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IEVADS 

Lokālplānojuma izstrāde Vaiņodes novada, Vaiņodes pagasta nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” 
(kadastra numurs 6492 006 0690) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0692 uzsākta 
saskaņā ar Vaiņodes novada pašvaldības domes 2018.gada 25.septembra sēdes lēmumu “Par 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.13, 15.p.), ar kuru apstiprināts arī Darba uzdevums, 
noteiktas lokālplānojuma izstrādes robežas un noteikts lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Vaiņodes 
novada pašvaldības projektu vadītājs Oskars Zvejs. 

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

Lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sagatavoti Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un ņemot vērā 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta 
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 nosacījumi un informācija no: 

▪ VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes; 

▪ VA “Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra”; 

▪ Veselības inspekcijas. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS 

Lokālplānojumā ietilpst:  

1. Paskaidrojuma raksts; 

2. Grafiskā daļa; 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Ar lokālplānojuma izstrādi saistītie dokumenti apkopoti atsevišķā sējumā – Pārskats par lokālplānojuma 
izstrādi.  

Paskaidrojuma rakstā ietverts:  

- lokālplānojuma teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi; 

- lokālplānojuma izstrādes pamatojums un mērķis; 

- lokālplānojuma risinājumu apraksts;  

- lokālplānojuma risinājumu atbilstība Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. - 
2030.gadam. 

Grafiskajā daļā: 

- noteikts funkcionālais zonējums un tajā atļautie izmantošanas veidi; 

- noteikts transporta infrastruktūras risinājums;  

- noteikti galveno inženiertīklu apgādes risinājumi; 

- attēlotas apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem aizsargjoslas nosaka saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām. 

Lokālplānojuma Grafiskā daļa sagatavota uz topogrāfiskās pamatnes, izmantojot aktuālāko reģistrēto, 
mēroga M 1:500 noteiktības, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kura izgatavota un reģistrēta 
atbilstoši Ministru Kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas  un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas: 

-  prasības teritorijas izmantošanai funkcionālajā zonā; 

-  noteikti apbūves parametri funkcionālajā zonā; 

-  citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā plānojamās teritorijas īpatnības un 
specifiku. 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS, PAMATOJUMS 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011.) 1.panta devīto daļu lokālplānojums ir 
vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas 
pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas 
uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai. 

Saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Vaiņodes novada domes 25.09.2018. sēdes protokola Nr.13, 
15.punkta izrakstam), lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt Vaiņodes novada teritorijas plānojumā 
2013.-2024.gadam noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu no Daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija (DzD), Lauku teritorija (L) un Tūrisma un rekreācijas teritorija uz Lauksaimniecības 
teritoriju (L), un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Ņemot vērā, ka teritorijā 
vairs neatrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves māja un ir plānota saimnieciskā darbība, kas saistīta 
ar pārtikas rūpniecības uzņēmumu, kas nodarbosies ar ūdens ražošanu, ir nepieciešams veikt nekustamā 
īpašuma “Lielbātas Saktas”  funkcionālā zonējuma grozījumus. 

Teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamības pamatojums 

1. Lai īstenotu nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” plānoto izmantošanu, nepieciešami grozījumi 
Vaiņodes novada teritorijas plānojumā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0692, 
nosakot funkcionālo zonējumu – Lauksaimniecības teritorija (L), kur saskaņā ar Ministru 
Kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  56.2.punktu, var noteikt papildizmantošanas veidu - 
rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana - vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (pārtikas 
rūpniecība). 

2. 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. 

3. Saskaņā ar Vaiņodes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam (Stratēģija), kā 
viena no ilgtermiņa mērķiem noteikta Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un viena no ilgtermiņa 
prioritātēm - Uzņēmējdarbības vides attīstība. Savukārt Stratēģijas  Vadlīnijas lauksaimniecības 
teritoriju attīstībai un plānošanai nosaka, ka jāveic lauksaimnieciskās darbības dažādošana, 
ietverot dažādu lauksaimniecības nozaru attīstību, mazo un vidējo ražotāju atbalstīšanu un tiek  
atbalstīta lauksaimniecības teritoriju daudzveidīga izmantošana – tūrismam, rekreācijai, 
ražošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un dažādu pakalpojumu sniegšanai. 

4. Lokālplānojuma teritorija robežojas ar novada lauku teritoriju, tai ir pietiekošs inženiertehniskais 
un piekļūšanas nodrošinājums, lai attīstītu vieglās ražošanas uzņēmuma darbību.  
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 3.  ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

3.1. Lokālplānojuma teritorijas raksturojums 

Lokālplānojuma izstrādes teritorija atrodas Vaiņodes novada, Vaiņodes pagasta lauku teritorijā, tuvākais 
ciems Vaiņode atrodas ~4 km attālumā (1.attēls). 

1.attēls. Lokālplānojuma izstrādes teritorijas novietojums Vaiņodes pagasta Vaiņodes novadā1  

Lokālplānojuma teritorija robežojas ar bijušās sanatorijas “Saulkalne” teritoriju - Lielbātas pili ar parku, 
vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un dabas pamatnes teritoriju, netālu atrodas Sanatorijas dīķis un 
avots. 

Lokālplānojuma teritorija ir apbūvēta, uz zemes vienības atrodas ekspluatācijā nenodota jaunbūve, kuru 
plānots pārveidot par ražotnes ēku.   

Skats uz Lielbātas pils daļu un jaunbūves daļu, 
lokālplānojuma A puse 

Skats no lokālplānojuma A puses uz jaunūvi un 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

                                                                    

1 Attēla sagatavošanā izmantota SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” karte  
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Skats uz Lielbātas pili un jaunbūvi no aizmugures Skats uz Lielbātas pils parku un iebrauktuvi 
lokālplānojuma teritorijā 

Reljefs lielākajā lokālplānojuma izstrādes daļā ir līdzens ar kritumu uz leju vietā, kur tiek būvēta 
jaunbūve, aiz jaunbūves. 

Lokālplānojuma izstrādes robeža atbilst nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” (kadastra numurs 6492 
006 0690) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0692 robežām, lokālplānojuma izstrādes 
teritorijas platība ir 0,61 ha.  

2.attēls. Nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” robežas2 

 

                                                                    

2 Izkopējums no www.kadastrs.lv 
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Lokālplānojuma izstrādes teritorija robežojas ar 
nekustamajiem īpašumiem (2.attēls un 
fotoattēls):  

▪ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64920060594, “Sanatorija “Vaiņode” 
8”, platība 0,23 ha; 

▪ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64920060342, “Vaiņodes pils”, platība 
13,76 ha. 

 

 

 

 

DABAS VĒRTĪBAS 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju, 
lokālplānojuma izstrādes teritorija neatrodas nevienā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
Lokālplānojuma teritorijā nav reģistrēti aizsargājami biotopi, sugas, mikroliegumi un dabas pieminekļi.3 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Piekļuve lokālplānojuma teritorijai nodrošināta pa servitūta ceļa, kas pieslēdzas pašvaldības ceļam ar 
grants segumu (3.attēls, fotoattēli). Apmēram 2 km attālumā no lokālplānojuma izstrādes teritorijas 
atrodas valsts vietējais autoceļš V1209 Embūte – Vaiņode – Pavāri. 

Esošajam ceļam, posmā no pašvaldības ceļa līdz lokālplānojuma izstrādes teritorijai, ir noteikts ceļa 
servitūts, kas nodrošina juridiskās tiesības zemes vienības “Lielbātas Saktas” īpašniekiem izmantot šo 
ceļu piebraukšanai pie lokālplānojuma teritorijas. Lokālplānojuma risinājumi neparedz mainīt esošā 
piebraucamā ceļa izvietojumu posmā no pašvaldības ceļa līdz lokālplānojuma teritorijai, saglabājot 
esošo iebrauktuvi zemes vienībā. Lokālplānojuma teritorijā, saskaņā ar 2018.gadā sastādīto 
Apgrūtinājuma plānu, ir noteikti divi ceļa servitūti 0,04 ha platībā un 0,01 ha platībā, kā tiesības uz 
braucamo ceļu par labu nekustamam īpašumam ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6492 006 
0692.  

 

                                                                    

3 Skatīts datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 17.10.2018. 
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Iebrauktuve lokālplānojuma teritorijā no pašvaldības 
ceļa 

Iebraucamais ceļš 

3.attēls. Piekļuve lokālplānojuma izstrādes teritorijai  

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Lokālplānojuma teritorijā uzstādīta gāzesapgādes iekārta, sadzīves vajadzībām nepieciešamā 
ūdensapgāde pieejama no blakus esošās ēkas Lielbātas pils.  

Avota “Lielbāta” ūdens ieguves vietas Nr.DB14354, Lielbātas avots, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, 
“Vaiņodes pils”. Ņemtā ūdens daudzums no avota 2017.gadā bija 3175,414 m3/gadā. Iegūtais avota 
ūdens tiek izmantots dzeramā avota ūdens ražošanai – pildīšanai pudelēs. 

Lokālplānojuma teritorijā uz 10.10.2018. neatrodas ne valsts ģeodēziskā tīkla punkti, ne vietējie 
ģeodēziskā tīkla punkti. 
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ESOŠĀS AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI 

Saskaņā ar Apgrūtinājumu plānu nekustamajam īpašumam “Lielbātas Saktas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6492 006 0692 ir noteikti vairāki apgrūtinājumu veidi (1.tabula). 

1.tabula. Esošie apgrūtinājumi 

Nr.p.k. 
Apgrūtinājums 

kods 
Apgrūtinājuma nosaukums 

Apgrūtinājuma 
platība (ha) 

1. 7311090900 Vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap 
pazemes ūdens ņemšanas vietu (artēziskais urbums Nr.3893) 

0,37 

2. 7312010101 Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas 
līdz 2 metru dziļumam 

0,01 

3. 7312010300 Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 
vadu  

0,04 

4. 7312050101 Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo 
spriegumu līdz 20 kilovoltiem 

0,00 

5. 7315030100 Ceļa servitūta teritorija 0,04 

6. 7315030100 Ceļa servitūta teritorija 0,01 

Artēziskā urbuma “Sanatorija”, Vaiņodes pagastā, VĢD DB Nr.3893 bakterioloģiskā aizsargjosla – 65 m 
un ķīmiskā aizsargjosla – 120 m rādiusā ap urbumu daļēji skar lokālplānojuma izstrādes teritoriju 
(aizsargjosla attēlota saskaņā ar Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Grafiskās 
daļas karti “Vaiņodes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”). 
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3.2. Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā)  izmantošana saskaņā ar Vaiņodes novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam 

Atbilstoši Vaiņodes novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam lokālplānojuma teritorijā noteikta 
plānotā (atļautā) izmantošana – daļēji Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), daļēji Lauku 
teritorija (L) un daļēji Tūrisma un rekreācijas teritorija (TR) (4.attēls). 

4.attēls. Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Vaiņodes novada teritorijas plānojumā4 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas 
un citas būves vai to daļas izmantošanu daudzstāvu (3 – 4 stāvu) daudzdzīvokļu māju apbūvei, pagalmu 
un dārzu ierīkošanai, kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju izvietošanai. Daudzstāvu apbūves teritorijā 
var izvietot atsevišķas sabiedriskas iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objektus, kas nepieciešami 
pamatfunkcijas, dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma nodrošināšanai. 

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. 

Tūrisma un rekreācijas teritorijā (TR) uz zemes vienību attiecas Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības konkrētajai funkcionālajai zonai, 
kurā zemes vienība atrodas, ciktāl tas nav pretrunā ar Tūrisma un rekreācijas teritorijas prasībām. 

 

 

 

                                                                    

4 Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 “Vaiņodes  novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves  noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināti 28.02.2012. ar Vaiņodes novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 8.)  
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2.tabula. Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanas veidu 
raksturojums 

DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DzD) 

Atļautā izmantošana: 1) daudzstāvu daudzdzīvokļu māja; 
2) izstrādājot detālplānojumu vai veicot būves publisko apspriešanu, 

atsevišķā zemes vienībā: 
- tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 
- atpūtas un izklaides objekts; 
- sporta būve, rotaļu laukumi; 
- pirmskolas izglītības iestāde; 
- ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāde; 
- kultūras iestāde; 
- pārvaldes iestāde; 
- sabiedriska iestāde; 
- viesu māja; 
- pansija; 
3) veicot būves publisko apspriešanu, daudzdzīvokļu mājas daļā vai ar 

to bloķētā būvapjomā, ja netiek pasliktināta apkārtējo iedzīvotāju 
dzīves vides kvalitāte un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves 
nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus, ievērojot skaņas 
izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības, ekspluatācijas 
drošības prasības: 

- tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 
- ēdināšanas uzņēmums; 
- kultūras iestāde; 
- pārvaldes iestāde; 
- sabiedriska iestāde; 
- ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāde; 
- telpas sporta nodarbībām. 

Palīgizmantošana: 1) dzīvojamās mājas palīgbūves; 
2) nedzīvojamo ēku palīgbūves, kas nepieciešamas publisko objektu 

darbības nodrošināšanai; 
3) kiosks, paviljons, segtie tirdzniecības stendi; 
4) darbnīca. 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijās aizliegts: 

1) izvietot noliktavas, ražotnes un palīgizmantošanas, kuras saistītas 
ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un 
izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi 
pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt 
sprādzienbīstamu koncentrāciju; 

2) veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju 
apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina 
apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

Jaunveidojama zemesgabala 
minimālā platība: 

2000 m2 

Apbūves rādītāji: 1) maksimālais apbūves blīvums – 40%; 
2) maksimālā apbūves intensitāte – 120%; 
3) minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs – 30%; 
4) maksimālais stāvu skaits - 4 stāvi. 
 

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; 
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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; 
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 

 
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS TERITORIJAS (TR) 

Atļautā izmantošana:  Tūrisma un rekreācijas teritorijās uz zemes vienību attiecas Vaiņodes 
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības konkrētajai funkcionālajai zonai, kurā zemes vienība 
atrodas, ciktāl tās nav pretrunā ar šīs apakšnodaļas prasībām. 
Tūrisma un rekreācijas teritorijā papildus atļautajām izmantošanām ir 
atļauts ierīkot tūrisma un rekreācijas objektus. 

Jaunveidojama zemesgabala 
minimālā platība: 

1 ha 

Citi noteikumi: Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijās apbūve pieļaujama, 
ievērojot vides un dabas aizsardzības intereses un paredzot teritorijas 
apkalpošanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi (pievadceļi, 
ūdensapgāde, kanalizācija un attīrīšanas iekārtas, elektroapgāde u.c.). 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA 
PRIEKŠLIKUMS 

4.1.  Funkcionālā zonējuma un apbūves noteikumu priekšlikums 

Lokālplānojuma izstrāde ir saistīta ar nekustamā īpašuma “Lielbātas Sakta”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes 
novadā, īpašnieka vēlmi teritoriju attīstīt kā rūpnieciskās apbūves teritoriju, kur veikt vieglās 
rūpnieciskās apbūves uzņēmuma saimniecisko darbību, kas saistīta ar pārtikas rūpniecību, t.i., lai 
uzbūvētu avota ūdens pildīšanu pudelēs ražotni.  

Atbilstoši Vaiņodes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 
rūpnieciskā apbūve netiek pieļauta ne Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD), ne Lauku 
teritorijā (L), ne Tūrisma un rekreācijas teritorijā (TR). Lokālplānojuma izstrāde ir saistīta ar 
nepieciešamību mainīt esošo plānotā (atļauto) teritorijas izmantošanu uz funkcionālo zonu 
Lauksaimniecības teritorija (L), precizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālo zonu priekšlikums noteikts saskaņā ar Darba uzdevumu 
lokālplānojuma izstrādei un 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. Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, rūpniecisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu ir atļauts attīstīt Lauksaimniecības teritorijā (L). 

Izvērtējot lokālplānojuma teritorijas pašreizējo izmantošanu, kā arī ņemot vērā lokālplānojuma īpašnieka 
vēlmi 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 
piemērotākais funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā tiek noteikts Lauksaimniecības teritorija 
ar indeksu L2 (5.attēls). 

5.attēls. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikums5 

 

 

 

                                                                    

5 Attēla izveidē izmantots izkopējums no TAPIS 
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Saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”: 

▪ Lauksaimniecības teritorija (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, t.sk. pārtikas rūpniecības 
darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra. 

▪ Funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorijas (L) var noteikt pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās. 

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

Lokālplānojuma teritorijas attīstības iecere atbilst Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajām 
pamatnostādnēm (skatīt 4.5.apakšnodaļu Lokālplānojuma priekšlikuma atbilstība Vaiņodes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.- 2030.gadam). 

4.2.  Transporta infrastruktūra 

Lokālplānojuma teritorijai var piekļūt pa esošu piebraucamo ceļu no pašvaldības ceļa, šķērsojot zemes 
vienību, kas atrodas ārpus lokālplānojuma teritorijas, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0342. Esošajam 
piebraucamajam ceļam ir noteikts ceļa servitūts, kas nodrošina juridiskās tiesības nekustamā īpašuma 
“Lielbātas Saktas” īpašniekiem izmantot šo ceļu piebraukšanai pie lokālplānojuma teritorijas (3.attēls). 
Lokālplānojuma risinājumi neparedz mainīt esošā piebraucamā ceļa izvietojumu, saglabājot esošo 
iebrauktuvi zemes vienībā. 

4.3. Inženiertehniskā apgāde 

Ūdensapgāde plānotās ražotnes vajadzībām pieejama no blakus esošās Lielbātas pils.  

Kanalizācijai plānots izmantot lokālo savākšanas sistēmu – nosēdakas ar izvešanu uz tuvākajām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Gāzesapgādi plānots nodrošināt no lokālplānojuma teritorijā novietotas sašķidrinātās gāzes 
uzglabāšanas cisternas. 

Elektroapgāde tiks nodrošināta no AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas punkta. 
Elektroapgādes projektēšana un būvniecība jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta 30.09.2014. 
noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

4.4. Plānotā lokālplānojuma teritorijas izmantošana un apbūve 

Apbūve lokālplānojuma teritorijā plānota un projektēta atbilstoši funkcionālā zonējuma 
Lauksaimniecības teritorija atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, t.sk. apbūves rādītājiem, un spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Lokālplānojumā noteiktajai funkcionālajai zonai Lauksaimniecības teritorija (L2) ir noteikti 
apbūves rādītāji, ņemot vērā Vaiņodes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4 “Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa” Lauku teritorijā (L) noteiktās prasības. 

Apbūves laukums – 1190 m2; būvapjoms – 4585 m3; būvniecības veids - jauna būvniecība. 
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Nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0692 robežas 
pašreizējā stadijā netiek paredzēts mainīt (ne apvienot, ne sadalīt).  

4.5. 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 teritorijas 
plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un aprobežojumu, tad 
Paskaidrojuma rakstā jāietver lokālplānojuma risinājumu atbilstība pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai. 

Saskaņā ar Vaiņodes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam (Stratēģija)6, kā viena no 
ilgtermiņa mērķiem noteikta Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un viena no ilgtermiņa prioritātēm noteikta  
Uzņēmējdarbības vides attīstība.  

Savukārt Stratēģijas  Vadlīnijas lauksaimniecības teritoriju attīstībai un plānošanai nosaka, ka jāveic 
lauksaimnieciskās darbības dažādošana, ietverot dažādu lauksaimniecības nozaru attīstību, mazo un 
vidējo ražotāju atbalstīšanu un tiek  atbalstīta lauksaimniecības teritoriju daudzveidīga izmantošana – 
tūrismam, rekreācijai, ražošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un dažādu pakalpojumu sniegšanai.  

Stratēģijas Vadlīnijas ražošanas  teritoriju attīstībai un plānošanai nosaka, ka jāsekmē konkurētspējīgas 
uzņēmējdarbības vides veidošanās, kas balstīta uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu un augstas 
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī to, ka attīstot jaunas ražošanas 
teritorijas, tām jābūt labai sasniedzamībai un tās pēc iespējas jāveido tuvāk jau esošām ar 
inženierkomunikācijām nodrošinātām teritorijām. 

Arī Vaiņodes novada vīzija 2030.gadam nosaka, ka Vaiņodes novads ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai 
īpaši lauksaimnieciskai ražošanai, kā arī inovatīvu risinājumu jomā, kas novada teritorijā radītos 
produktus un pakalpojumus padara konkurētspējīgus, un ar augstu pievienoto vērtību. 

Stratēģijā noteikts, ka attīstot daudzveidīgu lauku telpu, jānodrošina kvalitatīvas dzīves vides veidošana, 
kas veicinās novada sociālo un ekonomisko attīstību. Ilgtspējīgi izmantojot novadā esošos dabas resursus 
un attīstot tradicionālās nozares, tiek stimulētas lauku teritorijas un novada tautsaimniecība. 

Izvērtējot lokālplānojuma teritorijas plānoto attīstību, novietojumu, komunikāciju pieejamību, var 
secināt, ka lokālplānojuma izstrādes priekšlikums nav pretrunā ar pašvaldības nodefinētiem 
stratēģiskajiem uzstādījumiem un telpiskās perspektīvas vadlīnijām. 

4.6. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi 

Aizsargjoslu veidus un saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums un 
aizsargjoslu noteikšanas normatīvo aktu prasības.  

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

Lokālplānojuma Grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums” (M1:500) grafiski attēlota  
aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, kas skar lokālplānojuma izstrādes teritoriju. 

 

                                                                    

6 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” 

 


