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3.1.  Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Vaiņodes novada tīmekļa vietnē 

www.vainode.lv 
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4. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

Lokālplānojuma redakcijas izstrādes un tā publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens fiziskas 
vai juridiskas personas priekšlikumus vai iebildums. 
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6. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU VAI NORAIDĪŠANU 

Nosacījumi institūcijām/organizācijām/uzņēmumiem pieprasīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Vaiņodes novada domes apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (apstiprināts ar 24.04.2018. 
domes sēdes lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā”). 

Nr. 

p.k. 

Institūcijas nosaukums, 

vēstules datums un Nr. 
Prasības nosacījumos 

Komentārs par nosacījumu ņemšanu 

vērā 

1.  Valsts vides dienesta Liepājas 

reģionālā vides pārvalde 

12.06.2018., Nr. 5.5.-07/993 

1. Veikt lokālplānojuma izstrādi atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma, 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, Vaiņodes novada pašvaldības saistošo noteikumu 

prasībām, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2. Lokālplānojumā ietvert funkcionālā zonējuma izmaiņu pamatojumu. 

3. Lokālplānojumam ir jāatbilst pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

4. Atzīmēt teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām. 

5. Lai novērstu iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un 

biotopiem, veikt sugu un biotopu izpēti lokālplānojuma teritorijā. Eksperta 

atzinumam jāatbilst 30.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 925 “Sugu un 

biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās 

prasības” prasībām. 

Prasības ievērotas. 

2. Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

21.04.2018., Nr. 344/7/1-15 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, 

kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. atbilstoši Vaiņodes novada domes 2018. gada 24. 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 lokālplānojuma 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, lokālplānojuma teritorijai ir pieejama 2010. un 2011. gadā sagatavota 

topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte, kas sagatavota no 2016. 

Prasība ievērota. Lokālplānojuma 
Grafiskās daļas sagatavošanai izmantota 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras topogrāfiskā karte mērogā 
1:10000.  
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gada aerofotografēšanas materiāliem ar 0,25 m izšķirtspēju.  

Lai Vaiņodes novada dome savu funkciju veikšanai iegūtu minētos 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. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma 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 lokālplānojuma 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, lokālplānojumā 

jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

3.1. 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 papildināta, lūdzam sekot līdzi 

izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 

https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services
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http://geodezija.lgia.gov.lv, vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv 

sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā tīklā 

datubāze/. 

3.2. 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 LĢIA par 

darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu. 

Lokālplānojumu paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojumu 

teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punkti. 

3. AS “Sadales tīkls” 

18.05.2018. 

Nr. 30AT30-05/265 

1. Lokālplānojuma aptverošajā teritorijā neatrodas AS „Sadales tīkls” piederošie 

elektroapgādes objekti (0.23-20kV elektropārvades līnijas, transformatoru 

apakšstacijas, u.c. elektroietaises). 

2. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0.4 kV 

apakšstacijas, 0.23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u.c. objekti), 

inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās 

attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, 

dwg, dgn, u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes 

mērogā). 

3. Izstrādājot plānojumu, ņemt vērā, ka pieteikts jauns elektroenerģijas pieslēguma 

pieteikums nr. 120800177 “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad.nr. 

64920070035. 

4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, 

kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades 

un sadales būvju būvnoteikumi”. 

5. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

„Inženierkomunikāciju izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes 

objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 

autotransportam u.c. tehnikai. 

6. Plānojumā norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 

Aizsargjoslu likuma 16. pantā. 

Prasības ievērotas, ņemot vērā 
lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumus un lokālplānojuma līmenī 
risināmos jautājumus.  
 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
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7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumus, kas noteikti saskaņā ar  

Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasības). 

8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības 

vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas 

infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3., 8. – 11. punkts. 

9. Elektroenerģijas lietotāju energoapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 

elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 

elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

10. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” 

notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu 

„Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

11. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas 

likuma 19., 191, 23. un 24. pants. 

12. Veicot jebkādus darbus/ darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 

aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

13. Plānojuma grafiskās daļas mērogi: Lokālplānojumiem izmanto Latvijas ģeodēziskajā 

koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem 

gadiem ar mēroga nenoteiktību 2:2000 līdz 1:10000). 

14. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS 

sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS 

„Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcijas, Liepājas tehniskā daļā, Rīgas ielā 56, Liepājā 

vai sūtot uz e-pastu st@sadalestikls.lv 

4. Veselības inspekcija 

15.06.2018. 

Nr. 2.3.6-10/14110/354 

Lokālplānojuma izstrādes gaitā: 

1. Ievērot 13.10.2011. “Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 14.10.2014. 

Ministru kabineta noteikumus Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(turpmāk – Noteikumi Nr. 240) prasības. 

2. Transporta plūsmas organizāciju plānot tā, lai apbūves teritorijās netiktu 

pārsniegti vides trokšņa robežlielumi atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. 

3. Plānojot autostāvvietas, ievērot Noteikumu Nr. 240, 10. apakšnodaļas 

“Transportlīdzekļu novietošana” prasība. 

4. Teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu plānot atbilstoši Noteikumu 

Prasības ievērotas, ņemot vērā 
lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumus un lokālplānojuma līmenī 
risināmos jautājumus. 
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Nr. 240 – 8. apakšnodaļas “Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasībām. 

Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izvietojumu un minimālos attālumus 

starp dažādām inženierkomunikācijām un līdz būvēm projektēt atbilstoši 

30.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” prasībām. 

Plānot lokālo ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.1. apakšsadaļas 

“Ūdensapgāde” prasībām. 

Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ņemšanas 

vietām noteikt stingra režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu atbilstoši 

20.01.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 

vietām noteikšanas metodika”. 

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. 

Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 

8.2. apakšsadaļas “Notekūdeņu savākšana” prasībām. Plānojot lokālo notekūdeņu 

apsaimniekošanu, ievērot LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” un LBN 221-15 “Ēku iekšējais 

ūdensvads un kanalizācija” prasības. Lietus notekūdeņu novadīšanu plānot atbilstoši 

Noteikumu Nr. 240, 8.4. apakšsadaļas “Lietus ūdeņu savākšanas sistēma” prasībām. 

5. Noteikt visa veida esošās projektējamās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likuma prasībām. Plānojot teritorijas izmantošanu un apbūvi, ņemt vērā 

Aizsargjoslu likumā noteiktos darbības aprobežojumus aizsargjoslās. 

Detālplāņojuma grafiskajā daļā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, 

kuriem tās ir paredzētas. 

6. Atkritumu savākšanas vietas plānot atbilstoši Noteikumu N. 240, 8.5. 

apakšsadaļas prasībām. 

Veselības inspekcija iesaka Lokālplānojuma risinājumu iesniegt izvērtēšanai Sabiedrības 

veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļā. 

5. Dabas aizsardzības pārvalde 

Kurzemes reģionālā 

administrācija 

07.06.2018., 

Nr. 4.8/2936/2018-N 

Administrācija savas kompetences ietvaros izvirza sekojošus nosacījumus, ka 

lokālplānojuma risinājumi nedrīkst būt pretrunā ar: 

1. Likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 

201. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2apakšpunkta prasībām, 

ja plānojuma teritorijā atrodas aizsargājamie koki – dižkoki, kuri sasnieguši 

1.Prasība ievērota. 
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iepriekš minēto noteikumu 2. pielikumā noteiktos parametrus. 

2. Sugu un biotopu aizsardzības likumu, gadījumā, ja plānojuma teritorijā tiek 

konstatēti īpaši aizsargājami biotopi, t.sk. 7160 Minerālvielām bagāti avoti un 

avoksnāji, un īpaši aizsargājamas sugas un to dzīvotnes. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

pieejamiem datiem, lokālplānojuma teritorijā nav informācijas par Latvijā un Eiropas 

Savienībā īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām un to dzīvotnēm, tomēr sakarā ar to, 

ka īpašumā atrodas avotu izplūdes vietas, kas varētu atbilst īpaši aizsargājamā biotopa 

statusam, kā arī tajā var atrasties īpaši aizsargājamās vaskulāro un sūnaugu sugas, 

teritorijā ir jāveic šo dabas vērtību izpēte. 

 
2.Prasība ievērota. 

6. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

15.06.2018. 

Nr.4.4.4/7068 

1. Lokālplānojuma projektu izstrādāt, saskaņā ar Likumu “Par autoceļiem” un 

“Aizsargjoslu likumu”, kā arī ievērot pastāvošos Latvijas Valsts Standartus (LVS 

190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” (ceļu un ielu šķērsprofilu 

parametru izvēle), LVS 190-3 “Ceļu vienlīmeņa mezgli” (uzbraukšanas 

redzamības brīvlauku ievērošana), kā arī citu projektēšanas un būvniecības 

normu un noteikumu prasības; 

2. plānojuma projektā atsevišķi izstrādāt paredzamo satiksmes organizācijas shēmu 

un projektēšanas gaitā saņemt saskaņojumu no VAS “Latvijas Valsts ceļi” skiču 

(metu) izstrādes stadijā. 

3. lokālplānojumā 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”, norādot esošos un plānotos ceļus. Apbūves teritoriju 

(jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu 

veicot ievērot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to 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. 

4. ievērot, ka plānojot teritorijas iekšējo ceļu tīklu, jānodrošina iespēju piekļūt arī 

tiem zemes gabaliem, kuri atrodas aiz (arī blakus) plānojuma izstrādē 

iekļautajiem nekustamajiem īpašumiem. 

5. izstrādājot plānojuma projektu, ievērot, ka VAS “LVC” ir tiesīgi pieprasīt 

pamatojumu plānotā objekta ietekmei uz tuvējo valsts autoceļu kopējās 

satiksmes plūsmu, ja objekts pastāvīgi vai periodiski ir ar palielinātu 

transportlīdzekļu piesaistes kapacitāti, kas, savukārt, var radīt bīstamību Valsts 

Prasības ievērotas, ņemot vērā 
lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumus un lokālplānojuma līmenī 
risināmos jautājumus. 
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autoceļu lietotājiem. 

6. plānojot teritorijas attīstību – automašīnu stāvlaukumu apjomu ir jāparedz tādu, 

lai maksimālās slodzes apstākļos pilnīgi izslēgtu nepieciešamību novietot 

autotransportu uz tuvākā valsts autoceļa. 

7. plānojumu iesniegt saskaņošanai VAS “LVC” Liepājas nodaļā. 

7. Kurzemes plānošanas reģions 

11.05.2018. 

Nr. 2-5.9/61/18 

[..] 

Lokālplānojuma izstrādē lūdzam ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam un Attīstības programmu 2015.-2020. gadam, kā 

arī ievērot Noteikumu 5.3 sadaļā noteikto lokālplānojumu izstrādes kārtību. 
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7. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 
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8. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, 03.10.2018., Nr. 5.5.-08/1645  

Pārvalde sniedz negatīvu atzinumu, jo paredzētā ražošanas 
ēkas izvietojuma zona ir pretrunā ar sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertes Līgas Strazdiņas 2018. gada jūlija 
atzinuma 9. Punktā minētajām labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanas prasībām biotopam 7220* Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus. 

Pārvalde ir sazinājusies ar sugu un biotopu aizsardzības jomas 
eksperti un saņēmusi viņas nosacījumus par pieļaujamo 
ražošanas ēkas izvietojuma zonu. Pielikumā pievienotajā kartē 
tā iezīmēta ar dzeltenu krāsu. Ar violetu krāsu iezīmēta 
teritorija, kur būvniecība nav pieļaujama. Eksperte pieļauj 
būvniecības veikšanu arī uz austrumiem no avotiem dzeltenajā 
zonā. 

 

Atzinums ņemts vērā. 

 

Redakcionāli jāprecizē grafiskās daļas 
kartē pieļaujamā ražošanas ēkas 
izvietojuma zona pēc sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertes norādēm. 

 

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, Nr. 5.5.-08/1869 

Pārvalde sniedz pozitīvu atzinumu Lokālplānojuma redakcijai. - 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 04.10.2018., Nr. 726/7/1-15 

Plānojuma grafiskā daļa ir daļēji sagatavota atbilstoši Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi) prasībām un ir ievēroti 
LĢIA 2018. gada 21. maija vēstulē Nr.344/7/1-12 sniegtie 
nosacījumi. 

LĢIA atbalsta lokālplānojuma virzību, vienlaicīgi lūdzot, 
kartogrāfiskajam materiālam norādīt atsauces uz izstrādē 
izmantotajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem 

- 

AS “Sadales tīkls”, 25.09.2018., Nr. 309800-10.04/667 

AS “Sadales tīkls” Liepājas tīklu nodaļai nav pretenziju par 
lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam 
‘’Dzirnavnieki’’ ar kadastra Nr. 64920070035, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā. 

- 
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Veselības inspekcija, 28.09.2018., Nr. 2.3.6-12/26110/8718 

Inspekcija informē, ka objektīvu iemeslu dēļ atzinuma 
sniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz četrām nedēļām no 
dienas, kad sagatavots paziņojums par nepieciešamību sniegt 
atzinumu, t.i., līdz 16.09.2018. 

- 

Veselības inspekcija, 15.10.2018., Nr. 2.3.6-12/26110/2716 

Projekta risinājums “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam 
“Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā kā 
Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 
grozījumi”, atbilst higiēnas prasībām. 

- 

Dabas aizsardzības pārvalde, 16.10.2018., Nr. 4.8/5309/2018-N 

Administrācija konstatē, ka “Ieteicamā ražošanas ēkas 
izvietojuma zona”, kas paredz izveidot ūdens ieguves ražotni ap  
Eiropas Savienības nozīmes prioritāri aizsargājamu purva 
biotopu 7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus, ir pretrunā ar 
biotopu eksperta atzinuma secinājumu, ka, lai netiktu nodarīts 
būtisks posts dabas vērtībām mainot funkcionālo zonējumu 
daļai no meža uz lauksaimniecības teritoriju, rekomendējams 
saglabāt esošo apsaimniekošanas režīmu, nepaplašinot 
intensīvo lauksaimniecību. 
Izvērtējot izstrādātās lokālplānojuma redakcijas nekustamajam 
īpašumam “Dzirnavnieki”, kadastra Nr.64920070035, Vaiņodes 
pagasta, Vaiņodes novadā, atbilstību dabas aizsardzības 
normatīvajiem aktiem un ņemot vērā sugu un biotopu eksperta 
eksperta atzinumu ar tā secinājumiem un labvēlīga aizsardzības 
statusa nodrošināšanas prasībām konstatētajām īpaši 
aizsargājamām sugām un biotopiem, Administrācija secina:  
1. Labvēlīga 

aizsardzības statusa nodrošināšanai Latvijā apdraudētai un 
aizsargājamai augu sugai – Baltijas dzegužpirkstīte 
Doctylorhiza baltica un Eiropas Savienības nozīmes 
prioritāri aizsargājamam purvu biotopam 7220* Avoti, kas 
izgulsnē avotkaļķus vēlams saglabāt esošo saimnieciskās 
darbības režīmu. Būtiski nemainot hidroloģisko stāvokli un 
dabisko ūdens tecējumu, avota biotopam tiks nodrošināta 
aktīva avota darbība, kas ir primārais faktors šī biotopa 
saglabāšanai. Gan Baltijas dzegužpirkstītes, gan  biotopa 
7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus uzturēšanu labvēlīgi 
ietekmētu ekstensīva krūmu ciršana un atklātas ainavas 
uzturēšana. Dabas vērtību tiešā tuvumā nav vēlama 
augsnes irdināšana vai izbraukāšana, līdzīgi, kā tas veikts 
līdz šim. 

2. Tādejādi 
plānotā lokālplānojuma redakcija ar funkcionālā zonējuma 
maiņu daļai no meža uz lauksaimniecības teritoriju priekš 
ūdens ražotnes izveides ar tās saimniecisko darbību ir 
pretrunā ar esošās saimnieciskās darbības 
(Lauksaimniecības veids ir gan mājlopu ganīšana, gan 
aramzemju uzturēšana un kultūru audzēšana (CORINE Land 
Cover datubāze, 2012)) režīmu lokālplānojuma teritorijā 
konstatētās Latvijā apdraudētās un aizsargājamās augu 
sugas – Baltijas dzegužpirkstīte un Eiropas Savienības 
nozīmes prioritāri aizsargājamā purvu biotopa 7220* Avoti, 

Atzinums ņemts vērā. 

 
Redakcionāli jāprecizē grafiskās daļas 
kartē pieļaujamā ražošanas ēkas 
izvietojuma zona pēc sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertes norādēm 
(skatīt Valsts vides dienesta Liepājas 
reģionālā vides pārvaldes atzinuma 
pielikumu (03.10.2018., Nr. 5.5.-
08/1645). 
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kas izgulsnē avotkaļķus  saglabāšanai un labvēlīga 
aizsardzības statusa nodrošināšanai un ievērojot Sugu un 
biotopu aizsardzības likuma 9.panta prasības. 

Dabas aizsardzības pārvalde, 05.11.2018., Nr.  

Administrācija sniedz atzinumu, ka plānotā lokālplānojuma 
funkcionālā zonējuma maiņa daļai no meža uz lauksaimniecības 
teritoriju priekš ūdens ražotnes izveides ar tās saimniecisko 
darbību nav pretrunā ar lokālplānojuma teritorijā konstatētās 
Latvijā apdraudētās un aizsargājamās augu sugas – Baltijas 
dzegužpirkstīte un Eiropas Savienības nozīmes prioritāri 
aizsargājamā purvu biotopa 7220* Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus  saglabāšanu un labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanu, ja ievēro sekojošos prasības: 
1. Latvijā apdraudētai un aizsargājamai augu sugai – Baltijas 

dzegužpirkstīte un Eiropas Savienības nozīmes prioritāri 
aizsargājamam purvu biotopam 7220* Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus nodrošina noteiktās buferzonas bez apbūves. 

2. Gan īpaši aizsargājamās sugas Baltijas dzegužpirkstīte, gan 
biotopa 7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus buferzonās 
jāsaglabā esošais saimnieciskās darbības režīms, 
nepaplašinot intensīvo lauksaimniecību. Būtiski nemainot 
hidroloģisko stāvokli un dabisko ūdens tecējumu, avota 
biotopam tiks nodrošināta aktīva avota darbība, kas ir 
primārais faktors šī biotopa saglabāšanai. Gan Baltijas 
dzegužpirkstīte, gan  biotopa 7220* Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus uzturēšanu labvēlīgi ietekmētu zemas 
intensitātes krūmu ciršana un atklātas ainavas uzturēšana. 
Dabas vērtību tiešā tuvumā nav vēlama augsnes 
irdināšana vai izbraukāšana. 

3. Ja īpaši aizsargājamās sugas Baltijas dzegužpirkstīte un 
biotopa 7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus buferzonās 
tiek veikti 2.punktā norādītie aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumi, tad biotopa  - 7220* Avoti, 
kas izgulsnē avotkaļķus - monitorings sertificētam sugu un 
biotopu aizsardzības jomas ekspertam jāveic vienu reizi 5 
(piecos) gados (laika periodā - kamēr darbojas ūdens 
ražotne ar ieguvi no Dzirnavnieku avota ūdens ieguves 
vietām ar tām noteiktajām aizsargjoslām). 

Atzinums ņemts vērā. 
 

1. Lokālplānojuma risinājumi paredz 
buferzonas bez apbūves tiesībām 
ap abiem biotopiem (Latvijā 
apdraudēto un aizsargājamo augu 
sugu – Baltijas dzegužpirkstīte un 
Eiropas Savienības nozīmes 
prioritāri aizsargājamo purvu 
biotopu 7220* Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus).  

2. Abos biotopos netiek plānota 
saimnieciskā darbība. Jāievēro 
2.punktā norādītie aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumi.  

3. Jāievēro 3.punktā minētie 
norādījumi par biotopa 7220* 
Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus - 
monitoringu.  

 
 

VAS „Latvijas valsts ceļi”, 19.10.2018., Nr. 4.4.4/12539  

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Liepājas nodaļai nav iebildumu pret 
izstrādāto lokālplānojuma projekta redakciju nekustamajam 
īpašumam „Dzirnavnieki”, kadastra Nr. 6492 007 0035, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 

- 

Kurzemes plānošanas reģions, 20.09.2018., Nr. 2-5.9/120/18 

Publicētā Pārskata par lokālplānojuma izstrādi 5.punktā nav 
iekļauta informācija par Reģiona sniegtajiem Nosacījumiem un, 
arī 6.punktā ziņojumā par institūciju nosacījumu ievērošanu vai 
noraidīšanu, nav norādīta informācija par Reģiona nosacījumu 
ievērošanu vai noraidīšanu.  

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 

Atzinums ņemts vērā. 
Pārskata par lokālplānojuma izstrādi 
5.punktā ir iekļauta informācija par 
Reģiona sniegtajiem Nosacījumiem un 
arī 6.punktā iekļauta informācija par 
Reģiona nosacījumu ievērošanu vai 
noraidīšanu. 
Paskaidrojuma raksta 4.daļā 
lokālplānojuma risinājumi izvērtēti 
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„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 51. un 53. punktā 
noteikto, lokālplānojuma izstrādē atkārtoti lūdzam ņemt vērā 
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2015.-2030. gadam un Attīstības programmu 2015.-2020. 
gadam, kā arī ievērot Noteikumu 5.3 sadaļā noteikto 
lokālplānojumu izstrādes kārtību. Ar Reģiona teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties mājas lapā 
www.kurzemesregions.lv. 

saskaņā ar Kurzemes plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2015.-2030. gadam un Attīstības 
programmu 2015.-2020. Gadam. 

 
 

http://www.kurzemesregions.lv/
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9. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROTOKOLS 
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10. CITA INFORMĀCIJA 

10.1. Sugu un biotopu eksperta atzinums 
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10.2. Vides pārraudzības valsts biroja 20.07.2018. lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu 
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10.3. Pazemes ūdeņu atradnes pase 
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