valsts vietējiem 

autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu 

kopīgā skaita samazināšanu un 

savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas 

uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. 

Jaunu pieslēgumu plānošana reģionālajiem 

ceļiem - tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir 

saistīts ar esošā transporta tīkla 

pārplānošanu plašākā apkārtnē un atbilst 

prasībām, kas izvirzītas MK Noteikumos 

Nr. 505. (07.07.2008.)„Noteikumi par 

pašvaldību, komersantu un māju ceļu 

pievienošanu valsts autoceļiem”; 

2) teritorijas plānojumā īpaši (ar 

noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un 

attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē 

teritorijas tieši blakus 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; 

3)  servisa objektus plānot tikai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) GD netiek attēlotas, jo nav informācijas 

un priekšlikumu par jaunām pieslēguma 

vietām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, jauni servisa objekti nav plānoti 
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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 

reģionālajiem autoceļiem apbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem plāno 

Satiksmes ministrija un/vai VAS „LVC”, 

saskaņot individuāli; 

4)  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 MK Noteikumi Nr. 16. (07 

01.2014.) „Trokšņu novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” prasības; 

5) plānojumā (neatkarīgi no teritoriju 

plānotās izmantošanas veida) autoceļu 

aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves 

izvietošanas pieļaujamais tuvākais 

attālums no autoceļa ass, ir jāiezīmē arī 

plānojuma grafiskās daļas plānotās 

izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, 

un saistošajos noteikumos jāietver punkts 

par jaunas apbūves plānošanas liegumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, aizliegumus nosaka 

Aizsargjoslu likums 
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autoceļu aizsargjoslās; 

6) plānojumā izvērtēt iespēju, ka tie 

autoceļi, kuri kalpo vienīgi prioritāru 

novada vajadzību nodrošināšanai (vietējiem 

iedzīvotājiem un uz vietējiem objektiem 

orientētiem tūristiem) būtu jāpārņem 

pašvaldības pārvaldījumā un uzturēšanā 

ar mērķi izmantot savas īpašumtiesības to 

remontu plānošanā, komunikāciju 

izvietošanā un galvenais – finanšu resursu 

piesaistīšanā; 

7) izvirzīt transporta infrastruktūras 

attīstības prioritātes un definēt noteiktu 

attīstības perspektīvu. Izstrādāt kārtību, kas 

nosaka objektīvus kritērijus, pie kuriem 

pieļaujamas atkāpes no nospraustiem 

stratēģiskās attīstības mērķiem; 

8) plānojuma risinājumus balstīt uz 

iepriekš izstrādātiem plānošanas 

dokumentiem (det. plān., ter. plān.), vēlreiz 

analizējot to aktualitāti ceļu satiksmes jomā 

un integrējot tos jaunajā, grozītajā 

teritorijas plānojumā; 

9) teritorijas plānojumā ietilpstošajiem 

apbūves saistošajos noteikumos jāietver 

nosacījumi, kuri nodrošina LR 

„Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts 

Pieņemts zināšanai, jautājums risināms ārpus 

teritorijas plānojuma risinājumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporta attīstības plāns iekļauts 

Paskaidrojuma rakstā, bet transporta 

attīstības prioritātes noteiktas pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentos – 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Attīstības 

programmā. Jaunas Attīstības programmas 

izstrāde Priekules novadam līdz 

administratīvi teritoriālās reformas 

pabeigšanai ir apturēta atbilstoši VARAM 

norādījumiem  

 

Teritorijas plānojuma grozījumi istrādāti 

atbilstoši darba uzdevumam 

 

Pieņemts zināšanai 
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autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo 

īpašumu zemju izmantošanu autoceļu 

rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās 

noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par 

zemes izmantošanu. 

10) veidot iestrādes, lai nākotnē, 

izmantojot pašvaldību (būvvaldes) tiesības, 

sagatavotu speciālus reklāmas izvietošanas 

nosacījumus pie valsts un pašvaldības 

autoceļiem dažādos pagastos un dažādās 

teritorijās, šādi nosakot prasības tieši 

dizainam, stilam un kvalitatīvai vēstījuma 

uztverei; 

11) jebkura ar valsts autoceļiem saistītā 

teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā 

papildus precizējoša informācija 

iegūstama VAS „LVC” Liepājas nodaļā: 

Ūliha ielā 44, Liepājā, tālr. 63423832. 

Atbildīgā amatpersona, ar kuru kontaktēties 

plānošanas jautājumos ir Liepājas nodaļas 

satiksmes organizācijas inženieris Anrijs 

Balčus, e-pasts: anrijs.balcus@lvceli.lv; 

12) atzinums par izstrādāto teritorijas 

plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms 

par LVC saskaņojumu) jāsaņem VAS 

„LVC” Liepājas nodaļā, Ūliha ielā 44, 

Liepājā, tel. 634 23832. 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai, nav teritorijas plānojuma 

grozījumu uzdevums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai 

mailto:anrijs.balcus@lvceli.lv
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13) izstrādāto plānojumu iesniegt 

saskaņošanai VAS „LVC” Liepājas nodaļā. 

Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam 

plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS 

"Latvijas Valsts ceļi" gan rastra, gan 

vektordatu failu formātā. 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionālā 

kultūras 

mantojuma 

pārvalde 

01.03.2019. Nr.05-

05/1054 

1. INFORMĀCIJA. 

1.1. Priekules novadā atrodas 50 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., tajā skaitā: 48 

arheoloģiskie, 1 arhitektūras un 1 mākslas 

piemineklis (1.pielikumā – izraksts no valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra). 

1.2. Pārvalde veic darbu valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā un 

digitalizācijā, ņemot vērā VZD datu 

publicēšanas portālā www.kadastrs.lv 

pieejamo informāciju. Pielikumā nosūtām 

kartogrāfisko materiālu ar precizētām 

Priekules novada kultūras pieminekļu 

atrašanās vietām dgn formātā. 

1.3. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot 

 

 

Pieņemts zināšanai, informācija iekļauta 

TIAN atbilstoši NKMP mājas lapā pieejamai 

informācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, informācija izmantota Grafiskās 

daļas sagatvošanā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 

http://www.kadastrs.lv/
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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. 

1.4. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 

8. pantu aizsardzības zona ap valsts 

aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku 

teritorijās noteikta 500 m, ja aizsardzības 

zona nav noteikta īpaši.  

1.5. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības 

zonās drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

1.6. Informējam, ka ir uzsākta dokumentācijas 

sagatavošana par objekta Kalētu – Krūtes 

majorāta 3 robežas stabi iekļaušanu valsts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

Pieņemts zināšanai, pašvaldībā nav saņemta 

informācija 
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aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Kartogrāfiskais materiāls ar precizētu minētā 

objekta atrašanās vietu tiks nosūtīts atsevišķi 

pēc tā iekļaušanas valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā. 

 

2. NOSACĪJUMI. 

2.1. Kultūras pieminekļu, izņemot arheoloģisko 

pieminekļus, un to aizsardzības zonu 

teritorijās plānojama tāda saimnieciskā 

darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina 

kultūras pieminekli vai nepazemina 

kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras 

pieminekļa vērtību, respektējot šīs 

kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko 

izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu 

sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, 

būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). 

Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu 

aizsardzības zonā plānojama, saglabājot 

kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī 

nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.2. Īpašu uzmanību pievērst atļautās 

izmantošanas un apbūves parametru 

nosacījumiem teritorijas plānojumā 

noteiktajās funkcionālajās zonās, kas atrodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts TIAN 
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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 teritorijās nav 

pieļaujama jaunu objektu būvniecība un 

karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi 

ar zemes reljefa pārveidošanu 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts GD un TIAN 

(8.pielikums) 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā 
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noteikumos ietverami nosacījumi: 

 kultūras pieminekļu aizsardzībai un 

izmantošanai;  

 kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un 

teritoriju, ainavu 

aizsardzībai un 

pārvaldībai. 

2.6. Ņemot vērā, ka Pārvaldē tiek veikta kultūras 

pieminekļu teritoriju digitalizācija un 

pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu 

precizēšana, arī pēc novada 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 

novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 

  

3. IETEIKUMI. 

3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap 

novadā esošiem kultūras pieminekļiem 

ieteicams izstrādāt individuālas aizsardzības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā, iestrādāts  TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai, nav šo TPG uzdevums 
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zonas. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā 

izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli 

ļautu racionālāk plānot teritorijas 

izmantošanu un precizēt ar kultūras 

pieminekļa aizsardzību saistītos 

apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības 

zonas izstrādājamas atbilstoši MK 

19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras 

pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 

noteikšanas metodika. 

3.2. Ieteicams Teritorijas plānojumā apzināt 

pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās 

ainavas un objektus, kam piemīt 

kultūrvēsturiska vērtība – ainaviski vērtīgas 

kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, 

ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas u.c., kas 

nav iekļautas spēkā esošajā Valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 

sadarbībā ar Pārvaldi izvērtēt šo objektu 

atbilstību vietējās nozīmes kultūras 

pieminekļu statusam, ievērojot gorījumus 

likumā “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”. Plānojot šādu objektu 

piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt 

novada teritorijas kultūras mantojuma 

potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai un ņemts vērā, noteikta 

un GD attēlota teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem - ainaviski vērtīgā teritorija 

“Vārtājas ieleja”, TIAN iekļauti nosacījumi 

tās izmantošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un 

izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3.  Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu 

novada teritorijā iesakām konsultēties 

Kurzemes reģionālajā nodaļā 

(tālr.63321955), bet jautājumos par kultūras 

pieminekļu teritoriju precizēšanu – Pārvaldes 

Arheoloģijas un vēstures daļā 

(tālr.67228503) un Arhitektūras daļā 

(tālr.67223328). 

 

 

 

 

Pieņemts zināšanai. 

Vides 

pārraudzības 

valsts birojs 

12.03.2019 
 

Priekules novada teritorijas plānojuma 

grozījumiem 2015.-2026. gadam Stratēģiskais 

novērtējums nav nepieciešams. 

 

Pieņemts zināšanai. 

Grobiņas novada 

dome 

13.03.2019. Nr. 

2.1.14./286 
Izstrādājot Priekules novada teritorijas 

plānojuma grozījumus, plānojot novada pierobežas 

teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt 

pārrobežu piesārņojumu, kā arī cita vieda ietekmi, 

paredzēt saskaņojumu ar Grobiņas novada 

pašvaldību. Papildus lūdzam plānojuma 

kartogrāfiskajā materiālā iekļaut aizsargjoslas, kam 

ir novadu pārrobežu ietekme.  
Informējam, ka Priekules un Grobiņas 

novadu robeža noteikta pa Vārtājas upi, kas 

Grobiņas novada teritorijas plānojumā veido vienu 

no ainaviski vērtīgajiem areāliem. Vienlaicīgi 

Ņemts vērā, izstrādājot TIAN un GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārtājas ieleja noteikta kā ainaviski vērtīga 

teritorija 
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Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām 

Vārtājas senleja iezīmējas arī ar iespējamiem plūdu 

riskiem.  Lūdzam plānojumā ietvert Vārtājas upi kā 

nozīmīgu ainaviski vērtīgu, kopīgu tūrisma 

infrastruktūras objektu. 

 

    

    

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

Nosaukums 
 

Vēstules nosūtīšanas 

datums un Nr. 
 

Saturs 
 

Risinājumi, darbība 
 

1. Gundars Sokolovskis 22.10.2018. Lūdzu iekļaut teritorijas plānojuma grozījumos 

nekustamā īpašuma Paplakas ielā 17, Priekulē, 

kadastra Nr. 64150010053 funkcionālā zonējuma 

maiņu no dabas un apstādījumu teritorijas uz 

mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD – 

kā Savrupmāju apbūves 

teritorija (DzS) 

2. Jānis Šteins 08.11.2018. Lūdzu iekļaut  teritorijas plānojuma grozījumos 

nekustamā īpašuma Brīvības ielā 76, Priekulē, 

kadastra Nr. 64150050028 funkcionālā zonējuma 

maiņu no Rūpniecības apbūves teritorijas uz 

lauksaimniecības teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

3. Toms Šteins 16.11.2018. Lūdzu izskatīt iespēju mainīt funkcionālo zonējumu 

Priekules pilsētā zemes gabaliem Vaiņodes ielā 4A, 6, 

6A, 6B, 10 uz rūpniecības apbūves teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts  GD 

4. Petrs Indriekus 22.11.2018. Lūdzu iekļaut  teritorijas plānojuma grozījumos 

nekustamo īpašumu Galvenā ielā 11A, Priekulē, 

mainot funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu 

teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD – 

kā Savrupmāju apbūves 

teritorija (DzS) 
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5. Jānis Šteins 18.12.2018. Lūdzu mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64820040102 Priekules pagastā zonējumu no 

publiskās apbūves teritorijas uz lauksaimniecības 

teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

6. Vaclovs Kadaģis 18.01.2018. Lūdzu mainīt funkcionālo zonējumu NĪ Vaiņodes ielā 

12, Priekulē, kad. Nr. 64150070040 no transporta 

infrastruktūras teritorijas uz lauksaimniecības zeme. 

Un mainīt  funkcionālo zonējumu Uzvaras ielā 7, 

Priekulē, kad. Nr. 64150070065 no mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijas uz lauksaimniecības 

zeme. 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

7. Andis Eveliņš 05.03.2019. Lūdzu sakarā ar iespējamo vēja parku attīstību man 

piederošajos zemes īpašumos ar kadastra numuriem 

64820030040, 64820040048, 64820030019, 

64820030031 mainīt “Vizuāli vērtīgas ainavas” un 

“ceļa ainava” zonējumu Priekules novada teritoriālajā 

plānojumā un paredzēt, ka, ievērojot saistošo 

noteikumu prasības, šajos īpašumos ir pieļaujama vēja 

elektrostaciju izvietošana 

Ņemts vērā, GD noņemti 

statusi “Vizuāli vērtīgas 

ainavas” un “ceļa ainava” 

šīm teritorijām 

8. k/s Andarmuiža 

LV42103014651 

Andis Eveliņš 

05.03.2019. Lūdzu sakarā ar iespējamo vēja parku attīstību man 

piederošajos zemes īpašumos ar kadastra numuriem 

64820030040, 64820040048, 64820030019, 

64820030031 mainīt “Vizuāli vērtīgas ainavas” un 

“ceļa ainava” zonējumu Priekules novada teritoriālajā 

plānojumā un paredzēt, ka, ievērojot saistošo 

noteikumu prasības, šajos īpašumos ir pieļaujama vēja 

elektrostaciju izvietošana 

Ņemts vērā, GD noņemti 

statusi “Vizuāli vērtīgas 

ainavas” un “ceļa ainava”  

šīm teritorijām 

9. Gints Leja 26.03.2019. Lūdzu izveidot dalīto zonējumu nekustamajos 

īpašumos Dārza iela 3 un Dārza iela 1, Purmsāti, 

Virgas pagasts, nosakot dalīto zonējumu - mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritoriju un tehniskās apbūves 

teritoriju saskaņā ar pievienoto pielikumu 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 
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10. Tatjana Riško 01.04.2019. Lūdzu mainīt funkcionālo zonējum man piederošajam 

īpašumam Raiņa ielā 8, Priekulē, kadastra Nr. 

64150060063, no mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija uz Publiskās apbūves teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 

11. Andis Eveliņš 04.04.2019. Lūdzu paredzēt Priekules novada teritorijas plānojumā 

NĪ “Alejas”, Priekules pag., kad. Nr. 64820040009, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 

64820040009 mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 

0,6 ha platībā, saskaņā ar pievienoto pielikumu 

Priekšlikums noraidīts. 

Īpašums atrodas lauku 

teritorijā. Atbilstoši MK 

Noteikumiem Nr.  240 “ 

Vispārīgie teritorijas 

izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 21.punktam, 

Jaunveidojamu Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves 

teritoriju (DzM)  nav atļauts 

veidot un iezīmēt Teritorijas 

plānojuma Grafiskajā daļā 

lauku teritorijā. 

12. Biruta Freimane 11.07.2019. Ierosinu Priekules novada teritorijas plānojumā iekļaut 

noteikumus par ogu krūmu, augļu koku un citu koku 

stādījumiem pie blakus īpašnieku robežām. Ļoti labi 

bija Virgas pagasta pie zemes robežu stādījumu 

noteikumi.  

Ierosinu šos noteikumus atjaunot novada līmenī. 

Ieviešot šos noteikumus nebūs: 

1) Konfliktsituācijas zemes robežu kaimiņiem, ja tādi 

būs, būs viegli risināt, 

2) Nebūs šie jautājumi jārisina tiesvedībai, 

3) Nebūs starp īpašniekiem konflikts paaudžu garumā. 

Pieņemts zināšanai. Netiek 

risināts teritorijas 

plānojumā. 

Plānots izstrādāt pašvaldības 

sasitošos noteikumus. 

13. Tatjana Riško 30.07.2019. Lūdzu atļaut mainīt funkcionālo zonējumu NĪ Raiņa 

ielā 8, Priekulē, kad. Nr. 64150060063 no mazstāvu 

dzīvojamās mājas apbūves uz publiskās apbūves 

teritoriju 

Ņemts vērā, iestrādāts GD 
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