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IEVADS 

Lokālplānojuma izstrāde Vaiņodes novada, Embūtes pagasta nekustamā īpašuma “Poligons” (kadastra 
numurs 6454 003 0174) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 uzsākta, pamatojoties uz 
Vaiņodes novada domes 2019. gada 27. augusta sēdes lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu” 
(prot. Nr.12, 10.p.), ar kuru apstiprināts arī Darba uzdevums, noteiktas lokālplānojuma izstrādes robežas 
un noteikts lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Vaiņodes novada pašvaldības projektu vadītājs Oskars 
Zvejs. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu lokālplānojuma izstrādi veica SIA “Reģionālie projekti”, projektu vadītāja Aira 
Veinberga un kartogrāfs Jānis Ozols. 

Lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. -
2030.gadam, Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam un ņemot vērā Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” noteiktās prasības attiecībā uz lokālplānojuma izstrādes procedūru un sastāvu, kā arī citu 
attiecināmu normatīvo aktu prasībām un izvērtējot institūciju nosacījumus un sabiedrības viedokli.  

Lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sagatavoti Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - 
VAN) noteiktās vienotās normas funkcionālajam zonējumam, teritorijas attīstības plānošanai, 
izmantošanai un apbūvei. 

Lokālplānojuma izstrādei saņemti institūciju nosacījumi 

▪ Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvalde 

▪ VA “Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra” 

▪ Kurzemes plānošanas reģions 

▪ Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa 

Nosacījumu apkopojumu skatīt lokālplānojuma sējumā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”. 

Eksperta atzinums 

▪ lokālplānojuma izstrādes ietvaros saņemts sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas  
eksperta atzinums Nr.SE120-2020/2. 

Ekspertu atzinumu skatīt lokālplānojuma sējumā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 

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. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta sesto daļu, tiek noteikti 
izņēmumi, uz kuriem likuma noteikumi neattiecas. Attiecīgi izņēmumi attiecas uz: 

▪ plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību; 
▪ plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām; 
▪ plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā. 

Tā kā lokālplānojuma izstrādes mērķis ir saistīts ar valsts aizsardzību, t.i. lokālplānojuma teritorijā 
paredzēts izveidot aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi, tad likuma noteikumi uz minētā 
lokālplānojuma izstrādi neattiecas. 

Neskatoties uz to, SIA “Reģionālie projekti” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu 
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu konsultējās ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi un Veselības inspekciju, lai 
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noskaidrotu viedokli par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, 
kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību (konsultēšanās ar institūcijām rezultāti apskatāmi 
lokālplānojuma sējumā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”). Kā arī saskaņā ar minēto Ministru kabineta 
noteiktumu 6. punktu Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk - Birojs) tika iesniegts Iesniegums “Par 
plānošanas dokumenta Vaiņodes novada, Embūtes pagasta nekustamā īpašuma “Poligons” (kadastra 
numurs 6454 003 0174) lokālplānojuma izstrādi, grozot teritorijas plānojumu” (turpmāk - Iesniegums). 
Tika saņemta Biroja 27.03.2020. sagatavota vēstule Nr.4-01/272 “Par lokālplānojumu un stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru”, kurā minēts, ka Birojs izvērtējot Iesniegumu, Valsts aizsardzības 
militāro objektu un iepirkuma centra 2020.gada 25.marta vēstuli Nr.NOS/2020–1921 un ar 
Lokālplānojuma izstrādi saistītos dokumentus, Birojs konstatē, ka konkrētais Lokālplānojums atbilst 
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta sestās daļas 1. punktā noteiktajiem plānošanas 
dokumentiem1. Līdz ar to Birojs nepieņēma lēmumu par Stratēģiskā novērtējuma procedūras 
piemērošanu vai nepiemērošanu Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteiktajā kārtībā, jo šāda lēmuma izdošanai 
nav pamata. 

1. LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS, kurā ietverts:  

▪ lokālplānojuma teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi; 

▪ lokālplānojuma izstrādes pamatojums un mērķis; 

▪ lokālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;  

▪ lokālplānojuma risinājumu atbilstība Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. - 
2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem; 

▪ tematiskie attēli. 

GRAFISKĀ DAĻA, kurā: 

▪ noteikts funkcionālais zonējums; 

▪ attēlota piekļuves iespēja zemes vienībai. 

Grafiskās daļas karte “Funkcionālais zonējums” sagatavota uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
2019.gada vienkāršotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000. 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, kuros noteiktas: 

▪  prasības teritorijas izmantošanai funkcionālajā zonā; 

▪  noteikti apbūves parametri funkcionālajā zonā; 

▪  citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības un 
specifiku. 

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI, kur apkopoti dokumenti par lokālplānojuma izstrādes 
procesu – pašvaldības lēmumi, darba uzdevums, institūciju nosacījumi un atzinumi, publiskās 
apspriešanas dokumenti – paziņojumi, publikācijas, sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli u.c. 

 

 

 

1 Likuma 4.panta sestās daļas 1.punkts noteic, ka “Šā likuma noteikumi neattiecas uz: 1) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts 

aizsardzību”. 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS, PAMATOJUMS UN ROBEŽA 

Lokālplānojuma izstrāde tiek veikta pamatojoties uz Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 
centra 2019. gada 6. jūnija vēstuli Nr. NOS/2019-3796 Vaiņodes novada pašvaldībai ar lūgumu uzsākt 
lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Poligons” (kadastra Nr. 6454 003 0174), Embūtes 
pagastā, Vaiņodes novadā, ar mērķi mainīt noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves nosacījumus. 

Saskaņā Vaiņodes novada domes 27.08.2019. lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu” 
(protokols Nr.12, 10.p.) un apstiprināto Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, lokālplānojuma 
izstādes mērķis: 

▪ mainīt funkcionālo zonējumu no Mežu teritorijas (M) un Lauku teritorijas (L) uz Publiskās apbūves 
teritorija (P), kurā galvenais izmantošanas veids būtu – aizsardzības un drošības iestāžu apbūve 
un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, detalizējot teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamības pamatojums: 

▪ lai īstenotu nekustamā īpašuma “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā plānoto teritorijas 
izmantošanu un attīstību, nepieciešami grozījumi Vaiņodes novada teritorijas plānojumā 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6454 003 0174 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6454 003 0173, nosakot funkcionālo zonu – Publiskās apbūves teritorija (P), kur saskaņā ar 
Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 37.1.punktu un 3.pielikumu, var noteikt galveno 
izmantošanas veidu – aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (veida kods 12006); 

▪ šobrīd nekustamais īpašums “Poligons” netiek izmantots atbilstoši Vaiņodes novada teritorijas 
plānojumā 2013.-2024.gadam noteiktajai plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai, kas 
noteikta kā Lauku teritorija (L) un Mežu teritorija (M); 

▪ spēkā esošajā Vaiņodes novada teritorijas plānojumā plānotājā (atļautajā) teritorijas izmantošanā 
Lauku teritorija (L) un Mežu teritorija (M) nav atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; 

▪ saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem nekustamā 
īpašuma “Poligons” lietošanas mērķis ir valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve (NĪLM kods 0906); 

▪ saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 93.punktu teritorijas plānojumā noteiktā 
funkcionālā zonējuma, teritorijas izmantošanas aprobežojumu un apgrūtinājumu izmaiņas 
iespējams izstrādāt kā lokālplānojumu, ar kuru tiek grozīts vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums. 

Lokālplānojuma izstrādes teritorijas robeža atbilst nekustamā īpašuma “Poligons” (kadastra numurs 6454 
003 0174) Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 
robežām, lokālplānojuma izstrādes teritorijas platība – 42,47 ha. 
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 3.  ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

3.1. Lokālplānojuma teritorijas raksturojums 

Lokālplānojuma izstrādes teritorija atrodas Vaiņodes novada, Embūtes pagastā, lauku teritorijā, meža 
masīva vidusdaļā (skatīt 1.attēlu). Lokālplānojuma teritorijai apkārtējās teritorijās atrodas dažāda vecuma 
mežs – gan jaunaudzes, gan pieaugušas mežaudzes. 

1.attēls. Lokālplānojuma izstrādes teritorijas novietojums Embūtes pagasta Vaiņodes novadā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reljefs lokālplānojuma teritorijā galvenokārt ir līdzens, ar nelieliem lēzeniem pacēlumiem, bez dabiskiem 
ūdensobjektiem. 

Nekustamā īpašuma “Poligons” ar kadastra Nr. 6454 003 0174 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
6454 003 0173 ir atdalīta no AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes gabala “Valsts meža Poligons” 
un atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 ir uzmērīta. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas kadastrs.lv datiem nekustamā īpašuma 
“Poligons” (kadastra Nr. 6454 003 0174) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 platība ir 
42,47 ha, nekustamā īpašuma piederība – valsts īpašums, uz zemes vienības atrodas 14 būves. 

Saskaņā ar Situācijas plānu nekustamā īpašuma “Poligons” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6454 
003 0173 lokālplānojuma teritoriju pēc zemes lietošanas veida lielāko daļu teritorijas veido meža zeme – 
35,95 ha (85% no kopējās zemes vienības platības), zeme zem ēkām un pagalmiem – 1,65 ha, zeme zem 
ceļiem – 1,04 ha un pārējās zemes – 3,83 ha. 

Saskaņā ar Apgrūtinājumu plānu nekustamā īpašuma “Poligons” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6454 003 0173  - apgrūtinājumi nav noteikti. 
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Lokālplānojuma teritorija tieši robežojas ar  valsts nekustamajiem īpašumiem (skatīt 2.attēlu). 

 2.attēls. Nekustamā īpašuma “Poligons” robeža un blakus esošie nekustamie īpašumi 

 

Nekustamais īpašums “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2016. gada 14. septembra rīkojumu Nr.525 Aizsardzības ministrijas valdījumā tika pārņemts no 
Zemkopības ministrijas un ierakstīts zemesgrāmatā uz Aizsardzības ministrijas vārda 2016. gada 30. 
decembrī. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 14. septembra rīkojuma Nr.525 2.punktu, 
pamatojoties uz likuma ''Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās'' 37. pantu, saglabāt valsts 
īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā zemesgrāmatā neierakstītas četras būves (būvju 
kadastra apzīmējumi 6454 003 0108 003, 6454 003 0108 004, 6454 003 0108 005, 6454 003 0108 006), 
kas atrodas uz nekustamā īpašuma ''Poligons'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6454 003 0174) - zemes 
vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6454 003 0173) - Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, kopā 
ar nekustamā īpašuma ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, inženiertīkliem, inženierbūvēm un 
komunikācijām. Pirms tam nekustamo īpašumu apsaimniekoja A/S “Latvijas valsts meži”. Vēsturiski šajā 
teritorijā līdz 1992. gadam atradās bijušās PSRS armijas kodolraķešu bāze ar 2 kodolraķešu šahtām un 
citām būvēm, kas nodrošināja militārās bāzes darbību - garāžas, kazarmas, štābs, noliktavas.  

https://likumi.lv/ta/id/42284-par-nekustama-ipasuma-ierakstisanu-zemesgramatas
https://likumi.lv/ta/id/42284-par-nekustama-ipasuma-ierakstisanu-zemesgramatas#p37
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Saskaņā ar VSIA “Latvijas Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētās datu bāzes Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem lokālplānojuma teritorija ir noteikta kā potenciāli piesārņota 
teritorija (reģistrācijas Nr. datu bāzē 64548/946). Teritorijā ir veikti bijušās PSRS armijas būves - raķešu 
šahtu demontāžas un teritorijas rekultivācijas darbi. 

Teritorijā ir izbūvēts noliktavu komplekss valsts aizsardzības un drošības iestāžu vajadzībām. 
Lokālplānojuma teritorijā militārā infrastruktūra aizņem aptuveni trīs ceturtdaļas no visas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 kopējās platības. Militārā infrastruktūra ir iežogota, gar žogu ir 
izveidota plaša no apauguma brīva un pārskatāma drošības zona. Gar nekustamā īpašuma “Poligons” 
robežu esošie meži pašlaik veido dabisku buferzonu, kas aptver militāro objektu un norobežo to no 
apkārtējām teritorijām. 

DABAS VĒRTĪBAS 

Atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informācijai, Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajai 
informācijai2 un datiem, nekustamā īpašumā “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, kadastra 
Nr.64540030174, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64540030173 nav reģistrētas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi un aizsargājamo sugu dzīvotnes, bet tajā reģistrēts īpaši 
aizsargājams biotops – ES 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži (skatīt 3.attēlu). Lokālplānojuma teritorijas 
tiešā tuvumā neatrodas ne īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, ne mikroliegumi vai to buferzonas. 
Tuvākais mikroliegums no lokālplānojuma teritorijas robežas atrodas 1,26 km attālumā3.  

3.attēls. Aizsargājamas dabas vērtības lokālplānojuma teritorijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 06.02.2020.  vēstule Nr.4.8/608/2020-N Par ietekmes uz vidi stratēģiskā 
novērtējuma procedūru 
3 Saskaņā ar sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas  eksperta atzinumā Nr.SE120-2020/2 sniegto informāciju 
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Sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas  eksperta atzinuma Nr.SE120-2020/2 sagatavošanas laikā 
tika precizēti Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtie dati4 par konstatētajiem Eiropas savienības nozīmes 
aizsargājamajiem biotopiem lokālplānojuma izstrādes procesā, jo no Dabas aizsardzības pārvaldes 
saņemtajos datos biotops bija iezīmēts arī teritorijā, kur dabā ir klaja vieta un militārā objekta žogs.  

Sugu un biotopu eksperta lokālplānojuma teritorijas apsekojuma laikā konstatēja: 

▪ Latvijas un Eiropas Savienības īpaši aizsargājamu biotopu 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži, 1,3 
ha platībā (skatīt 3.attēlu). Lokālplānojuma teritorijā konstatētais biotops atrodas ārpus aktīvi 
izmantotās militārā objekta teritorijas (ārpus žoga pie zemes vienības robežas), tajā netiek veiktas 
nekādas darbības; 

▪ īpaši aizsargājamās sugas – gada staipeknis Lycopodium annotinum, mieturu mugurene 
Polygonatum verticillatum (šīs sugas novērojums lokālplānojuma teritorijā tika fiksēts divās vietās 
projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros, 2018.gada vasaras sezonā. Atzinuma sagatavošanas laikā, 
ņemot vērā, ka šī suga maija sākumā vēl nav uzsākusi aktīvo augšanu, netika konstatēta, bet 
biotops 9050 ir atbilstoša dzīvotne šai sugai, līdz ar to nav pamata apšaubīt dabas skaitīšanas 
rezultātus), dakšveida mecgērija Metzgeria furcata, tika konstatētas biotopā 9050 Lakstaugiem 
bagāti egļu meži teritorijā.  

Ar sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu Nr.SE120-2020/2 var iepazīties 
lokālplānojuma sējumā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”. 

PIEKĻUVES NODROŠINĀJUMS 

Piekļuve lokālplānojuma teritorijai ir nodrošināta pa AS “Latvijas valsts meži” piederošu meža ceļu, kas 
pieslēdzas pie valsts vietējā autoceļa V1209 Embūte – Vaiņode – Pavāri (skatīt 4.attēlu).  

Lokālplānojuma risinājumi neparedz mainīt esošo piekļuves nodrošinājumu zemes vienībai. Izmantojot 
AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošo meža ceļu jāievēro meža infrastruktūras ekspluatācijas 
noteikumi. 

 

4 Dabas aizsardzības pārvaldes 22.04.2020. vēstule Nr.4.8/1916/2020-N Par informācijas precizēšanu 
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4.attēls. Piekļuve lokālplānojuma teritorijai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INŽENIERTĪKLI 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija atrodas lauku teritorijā, nevis apdzīvotā vietā, līdz ar to šajā 
teritorijā nav pieejami centralizēti ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli. Ūdensapgādes nodrošināšanai 
teritorijā ierīkota pazemes ūdens ņemšanas vieta – ūdens ieguves urbums (urbuma dziļums 125 m). 
Saskaņā ar urbuma pases datiem ūdens atbilst dzeramā ūdens kvalitātei ar paaugstinātu dzelzs saturu. Ap 
ūdens ņemšanas vietu lokālplānojumā tiek noteikta un attēlota 10 m stingrā režīma aizsargjosla.  

Teritorijā ir izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioKem 6 EN ar attīrīto notekūdeņu infiltrāciju gruntī. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtā attīrāmais notekūdeņu daudzums 0,9 m3/dienā (max 1,35 m3/dienā). Ap 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisi, ņemot vērā izmantoto tehnoloģiju un ietaises tehnisko raksturojumu 
lokālplānojumā tiek noteikta sanitārā aizsargjosla – 2 m. Mēroga noteiktības dēļ aizsargjosla 
lokālplānojuma Grafiskās daļas kartē netiek attēlota. 

Ārējās ugunsdrošības vajadzībām ir izbūvēti atklāta veida ugunsdzēsības rezervuāri – dīķi, kas uzpildās 
dabiskā ceļā no gruntsūdeņiem, pieplūstošajiem virszemes ūdeņiem un teritorijas meliorācijas tīkla, ar ko 
savienoti dīķi.  

Lokālplānojuma teritorijai ir nodrošināta elektroapgāde no A/S “Sadales tīkls” pieslēguma transformatora 
punktam (skatīt 5.attēlu). 
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5.attēls. Esošo inženiertīklu nodrošinājums lokālplānojuma teritorijā  

 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Ventas upju baseina apgabalā (ŪSIK 36769), Letīžas ūdensteces sateces 
baseinā. Lokālplānojuma teritorija ir meliorēta. Lokālplānojuma teritorija atrodas šādas meliorācijas 
sistēmas un būves (skatīt 6.attēlu):  

▪ grāvji – susinātājgrāvji ŪSIK 36769:31 un 36769:28; 
▪ ūdensnotekas - viena īpašuma ūdensnoteka ŪSIK 36769:27; 29; 30. 

Teritorijā esošai meliorācijas sistēmai ir veikta pārbūve.  

Lokālplānojuma teritorijā uz 2020. gada 27. janvāri nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu.  

Būvju un inženiertīklu būvniecībai, pārbūvei meliorētajā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas 
būvēm un ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, saskaņā ar Meliorācijas 
likumu nepieciešami VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi“ izdoti tehniskie noteikumi. 
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6.attēls. Meliorācijas sistēma lokālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās 

 

 

3.2. Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Vaiņodes novada teritorijas 
plānojumu 2013. - 2024. gadam 

Saskaņā ar spēkā esošo Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam (apstiprināts ar 
Vaiņodes novada domes lēmumu 2013. gada 28. februārī) Grafiskās daļas karti “Vaiņodes novada 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 
lokālplānojuma teritorija atrodas divās plānotās (atļautās) izmantošanās – Meža teritorija (M) un Lauku 
teritorija (L) (skatīt 7.attēlu). 
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7.attēls. Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Vaiņodes novada teritorijas plānojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus tam, lokālplānojuma izstrādes teritorija iekļaujas teritorijā, kas noteikta kā lokālplānojumu 
teritorija, kā arī pa AS “Latvijas valsts meži” piederošu meža ceļu, kas robežojas ar lokālplānojuma 
teritoriju ir plānots veloceliņš un noteikta ainaviski vērtīga teritorija. 

Meža teritorija (M) – nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir 
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. 

Lauku teritorija (L) - nozīmē teritoriju, 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. 
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2.tabula. Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanas veidu 
raksturojums 

Meža teritorija (M) 

Atļautā izmantošana: 1) mežsaimnieciska izmantošana; 
2) meža infrastruktūras objekti; 
3) kokmateriālu sagatavošana; 
4) medniecība, ar medībām un medību tūrismu saistītās ēkas un 

būves; 
5) meža ainavas kopšana; 
6) dabas aizsardzības objekti; 
7) apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamu 

sugu un biotopu, raksturīgās meža ainavas saglabāšanai; 
8) savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs; 
9) derīgo izrakteņu ieguve; 
10) pie valsts un pašvaldības autoceļiem – lokāla rakstura tirdzniecības 

un pakalpojumu objekts, ceļu apkalpes objekts; 
11) vēja elektrostacijas, izņemot Apbūves noteikumos minētajās 

teritorijās; 
12) dīķi, zivju dīķi; 
13) pārvaldes iestāde; 
14) tūrisma un rekreācijas objekti; 
15) lauksaimnieciska izmantošana; 
16) viensēta. 

Jaunveidojama zemesgabala 
minimālā platība: 

2 ha  

Citas prasības: 1) Noteiktas prasības meža zemes transformācijai. 
2) Mežu teritorijas izmantošana un apsaimniekošana jāveic atbilstoši 

Meža likuma un normatīvo aktu par dabas aizsardzības 
noteikumiem meža apsaimniekošanā prasībām. 

3) Mežu teritorijās aizliegts: 
- veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un 

izraisa augsnes erozijas attīstību; 
- bojāt vai iznīcināt aizsargājamos un retos augus, kā arī to 

biotopus; 
- izgāzt vai izmest atkritumus; 
- bojāt vai iznīcināt teritorijas labiekārtojuma elementus un 

informācijas zīmes. 

Lauku teritorija (L) 

Atļautā izmantošana: 1) lopkopība, zvērkopība, putnkopība, zirgkopība; 
2) dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība; 
3) kultūru audzēšana segtajās platībās; 
4) zemstikla kultūru audzēšana; 
5) netradicionālās lauksaimniecības nozares; 
6) biškopība; 
7) ainavas izkopšana un uzturēšana; 
8) kokaudzētava, stādaudzētava; 
9) mājdzīvnieku audzēšana; 
10) eksotisko zvēru audzēšana; 
11) sporta, darba un atrakciju dzīvnieku audzēšana; 
12) dzīvnieku patversme un viesnīca; 
13) lauksaimniecības produktu ražošanai un uzglabāšanai 

nepieciešamās būves; 
14) lauksaimniecības produktu pārstrādes objekti; 
15) komposta sagatavošana; 
16) biogāzes ražotne; 
17) koģenerācijas stacija; 
18) enerģētisko augu audzēšana un izmantošana enerģijas iegūšanā - 

biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā; 
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19) pakalpojumu objekti, kas funkcionāli saistīti ar lauksaimniecisko 
ražošanu; 

20) transporta infrastruktūras un loģistikas objekti; 
21) individuālās dzīvnieku novietnes; 
22) ferma (kūts); 
23) izstrādājot detālplānojumu, lielferma; 
24) lauksaimniecības un citas tehnikas novietnes; 
25) būvmateriālu uzglabāšana; 
26) noliktavas un nojumes; 
27) darbnīcas; 
28) viensēta; 
29) sporta un atpūtas būves; 
30) tūrisma un rekreācijas objekti; 
31) dīķi, zivju dīķi; 
32) kokapstrādes uzņēmumi; 
33) apmežošana; 
34) mežsaimnieciska izmantošana; 
35) derīgo izrakteņu ieguve; 
36) vēja elektrostacijas; 
37) izstrādājot detālplānojumu, zemes vienībās pie valsts autoceļiem: 
▪ tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 
▪ degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija; 
▪ autotirdzniecības un tehniskās apkopes objekts. 

Jaunveidojama zemesgabala 
minimālā platība: 

2 ha 

Maksimālais stāvu skaits: 2 stāvi un mansarda stāvs 

Citas prasības: Apbūves noteikumos noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei lauku 
teritorijās (L), lauksaimniecības zemju apmežošanai un meliorētas 
lauksaimniecības zemes izmantošanai un citas prasības.   

Kopumā izvērtējot spēkā esošajā Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteikto, secināms, ka: 

▪ Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajās plānotajās (atļautajās) teritorijas izmantošanās 
Mežu teritorija (M) un Lauku teritorija (L) nav pieļaujama aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, 
kā rezultātā nepieciešams mainīt lokālplānojuma teritorijā noteikto funkcionālo zonējumu un tajā 
noteiktos galvenos izmantošanas veidus; 

▪ Vaiņodes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Mežu 
teritorijai (M) un Lauku teritorijai (L) noteiktā jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība 2 ha 
atbilst spēkā esošajos Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajām vispārīgajām prasībām, 
un šāda norma saglabājama arī lokālplānojumā izvirzāmajos nosacījumos; 

▪ tā kā lokālplānojuma teritorijā ir konstatēts aizsargājams biotops ES 9050 Lakstaugiem bagāts egļu 
mežs un spēkā esošais Vaiņodes novada teritorijas plānojums nosaka, ka Mežu teritorijā (M) ir 
aizliegts bojāt vai iznīcināt aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus, tad lokālplānojuma 
risinājumos šī prasība ir ņemama vērā;  

▪ lokālplānojuma teritorijas esošā, kā arī perspektīvā attīstība paredzēta ar aizsardzības un drošības 
iestāžu apbūvi. Vaiņodes novada teritorijas plānojumā Lauku teritorija (L) noteiktā prasība 
attiecībā uz apbūves stāvu skaitu ir pārskatāma, pielāgojot militārās jomas specifiskajām 
prasībām. 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Vaiņodes novada teritorijas plānojumā 2013. - 2024. gadam 
noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu un izmantošanas nosacījumus zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 6454 003 0173 no Lauku teritorija (L) un Meža teritorija (M) uz Publiskās apbūves 
teritoriju (P1), kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie objekti un infrastruktūras izveidošana un dabā esošās militārās infrastruktūras uzturēšana, 
bet daļā zemes vienības, kur konstatēts īpaši aizsargājamais biotops, saglabāt funkcionālo zonu Meža 
teritorija (M2) (skatīt 8.attēlu).  

8.attēls. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikums 

 

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālo zonu priekšlikums noteikts saskaņā ar Darba uzdevumu 
lokālplānojuma izstrādei, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto funkcionālo zonu klasifikāciju, paredzot 
funkcionālā zonā atbilstošus teritorijas izmantošanas veidus un institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un 
informācijai.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”: 

▪ Publiskā apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai 
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 
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▪ Publiskās apbūves teritorijas (P) galvenie izmantošanas veidi ir publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana, t.sk. aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa. Kā 
papildizmantošana ir atļauta dzīvojamā apbūve (rindu māju apbūve  un daudzdzīvokļu māju 
apbūve).  

▪ Funkcionālo zonu Publiskā apbūves teritorija (P) var noteikt pilsētās, ciemos un lauku teritorijās. 

▪ Funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P) ir vienīgā funkcionālā zona, kur galvenajā 
izmantošanā ir atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un kura ir atļauta noteikt arī lauku 
teritorijā. 

▪ 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), kā 
papildizmantošana atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana (tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; sporta būvju apbūve), viensētu 
apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība un derīgo izrakteņu ieguve. 

▪ Funkcionālo zonu Meža teritorija (M) var noteikt pilsētās, ciemos un lauku teritorijās. 

Lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonā Publiskās apbūves 
teritorija (P1) tiek noteikts galvenais teritorijas izmantošanas veids:  

▪ Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības 
un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves. 

▪ Ņemot vērā lokālplānojuma teritorijas izmantošanas veidu, ēku un būvju izmantošanu, šajā 
funkcionālajā zonā nav nepieciešams noteikt papildizmantošanas veidus. 

Lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajā zonā Meža teritorija (M2) 
tiek noteikts galvenais teritorijas izmantošanas veids: 

▪ Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām dabas aizsardzības jomā. 

▪ Ņemot vērā lokālplānojuma teritorijas izmantošanas veidu, ēku un būvju izmantošanu, šajā 
funkcionālajā zonā nav nepieciešams noteikt papildizmantošanas veidus. 

Funkcionālā zona Meža teritorija (M2) noteikta lokālplānojuma teritorijas daļā, kur konstatēts īpaši 
aizsargājams biotops ES 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži (noteikta pa biotopa poligona robežu), lai 
nodrošinātu biotopa saglabāšanu vismaz esošajā kvalitātē un vienlaikus, lai pastāvētu kā dzīvotne Latvijā 
retai un aizsargājamai sugai mieturu mugurenei Polygonatum verticillatum.  

Lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā ir izstrādāti papildus noteikumi 
teritorijas turpmākās attīstības nodrošināšanai. 

Kopumā izvērtējot visus risinājumus, uzskatāms, ka Vaiņode novada teritorijas plānojuma grozījumu 
priekšlikums – lokālplānojuma risinājumi, ir pamatoti: 

▪ Spēkā esošajā Vaiņodes novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā plānotā 
izmantošana tika paredzēta galvenokārt lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai, tomēr, 
ņemot vērā lokālplānojuma teritorijas raksturu, tai nav bijis noteikts piemērotākais valsts 
aizsardzības un drošības objektu attīstībai teritorijas izmantošanas veids un uzskatāms, ka 
lokālplānojuma risinājumi ļaus daudz efektīvāk attīstīt nekustamo īpašumu "Poligons", kur jau 
atrodas militāra objekta infrastruktūra. 

▪ Plānotā militārā teritorija tiek veidota uz militārā objekta vēsturiskās atrašanās vietas bāzes (PSRS 
militārās objekta bāzes), tādējādi turpinot jau līdz šim izmantoto teritorijas raksturu. 
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▪ Vaiņodes novada teritorijas plānojuma grozījumi, izstrādājot šo lokālplānojumu, nerada ietekmi 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ainaviski vērtīgām teritorijām un kultūrvēsturisko 
mantojumu. 

▪ Lokālplānojuma teritorija atrodas valsts īpašumā, tādējādi nav nepieciešams atsavināt 
privātpersonu nekustamos īpašumus. 

▪ Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir precizētas aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu un 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisi. 

5. LOKĀLPLĀNOJUMA PRIEKŠLIKUMA ATBILSTĪBA HIERARHISKI AUGSTĀKA 
LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Lai gan valsts aizsardzības politiku izstrādā un īsteno Aizsardzības ministrija (t.i., tā tiek plānota nacionālā 
līmenī), šajā sadaļā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ir izvērtēta lokālplānojuma 
risinājumu atbilstība Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. -  2030. gadam5 (turpmāk – 
Stratēģija) un Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 

5.1. Lokālplānojuma priekšlikuma atbilstība Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai  

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās, ar lokālplānojumu var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Kā 
arī Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 35.punkts nosaka, ja ar lokālplānojumu tiek mainīts vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un aprobežojumu, tad 
Paskaidrojuma rakstā jāietver lokālplānojuma risinājumu atbilstība pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai. 

Viens no Vaiņodes novada ilgtermiņa attīstības mērķiem ir noteikts SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga dzīves vide, 
kas nozīmē, ka pievilcīga, ilgtspējīga dzīves vide tiek nodrošināta, sakārtojot infrastruktūru un pārdomāti 
izmantojot un attīstot pieejamos resursus. Lai sekmētu SM2 mērķa sasniegšanu tam ir pakārtota 
ilgtermiņa prioritāte IP2 Dzīves vides attīstība, kas nozīmē, ka kvalitatīva dzīves vide tiek attīstīta, 
ilgtspējīgi saimniekojot. Šis mērķis un prioritāte nav pretrunā ar lokālplānojuma risinājumu, jo tas 
veicinātu vienas novada degradētas teritorijas rekultivāciju un teritorijas izmantošanu kāda tā jau  ir bijusi 
vēsturiski, t.i. ar valsts aizsardzības un drošības iestāžu izvietošanu, kas nodrošinātu drošas, pievilcīgas, 
ilgtspējīgas dzīves vides nodrošināšanu vienā zemes vienībā Vaiņodes novadā. 

Viens no Vaiņodes novada telpiskās attīstības perspektīviem telpiskās struktūras virzieniem ir noteikts 
Daudzpusīgas lauku teritorijas. Lokālplānojuma teritorija Vaiņodes novada telpiskās struktūras 
funkcionālā telpā iekļauta lauku teritorijas Mežsaimniecības teritorijā (skatīt 9.attēlu). Lai arī 
lokālplānojuma teritorija atrodas meža teritorijā, tās primārais izmantošanas veids nav saistīts ar 
mežsaimniecību, mežizstrādi vai kokapstrādi u.tml. izmantošanas veidiem. Lokālplānojuma risinājumi 
paredz saglabāt funkcionālo zonējumu Meža teritorija tajā lokālplānojuma teritorijas daļā, kurā ir 
konstatēts aizsargājams biotops, tādejādi nodrošinot vienu no vadlīnijām Mežsaimniecības teritoriju 
attīstībai un plānošanai – izmantojot meža resursu, tiek saglabāta bioloģiskā vērtība.  

Izvērtējot Vaiņodes novada Stratēģiju, secināms, ka lokālplānojuma teritorijas attīstības virziens jeb 
risinājums nav pretrunā ar Vaiņodes novada Stratēģijā noteikto, tanī pašā laikā jāuzsver abu plānošanas 
dokumentu Stratēģijas un lokālplānojuma atšķirīgie mērogi, attiecīgi Vaiņodes novada Stratēģijā netiek 
atzīmēta bijusī PSRS bruņoto spēku objekta teritorija.  

 

5 Apstiprināta ar Vaiņodes novada domes 23.12.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr.22, 2.p.) „Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas 
2015. – 2030.gadam  projekta apstiprināšanu” 
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9.attēls. Lokālplānojuma teritorija Vaiņodes novada perspektīvā telpiskā struktūrā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lokālplānojuma priekšlikuma atbilstība Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem 

Lokālplānojuma izstrādei saņemti Kurzemes plānošanas reģiona nosacījumi (28.01.2020., Nr.2-5.9/20/20), 
kuros noteikts, ka Lokālplānojuma izstrādē, pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas normatīvo 
regulējumu, jāņem vērā Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam6 
(Kurzeme 2030) un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam (Kurzeme 
2020)7. Kā arī nosacījumos minēts, ka atbilstoši lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā noteiktajam 
pamatojumam teritorijas izmantošanas veida maiņai nekustamajā īpašumā “Poligons”, lokālplānojuma 
izstrādē ņemt vērā Kurzeme 2030 noteikto dabas un kultūrvides telpas attīstības mērķi, sasniedzamos 
rezultātus, risinājumus un vadlīnijas teritorijas plānošanai lauku telpas areālos. 

Kurzeme 2030 telpiskās attīstības perspektīva (Perspektīva) ataino vēlamo reģiona teritorijas telpisko 
struktūru, akcentējot nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un nepieciešamās ilgtermiņa izmaiņas. 
Kurzemes telpas struktūras pamatelementu kartē lokālplānojuma teritorija iekļaujas Lauku telpā ar jauktu 
(mozaīkveida) zemes lietojumu. Reģiona Perspektīvā tiek uzrunātas Kurzeme 2030 noteiktās vietas 
prioritātes - apdzīvojums un attīstības centri, transports, sasniedzamība, infrastruktūra, dabas un 
kultūrvides teritoriju attīstība, kas nosacīti tiek grupētas sadaļās: Apdzīvojuma telpa un attīstības centri, 
Vietu sasniedzamība un infrastruktūra, Dabas un kultūrvides telpa. Katrā šajā sadaļā ir iekļauts telpisko 

 

6 Pieejama: http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzeme%202030.pdf  
7 Pieejama: http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzeme%202020.pdf  

http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzeme%202030.pdf
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzeme%202020.pdf
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jautājumu konteksts, mērķi, risinājumi un vadlīnijas (ieteikumi) pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei un rīcībām. 

Dabas un kultūrvides telpas attīstības mērķis: 

▪ Pārveidojot saglabāt – ainaviski sakopta, funkcionāli izmantota telpa, kas veido reģiona un vietu 
identitāti, pamatu tūrismam, ekonomikai kopumā, atbildību nākamībai. 

Vadlīnijas: 

▪ Lauku telpas areāli - ir jāizvērtē bijušie padomju armijas objekti, paredzot turpmākās 
izmantošanas iespējas; 

▪ Meža areāli - sekmēt mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Lokālplānojuma izstrādē ir ņemts vērā Kurzeme 2030 noteiktais Dabas un kultūrvides telpas attīstības 
mērķis un vadlīnijas teritorijas plānošanai lauku telpas areālos un meža areālos. 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā 2015.-2020.gadam viena no reģiona attīstības 
tendencēm un nākotnes izaicinājumiem ir saistīts ar PSRS infrastruktūras mantojuma lietderīgu 
izmantošanu, noteikt šo teritoriju izmantošanas iespējas un sakārtot šīs teritorijas. Kā arī viens no 
Kurzemes 2020 nākotnes izaicinājumiem ir noteikta degradēto teritoriju iekļaušana sociāli ekonomiskajā 
apritē, lai mazinātu degradētās teritorijas reģionā, tādējādi mazinātu draudus apkārtējai videi. 
Lokālplānojuma risinājumi sakrīt ar Kurzeme 2020 noteiktajiem nākotnes izaicinājumiem. 
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