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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.), kuros 
noteikts, ka paskaidrojuma rakstā ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājumu aprakstu un tā 
atbilstību pieguļošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar 
lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un 
aprobežojumi, kā arī ievērojot Vaiņodes novada domes 24.04.2018. apstiprinātajā darba uzdevumā noteiktās 
prasības attiecībā uz lokālplānojuma saturu. 

GRAFISKĀ DAĻA 
Lokālplānojuma grafiskās daļas karte „Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” (saistošā daļa) izstrādāta uz Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtās topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000, 
ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības.  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
vidē, ievērojot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumus Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” un citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 
Sējumā apkopota visa ar lokālplānojuma izstrādi saistītā dokumentācija atbilstoši Vaiņodes novada domes 
24.04.2018. apstiprinātā darba uzdevuma 5.4.punkta prasībām. 
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IEVADS 
 
Lokālplānojuma izstrāde ir veikta pamatojoties uz Vaiņodes novada domes 24.04.2018. pieņemto 
lēmumu (protokola Nr.5, 14.p.) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā”, ar kuru tika 
apstiprināts arī lokālplānojuma darba uzdevums un plānojuma izstrādes vadītājs – Vaiņodes novada 
pašvaldības projektu vadītājs Oskars Zvejs. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Eco agro V”. 

Lokālplānojums ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011) un MK 
14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”, turpmāk tekstā – MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628, MK 30.04.2013. noteikumiem 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, Vaiņodes novada domes apstiprināto darba uzdevumu (apstiprināts ar Vaiņodes novada domes 
24.04.2018. lēmumu (protokols Nr.5, punkts Nr.14)), kā arī Vaiņodes novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem – Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.- 2030.gadam un 
spēkā esošo Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, turpmāk tekstā – Vaiņodes 
novada teritorijas plānojums. 

Lokālplānojums sastāv no trim savstarpēji saistītām sastāvdaļām: (1) Paskaidrojuma raksta, (2) 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un (3) Grafiskās daļas. Informācija/dokumentācija par 
lokālplānojuma izstrādes gaitu (t.sk. publiskās apspriešanas pasākumiem, saņemtajiem priekšlikumiem 
un institūciju nosacījumiem/atzinumiem) iekļauta lokālplānojuma sadaļā „Pārskats par lokālplānojuma 
izstrādi”, savukārt tā izstrādes gaitā veiktās izpētes un cita, ar izstrādi saistītā informācija apkopota 
sadaļā „Pielikumi”.  

Plānošanas dokumenta grafiskās daļas kartes „Teritorijas pašreizējā izmantošana” un „Teritorijas 
funkcionālais zonējums” izstrādātas uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtās 
topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000 (sagatavošanas laiks -2011.gads).  

Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi, izstrādes procesā tiks saņemti institūciju 
atzinumi, kā arī nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot lokālplānojuma publisko apspriešanu. 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, kuru 
īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, t.sk. lokālplānojumiem, veic stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu.  Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstoši 
MK 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
prasībām, pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai 
nepiemērošanu  lokālplānojumam.  

Pēc institūciju nosacījumu saņemšanas lokālplānojuma izstrādei, SIA”METRUM” sagatavoja iesniegumu 
lēmuma pieņemšanai Vides pārraudzības valsts birojam.  

Ar 20.07.2018. lēmumu Nr.4-02/41 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu”, Vides pārraudzības valsts birojs nolēmis, ka lokālplānojumam nav nepieciešams veikt 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo tas nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām 
izmaiņām, lokālplānojums attiecas uz salīdzinoši nelielas teritorijas izmantošanu vietējās pašvaldības 
līmenī, tajā netiek plānotas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbības, 
lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un tajā plānotās darbības nav 
saistītas ar iespējamu negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, 
tādejādi lokālplānojums attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā 
noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

1.1.  Lokālplānojuma teritorijas novietojums  

Lokālplānojuma teritorija 
atrodas Vaiņodes novada 
DA daļā, Vaiņodes pagastā 
(skatīt 1.attēlu) apmēram 
690 m no valsts vietējā 
autoceļa V1209 Embūte-
Vaiņode-Pavāri (turpmāk 
tekstā – valsts vietējais 
autoceļš V1209).  

Teritorija atrodas lauku 
teritorijā ārpus blīvi 
apdzīvotām vietām 6,5 km 
attālumā no Vaiņodes un 
0,7 km attālumā no 
Lietuvas robežas. 

Teritorija ietver zemes-
gabalu “Dzirnavnieki”, 
Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā (ar 
kadastra apzīmējumu 
6492 007 0035). Kopējā teritorijas platība ir 21,4 ha. Šobrīd teritorija nav apdzīvota, apbūve ir nojaukta 
2017. gada beigās. Lokālplānojuma apkaimē atrodas viensētu tipa apbūve. Tuvākā viensēta “Dižkrūtaiņi” 
atrodas aptuveni 280 m attālumā Z virzienā no lokālplānojuma robežas, savukārt DR virzienā (aptuveni 
100 m attālumā) atrodas neapdzīvota mājvieta “Priednieki”. 

 

1.2. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošana saskaņā ar 
Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam  

 

Atbilstoši Vaiņodes novada teritorijas plānojumam lokālplānojuma teritorija daļēji atrodas „Lauku 
teritorijas (L)” un daļēji „Mežu teritorijas (M)” funkcionālajā zonās (skatīt 2.attēlu un 1.tabulu). 

Mežu teritorijas (M) – nozīmē teritorijas, kur kā galvenā zemes un būvju izmantošana pieļaujama 
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība, meža infrastruktūras izveidošana un 
uzturēšana, rekreācija un dabas aizsardzība. Mežu teritorijās ietilpst arī mežam piegulošie klajumi, purvi, 
un lauces, kā arī izcirtumi un atsevišķas no mežiem esošas platības, kuras apaugušas ar kokiem un ir 
lielākas par 0,1 ha, bet neietver rūpnieciskās ražošanas objektus.    

Lauku teritorijas (L) – nozīmē teritorijas, kur kā galvenā zemes un būvju izmantošana pieļaujama 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un ar to saistītie pakalpojumi - lauku tūrisms, lauksaimniecības 
produkcijas uzglabāšana un pārstrāde, kā arī viensētu apbūve un lauku ainavas izkopšana un uzturēšana. 

 

 

Lokālplānojuma  
teritorija 

1.attēls. Lokālplānojuma teritorijas ģeogrāfiskais novietojums 
Avots: SIA “METRUM”, 2018 
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2.attēls. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums saskaņā ar Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 

Avots: Vaiņodes novada teritorijas plānojuma karte „Vaiņodes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 
 

  
1.tabula. Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu rādītāji 

 

Mežu teritorijas (M) 
Atļautā 
izmantošana: 

Galvenā izmantošana: 
373.1. mežsaimnieciska izmantošana; 
373.2. meža infrastruktūras objekti; 
373.3. kokmateriālu sagatavošana; 
373.4. medniecība, ar medībām un medību tūrismu saistītās ēkas un būves;  
373.5. meža ainavas kopšana; 
373.6. dabas aizsardzības objekti; 
373.7. apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamu sugu un 

biotopu, raksturīgās meža ainavas saglabāšanai; 
373.8. savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs; 
373.9. derīgo izrakteņu ieguve;  
373.10. pie valsts un pašvaldības autoceļiem – lokāla rakstura tirdzniecības un 

pakalpojumu objekts, ceļu apkalpes objekts; 
373.11. vēja elektrostacijas, izņemot 294. punktā minētajās teritorijās, un ievērojot 

4.18.8.apakšnodaļas prasības; 
373.12. dīķi, zivju dīķi; 
373.13. pārvaldes iestāde;  
373.14. tūrisma un rekreācijas objekti; 
373.15. lauksaimnieciska izmantošana; 
373.16. viensēta. 

 
Minimālā zemes Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība – 2 ha 

     
LAUKU TERITORIJAS (L) 

       MEŽU TERITORIJAS (M)  

       LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA 
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vienība: 
Meža teritorijās 
aizliegts: 

379.2.1. veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un izraisa augsnes 
erozijas attīstību; 

379.2.2. bojāt vai iznīcināt aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus; 
379.2.3. izgāzt vai izmest atkritumus; 
379.2.4. bojāt vai iznīcināt teritorijas labiekārtojuma elementus un informācijas 

zīmes 
Lauku teritorija (L) 
Atļautā 
izmantošana: 

Galvenā izmantošana:  
382.1. lopkopība, zvērkopība, putnkopība, zirgkopība; 
382.2. dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība; 
382.3. kultūru audzēšana segtajās platībās; 
382.4. zemstikla kultūru audzēšana; 
382.5. netradicionālās lauksaimniecības nozares; 
382.6. biškopība; 
382.7. ainavas izkopšana un uzturēšana; 
382.8. kokaudzētava, stādaudzētava; 
382.9. mājdzīvnieku audzēšana; 
382.10. eksotisko zvēru audzēšana; 
382.11. sporta, darba un atrakciju dzīvnieku audzēšana; 
382.12. dzīvnieku patversme un viesnīca; 
382.13. lauksaimniecības produktu ražošanai un uzglabāšanai nepieciešamās 

būves; 
382.14. lauksaimniecības produktu pārstrādes objekti; 
382.15. komposta sagatavošana; 
382.16. biogāzes ražotne; 
382.17. koģenerācijas stacija; 
382.18. enerģētisko augu audzēšana un izmantošana enerģijas iegūšanā - 

biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā; 
382.19. pakalpojumu objekti, kas funkcionāli saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu; 
382.20. transporta infrastruktūras un loģistikas objekti;  
382.21. individuālās dzīvnieku novietnes; 
382.22. ferma (kūts); 
382.23. izstrādājot detālplānojumu, lielferma; 
382.24. lauksaimniecības un citas tehnikas novietnes; 
382.25. būvmateriālu uzglabāšana; 
382.26. noliktavas un nojumes; 
382.27. darbnīcas; 
382.28. viensēta; 
382.29. sporta un atpūtas būves; 
382.30. tūrisma un rekreācijas objekti; 
382.31. dīķi, zivju dīķi; 
382.32. kokapstrādes uzņēmumi; 
382.33. apmežošana; 
382.34. mežsaimnieciska izmantošana; 
382.35. derīgo izrakteņu ieguve, ievērojot 5.3.1. apakšnodaļas prasības;  
382.36. vēja elektrostacijas, izņemot 294. punktā minētajās teritorijās, ievērojot 

4.17.8.apakšnodaļas prasības; 
382.37. izstrādājot detālplānojumu, zemes vienībās pie valsts autoceļiem:  
382.37.1. tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 
382.37.2. degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija; 
382.37.3. autotirdzniecības un tehniskās apkopes objekts 
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Apbūves 
parametri: 

1. Zemes vienības maksimālais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt: 

a. 0,5 ha - saimniecībās ar platību līdz 10 ha; 

b. 0,7 ha - saimniecībās ar platību virs 10 ha; 

c. siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti 
zemesgabalu maksimālajā apbūves laukumā. 

2. maksimālais stāvu skaits– 2 stāvi un mansarda stāvs; 
Minimālā zemes 
vienība: 

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība – 2 ha 

 

1.3. Lokālplānojuma teritorijas esošā izmantošana un aizsargjoslas 

Lokālplānojuma teritorijā un apkārtnē reljefs ir samērā līdzens. Teritorijas D daļā ir lēzens virsmas 
kritums, bet teritorijas ZR daļā meža nogabalā ir krasas reljefa izmaiņas ar vairākiem atsevišķiem virsmas 
padziļinājumiem, kur atrodas Dzirnavnieku avota iztekas. Lokālplānojuma teritorijā atrodas meža 
nogabali, kailcirtes un jaunaudzes. Pārējo teritoriju aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,  apbūves 
vieta, ceļi, meliorācijas grāvji (skatīt 3.attēlu).   

Lokālplānojuma teritorijā ir bijusi mājvieta, ar elektroapgādes pieslēgumu (o,4 kV elektrības gaisvadu 
līnija, saskaņā ar 2004.gadā sastādīto zemes robežu plānu). Šobrīd zemes gabalā apbūve ir nojaukta un 
nav izbūvētu inženierkomunikāciju. Tuvumā nav centralizētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu. 

 
3.attēls. Skats uz lokālplānojuma teritoriju (iezīmēts ar sarkanu krāsu) 
Avots: https://www.kadastrs.lv (©Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un VZD) 

 

https://www.kadastrs.lv/
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Lokālplānojuma teritorijas robežās atrodas pazemes ūdeņu atradnes „Dzirnavnieki” avots. Šajā teritorijā 
2017.gadā SIA „GeoExpert” veica hidroģeoloģisko izpēti un konstatēja, ka avota ūdens kvalitāte atbilst 
14.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 ,,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. 

2018.gada 7.jūnijā tika izsniegta pazemes ūdeņu atradnes pase pazemes ūdeņu ieguvei no trim avota 
urbumiem (Nr.DB-26140, Nr.DB-26141 un Nr.DB-26142).  

Pazemes ūdeņu iegūšana paredzēta no ekspluatācijas krājumiem atradnē “Dzirnavnieki” Kurzemes-
Latvijas starpleduslaikmeta fluvioglaciālo nogulumu (f,lgQ2kr-Q3ltv) ūdens horizontam 600 m3/d (N 
kategorija) uz 5 gadiem esošai kaptāžas iekārtai no trim avotiem (Nr.DB-26140, Nr.DB-26141 un Nr.DB-
26142) ar nosacījumu, ka atradnes izmantotājs pirms atradnes ekspluatācijas uzsākšanas nodrošinās 
pazemes ūdeņu monitoringa izpildi, ierīkojot monitoringa urbumus, kā arī veiks apkārtējās teritorijas 
labiekārtošanu un nožogošanu, lai pasargātu ūdens resursus no ārējiem piesārņotājiem un ievērotu 
stingrā režīma un bakterioloģiskās aizsargjoslas. 

Izsniegtā pazemes ūdeņu atradnes pase derīga līdz 2023.gada 02.maijam. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 
2018.g.3.maija sēdē (prot.Nr.31) norādīts, ka ekspluatējot ūdensgūtni “Dzirnavnieki”  saskaņā ar 
pazemes ūdeņu atradnes pases nosacījumiem, nav sagaidāma negatīva ietekme uz vidi vai pazemes 
ūdeņu kvalitātes pasliktināšanās.  

Pazemes ūdeņu atradnes pasē noteikta atradnes „Dzirnavnieki” atrašanās vieta un Kurzemes-Latvijas 
starpleduslaikmeta fluvioglaciālo nogulumu (f,lgQ2kr-Q3ltv) ūdens horizonta ķīmiskās aizsargjoslas 
konfigurācija (skatīt 4.attēlu) un avotiem (Nr.DB-26140, Nr.DB-26141 un Nr.DB-26142) - stingra režīma 
un bakterioloģiskās aizsargjoslas (skatīt 5. un 6. attēlus). 

 
4.attēls. Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” izvietojuma plāns un Kurzemes-Latvijas starpleduslaikmeta fluvioglaciālo 
nogulumu (f,lgQ2kr-Q3ltv) ūdens horizonta ķīmiskās aizsargjoslas konfigurācija. 
Avots: Pazemes ūdeņu atradnes pase atradnei „Dzirnavnieki” (2018) 
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5.attēls. Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” avotu (DB-26140; DB-26141 un DB-26142) stingra režīma aizsargjoslu 
izvietojums plānā.  Avots: Pazemes ūdeņu atradnes pase atradnei „Dzirnavnieki” (2018) 

 
6.attēls. Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” avotu (DB-26140; DB-26141 un DB-26142) bakterioloģisko aizsargjoslu 
izvietojums plānā.  Avots: Pazemes ūdeņu atradnes pase atradnei „Dzirnavnieki” (2018) 

 

Pēc meliorācijas digitālā kadastra datiem lokālplānojuma teritorijā ir izbūvēti meliorācijas objekti ar 
drenāžas sistēmu - koplietošanas ūdensnotekas (novadgrāvji) un drenu zari. Ūdeņu notece novirzīta uz 
Losis upi (skatīt 7.attēlu). 
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7.attēls. Esošā drenāžas sistēma 
Avots: www.melioracija.lv 

 

Saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu un Vaiņodes novada teritorijas plānojumu lokālplānojuma teritorijas 
grafiskās daļas plānos ir precizētas aizsargjoslas. Aizsargjoslas, kuru platums nepārsniedz 5 metrus vienā 
virzienā no apgrūtinājuma ass, netiek attēlotas kartes mēroga noteiktības dēļ 1:10000. 

Lokālplānojuma teritoriju skar vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 

- aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām – stingra režīma aizsargjoslas ap artēzisko ūdens 
ieguvju urbumiem noteiktas atbilstoši Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” pasei (2018.g.): 

- 63 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26140; 

- 84 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26141; 

- 68 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26142. 

- aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām – bakterioloģiskās aizsargjoslas ap artēzisko ūdens 
ieguvju urbumiem noteiktas atbilstoši Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” pasei (2018.g.): 

- 66 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26140; 

- 88 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26141; 

- 71 m rādiusā - ap avotu (urbumu) Nr.DB-26142. 

- aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām – ķīmiskā aizsargjosla ap artēzisko ūdens ieguvju 
urbumiem noteiktas atbilstoši Pazemes ūdeņu atradnes “Dzirnavnieki” pasei (2018.g.). 

Lokālplānojuma teritoriju skar ekspluatācijas aizsargjoslas: 

- aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm - gar maģistrālajām ūdensnotekām 
(koplietošanas ūdensnotekām)– 10 metri uz katru pusi no ūdensnotekas krots (grāvja malas). 

Esošās aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi jāprecizē izstrādājot jaunu apgrūtinājumu plānu turpmākās 
projektēšanas laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Esošajam ceļam, posmā no valsts vietējā autoceļa V1209 līdz lokālplānojuma teritorijai, ir noteikts ceļa 
servitūts, kas nodrošina juridiskās tiesības zemes vienības “Dzirnavnieki” īpašniekiem izmantot šo ceļu 
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piebraukšanai pie Lokālplānojuma teritorijas. Lokālplānojuma risinājumi neparedz mainīt esošā 
piebraucamā ceļa izvietojumu posmā no valsts vietējā autoceļa V1209 līdz lokālplānojuma teritorijai, 
saglabājot esošo iebrauktuvi zemes gabalā.  

Lokālplānojuma teritorijā, saskaņā ar 2004.gadā sastādīto zemes robežu plānu, ir noteikts ceļa servitūts 
0,26 ha platībā, kā tiesības uz braucamo ceļu par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 6492 007 
0138 un 6492 007 0010. Zemesgrāmatā minētais apgrūtinājums nav reģistrēts. 

Saskaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 21.05.2018. nosacījumos Nr.344/7/1-15 sniegtās 
informācijas, lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens valsts nozīmes  ģeodēziskā tīkla punkts. 

 

1.4. Lokālplānojuma teritorijas dabas vides raksturojums 

Teritorijas apsekošanu un biotopu izpēti veica sertificēta eksperte sugu un biotopu aizsardzības jomā par 
vaskulārajiem augiem, sūnām, ķērpjiem, purviem, mežiem un virsājiem, Līga Strazdiņa (sert. Nr.126). 
Teritorija dabā tika apsekota 2018.gada 16.jūnijā un 7.jūlijā, lai dotu novērtējumu par teritorijas 
biotopiem un augu sugām, kā arī atzīmētu īpaši aizsargājamo augu atradnes, ja tādas teritorijā atrodas.  

L.Strazdiņas atzinumā tika izvērtēta aizsargājamo augu sugu un biotopu esamība un apsekošanas 
rezultātā lokālplānojuma teritorijā tika konstatēta viena reta augu suga (Baltijas dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza baltica) un viens Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamais purvu biotops (7220* 
Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus) (skatīt 8.attēlu).  

Atzinumā tika izvērtētas arī tuvākā apkaimē sastopamās dabas vērtības (skatīt 8.attēlu). Aptuveni 1,3 km 
uz ZA no pētāmas teritorijas atrodas dabas liegums Nīgrandes meži ar Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamiem mežu un purvu biotopiem. Aptuveni 0,5 km uz ZR no teritorijas nekustamajā īpašumā 
“Dižkrūtaiņi” atrodas dabas piemineklis – dižkoks parastais ozols Quercus robur. Aptuveni 1,3 km uz D no 
teritorijas atrodas divi putnu bioloģiski vērtīgie zālāji. 

Ekspertes viedoklis ir, ka lokālplānojuma teritorijas izmantošana ne tieši, ne netieši neietekmē piegulošo 
teritoriju dabas vērtību kvalitāti. 

Lokālplānojuma teritorijā eksperte apsekoja vietējas nozīmes avotu, t.s. Dzirnavnieku avotu un 
konstatēja, ka šobrīd pēc saimnieciskās darbības intensificēšanās avota dabiskais biotops ir iznīcināts 
(skatīt 9., 10.attēlu). 

L.Strazdiņas secinājumi un nosacījumi darbības veikšanai lokālplānojuma teritorijā:  

 Šobrīd pētāmajā teritorijā ir sastopama viena reta augu suga un konstatēts viens Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aizsargājamais biotops, kam nedrīkst nodarīt būtiskus postījumus.  

 Dabas vērtību atrašanās vietās (skatīt 11.attēlā vietu Nr. 2 un Nr. 3) rekomendējams saglabāt 
esošo apsaimniekošanas režīmu, nepaplašinot intensīvo lauksaimniecību.  

Iznīcinot Baltijas dzegužpirkstītes Dactylorhiza baltica atradni (11.attēlā vieta Nr.3) , nebūs būtiska negatīva 
ietekme uz sugas populāciju reģiona mērogā. Savukārt biotops 7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus 
(11.attēlā vieta Nr.2) Latvijā sastopams tikai aptuveni 52 ha platībā un katra neliela platība, kurā tas 
veidojas, ir nozīmīga valsts mērogā.  

 Avota (skatīt 11.attēlā vietu Nr.2) saglabāšanai jānodrošina aktīva avotu darbība, neizbraukāšana 
ar lauksaimniecības tehniku un iespēju robežās jāveic krūmu seguma ierobežošana. 

 Ja zemes īpašnieks pēc saimnieciskās darbības veikšanas būtu ieinteresēts, lai ap Dzirnavnieku 
avota iztekām (skatīt 11.attēlā vietu Nr.1) atkal veidotos aizsargājamais avotu biotops 7160 
Minerālvielām bagāti avoti, kas šeit senāk konstatēts, būtu jānodrošina dabisko avotu darbības 
procesu norise un jānovērš avotu iztekas izmīdīšana. Vairāku gadu desmitu laikā avota iztekā ir 
iespējama avota biotopa atjaunošanās ar tam raksturīgajiem procesiem un veģetāciju, ieskaitot 
retas un aizsargājamas augu sugas. 

Pilna apjoma slēdziens par teritorijā esošajiem biotopiem un augu sugām dots lokālplānojuma izstrādes 
pārskata daļā (Sugu un biotopu eksperta atzinums (2018.gada jūlijs)). 
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8.attēls. Dabas vērtības lokālplānojuma teritorijā un apkārtnē 
Avots: Sugu un biotopu eksperta atzinums (2018.gada jūlijs) 
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9., 10.attēls. Dzirnavnieku avota izteka 
Avots: Sugu un biotopu eksperta atzinums (2018.gada jūlijs) 
 
 

 

 

 

 

Dzirnavnieku 
avota iztekas 

Avoti, kas izgulsnē 
avotkaļķus 

Baltijas dzegužpirkstīte 
(Dactylorhiza baltica) 

11.attēls. Dabas vērtību atrašanās vieta lokālplānojuma teritorijā 
Avots: Sugu un biotopu eksperta atzinums (2018.gada jūlijs) 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas pašreiz spēkā esošajā Vaiņodes novada teritorijas 
plānojumā, tā sastāvā ietilpstošajos saistošajos noteikumos Nr.4 „Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 
2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (apstiprināts ar 
Vaiņodes novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.5, 8.)) un ņemot vērā plānoto izmantošanu, 
mainīt esošo funkcionālo zonējumu zemes vienības daļai no „Meža teritorijas” uz „Lauksaimniecības 
teritoriju”, bet pārējā zemes vienības daļā saglabāt esošo funkcionālo zonējumu „Lauksaimniecības 
teritorija” un “Meža teritorija”, precizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  

Lokālplānojuma izstrādes uzdevums ir tā risinājumu veidot loģisku un saprotamu, sabalansējot to ar 
teritorijas īpašnieku un sabiedrības interesēm, un veidojot saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas 
principiem. 

Saskaņā ar Vaiņodes novada domes apstiprināto darba uzdevumu, papildus prasībām, kas izriet no 
normatīvajiem aktiem, lokālplānojuma izstrādei tika noteikti šādi izstrādes darba uzdevumi: 

1. Paredzēt vienota arhitektoniskā risinājuma nosacījumus - apbūves nosacījumos iekļaut prasību 
par nepieciešamību veidot arhitektoniski izteiksmīgas ēku fasādes; 

2. Lokālplānojuma teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, 

3. Plānotajai apbūvei paredzēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ar perspektīvo būvju 
pieslēgumiem) izveidošanu un paredzēt obligātu pieslēguma izveidošanu centrālajai kanalizācijas 
un ūdensapgādes sistēmai; 

4. Lokālplānojuma teritorijā paredzēt (atbilstoši Apbūves noteikumiem) lietus ūdens kanalizācijas 
novadīšanas sistēmu. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.), 
apstiprinot lokālplānojuma risinājumus, t.i., izdodot pašvaldības saistošos noteikumus, lokālplānojuma 
teritorijā spēku zaudēs Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktais un šobrīd spēkā esošais 
funkcionālais zonējums (jeb teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), bet 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi darbosies kā izņēmumi un papildinājumi pie Vaiņodes 
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Izstrādātais lokālplānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, un pēc tā 
apstiprināšanas un spēkā stāšanās tas kļūs par pamatu turpmākai teritorijas attīstībai. 

 

 

3. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI ILGTERMIŅĀ 

3.1. Funkcionālais zonējums un tā grozīšanas nepieciešamība 

Lokālplānojuma izstrāde ir saistīta ar nekustamā īpašumu “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes 
novadā, šī brīža īpašnieka SIA “Eco agro V” vēlmi daļu no teritorijas attīstīt kā rūpnieciskās apbūves 
teritoriju, lai uzbūvētu avota ūdens pildīšanas ražotni. Atbilstoši Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, rūpnieciskā apbūve netiek pieļauta “Meža teritorijā 
(M)”.  

Lokālplānojuma izstrāde ir saistīta ar nepieciešamību mainīt esošo funkcionālo zonējumu daļai no „Meža 
teritorijas (M)” uz „Lauksaimniecības teritoriju (L)”, bet pārējā zemes vienības daļā saglabāt esošo 
funkcionālo zonējumu „Lauksaimniecības teritorija” un “Meža teritorija”, precizējot teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus.  

Atbilstoši Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvai struktūrai, 
lokālplānojuma teritorija atrodas lauksaimniecības teritorijā. Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem 
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Nr.240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, rūpniecisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu ir atļauts attīstīt “Lauksaimniecības teritorijā (L)”. 

Izvērtējot lokālplānojuma teritorijas ģeogrāfisko novietojumu, tās pašreizējo izmantošanu, kā arī ņemot 
vērā lokālplānojuma īpašnieka vēlmes attīstīt uzņēmējdarbību, MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, 
kā lokālplānojuma teritorijas piemērotākie funkcionālie zonējumi Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikti - 
“Lauksaimniecības teritorija” ar indeksu L1 un “Meža teritorija” ar indeksu M1. 

Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240:  

 „Lauksaimniecības teritoriju (L)” ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības 
zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai 
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.  

 „Lauksaimniecības teritorijas (L)” galvenie izmantošanas veidi ir lauksaimnieciska izmantošana, 
viensētu apbūve, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un publiskā ārtelpa. Savukārt kā 
papildizmantošanas veidu „Lauksaimniecības teritorijā (L)” var noteikt rūpniecisko apbūvi un 
teritorijas izmantošanu, t.i. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi, derīgo izrakteņu ieguvi un 
atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi. Vēl kā papildizmantošanas veidus 
var noteikt mežsaimniecisku izmantošanu, tehnisko, publisko un dzīvojamo apbūvi un teritorijas 
izmantošanu; 

 „Mežu teritorija (M)” ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai. 

 „Mežu teritorijas (M)” galvenie izmantošanas veidi ir mežsaimnieciska izmantošana, mežs īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma). Savukārt kā 
papildizmantošanas veidu „Mežu teritorijā (M)” var noteikt publisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu, t.i. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 
un sporta būvju apbūve. Vēl kā papildizmantošanas veidus var noteikt derīgo izrakteņu ieguvi un 
viensētu apbūvi, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība 

 „Lauksaimniecības teritorijas (L)” un “Meža teritorijas (M)”  funkcionālās zonas var noteikt pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās. 

Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma grozīšana nodrošinās gan ilglaicīgu 
teritorijas izmantošanu, gan pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, 
nodrošinot teritorijas attīstības iespējas uzņēmuma darbības jomā, kas saistīta ar avota ūdens pildīšanas 
un fasēšanas ražotnes izbūvi. 

Funkcionālā zonējuma grozīšanu pamato šādi priekšnoteikumi: 

 Lokālplānojuma rezultātā tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības sekmēšanai atbilstoši 
nekustamā īpašuma īpašnieka attīstības iecerēm;  

 Lokālplānojuma teritorijas daļā, kurai tiek mainīts zonējums nav kultūrvēsturiskas vērtības, īpaši 
aizsargājamās augu sugas vai biotopi, tādējādi funkcionālā zonējuma grozīšana un teritorijas 
attīstība neradīs negatīvu ietekmi uz kultūras un dabas vidi bioloģiskās daudzveidības ziņā; 

 Lokālplānojuma teritorijas attīstības iecere atbilst Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiskajām pamatnostādnēm (detalizētāki par to 4.nodaļā - risinājumu atbilstība Vaiņodes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.- 2030.gadam). 

 

3.2. Transporta infrastruktūra 

Lokālplānojuma teritorijai ar autotransportu var piekļūt pa esošu nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa 
V1209 Embūte-Vaiņode-Pavāri (skatīt 12.-14.attēlu), šķērsojot blakus esošās zemes vienības (atrodas 
ārpus lokālplānojuma teritorijas, kadastra Nr.6492-007-0070; Nr.6492-007-0031) pa esošu ceļu. 
Esošajam ceļam ir noteikts ceļa servitūts, kas nodrošina juridiskās tiesības zemes vienības “Dzirnavnieki” 
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īpašniekiem izmantot šo ceļu piebraukšanai pie Lokālplānojuma teritorijas. Lokālplānojuma risinājumi 
neparedz mainīt esošā piebraucamā ceļa izvietojumu, saglabājot esošo iebrauktuvi zemes gabalā.  

Saskaņā ar Civillikuma 1130. pantu servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir 
lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu. Servitūta 
tiesība nostiprināma zemesgrāmatā visos četros Civillikumā noteiktajos gadījumos, kad saskaņā ar 
Civillikuma 1231. pantu tiek nodibināts servitūts. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 1. panta otro 
teikumu, zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un to ierakstiem ir publiska ticamība.  Atbilstoši Civillikuma 
1235. pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t.i., valdošā un 
kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās - līdz tam 
laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība un līgums līdz iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā ir 
saistošs tikai līgumslēdzējiem. Normatīvie akti neparedz pašvaldības tiesības noteikt gadījumus, kad 
slēdzami civiltiesiski darījumi (līgums). Normatīvie akti nenosaka pašvaldības tiesības pieprasīt, lai 
persona obligāti īsteno savas tiesības – izbūvē servitūta ceļu kā inženiertehnisku būvi, tātad, pašvaldībai 
nav tiesību pieprasīt iesniegt servitūta ceļa būvprojektu (projektēts servitūta ceļš).  

Ņemot vērā  minēto, Lokālplānojuma netiek iekļauti esošā piebraucamā ceļa (servitūta ceļa) pārbūves 
risinājumi ne lokālplānojuma teritorijā, ne arī ārpus Lokālplānojuma teritorijas, par ko nekustamo 
īpašumu īpašniekiem jāvienojas atsevišķi. 

 

     
12.- 14.attēls. Skats uz lokālplānojuma teritoriju virzienā no valsts vietējā autoceļa V1209  
Avots: Google Maps 

 

3.3. Inženiertehniskā apgāde 

Lokālplānojuma risinājumi paredz plānojamās teritorijas apgādi ar dzeramo ūdeni, elektrību, sakariem kā 
arī saimniecisko notekūdeņu iekārtu  izvietojumu. 
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ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Dzeramā ūdens patēriņu konkrētām ēkām nosaka saskaņā ar būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija” un LBN 222-15 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
222-15 „Ūdensapgādes būves” 14. punktu, Ūdens patēriņu ražošanas vajadzībām ražošanas un 
lauksaimniecības uzņēmumos nosaka, pamatojoties uz tehnoloģiskā procesa tehniskajiem 
dokumentiem. Ņemot vērā, ka šajā projektēšanas stadijā nav zināmi konkrēti ēku apjomi, plānotais 
darbinieku skaits un nepieciešamais ūdens patēriņš ražošanai, lokālplānojuma ietvaros nav iespējams 
noteikt nepieciešamo ūdens patēriņu. Tas jāprecizē ūdensapgādes ārējo tīklu būvprojektā. 

Dzeramā ūdens apgāde plānota no esošajiem “Dzirnavnieku” avota urbumiem, jo avota ūdens kvalitāte 
atbilst 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 ,,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
223-15 „Kanalizācijas būves” 15. punktu, Decentralizētas kanalizācijas shēmas, pamatojot ar 
ekonomiskiem aprēķiniem un ņemot vērā vides aizsardzības institūciju prasības, drīkst projektēt, ja 
nepieciešams kanalizēt ēku kopas vai atsevišķas ēkas. Saskaņā ar minēto noteikumu 19. punktu, Lietojot 
daļēji dalīto kanalizācijas sistēmu, virszemes noteces, sadzīves un ražošanas notekūdeņus attīra kopīgās 
notekūdeņu attīrīšanas būvēs. Saimniecisko notekūdeņu novadīšanai izbūvējama hermētiski noslēgta 
izvedama kanalizācijas krājtvertne. 

Saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5. tabulu, ūdens daudzums viena ugunsgrēka dzēšanai ir 
5 l/s (ēkas būvapjoms līdz 1000 m3, līdz 2 stāviem, lauku apvidū). Lokālplānojuma risinājumi paredz 
nodrošināt nepieciešamo ugunsdzēsības ūdensapgādi no ugunsdzēsības dīķa vai slēgtiem ūdens 
rezervuāriem (pazemes tvertnēm), kas ir jāizbūvē lokālplānojuma teritorijā, izbūvējot arī nepieciešamo 
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu. Konkrēts risinājums jāprecizē būvprojekta izstrādes laikā. 

Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm jānosaka ēku un būvju tehniskajos projektos saskaņā ar 
spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumu 
prasībām un tā izpildei piemērojamiem standartiem. 

Ja tuvumā attīstītos centralizēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, tad perspektīvā būtu jānodrošina 
pieslēgums centrālajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.  

ELEKTROAPGĀDE UN VĀJSTRĀVAS 

AS ''Sadales tīkls'' savos 2018.gada 18.maija izsniegtajos nosacījumos Nr.30AT30-05/265 norāda, ka 
pieteikts jauns elektroenerģijas pieslēguma pieteikums nr.120800177 “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kad.nr.64920070035. 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši 15.05.2018.gadā saskaņotajam 
Paskaidrojuma rakstam elektroenerģijas ražošanas būvei “Elektroapgādes pieslēgums “Dzirnavnieki”  
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā”. 

Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” 
personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 

Ja nepieciešama izbūvēt sakaru kabeļus, tad konkrētu tehnisko risinājumu detalizē būvprojekta ietvaros. 

SILTUMAPGĀDE 

Ja nepieciešama siltumapgāde, tad ēkām izveido lokālu apkures sistēmu ar cieto vai šķidro kurināmo, 
konkrētu tehnisko risinājumu detalizējot būvprojekta ietvaros. 

MELIORĀCIJA UN LIETUS NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANA 

Lai novērstu teritoriju pārpurvošanos un gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie grāvji, drenāžas sistēma, 
ūdensnoteces un dabīgās ūdensnoteces ir jāsaglabā. Ja plānoto būvniecību traucē izbūvētās drenu 
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sistēmas, būvprojektā paredz to pārkārtošanu saskaņā ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanas 
būvprojektu, iekļaujot grāvjus un ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā. 

Veicot ēku projektēšanu, jāparedz risinājumi lietus ūdeņu savākšanai un teritorijas drenāžas izbūvei ap 
ēkām, ņemot vērā plānoto ēku un būvju izvietojumu. 

Visu inženierkomunikāciju izvietojumu un pieslēgumus jāprecizē turpmākās projektēšanas procesā 
(būvprojektu izstrādes ietvaros), paredzot tehniski un ekonomiski izdevīgākos risinājumus. Pirms 
būvprojekta izstrādes jāpieprasa inženierinfrastruktūras izbūvei nepieciešamos atbildīgo institūciju 
tehniskos noteikumus. 

Veicot ēku projektēšanu un būvniecību, kā arī izbūvējot jaunas inženierkomunikācijas jāievēro noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” (spēkā no 01.10.2014.), kā arī citi 
spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi. 

Esošo un plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas un 
inženiertīklu izbūves gaitā, atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un 
izpilduzmērījumiem. 

 

3.4. Plānotā teritorijas izmantošana un apbūve 

Apbūve lokālplānojuma teritorijā plānojama un projektējama atbilstoši funkcionālā zonējuma teritorijas 
atļautajiem apbūves teritorijas izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktajām prasībām, t.sk. apbūves rādītājiem, un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

Lokālplānojumā noteiktajai funkcionālajai apakšzonai „Lauksaimniecības teritorijā (L1)” ir noteikti 
apbūves rādītāji, ņemot vērā Vaiņodes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Lauku teritorijā (L)” noteiktās prasības.  

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība -2 ha. Maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 
5%. 

Apbūves maksimālais augstums ražošanas ēkām ir 12 m (neieskaitot tehnoloģiskā procesa 
nodrošināšanai nepieciešamās  konstrukcijas), dzīvojamai apbūvei – 2 stāvi un mansarda stāvs.  

Lokālplānojumā noteiktajai funkcionālajai apakšzonai „Meža teritorijā (M1)” ir noteikti apbūves rādītāji, 
ņemot vērā Vaiņodes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mežu 
teritorijā (M)” noteiktās prasības.  

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība -2 ha. Maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 
5%. 

Apbūves maksimālais augstums ir 2 stāvi.  

Teritorijas attīstībā, izstrādājot būvprojektus, ņemt vērā un pēc iespējas nodrošināt īpaši aizsargājamo 
dabas vērtību saglabāšanu (skatīt 11.attēlā vietu Nr. 2 un Nr. 3). 

Nekustamā īpašuma robežas pašreizējā stadijā netiek paredzēts mainīt (ne apvienot, ne sadalīt). 
Perspektīvā, ja nepieciešams, tad zemes robežu pārkārtošana veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 
 

4. RISINĀJUMU ATBILSTĪBA VAIŅODES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 
2015.-2030.GADAM 

Plānošanas dokumenta izstrādē, funkcionālā zonējuma maiņa ir izvērtēta Vaiņodes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2015. – 2030.gadam (turpmāk tekstā – Vaiņodes novada Stratēģija) noteiktajā novada 
vēlamās attīstības kontekstā. 
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Iecere mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu zemes vienības “Dzirnavnieki” daļai no „Meža teritorijas 
(M)” uz „Lauksaimniecības teritoriju (L)” funkcionālo zonu atbilst Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteiktajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, kā arī perspektīvajai novada telpiskās 
attīstības struktūrai. 

Vaiņodes novada Stratēģijā noteikts ilgtermiņa redzējums – Vaiņodes novadā labvēlīga vide 
uzņēmējdarbībai, īpaši lauksaimnieciskai ražošanai, kuras produkcijai ir augsta pievienotā vērtība . 
Stratēģijā noteiktais ilgtermiņa mērķis (SM3) – „Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai” paredz to, ka novadā 
tiek sekmēta uzņēmējdarbības attīstība un ilgtermiņa prioritāte (IP3) „Uzņēmējdarbības vides attīstība” 
paredz transporta, inženiertehniskā un tūrisma infrastruktūras sakārtošanu.  

Saskaņā ar Vaiņodes novada Stratēģijā norādīto telpiskās attīstības perspektīvo struktūru (skatīt 
15.attēlu), lokālplānojuma teritorija atrodas lauksaimniecības teritorijā. Stratēģijā tiek noteikts, ka 
lauksaimnieciskā darbība šajās teritorijās noteikta kā prioritāte, saglabājot un atbalstot dažādu 
lauksaimniecības nozaru attīstību, kā arī veicinot lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas 
attīstību novadā. Kā viena no vadlīnijām lauksaimniecības teritoriju attīstībai un plānošanai tiek atbalstīta 
lauksaimniecības teritoriju daudzveidīga izmantošana – tūrismam, rekreācijai, ražošanai, derīgo izrakteņu 
ieguvei un dažādu pakalpojumu sniegšanai. 

Turpinot lokālplānojuma teritorijā esošo izmantošanu un īstenojot paredzētās attīstības ieceres, tiks 
ievērota Vaiņodes novada Stratēģijas telpiskās attīstības perspektīva un sekmēta noteikto mērķu 
sasniegšana.  

 
15.attēls. Vaiņodes novada vēlamā telpiskā struktūra 
Avots: Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam  


