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Latvijas Republika

PAVILOSTAS NOVADA DOME
Adrese Dzintaru iela 7 3, Pavilosta, Pavilostas novads, LY 3 46 6

Tdlrunis 63 49 826 l, fakss 63 4 84 5 67, e -p asta adrese dQ.m9l@pav i lellLA.ly

LEMUMS
Pavr losta

2011. gada3l.marta Protokols Nr. 6., 36.$

Par Plvilostas novada teritoriias pliinoiuma un
atUstlbas programmas izstrides uzsiik5anu

Pamatojoties uz LR l994.gada l9.maija likuma "Par pa5valdrbam" T4.parfia otras dafas 1.punktu,
l5.panta pirmas dafas 13.un l4.punktiem, un 43.panta pirmas dalas 1.punktu, Teritorijas
planoSanas likuma 7.parfia, sestas dafas 1.un 2.punktiem, 06.10.2009.gada LR MK noteikumiem
Nr.1 148 ,,Vietejas paSvaldlbas teritorijas pl6no5anas noteikumi" 11.,18.,32.,33.,34.un
35.punktiem un Attlstlbas plano5anas sistEmas likuma 6.panta ceturto da!u, Regionalas attrstrbas
likuma 13.pantu

PAVIOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

1. Uzsakt Pavilostas novada attrst-rbas programmas izstradi 2012.- 2018.gadam.
2. Apstiprinat Pavilostas novada attrstrbas programmas izstrades 2012.-2018. gadam darba

uzdevumu.
3. Par Pavilostas novada atUstrbas programmas izstrades darba vad-rtaju apstiprinat

paSvaldlbas projektu koordinatori Vizmu QEgeri.

4. Uzsakt Pavilostas novada teritorijas pl5nojuma izstradi 2012.- 2024.gadal.n.
5. Apstiprinat Pavilostas novada teritorijas planojuma izstrades 2012.- 2024.gadam darba

uzdevumu.
6. Par Pavilostas novada teritorijas planojuma izstrades darba vaditaju apstiprindt

pa5valdrbas projektu koordinatori Vizmu Q6geri.

Domes priek5sedetajs
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(

Iepirkuma nolikuma

,,Pavilostas novada teritorij as pldnojuma

izstrade 2012. - 2024.gadam"

Pielikums nr. I

DARBA UZDEVUMS

,,Pavilostas novada teritorij as planoj u ma izstrf, de 20 12. - 202 4.gadam"

I. IZSTRADES PAMATOJUMS

1.1. Saska46 ar likuma ,,Par pa5vald1bam"14. panta otras dalas l.punktu vietEjai pa3valdlbai, pildot
savas funkcijas, likuma noteiktd kartiba ir piendkums izstrdddt pa5valdTbas teritorijas

attTstrbas programmu un teritorijas planojumu, nodroSinat teritorijas attrstTbas programmas

realizaciju un teritorijas pldnojuma administratrvo pdrraudzrbu. Likuma ,,Par pa5valdibam"

15. pants nosaka Sddas pa5valdlbu autonomas funkcijas:

,,2) g6ddt par savas administratwas teritorijas labiekdrtoSanu un sanitaro t-rrlbu (ielu,

celu un laukumu bfivniecrba, rekonstrue5ana un uzture5ana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietoianai paredzeto teritoriju apgaismo5ana; parku, skvEru un zalo zonu

ier-rko5ana un uzturesana; industriSlo atkritumu savdk5anas un izve5anas kontrole;
pretpl[du pasdkumi; kapsetu un beigto dzrvnieku apbedr5anas vietu izveido5ana un

uzturESana);
3)noteikt kdrtTbu, kddd izmantojami publiskd lietoSand eso5ie meZi un tideqi, ja
likumos nav noteikts citddi";
,, 5) r[pEties par kultflru un sekmet tradiciondlo kultflras vertrbu saglaba5anu";

,, 1 0) sekmEt uz4EmEj darbibu atti ecTgaj a adm ini straUvaj a teritorij a " ;

,,13) saska4a ar attiecrgas pa5valdlbas teritorijas planojumu, noteikt zemes

izmanto5anas un apblves kdrubu;
1 4) parzindt blvniecibu attieclgaj 6 admini stratTvaj a teritorij a."

1.2. LR 12.06.2002. likuma ,,Teritorijas plSno5anas likums" 5.panta 4. apakSpunkls nosaka, ka

vietEjas pa5valdlbas teritorijas pldnojuma, detdlpldnojumd un saisto5ajos apb[ves noteikumos
ir noteiktas vietejds paSvaldTbas teritorijas attTstTbas iespejas, virzieni un ierobeZojumi,

noteikta vietejds pa5valdTbas teritorijas pa5reizEjd un planota (at]aut6) izmanto5ana, kE art

detalizetas augstaka lime4a teritorijas planojumos noteiktas prasTbas, teritorijas un objekti.

1.3. Saska4d ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr. 1148 ,,VietEjas paSvaldlbas

teritorij as pl6noSanas noteikumi".

2. IZSTRADES VADITAJS.

Pdvilostas novada Domes priek5s6dEtdjs Uldis Kristapsons.

3. MERKI UN UZDEVUMI

3.1. Pdvilostas novada teritorijas pldnojuma izstrades m€rlis ir radrt sistemu ar aftiectgu
dokumentu kopumu ilgtspEjigas un lldzsvarotas atUstTbas veicind5anai Pavilostas novada

teritorija.
3.2. Pdvilostas novada teritorijas pldnojuma izstrades uzdevumi:

3.2.1. pldnojuma izstrades sakumposma j-aizv1rt1 paireizdjd situacija Pavilostas novada,

paSreiz speka esosie planojumi, jdizvErtE lTdz Sim izstradatie teritorijas pldnojumi un
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jdiestr6da novada planojumd jaunds plSnotas attTstrbas teritorijas, vadoties no novada

teritorijas attrstlbas skatr.juma kopuma;

3.2.2. Detaliz6t augstaka hme4a teritorijas planojumos noteiktas prastbas, teritorijas un

objektus;

3.2.3. Noteikt teritorijas pa5reizejo un planoto (atlauto) izmanto5anu, izmanto5anas aprobeZojumus:

3.2.3.1 . saglabdjot dabas un kult[ras mantojumu, ainavas un biologisko daudzveidlbu, ka

arr paaugstinot kultlrainavas un apdztvotas vietas kvalitdti;

3.2.3.2. veicinot pakalpojumu pieejamlbu un optimdlu transporta sistEmas

funkcioneSanu;

3.2.3.3.garantEjot tieslbas izmantot un attist-rt nekustamo rpa3umu saska46 ar teritorijas

pl6nojumu;

3.2.3.4. radot priek5noteikumus vides kvalitates un teritorijas raciondlas izmanto5anas

nodro5inSsanai, rupniecisko un vides risku nov6r5anai.

3.2.4. Jdapkopo r-pa5i aizsargdjamo dabas un kultlrvesturisko teritoriju, kult[ras pieminek]u

aizsardztbas un izmantosanas noteikumus un dabas aizsardztbas pldnus;

3.2.5. IzvErGt eso5o apdzwojuma strukttru, un, ja nepiecie5ams, noteikt to robeZas;

3.2.6. lzv1rt€t eso$o novada ciemu ielu t-rklu, atsevi5[u zemes gabalu un pdrEjo teritoriju

nodro5inajumu ar satiksmes infrastruktflras objektiem, izstrddajot ciemu ielu sarkano lIniju pldnu;

3.2.7. G;dtj[lma, ja attieclga valsts institflcija pie4em lemumu par strat€giskd ietekmes uz vidi

novert6juma proced[ras piemEro5anu, javeic stratEfiskds ietekmes uz vidi novErtejuma process

pldnojumam un jasagatavo vides pdrskats, ja attiecTg6 valsts institlcija pie4em l€mumu par SIVN

procedflras piemeroSanu;
3.2.8.lzvErt1t novada iedz1votdju priekSlikumus un ieteikumus teritorijas pldnojuma izstrddei.

4. IZSTRADES PAMATDOKUMENTI.
4.1 . lzstrdddjot pldnojumu lemt vcra:

4. 1 . 1 . Pdvilostas pilsEtas teritorij as planojumu 199 6.-200 5. gadam;

4.1.2. Sakas novada Sakas pagasta teritorijas pldnojumu.

4. 1.3. V6rgales pagasta teritorijas pldnojums 2001 .'2019.
4.1.4. Liep-a1as rajona teritorijas pldnojuma grozr.iumi 2008.-2020. gadam;

4.1.5. Kurzemes pldnosanas reliona teritorijas pldnojumu 2006. - 2026.gadam;

4.1 .6. Kurzemes reliona atttst-rbas stratcgiju;
4.1.7. Citus speka eso5os naciondlos, regiona, rajona, kaimilru pa3valdlbu planoSanas

dokumentus, kas bls spekd vienu menesi pirms sabiedriskas apsprie5anas otr6 posma

uzsdk5anas.

4.1.8. Pdvilostas pilsEtas teritorijas attrstlbas programmu .

4.l.9.Vides parskatu un kompetentds instit[cijas atzinumu par vides pdrskatu saska4a ar

likumu ,,Par ietekmes uz vidi novertejumu".

5. PRASIBAS TERITORIJAS PLANOJUMA IZSTRADEI.

5.1. P6vilostas novada teritorijas pldnojumd tiek ietvertas likumdo5anas prasTbas, kas ir spEkd

vienu mEnesi pirms gah-g6s redakcijas apsprie5anas uzsakSanas.

5.2. Teritorijas planojumu izstr-addt atbilstosi Sadu normauvo aktu prasTbam:

5.2.1 . 12.06.2002. Teritorijas pldno5anas likums (ar grozr.iumiem);

5.2.2. MK 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr. 1148 ,,VietEjds pa5valdTbas teritorijas

pl6no5anas noteikumi";
5.2.3. MK 2010.gada 23.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrada5anas un

noformE5anas kartTba" ;

5.2.4. citi Latvijas Republikas likumi un normatTvie akti;

5.2.5. Pdvilostas novada domes lemumi un saisto5ie noteikumi;
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6. INSTITUCIJAS, KURAS IZSNIEDZ TERITOzuJAS PLANOJUMA IZSTRADES
NOSACIJUMUS UN SNIEDZ ATZINUMUS PAR IZSTRADATO TERITORIJAS
PLANOJUMU. KA AR]- SNIEDZ INFORMACIJU PLANOJUMA IZSTRADASANAI.

6.1. Valsts vides dienesta Liepdjas regionala vides parvalde;
6.2. Valsts kultfiras piemineklu aizsardihas inspekcija;
6.3. VAS ,,Latvijas valsts celi" Kurzemes regiona Liepdjas nodala;
6.4. Y I A,,SabiedrTbas vesehbas agentDra" Liepdj as fi lidle;
6.5. Valsts Zemes dienesta Dienvidkurzemes regional6 nodala;
6.6. VAS ,,Latvenergo" filidle ,,Rietumu elektriskie t-rkli";
6.7 . A/S,,Latvenergo" filiSle ,,Augstsprieguma t-rkls";
6.8. A/S,,Latvijas G-aze" ;
6.9. Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienests, Liepdjas brig6de;
6.10. Kurzemes reliona attrsUbas padome;
6.1 l. Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes regiondla lauksaimnieclbas parvalde;
6.12. Valsts MeZa dienesta Liepdjas virsmeZniecr-ba;
6. 13. VAS,,Latvijas valsts meZi" Dienvidkurzemes meZsaimniecrba;
6. I 4. SIA,,Lattelekom";
6.1 5. Y / A,,Latvijas Vides, geologijas un meteorolo$ijas agentfira,,.
6.16. Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Latvijas J[ras administracija.

6.17. Atbilsto5i MK 06.10.2009. noteikumu Nr.l148 ,,Viet6jds paSvaldTbas teritorijas planosanas
noteikumi" 18. punktam:,,izstradajot vietejas paivaldtbas teritorijas planojumu,
detalplanojumu un to groztjumus, kas ietekmA citas paivaldtbqs, kuru administrat1vas
teritoriias robeioias ar attiectga planojuma teritoriju, vieteja paivaldtba informA par to
attiectgas paivqldtbas un noskaidro to viedokli:

,, I8.1. nosutot lemumu kopijas par viet€jas paivalfrbas teritorijas planojuma, detalplanojuma
un to groztjumu izstrades uzsakianu;
I 8. 2. p az iry oj ot p ar s a b i e dr i s kas ap s pr i e i anas p as akum i em ;
18.3. ludzot sniegt nosactiumus un atzinumu par izstradata vietEjas paivaldtbas teritorijas

pldnojuma, detalplanojumq un to groztjumu redakciju;".

PRASIBAS PLANOJUMA SASTAVAM

7.1. IevErojot MK 06.10.2009. noteikumu Nr. ll48,,Vietejds pa3valdlbas teritorijas plAnoSanas
noteikumi" 25. punkta prasrbas, teritorijas planojumam ir S6das sastdvdalas:
7.1.1. Paskaidrojuma raksts;
7.1.2. Crafiskd dala;
7. 1.3. Teritorijas izmanto5anas un apbuves noteikumi;
7.1.4. Pdrskats par vietEjds pa5valdtbas pldnojuma izstrEdi.

7.2. Teritorljas planojuma paskaidrojuma raksta ietvert S6du informdciju:
7.2.1. Teritorijas pa5reizEjds izmanto5anas apraksts un teritorijas attrst-rbas prieksnoteikumi;
1.2.2. Teritorijas attrsUbas mEr(i un virzieni;
7.2.3. Teritorijas pldnojuma risinajumu apraksts un pamatojums;
7.2.4. Apzindt un uzr6dtt novadam nozlmrgus objektus un teritorijas, kam piem-rt

kulttrvesturiska vEruba - ekas, kulturv€sturisku nori5u vietas, ainaviski v€rtlgas
kultlrvesturiskds vides un dabas teritorijas u.tml., kas nav ieklautas spEk6 eso5aj6
valsts aizsargdj amo piemineklu sarakstE.

7.3. Teritorijas planojuma grafiskajd dald, saska4d ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148
,,Vietejas pa5valdlbas teritorijas pldno5anas noteikumi" 27. punktaprasrbdm, ietilpst:

7 .3.1. Topogrdfiskd karte (plans), kas izmantota vietEjds paSvaldlbas teritorijas planojuma
sagatavoSanai;

7 .3.2. Karte (p16ns), kur6 pardd-rta teritorijas paSreizEjd izmanto5ana;
1 .3.3, Karte (pl6ns), kura paradlta teritorijas pldnotd (atlauta) izmanto5ana, nosakot:

7 .3.3.1. pldnoto magistrSlo inZeniertehnisko komunikaciju un satiksmes
infrastruktfras izvietoj umu;

7.
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7 .3.3.2. aizsargjoslas (aizsardzrbas zonas) un riska teritorijas, kuru attElo5ana

iespEjama izv€l1taja kartes (pldna) m€rog6;
7 .3 .3 .3 . teritorij as, kurdm izstraddj ami detdlpldnoj umi ;

7.3.4. Citas kartes (plani), kas nepiecieSamas atsevi5lu pldnoto (atlauto) izmanto5anas
veidu un izmanto5anas aprobeZojumu attelo5anai, norddot administratrvo teritoriju
robeZas.

7.3.5. Teritorijas pldnojuma grafiska dala jdsagatavo Latvijas geod€ziskd koordindtu
sistEmd LKS 92 TM, kas izstr-addta uz topogrdfiskds kartes (ne vecdku par pieciem
gadiem) ar meroga noteikubu I :10 000, apdtlotam vietam (Pdvilostas pilseta,

Sakas, Rrvas, Ulmales, Salienas, Orgsalienas, Strantes, VErgales, Ziemupes, Sarai(u,
Ploces ciemi) ar meroga noteikt-rbu I :5000 vai 1:2000.

7.4.Teritorljas izmanto5anas un apblves noteikumos ieklaut prastbas teritoriju izmanto5anai un
apb[vei, ieverojot MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 ,,Viet€jds pa5valdlbas teritorijas
plano5anas noteikumi" 28. punkta nosacr.jumus.

7.5. Atbilsto5i MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148,,Vietejas pa5valdlbas teritorijas plano5anas

noteikumi" 29. punktam izstrdddts parskats.

8. TERITORIJAS PLANOJUMA IZSTRADES LAIKA GRAFIKS UN PLANOTIE
SABIEDRISKAS APSPRIESANAS PASAKUMI.

Nr. Pasakums Uzdelumi, nosacriumi TerminS

I Pieprasrjums
instificijdm teritorijas
pldnojuma izstrades
nosac-rj umu sa4emSanai.

Nosacr]umu sa4emSana
un aokoooSana.

Piepras-rjums institlcijdm (saska45 ar Darba
uzdevuma 6.punktu). PierobeZu paivaldTbu
informESana par teritorijas pldnojuma
izstrades uzsdk5anu. Kadastra informdcij as

pieprasl5ana no Valsts zemes dienesta.

2011.gadamarts -

aprllis

2, Teritorijas plSnojuma
l.redakcijas iesniegSana
pa5valdTbd izskatr3anai
un lemuma piegem5anai.

PaSvaldlba izvdrtE iesniegtos materidlus un
pie4em lcmumu par teritorijas pldnojuma
nodo5anu sabiedriskajai apsprie5anai un
atzinumu sa4em5anai vai ierosina veikt
paoildindi umu izstrdddtai d pl6noiumd.

20l1.gada oktobris

J. Teritorijas pldnojuma
l.redakcijas sabiedriska
apsprieSana.

PublicEt vietEj d laikrakst6,,Pavilostas
Novada Zigas" un laikrakstd,,Latvijas
vEstnesis", kE ar1 Pdvilostas novada interneta
m6jas lapd www.pavilosta.lv, pazi4ojumu par
sabiedrisko apsprie5anu. NodroSindt
teritorij as pl dnoj uma 1 .redakcij as izstadi un
apmeklEt6j u pie4em5anu. Or ganiz1t
teritorijas pl6noj uma sabiedriskds
apsDrie5anas sanaksmi.

6 (seSas) nedElas no
publikdcijas
laikrakstd ,,Latvijas
VEstnesis".
2011.gada
novembris-
decembris.

4. Sabiedrisk6s
apsprieSanas materialu
sagatavoSana.

Publikdciju, preses pazi4ojumu, rakstisko
atsauksmju un to atbilZu apkopo5ana
sabiedriskds apsprie5anas protokolu
apkopoSana. Sabiedrisko apsprieZu pasdkumu
saraksta izveide. Atzinumu no institticijdm
aokoboSana.

2012.gada janv-aris

5. Teritorijas pldnojuma
l.redakcijas, instit[ciju
atzinumu un
sabiedriskEs
apsprie5anas materialu
iesnieg5ana pa5valdTbd

izv€rte5anai un lEmuma
pie4emSanai.

Pa5valdlba pie4em vienu no lemumiem:
1 .Noteikt iesniegto teritorijas pldnojuma
redakciju par gallgo redakciju un nos[t-lt to
plano5anas regionam atzinu,ma sa4em5anai ;
2.Pilnveidot teritorijas pldnojuma redakciju
atbilsto5i institlciju atzinumiem un
sabiedriskds apsprie5anas rezultatiem un
sagatavot pldnojuma galIgo redakcij u;

3 .Noraid-rt teritorij as pldnoj uma redakcij u un

izstrdddt to no jauna atbilsto5i jaunam darba
uzdevumam.

2012.gada februSris

6. Teritoriias pldnoiuma Pldno5anas reEions atzinumu sniedz detru I (vienas) ned€las
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gallgas redakcijas
nostiuSana pldno5anas

regionam atzinuma
sniegSanai.

nedElu laik6 no plSnojuma sa4emSanas. laikd pEc lEmuma I

varianta
pie4emSanas.

7. Teritorijas plSnojuma
apstiprinaSana un
saistoSo noteikumu
izdoSana.

Nepiecie5amlbas gadrjumd pldno5anas

reliona atzinuma minEto ieteikumu iestr6de
teritorijas pldnojuma gala redakcij6 un
iesniegSana plano Sanas re gionam atkdrtotai
izvertESanai.

PEc pl6no5anas

refiona atzinuma
sa4emSanas.
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Latvijas Republika 
v

PAVIOSTAS NOVADA PASVALDIBA
Nodoklu maksdt6ja registra Nr. 90000059438

DzintaruielaT3, Pavilosta, Pavilostas novads, LY 3466

Tdlrunis 63 49826 1, fakss 634845 67, e-pasts dome@pavi losta. lv

Pavilosta

r2.04.20t1. PNP 3-9 I tt 1280-2

Laikrakstam,Kursas Laiks"
Par publikaciju pres0

Lidzam publi cEt Sddu pazi4oj umu laikrakstd,,Kursas Laiks"

,,Pazi4ojums par Pdvilostas novada teritorijas planojuma izstrades uzsaksanu

Saska ?d ar P6vilostas novada domes 201 I . gada 3 1 . marta lemumu ,,Par Pdvilostas novada

teritorijas pldnojuma un attTsUbas programmas izstr6des uzsdk5anu" (domes sedes protokols Nr.6.,36 $)

uzsakta Pavilostas novada teritoriias planojuma 2012.- 2024. gadam izstrade, apstiprindts darba

uzdevums un izpildes termi4i.
P6vilostas novada teritorijas planojuma pirmds redakcijas sagatavo5ana un teritorijas pldnojuma pirmds

redakcijas nodo5ana sabiedriskai apsprie5anai paredzetalldz2012. gada janvdrim. Pavilostas novada

saisto5o noteikumu izdo5ana paredzetalTdz2012. gada 1. septembrim.

Par teritorijas plSnojuma izstrades vad-rtdju apstiprinata pa5valdlbas projektu koordinatore Yizma

Q6gere, 63484561, e- pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv
Rakstiski priek5likumi teritorijas planojuma izstrddei iesniedzami lldz 2011 . gada I . j[nijam Pdvilostas

novada pasvatdlbai DzintaruieldT3, Pavilosta, Pdvilostas novads, LV- 3466, fiziskdm personam

noradot salu vardu, uzvardu, adresi, juridiskam personam- nosaukumu, repistrdcijas datus, adresi.

P6vilostas novada teritorijas planojums tiek izstr6ddts Eiropas SociEld fonda lldzfinansEtd projekta Nr.

IDP/1.5.3.2.0i l0/APIA/VRAA/011 ,,Pdvilostas novada teritorijas planojuma un atUsubas programmas

izstrade " ietvaros.

Pavilostas novada domes priekSsEd€tdj s Uldis Kristapsons"

proiekti. saka@inbox. lv
63484s61

p€c rE[<ina sa4emlanas
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Latvijas Republika
PAULOSTAS NOVADA PASVALDIBA

Nodoklu maksdtdja relistra Nr. 9000005943g
DzintaruielaT3, Pdvilosta, pavilostas novads, Lv 3466

Tdlrunis 63 49 826 1, fakss 63 4 84567, e-pasts dome@pavi losta. Iv

t2.04.2011. PNP 3_9 I I t t280_1

Laikrakstam,,Latvijas VEstnesis,,
Par publikaciju presO

Lidzampublicet55dupazi4ojumulaikrakst5,,LatvijasVEstnesis,,@
14. aprlla izdevumd:

,, Pazi4ojums par Pavilostas novada teritorijas pldnojuma izstrddes uzsdksanu

Saska$d ar Pdvilostas novada domes 2011. gada 31. marta lemumu ,,par pavilostas novada
teritorijas pldnojuma un atttsttbas programmas izstrddes uzsdksanu" (domes s€des protokols Nr.6.,36 $)uzsakta P6vilostas novada teritorijas pldnojuma 2012.- 2024. gadam izstrade, apstiprinats darba
uzdevums un izpildes termi4i.
Pavilostas novada teritorijas pldnojuma pirmas redakcijas sagatavosana un teritorijas pldnojuma pirm6s
redakcijas nodosana sabiedriskai apspriesanai parcdzcianaizotz.gada janvarim. pauitortu, novada
saisto5o noteikumu izdosana paredzEtaltdz2012. gada I. septembrin.
Par.teritorijas plSnojuma izstrades vadn5ju apstiprinata paSvaldrbas projektu koordinatore yizma
QEgere, 63 4845 6 1, e- pasts : vizma. gegere@pavilosta. Iv
Rakstiski priekslikumi teritorijas planojuma izstradei iesniedzami lldz 20ll . gada l. jfinijam pavilostas
novada paSvaldlbai Dzintaru.ieldT3,P6vilosta, Pavilostas novads, Lv- 3466,-fiziskam p*ooaln
noradot saw vdrdu, uzvardu, adresi, juridiskdm personam- nosaukumu, registrdcijas aaLs, aJiesi.
Pavilostas novada teritorijas pldnojums tiek izstrldats Eiropas Socidld fonJa hdzdnanset6 projekta Nr.IDP/I'5'3'2'011OiAPIA/VRAA/011 ,,Pdvilostas novada teritorijas pldnojuma un attistibas ;;;;;**r,izstrade " ietvaros.

Pavilosta

Pavilostas novada domes priek5sEd€taj s Uldis Kristapsons,,

projekti.saka@inbox.lv
63484s61

rE(ina sa4emsanas.

Projektu
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LATVIJAS VESTNESIS
VALSI'S SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU

Reg. Nr: 40003 1 13794 Adrese: Bru4inieku 41, Riga, LV- 101 t http://www.lv.lv/

i Pavilostas novada paSvaldlha I

i Drirr,ur, 73, Pavilosta, Pavilostas nov., LY-3466 
it....................:

:....,....,.,,,...

PUBLIKACTJAS APLIECINAJUMS

Latvijas Republikas oficirlr laikraksta 'ol,atvijas VEstnesis" laidienii Nr. 58

(2011.gada l3.aprilis) ir publicEts Sads pazi4ojums:

paziryojums par Pavilostas novada teritorijas planojuma izstrades uzsalrianu

Saskarya ar pavilostas novada domes 201t.gada 3l.marta lEmumu "Par Pavilostas novada

teritorijas planojuma un atttstTbas programmas izstrades uzsakianu" (domes sOdes protokols nr'6,

36.!) izsikta pavilostas novada teritorijas planojuma 2012.- 2024. gadam izstrade, apstiprinats

darba uzdevums un izpildes termiryi.
pavilostas novadi teritorijas planojuma pirmas redakciias sagatavoiana Ltn teritoriias

planojuma pirmas redakcijai ,oioiana sabiedriskai apsprieianai paredzeta lTdz 2012. gada
'janvirim. pavilostas novada saistoio noteikumu izdoiana paredzeta ltdz 20l2.gada l.septembrim.

par teritorijas planojuma izstrades vadttaju apstiprinata paivaldTbas projektu koordinatore

Vizma QAgere, 6348456 1, e- pasts ; vizma-gegere@pavilosta'lv

natstislci priekslikumi teritoriias planojuma izstradei iesniedzami lidz 20l1.gada l.junijam
pavilostas iovada paivaldtbai Dzintaru iela 73, Pavilosta, Pavilostas novada, LV- 3466, fiziskam

personam noradot savu varclu, un'arrlu, adresi, juridiskam personam- nosaukumu, registraciias

datus, adresi.
Pavilostas novada teritoriias planojums tiek

projekta nr. I DP/1.5. 3.2.0/1 O/APIA/VRAA/O1 I
attTsttbas pro gr ammas izstr ade " ie tv ar o s.

izstradats Eiropa^s Sociala fonda lTdzJinan.seta

"Pavilostas novada teritorijas planojuma un

Pavilostas novada domes priekisedarujs Uldis Kristapsons

R€kina Nr. 1128658 Publikacija registreta sludinajumu datu baze ar Nr.: 0971403'

Sludinajumu un reklamas korltrol iere Ilze Liice

i! I ir;'ititt r:r J 1 f i'-!

J' itl.i:]r..'."
, :r i rrr.:kli i*la ::.-1. ll.ll: il-

201Lgada l3.aprTlis

1-(.j

sAlliE.MTS u. {

PEvilosns novadC Pa5valilibd

izrLL'- \_---

f. Ctr
i lir r :
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Teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde 
  

  

 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNE ! 

  
Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas, 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 

projekta sabiedrisko apspriešanu 
  
  
  Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2012.gada 
27.septembra Pāvilostas novada domes sēdes lēmumu „Pāvilostas novada 
attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.12, 23§.), sabiedriskajai 
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apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Pāvilostas novada attīstības 
programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcija, Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija un to Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Vides pārskata projekts.  
    Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Pāvilostas novada 
pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „ Sustainable Advanced 
Solutions ” un SIA „Projekts 3 i”. 
    Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Pāvilostas novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. 
martam.  
  Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Pāvilostas novada 
administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).  
Sabiedriskā apspriešana:  
  Ar Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2018. gadam 1.redakciju no 
2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim, ar Pāvilostas novada 
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakciju no 2012.gada 12.oktobra 
līdz 2012.gada 12.novembrim un Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu no 
2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim var iepazīties: 

 Pāvilostas novada pašvaldībā,  
 Sakas un Vērgales pagastu pārvaldēs,  
 Ziemupes tautas namā iestāžu darba laikā,  
 Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā 

Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde. 

  

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi:  

 7.11.2012. plkst. 14.00 Ziemupes tautas namā („Ziemupes tautas 
nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads);  

 7.11.2012. plkst.17.00 Vērgales kultūras namā („Pagastmāja”, Vērgale, 
Vērgales pagasts);  

 8.11.2012. plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā (Dzintaru ielā 
47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā). 

  

   Apmeklētāju pieņemšana notiek, rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par 
Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju lūdzam iesniegt līdz 
12.11.2012., par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides 
pārskatu līdz 26.11.2012. Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst. 13.00 un 
no plkst.14.00 līdz plkst.16.00. 
    Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides 
pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas 
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plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.  

  
  
  

 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNE ! 

  
  

Projekts 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde  

I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 
  

 Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam, izstrādes 
darba grupu tikšanās pasākumi:  

2012. gada 8. jūnijā:    

 Plkst. 10:00 Vērgalē, Vērgales kultūras namā; 
 Plkst. 14:00 Pāvilostā, Pāvilostas novada pašvaldības konferenču 

zālē, Dzintaru iela 73, Pāvilostā 
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  Jau ziņots, ka pašvaldībā notiek darbs pie jaunās Pāvilostas novada attīstības 
programmas un novada teritorijas plānojuma izstrādes. 

  
    Attīstības programmā tiks noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes 
turpmākajiem 7 gadiem, izstrādāts rīcības plāns, kas ietvers konkrētas darbības 
un investīciju projektus to īstenošanai un būs sasaistīts ar pašvaldības budžetu. 
Tas ir ļoti svarīgi, lai pašvaldība varētu realizēt novada attīstībai nozīmīgus 
sociālos un infrastruktūras projektus. 
    Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā ir galvenais 
priekšnoteikums, lai būtu ievērotas un saskaņotas visdažādākās intereses, lai 
novada resursi un potenciāls tiktu izmantots visefektīvākā veidā. Plānošanas 
būtība ir vienošanās par kopīgu redzējumu novada attīstībai. 
    Pirms Pāvilostas novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanas 
publiskajai apspriešanai, 8.jūnijā Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, plkst. 
10.00 un Pāvilostā, Pāvilostas novada domes konferenču zālē, Dzintaru iela 73, 
(otrā stāvā), plkst. 14.00 tiek organizētas darba grupas par novadā būtiskākajiem 
investīciju projektiem un veicamajām aktivitātēm. Darba grupu ietvaros plānots 
izvērtēt attīstības programmas izstrādes procesā apzinātos aktuālākos, novada 
attīstībai nepieciešamos investīciju projektus un veicamās aktivitātes. Darba 
grupu dalībnieki tiks aicināti sniegt jaunus priekšlikumus par turpmākajos gados 
novadā plānotajām investīcijām un veicamajām aktivitātēm. 
    Gan Pāvilostas, gan Vērgales darba grupās tiks pārrunāti visā novada teritorijā 
identificētie investīciju projekti un veicamās aktivitātes, tāpēc visi interesenti tiek 
laipni aicināti pieteikties darba grupās un sniegt priekšlikumus. 
  

  
 

  
Aicinājums novada iedzīvotājiem! 

 
     Šobrīd novada teritorijai kopumā tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums. 
Pašreiz novada teritorijā ir spēkā trīs tā atsevišķo administratīvo vienību: 
Pāvilostas, Sakas un Vērgales pagasta teritoriju plānojumi, kas izstrādāti ar 
atšķirīgām pieejām un kuros plānota liela izmantošanas dažādība, brīžiem pat 
iespējams savstarpēji konfiktējošas.  
       Līdzšinējā plānošanas prakse: rāda, ka iedzīvotāji vairāk uzmanības 
koncentrē uz individuālajām interesēm, nekā konkrētās vietas attīstību kopumā. 
Taču, aplūkojot novada un konkrētās vietas attīstību kopumā un vērtējot savu 
zemes īpašumu apkārtējās teritorijas kontekstā, iespējams izvairīties no 
neprognozētām aktivitātēm blakus teritorijās, kuru rezultātā individuālu īpašumu 
vērtība var arī mazināties.  
       Pēc teritorijas pašreizējās situācijas izpētes, iepriekš izstrādāto Pāvilostas 
pilsētas, Sakas un Vērgales teritorijas plānojumu analīzes un iedzīvotāju 
iesniegumu apkopošanas, pašvaldība kopā ar teritorijas plānojuma izstrādes 
konsultantiem rosina iedzīvotājus uz sarunu par viņu nākotnes redzējumu 
novada mezglu vietās.  
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       Lai novada turpmākā attīstība būtu līdzsvarota un pilnvērtīga, kopā liekami 
gan pašvaldības, teritorijas plānošanas ekspertu, gan jūsu kā šī novada 
iedzīvotāju prāti, diskutējot par šādu konkrēto novada vietu: Pāvilostas un tās 
tuvākās apkārtnes, Strante- Ulmale (stāvkrasts), Vērgale, Saraiķi (arī piekraste) 
un Ziemupe (arī piekraste) pašreizējo situāciju spēkā esošo teritorijas plānojumu 
kontekstā, turpmākās attīstības iecerēm un iespējamām, tādējādi aicinot 
iedzīvotājus domāt ne tikai katram par savu īpašumu atsevišķi, bet gan vietu 
kopumā.  
     Tāpēc aicinām ikvienu, kurš ieinteresēts sekmīgā konkrētās vietas 
nākotnes attīstībā, piedalīties teritorijas plānošanas jautājumiem veltītās 
tematiskās sanāksmē, kas notiks: 

 Saraiķos 24.aprīlī plkst. 14.00 Saraiķu bibliotēkā 
 Ziemupē 24.aprīlī plkst. 16.00 Ziemupes tautas namā  
 Vērgalē 24.aprīlī plkst. 18.00 Vērgales kultūras namā 
 Ulmalē 25.aprīlī plkst. 15.00 Ulmales bibliotēkā  
 Pāvilostā 25.aprīlī plkst. 17.00 Pāvilostas novada pašvaldības 

apspriežu zālē 

  
     Tematisko sanāksmju mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
plānošanas procesa laikā pirms pirmās teritorijas plānojuma redakcijas 
izstrādes un nodošanas sabiedriskajai apspriešanai.  
  

Ir ļoti svarīgi dzirdēt un uzklausīt jūsu viedokļus un situācijas redzējumu! 
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Ieguldījums tavā nākotnē ! 

  
  

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA ! 

   Pašlaik turpinās darbs pie Pāvilostas novada attīstības plāna un teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Nekustamo īpašumu īpašnieki tiek atkārtoti aicināti 
pašvaldībā iesniegt iesniegumus ar ierosinājumiem, kā novada teritoriju saplānot tā, 
lai tiktu saudzētas dabas bagātības, vienlaikus attīstot dažādas saimnieciskās darbības. 
Iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt sava zemes gabala turpmāko izmantošanu. Tomēr 
ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no zemesgabala izmantošanas mērķa būs atkarīgs 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs sākot ar 2013.gadu. Priekšlikumi un ierosinājumi 
rakstiski iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novadā, LV-3466, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma, biedrības 
nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, īpaši to, uz kuru sūtāma atbilde. 
    Nākamajā pašvaldības informatīvajā izdevumā būs informācija par teritoriālajām 
sanāksmēm. Šajās sanāksmēs izskatīs esošo situāciju un iespējamos risinājumus 
nākamajā teritorijas plānojumā. Plānots, ka teritoriālās sanāksmes notiks Saraiķos, 
Ziemupē, Vērgalē, Ulmalē un Pāvilostā. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai!  
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Izmanto izdevību izteikt viedokli par 
Pāvilostas novada turpmāko nākotni!  

  
       Šobrīd katrai administratīvajai teritorijai, kas ietilpst novadā, - Pāvilostai, Sakas 
pagastam un Vērgales pagastam ir atsevišķi, dažādos laikos un ar dažādām pieejām 
izstrādāti teritorijas plānojumi un attīstības programmas.Bez tam novadam kā jaunai 
administratīvi teritoriālai vienībai nav izstrādāta vienota attīstības vīzija, kas ir viens no 
galvenajiem šā brīža plānošanas uzdevumiem. Skatījums uz teritorijas attīstību kopumā 
ļauj tālāk plānot katru atsevišķo vietu – gan tepat kaimiņos esošo zemju, gan pilsētas un 
visa novada kontekstā. 
       Jau ziņots, ka pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Pāvilostas novada Attīstības 
programmas 2012. -2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 
2024.gadam izstrādes. Novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei 
Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi Eiropas Savienības finansiālo atbalstu – darbi 
tiks veikti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011/070, Pāvilostas novada attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Konkursa kārtībā ir izvēlēts darbu izpildītāji – 
konsultāciju uzņēmumi SIA „Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3i”. Šie 
būs jauni attīstības plānošanas dokumenti visai novada teritorijai kopumā. Attīstības 
programmā tiks noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes turpmākajiem 7 gadiem, 
konkrētas darbības un investīciju projekti to īstenošanai. Piemēram, pamatojoties uz 
dokumentā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, pašvaldība varēs piesaistīt ārējos 
finanšu līdzekļus konkrētu projektu realizācijai. Savukārt Teritorijas plānojumā visai 
novada teritorijai kopumā tiks izstrādāta tā telpiskās attīstības koncepcija,  pašreizējā un 
plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (apbūve, lauku zemes, meži u.c.) un teritorijas 
izmantošanas ierobežojumi. Tā kā teritorijas plānojumu izstrādā uz 12 gadiem, 
iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir piedalīties tik ilgstošu noteikumu sagatavošanā un 
apspriešanā. 
       Konsultācijas ar iedzīvotājiem un viņu iesaistīšana plānošanas procesā ļauj arī 
pašiem iedzīvotājiem paskatīties uz novadu nevis tikai no savas mājas, zemes gabala un 
tā izmantošanas viedokļa, bet ieraudzīt novada teritoriju kā veselumu un savu dzīves 
vietu visa novada kontekstā. Domā, ko Tu sagaidi Pāvilostas novada attīstībā nākotnē, un 
dari mums zināmas savas idejas! 
      Iedzīvotājiem un dažādām interešu grupām iespējams pašvaldībā sniegt iesniegumus 
ar ierosinājumiem, kā novada teritoriju saplānot tā, lai tiktu saudzētas dabas bagātības, 
vienlaikus attīstot dažādas saimnieciskās darbības. Iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt sava 
zemes gabala turpmāko izmantošanu. Tomēr ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no 
zemesgabala izmantošanas mērķa būs atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa 
apmērs. Priekšlikumi un ierosinājumi līdz 1. oktobrim rakstiski iesniedzami Pāvilostas 
novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, LV-3466, norādot vārdu, uzvārdu vai 
uzņēmuma, biedrības nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, īpaši to, uz kuru sūtāma 
atbilde. 
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       Attīstības programmas izstrādei tiek veidotas deviņas tematiskās darba grupas, kuras 
piedalīsies šī attīstības plānošanas dokumenta pašreizējās situācijas raksturojuma un 
analīzes sagatavošanā, stratēģiskās daļas izstrādē un rīcības plānu sagatavošanā. 
Tematiskās darba grupas darbu sāks 16.augustā. Aicinām novadniekus iesaistīties darba 
grupās, vai sniegt priekšlikumus par radošiem, profesionāliem un motivētiem 
kandidātiem, kas spēj pārstāvēt kādas novada iedzīvotāju grupas intereses. 
       No 26.jūlijam līdz 15. septembrim tika organizēta arī aptauja, kurā iedzīvotāji un 
novada viesi varēja sniegt vērtējumu par pašreizējo situāciju novadā un paust viedokli par 
aktuālajām problēmām, kurām pašvaldībai turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība.   

 
Pāvilostas novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam 

 un teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādes  

darba grupu rezultātu apkopojums 

  

      Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un attīstības programmas 
2012.-2018.gadam izstrādes vajadzībām šā gada 16. un 17.augustā Vērgalē un Pāvilostā 
tika organizētas tematiskās darba grupas – ideju darbnīcas: 

1. „Lauksaimniecības, tūrisma un novada infrastruktūras attīstība”, kurā piedalījās 
18 personas; 

2. „Uzņēmējdarbības, ostas un zvejniecības attīstība”, kurā piedalījās 13 personas; 
3. „Izglītības, kultūras, sporta jomas attīstība un sociālā aprūpe”, kurā piedalījās 17 

personas; 
4. „Vides aizsardzība un novada nevalstiskās organizācijas”, kurā piedalījās 13 

personas. 

       Katra no darba grupām ilga aptuveni trīs stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja 
dažādu jomu līdzšinējo attīstību Pāvilostas novadā, sniedzot viedokli gan individuāli, gan 
diskutējot tematiskajās darba grupās. Darba grupu rezultātā tika izvirzīti priekšlikumi 
dažādu nozīmīgāko jomu turpmākajām attīstības iespējām. 
       Iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie plānošanas 
dokumentu sagatavošanas, vērtējot un analizējot situāciju, resursus un iespējas, kā arī 
izstrādājot dažādus priekšlikumus un ieteikumus Pāvilostas novada turpmākajai attīstībai. 
  
DARBA GRUPU APKOPOJUMS 
  
DARBA GRUPU PREZENTĀCIJA 
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  Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma un Attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu 

  
    Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2011. gada 31. marta lēmumu „Par Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” ( domes 
sēdes protokols Nr.6.,36 §) ir uzsākta Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 
2024. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai paredzēta līdz 2012. 
gada janvārim. Pāvilostas novada saistošo noteikumu izdošana paredzēta līdz 2012. gada 
1. septembrim. 
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts: projekti.saka@inbox.lv. 
Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2011. gada 17. 
novembrim Pāvilostas novada pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
LV- 3466, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām- 
nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. 
Pāvilostas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 „Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde ” 
  
    Pāvilostas novadā ir uzsākts aktīvs plānošanas process, kas ilgs apmēram divus gadus 
un kura rezultātā tiks izstrādāti divi plānošanas attīstības pamatdokumenti: 
-         Teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam, 
-         Attīstības programma 2012- 2018. gadam. 
Patreiz nav kopēja vienota teritorijas plānojuma, bet ir 3 atsevišķi spēkā esoši plānojumi ( 
Pāvilostas pilsētai, Sakas pagastam un Vērgales pagastam ). 
Pāvilostas novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties minēto dokumentu 
izstrādē. Katram vajadzētu apdomāt sava zemes gabala turpmāko izmantošanu un izlemt, 
vai tuvākā nākotnē notiks apbūve, apmežošana vai citas prioritātes. Mainot zemes gabala 
izmantošanas mērķi, mainās nekustamā īpašuma nodoklis. Pēc teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas tiks pārskatīti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visām novada zemēm 
un nodoklis tiks pārrēķināts atbilstoši zemes gabala plānotai ( atļautajai ) izmantošanai. 
Piemēram: nodoklis par apbūves zemi būs lielāks nekā lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei. 
Ja vēlaties mainīt zemes gabala izmantošanas mērķi, lūdzam iesniegt savus priekšlikumus 
līdz 2011. gada 17. novembrim Pāvilostas novada pašvaldībai Dzintaru ielā 73, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466, lai varētu iestrādāt jaunajā teritorijas plānojumā. 
Iesniegumā miniet, ko vēlaties mainīt savā zemes gabalā. Iesniegumam noteikti 
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nepieciešams pievienot zemes gabala robežu plānu, kurā ir redzamas zemes gabala 
robežas un zemes gabala kadastra numurs, un tajā iezīmējiet savu ideju. Tas 
nepieciešams, lai plānotāji varētu precīzāk norādīt izmaiņas teritorijas plānojumā. Pēc 
saņemtiem iesniegumiem tiks izstrādāta Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1. 
redakcija, kurā katrs varēs apskatīt sava zemes gabala plānoto izmantošanu ar 
apgrūtinājumiem. Par plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu novada iedzīvotāji 
tiks informēti atsevišķi. 
Teritorijas plānojumu, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā personu 
apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”. 
  
  

Pāvilostas novada Attīstības programmas izstrāde 

  
Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Pāvilostas novada attīstības 
programmas 2012.- 2018. gadam izstrādes. Lai Attīstības programmā atspoguļotu 
novada iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju novadā un ieceres nākotnes attīstībai, 
lūdzam būt aktīviem un izteikt savas ierosmes un priekšlikumus. 
Attīstības programmu, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā personu 
apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”. 
  

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere 
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201'1. gada oktobris

DOMES PAZINOJUMI
Atbilsto5i MK 25.01.201'1. noteikumu Nr.83 ,,Kdrtlba, kada

nov6rt0jama paredz€tEs darbTbas ietekme uz vidi" T.punktam,

Valsts vides dienesta Liepdjas region6ls vides pdrvalde nosuta

jums lnformatlvo pazi4ojumu par paredz6tds darblbas ietekmes uz

vidi sdkotnOjo izvertejumu.

lnformativais pazi4ojums.

1 . lesnieguma iesniegSanas datu ms - 20.09,201 1 .

2.Dzlvojamds mdjas un saimniecibas €kas rekonstrukcija Baltijas
juras krasta kdpu aizsargjoslas teritorij?.

3.Dzivojamds majas un saimniecibas €kas rekonstrukcija Tirgus

iel?t 11a, Pivilostas pils€15, Pdvilostas novad6.

Pdvilostas novada dome inform6, ka domes 29.09.2011. sdd€ pie4emts

l6mums /prot.nr.13., 1 1 .$ par detilplSnojuma apstiprini5anu:
l.Apstiprindt detdlpldnojuma grozrjumus tpa\umam Dzintaru iel6 2E,

Pavilostd, Pdvilostas novadd, l.redakciju par galTgo redakciju.

2.Detdlpldnojuma groz\junu grafisko dalu, teritorijas izmantoianas un

apbuves noteikumus izdot kd salsfoSos noteikumus nr. 10 "ipaSuma Dzintaru

iel6 2E, Pdvilostd, Pdvilostas novadd, izmantoianas un apbAves noteikumi".

3.LEmumu ne velek kd divas ned1las p1c td piepemianas public€t laikrakstos

"Kursas Laiks" un rLatvijas Vdstnesrs'i kat ari paivalfrbas informat'ivaj1t

izdevumd "Pdvilostas Novada Zipas" noradot, ka ar detdlpllnoiumu var

iepaz'ities P€wilostas novada pa1vald\bd un interneta maias lapa

rrtnitnv. pavilosta.lv.

PAVILOSTAS NOVADA ATTISTIBAS PROG RAM MAS 201 2..

2018.GADAM UN TERITORIJAS PLANOJUMA 2012..2023.GADAM

IZSTRADES DARBA GRUPU REZULTATU
APKOPOJUMS

Pdvilostas novada teritorijas plinojuma 2012. - 2023.gadam un attTstibas

programmas 2012. - 2018. gadam izsk6des vajadzibim 56 gada 16. un

17. augustE Vergal6 un P6vilosti tika organizdtas tematiskds darba

grupas - ideju darbnlcas:

l.,,Lauksaimniecibas, tlrisma un novada infrastrukturas attTstiba", kuri
piedalijds 1 8 personas;

2.,,Uzrlemejdarblbas, ostas un zuejniecibas att-rstiba", kurE piedalijEs 13

personas;

3.,,lzgllUbas, kult[ras, sporta jomas attlstiba un socidlS apr[pe", kurd

piedalijis 17 personas;

4.,,Vides aizsardzba un novada nevalstiskis organizacijas", kurd

piedalljas 13 personas.

lzglltTbas un sporta jomas p6rstEvji diskut6 par lidz5incjo sadarbibu un nEkotnes

iecer6m, Pavilosta 17,august3. Foto: L Jekale,

Katra no darba grupim ilga aptuveni tris stundas, kuru laiki dallbnieki

izvOrt€ja daZddu jomu lidz5inejo attisflbu Pivilostas novad6, sniedzot

viedokli gan individuili, gan diskutejot tematiskajds darba grup6s.

Darba grupu rezultdta tika izvizlti priek5likumi da2ddu nozimTg5ko

;omu turpm6kajdm attistlbas iesp6jim.
legUti informdcija kalpos par pamatu turpmikajam darbam pie

pldno5anas dokumentu sagatavo5anas, vdrtOjot un analizEjot situdciju,

resursus un iesp€jas, kd ari izstriddjot daZSdus priek5likumus un

ieteiku mus P?vilostas novada turpmdkajai attistibai,

Darba grupu rezultdtu apkopojums ir pieejams P0vilostas novada

paivaldlbas mijas lapd www.pavilosta.lv sadald ,,Teritorijas plEnojuma un

attistTbas programmas izstrdde".

TERITORIJAS PLANOSANAS DARBA GRUPA

{ {.SAEIMAS VELESNUU REZULTATI
PAVILOSTAS NOVADA

2011.gada lT.septembri notiku5ajds ll.Saeimas velE5an0s

Pdvilostas novadd nobalsojuSi 1539 velctaji. Balsu sadalljums

l+ lXristtgidemokratiskdsavienlba lt I

| 0 | Nacionala apvieniba"Visu Latvijai!"-,, Tcvzemei | 235 
I

| | un Brivibai/LNNK" I I

I g. | ,, Par prezidentilu republiku" | 2 
|

It2. l,,Tautaskontrole" 13 |

I ta. I partija ,,BrIvIba.BrIvs no bail€m,naida un I tO 
II ldusmam I I

| | Kopa I 153e 
I

V6l6tiju skaits v6l65anu iecirk4os - iecirknis 577. Pdvilostd -

680, iecirknis 598. Saka-241, iecirknis 601. Vdrgale - 618

VELESANU KOMISIJA

VAT TU ZTNI
o 28. septembri P5vilostas novada TIC vadltaja Marita Kurdanova un

projektu koordinatore Vizma Q€$ere devds pieredzes apmairlas

brauciend ,,Labds prakses un projektu istenoSanas pieredzes

pirqremSana Zemgales plino5anas re$ion6". Projektu vadltdji un

koordinatori no Dobeles, Jelgavas un Bauskas dal-16s pieredz€ par

lielu un apjomigu prolektu istenoianu t0risma objektos un citviet
pilsEt6.

o 29. septembri Pivilostu apmekl6ja 17 starptautiskie turoperatori
no 6 valstim - Ukrainas, Baltkrievijas, Belgrjas, Holandes, V6cijas un

Zviedrrlas. lesikumi plinots bija apskatit Kurzemes lieldk6s pils€tas,

bet pec paiu tlroperatoru iniciatlvas un v€lmes apskatit Pdvilostas

mazo pilseti4u ar vecajdm zvejnieku majam, ostu ar laivim un

kugiSiem, kE arl apkirtni un dabu, vilu celS ieveda arl m0su pils€16.

Dienas pl6ni tika ieklauts ari brlvdienu apartamentu ,,Das Crocodil"

apskate, kuri virSiem likds interesanti, eksotiski un nemaz neraksturigi

Sai vietai . V€lik pEcpusdiend viqri turpinija savu c{ojumu uz Liepdjas

pusi.

o Pivilostas mikslas skola uzsikusi sadarbibu ar Nidas
makslas skolu Lietuvi. Pirm6 iecere - veidot skolas audzOknu darbu

apmairlas izstEdes.10/10 24



Darba grupu rezultātu apkopojums 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
un teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādes 

darba grupu rezultātu apkopojums 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un attīstības programmas 2012.-
2018.gadam izstrādes vajadzībām šā gada 16. un 17.augustā Vērgalē un Pāvilostā tika 
organizētas tematiskās darba grupas – ideju darbnīcas:

1. „Lauksaimniecības, tūrisma un novada infrastruktūras attīstība”, kurā piedalījās 18 
personas;

2. „Uzņēmējdarbības, ostas un zvejniecības attīstība”, kurā piedalījās 13 personas;
3. „Izglītības, kultūras, sporta jomas attīstība un sociālā aprūpe”, kurā piedalījās 17 

personas;
4. „Vides aizsardzība un novada nevalstiskās organizācijas”, kurā piedalījās 13 personas.

Katra no darba grupām ilga aptuveni trīs stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja dažādu jomu 
līdzšinējo attīstību Pāvilostas novadā, sniedzot viedokli gan individuāli, gan diskutējot 
tematiskajās darba grupās. Darba grupu rezultātā tika izvirzīti priekšlikumi dažādu 
nozīmīgāko jomu turpmākajām attīstības iespējām.
Iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie plānošanas dokumentu 
sagatavošanas, vērtējot un analizējot situāciju, resursus un iespējas, kā arī izstrādājot dažādus
priekšlikumus un ieteikumus Pāvilostas novada turpmākajai attīstībai.

1.attēls: Izglītības un sporta jomas pārstāvji diskutē par līdzšinējo sadarbību un nākotnes 
iecerēm, Pāvilostā 17.augustā
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Darba grupu rezultātu apkopojums 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

2.attēls: Ostas pārstāvji diskutē par turpmāko attīstību, Pāvilostā 16.augustā

3.attēls: Sociālo aprūpes pārstāvji diskutē par jomas turpmāko attīstību, Pāvilostā 17.augustā
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Darba grupu rezultātu apkopojums 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

4.attēls: Darba grupas dalībnieku diskusija par izglītības un sporta jomas attīstību, Pāvilostā 
17.augustā

Lauksaimniecība
Pašreizējā sadarbība un 
sadarbības uzlabošanas 
iespējas

 Konsultants nodod ziņas lauksaimniekiem;
 Lauksaimnieki konsultējas savstarpēji;
 Lauksaimnieki organizē lauku dienas;
 Pašvaldība finansē lauku attīstības speciālistu;
 Pašvaldībai nepieciešams aktīvāk atbalstīt pašvaldībā 

darbojošos uzņēmējus dažādu pašvaldības darbu veikšanā;
 Pašvaldība uzstāda ceļa zīmes.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Kooperatīvs lauksaimniecības pakalpojumu jomā;
 Lauksaimnieku konsultants.

Vājās puses
 Lielais meža blīvums, meža zvēri;
 Ārvalstu lauksaimnieku skaita straujā palielināšanās (tie 

arī nedzīvo pašvaldībā);
 Nav normālu sakaru, arī interneta ātrums ir 

nepietiekams;
 Izglītoto jauniešu aizplūšana.

Attīstības iespējas
 Nav.

Draudi jomas attīstībai
 Pašvaldībai vairāk jārūpējas par meliorāciju;
 Laika apstākļi.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

-
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Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams darīt visu, lai Pāvilostas 
novada lauksaimniecības zeme pilnīgi neaizaug;

 Pašvaldībai būtu nepieciešams risināt starpsaimniecības 
meliorācijas apsaimniekošanu. (nepieciešams iekļaut 
teritorijas plānojumā un saistošajos noteikumos). 

 Pašvaldībai jāturpina finansēt lauku attīstības speciālists;
 Pašvaldībai jāatbalsta novadā esošie uzņēmēji;
 Jāuzstāda ceļa zīmes. 

Tūrisms
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Notiek daļēja sadarbība ar citiem tūrisma jomas 
pārstāvjiem;

 Nepieciešams organizēt arī kopējas tūrisma jomas 
pārstāvju aktivitātes;

 Nav sadarbības ar pašvaldību.
Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Atjaunota mājas lapa (trīs valodās);
 Nodrošinājums ar informatīvajiem bukletiem ir 

pietiekams;
 Pieejamas dažāda veida naktsmītnes (viesu mājas, 

viesnīcas, kempingi, brīvdienu mājas utt.)
Vājās puses
 Putekļaini ceļi Pāvilostas vecajā daļā (grants segums);
 Nav savstarpējās sadarbības ar viesu mājām un 

pašvaldību;
 Trūkst norādes zīmju;
 Īsa tūrisma sezona.

Attīstības iespējas
 Vajadzētu izbūvēt ceļu Pāvilosta – Ziemupe – Saraiķi, ko 

varētu izmantot kā veloceļu;
 Izveidot vietu pie Akmensraga makšķerniekiem, 

kaitotājiem, sērfotājiem;
 Izveidot oficiālu nobrauktuvi pie jūras;
 Pagarināt tūrisma sezonu;
 Izveidot laivu piestātni Akmensragā.

Draudi jomas attīstībai
 Trūkst ēstuvju;
 Nav valūtas maiņas;
 Nav sakārtoti autoceļi;
 Sakas pagastā nav oficiālu publisku noeju pie jūras 

(Ulmale, Strante);
 Laikapstākļi.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu – izveidot šķirošanas 
laukumus;

 Izveidot publisku pieeju pie jūras Ulmales un Strantes  
stāvlaukumos;

 Izveidot ceļu (veloceļu Pāvilosta-Ziemupe-Saraiķi).
Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 

 Pašvaldībai nepieciešams noorganizēt atkritumu 
šķirošanas laukumus un to apsaimniekošanu;

 Panākt, ka tiek izveidota publiska pieeja jūrai pie Ulmales 
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pārstāvjiem, pašvaldībai) un Strantes, ja nepieciešams, pat tiesas ceļā;
 Ja pašvaldība sakārtos vietējos ceļus, jomas pārstāvji 

varētu izveidot veloceļa maršrutus un dabas takas.
Izglītība

Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Nepieciešams turpināt pedagogu apmaiņu starp novada 
izglītības iestādēm;

 Nepieciešamas izglītības iestāžu vadošo darbinieku 
regulāras apspriedes ar izglītības metodiķi;

 jāmēģina piesaistīt Vērgales pamatskolas skolēnus 10.-
12.klasei Pāvilostas vidusskolā;

 Pašvaldībai nepieciešams nodrošināt transportu novada 
izglītojamajiem;

 Jāturpina pulciņu finansēšana no pašvaldības budžeta
līdzekļiem;

 Pašvaldībai nepieciešams finansiāli stimulēt pedagogus 
par skolēnu sasniegumiem valsts līmeņa olimpiādēs un 
konkursos;

 Pašvaldībai jārisina maznodrošināto ģimeņu bērnu 
ēdināšanas jautājums (ēdināšanas finansēšana);

 Pašvaldībai jāpiedāvā skolēnu nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Materiāli – tehniskā bāze;
 Kvalificēts pedagogu kolektīvs;
 Iespēja darboties ārpusstundu pulciņos;
 Labiekārtotie dabaszinību kabineti un sporta zāle;
 Mūzikas un mākslas skola.

Vājās puses
 Pedagogi – amatu savienotāji;
 Trūkst dabaszinību priekšmetu skolotāju;
 Ne visiem bērniem ir iespējas izmantot ārpusstundu 

pulciņus transporta trūkuma dēļ.
Attīstības iespējas
 Stipendijas Pāvilostas vidusskolas skolēniem un citiem 

izglītojamajiem;
 Pašvaldības finansiāls atbalsts skolotājiem, kuri apgūst 

papildus profesiju, lai mācītu citus mācību priekšmetus;
 Izstrādāt izglītības programmu vidusskolai ar profesionālu 

ievirzi;
 Diennakts bērnudārzs;
 Iesaistīšanās dažādos ES projektos.

Draudi attīstībai
 Skolēnu skaita samazināšanās;
 Pedagogu sastāva novecošanās.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Saglabāt visas pašvaldībā pastāvošās izglītības iestādes 
(6).

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 

 Jomas pārstāvjiem jāpiesaista skolēni (profesionālās 
ievirzes izglītības programmas, transporta nodrošināšana);
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vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jomas pārstāvjiem jāveido ciešāka saikne starp visām 
izglītības iestādēm, sevišķi, starp Pāvilostu un Vērgali;

 Pedagogiem nepieciešams pārkvalificēties;
 Pašvaldībai jāievieš stipendiju sistēma vidusskolā u.c;
 Pašvaldībai finansiāli jāatbalsta pedagogu papildus 

kvalifikācijas iegūšana un kvalifikācijas celšana;
 Pašvaldībai jāatbalsta vidusskolēnu profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, pieaicinot dažādu jomu speciālistus 
(iegūt sertifikātus).

Sociālā aizsardzība
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams atjaunot 
starpinstitucionālo komandas darbu (policija, mediķi, 
bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālā patversme);

 Jomas pārstāvjiem nepieciešams paaugstināt savu 
izglītības līmeni, iesaistīties pieredzes apmaiņas 
aktivitātēs;

 Pašvaldībai jāpalielina finansējums sociālajam budžetam;
 Nodrošināt sociālo dienestu ar atsevišķu transportu,

piemēram, kopā ar bāriņtiesu;
 Pašvaldībai jāvirza projekti sociālo prasmju attīstīšanai 

klientiem;
 Pašvaldībai jārekonstruē esošās un jāizveido arī jaunas 

sociālās mājas.
Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Darbinieku izglītība;
 Liela darba pieredze;
 Sociālās istabas apdzīvotos ciemos;
 Dienas atbalsta centrs bērniem;
 Pensionāru apvienības aktīva darbība, iesaiste projektos;
 Sarkanā krusta filiāles (2);
 Stipendiāti.

Vājās puses
 Disfunkcionālas ģimenes;
 Finansējuma nepietiekamība;
 Atsevišķa transporta trūkums.

Attīstības iespējas
 SOS bērnu ciemata izveide Kurzemes reģionā;
 Sociālo māju izveide un esošo rekonstrukcija;
 Pilnveidot mājas aprūpi ar speciālo transportu;
 Izveidot dienas atbalsta centru bērniem Saraikās .

 Draudi attīstībai
 Pašvaldībā nenotiek ražošana;
 Zems demogrāfiskais līmenis.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Mājas aprūpes pilnveidošana.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 

 Jomas pārstāvjiem jāiegūst nepieciešamā izglītība;
 Pašvaldībai jāiegādājas speciālais transports;
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pārstāvjiem, pašvaldībai)  Pašvaldībai jāpalielina sociālais budžets.
Uzņēmējdarbība

Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Uzņēmējiem 1 reizi gadā jārīko uzņēmēju saiets;
 Pašvaldībai regulāri jākonsultējas ar uzņēmējiem;
 Pašvaldībai jārīko prezentācijas – informācijas apmaiņa;
 Pašvaldībai skaidri jādefinē atbildības robežas;
 Pašvaldībā nepieciešams domes, uzņēmēju un biedrību 

sadarbības koordinators.
Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Pašvaldības atrašanās vieta;
 Komunālā infrastruktūra Pāvilostas pilsētā;
 Sabiedriskā kārtība;
 Atsaucība un operativitāte no pašvaldības puses 

organizatoriskā līmenī.
Vājās puses
 Atrašanās vieta;
 Zemas kvalitātes autoceļi;
 Ne visur ir kvalitatīvas ietves;
 Vietējo iedzīvotāju un ”ienācēju” integrācijas trūkums.

Attīstības iespējas
 Vajadzētu izmantot ”otro māju” tūrismu;
 Veidot apstākļus, lai uzņēmēji pārceļas uz Pāvilostu;
 Sadarbībā ar biedrībām veidojas laba vide priekš 

uzņēmējdarbības rašanās.
Draudi attīstībai
 Vāji tiek izmantoti biedrību cilvēkresursi;
 Skolēnu skaita tālāka samazināšanās var novest pie 

mācību iestāžu slēgšanas un neatgriezeniskas situācijas 
izmaiņas.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Nesamazinot zivju nozveju, nepieciešams panākt to 
realizāciju ar augstu pievienoto vērtību (piemēram, 
pagatavota zivs uz šķīvja ar garnējumu).

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Pašvaldībai jāizstrādā detalizētāki apbūves noteikumi;
 Pašvaldībai skaidri jāformulē publiskās intereses.

Vide
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Pašvaldības NVO savstarpējo forumu organizēšana, 
iesaistoties pašvaldībai (iepazīšanās, kontaktu veidošana, 
sadarbības iespēju apzināšana)

 Regulāra jomas pārstāvju sadarbība talku un 
kultūrvēsturisku pasākumu organizēšanā, izglītojošu 
ekskursiju vadīšanā, kultūrvēsturiskā, dabas mantojuma 
apzināšanā, sabiedrības iesaistīšanā plānošanas procesos;

 Pašvaldībai jāievieš NVO koordinators no NVO vidus 
(piemēram, Marita Horna);

 Pašvaldības deputātiem vairāk jāiesaistās sabiedrības 
aktivitātēs, piemēram, kultūrvēsturiskajos pasākumos un 
talkās;
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 Pašvaldībai jārisina jautājums par dabas, kultūrvēsturisko 
objektu apsaimniekošanu, kas ir privātīpašumā, jākontrolē, 
vai objekts tiek reklamēts kā tūrisma apskates objekts;

 Pašvaldībai jāiesaista jomas pārstāvji domes komisiju 
darbā, ja tiek izskatīti ar vidi un kultūras vēsturi saistīti 
jautājumi;

 Pašvaldībai jānodrošina saimniecības vadītājas 
(dārznieces) aktīvāku iesaistīšanos vides sakopšanā.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Veiksmīgi saglabātas neskartas dabas teritorijas;
 Veiksmīgi atrasta vieta Pāvilostas pilsētas kempingam;
 Jomas pārstāvju entuziasms nepāriet par spīti pašvaldībai, 

kurai jomas pārstāvju darbība ir izdevīga, bet kura pretī 
dod noliegumu un tukšus solījumus;

 Spēcīgi vides aktīvisti, kas pozitīvi reklamē Pāvilostas 
novadu Latvijā un ārzemēs.

Vājās puses
 Nav nodrošināta dalītā atkritumu šķirošana;
 Domes saimniecības vadītājai (dārzniecei) nav izpratnes 

par atkritumu savākšanas organizēšanu;
 Pašvaldībā nav vides speciālista;
 Pašvaldībai nav vides aizsardzības plāna.

Attīstības iespējas
 Jāturpina strādāt par spīti visam;
 Sadarbība ar citām NVO vides jomā Liepājas un visas 

Kurzemes reģionos;
 ES fondu finansējuma piesaiste.

Draudi attīstībai
 Pašvaldības noliegums jebkurai jomas pārstāvju darbībai –

gan labai, gan pēc domes pārstāvju uzskatiem – sliktai.
Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Nav.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jomas pārstāvju aktivitātes kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanā un pievienotās vērtības nodrošināšanā 
jaunajai arhitektūrai (VKPAI iesaistes projekts un/vai 
NVO iesaiste jaunu projektu saskaņošanai);

 Pašvaldībai beidzot jāsaprot, ka dabas vērtības un objekti
ir novada pozitīvs rādītājs un piesaistot ES fondu 
finansējumu, pašiem jāapsaimnieko šie objekti, kā arī 
jāprasa finansējums no valsts.

Jaunieši
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Laba savstarpējā sadarbība jauniešu starpā, bet nav 
Jauniešu centra, kur būtu iespējams savas idejas tālāk 
ģenerēt (nepieciešams pašvaldības atbalsts);

 Pašvaldībā nav iespējams iegūt augstāko izglītību, kā 
rezultātā pašvaldības sadarbība ar jauniešiem zūd;

 Pašvaldībā vajadzētu jauniešu interešu koordinatoru.
Stiprās un vājās puses, Stiprās puses
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attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

 Sportisko aktivitāšu iespējas (skeitparks, tenisa laukums, 
būs hokeja laukums);

 Jauniešiem ir idejas, kam pašvaldība sniedz atbalstu;
 Pozitīva un pretimnākoša attieksme no pašvaldības puses.

Vājas puses
 Mājokļa problēmas;
 Trūkst labi atalgotas darba vietas jauniešu iegūtajās 

specialitātēs;
 Motivācijas trūkums.

Attīstības iespējas
 Pašvaldība piešķir stipendijas studijām, lai nodrošinātu 

jauno speciālistu atgriešanos pašvaldībā;
 Jauniešu iesaistīšana pašvaldības darbā, lēmumu 

pieņemšanā, jauniešu viedokļu uzklausīšanā;
 Jauniešu iesaistīšana publisko pasākumu organizēšanā un 

norisē.
Draudi attīstībai
 Slikta autoceļa kvalitāte ceļa posmā Grobiņa – Leči;
 Sliktais demogrāfiskais stāvoklis.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Jauniešu centra izveide;
 Pašvaldības izveidots stipendiju konkurss studijām;
 Rūpniecības attīstība pakalpojumu sfērā;
 Dzīvojamā fonda attīstība;
 Jauniešu iesaiste lauksaimniecībā.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jauniešiem jāmeklē līderis, jāveido interešu kopa un 
jāgatavo pieteikumi ES fondu projektos;

 Jauniešiem jāmācās;
 Jauniešiem jāmeklē nišas biznesa veidošanai savā novadā;
 Jauniešu atgriešanās savā novadā;
 Pašvaldībai jānodrošina telpas, kur pulcēties jauniešiem, 

kā arī atalgojums jauniešu koordinatoram;
 Pašvaldībai jāmotivē jaunieši un jāsniedz tiem iespēja 

atgriezties novadā;
 Pašvaldībai jāfinansē jauniešu sabiedriskā darbība;
 Pašvaldībai jāpaplašina dzīvojamais fonds.

NVO
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 NVO savstarpējā sadarbība atkarīga no to interešu sfēras, 
personībām, kas vada atbilstošu NVO u.c. faktoriem;

 NVO sadarbība ar pašvaldību atkarībā no NVO, to 
interesēm un mērķiem ir, sākot no ļoti labas, līdz 
savstarpējām konfliktsituācijām;

 Pašvaldība savu iespēju robežās piešķir NVO telpas, 
līdzfinansējumu projektiem, konsultē un izstrādā projektu
pieteikumus.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Iespēja piesaistīt ES projektu finansējumu;
 Atbalsts no pašvaldības (ne visām NVO).

Vājās puses
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 Komunikācijas un savstarpējās iecietības trūkums gan 
NVO iekšpusē, gan ārpusē;

 Finansējuma trūkums.
Attīstības iespējas
 Piesaistīt ES fondu u.c. fondu finansējumu;
 Piesaistīt jaunus biedrus;
 Izdomāt jaunas aktivitātes u.c. iespējas, lai ieinteresētu 

iedzīvotājus;
 Reklamēt savu NVO un tās pārstāvēto sfēru aktivitātes.

Draudi attīstībai
 Pašvaldības negatīva nostāja atsevišķos jautājumos;
 Savstarpējās cilvēciskās attiecības (konflikti NVO 

iekšienē un arī citām NVO).
Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Saglabāt un attīstīt NVO darbību, piesaistot finansējumu 
un jaunus biedrus.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 NVO jāorganizē kopīgi pasākumi, jārod kopīgas intereses;
 NVO jāiesaista jauni biedri;
 NVO savu iespēju robežās jāpiesaista projektu un 

sponsoru finansējums;
 Pašvaldībai savu iespēju robežās jāatbalsta NVO gan 

finansiāli, gan materiāli (transports, telpas u.c.);
 Pašvaldības deputātiem jāuzslavē NVO un jāizrāda 

ieinteresētība par NVO darbu – tas dod stimulu turpmākai 
darbībai.

Osta
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Jomas pārstāvjiem jākonstatē problēmas jomā;
 Jāorganizē ostas pārvaldnieka un uzņēmēju tikšanās;
 Pašvaldībai jāpiedalās ostas pārvaldnieka un uzņēmēju 

tikšanās ostā;
 Pašvaldībai jāpiedalās ES fondu piesaistē;
 Pašvaldībā nepieciešams ES fondu piesaistes speciālists;
 Pašvaldībai jānodrošina publiski pieejama informācija par 

pieejamajiem īpašumiem.
Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses,
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Pāvilostā ir vienīgā mazā osta Baltijas jūrā;
 Nav lielu rūpniecības uzņēmumu (pozitīvi jahtām).

Vājās puses
 Nav lielu rūpniecības uzņēmumu (negatīvi no finansiālā 

aspekta);
 Trūkst zivju.

Attīstības iespējas
 Pagarināt esošos molus;
 Plašāka sabiedriskās ēdināšanas nodrošināšana;
 Pāvilostas suvenīru izstrāde.

Draudi attīstībai
 Kuģu sagriešana;
 Zvejniecības samazināšanās;
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Darba grupu rezultātu apkopojums 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 Cilvēkresursu trūkums (speciālistu saistībā ar ostu un 
jūrniecību).

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Izveidot kajaku skolu, Open Bic skola – vienīgā Baltijā;
 Izveidot jahtu ziemošanas angāru;
 Izveidot ”prāmja” līniju un piestātni;
 Izveidot glābšanas dienestu;
 Sakārtot un atjaunot piestātnes;
 Lietderīgi izmantot visas ostas teritorijā esošās zemes.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jomas pārstāvjiem jāsakārto un jālabiekārto ostas 
promenāde līdz Z molam;

 Jomas pārstāvjiem jānodrošina zivju pārstrāde vietējam 
tirgum.

Kultūra
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Jomas pārstāvjiem jānodrošina iedzīvotāji ar transportu uz 
kultūras pasākumiem;

 Kultūras iestādēm 1 reizi mēnesī jārīko savstarpējās 
informatīvās apspriedes;

 Pašvaldībai jāizvērtē, vai ir nepieciešams metodiķis 
kultūras jomā, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka tāds nav 
nepieciešams - nav sadarbības, kas atvieglotu kultūras 
iestāžu vadītāju darbu.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Tradīcijas – pilsētas, pagasta svētki, Zvejnieksvētki, Zelta 

smilšu grauds, Senās uguns nakts.
Vājās puses
 Komunikācijas trūkums starp biedrībām un pašvaldības 

iestādēm;
 Trūkst vietas (telpu) mūzikas un mākslas neformālai 

praksei.
Attīstības iespējas
 Sakārtot estrādi ar Upesmuižas parku, lai piesaistītu 

kultūras pasākumu lielāku izveidi;
 Rast iespēju Pāvilostas mājaslapā apskatīt informāciju par 

pasākumiem blakus esošajos novados.
Draudi attīstībai
 Skolnieku aiziešana no Pāvilostas skolas;
 Demogrāfiskā situācija;
 Telpu trūkums Pāvilostas kultūras namā.

Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Atjaunot Ploces kultūras namu kā saieta namu;
 Pāvilostas muzejam mansarda stāvā izveidot konferenču 

zāli, krājumu un ekspozīciju telpas;
 Saremontēt Pāvilostas muzeja laivas māju;
 Izveidot brīvdabas ekspozīcijas;
 Veikt Pāvilostas un Vērgales kultūras namu fasādes

remontu un apkārtnes labiekārtošanu.
Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Jomas pārstāvjiem jāpiesaista ES projektu finansējums;
 Jomas pārstāvjiem jārūpējas par tradīciju saglabāšanu;
 Pašvaldībai jāpiedalās kultūras pasākumos.
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Darba grupu rezultātu apkopojums 

     Pāvilostas novada pašvaldība 

 Pašvaldības kultūras iestādēm jāsadarbojas ar Smiltenes 
kultūras iestādēm;

 Pašvaldībai jāorganizē pieredzes apmaiņa kultūras iestāžu 
darbiniekiem;

 Pašvaldībai jāveicina sadarbība Pāvilostas pilsētas rietumu 
un austrumu virzienos.

Infrastruktūra
Sadarbības uzlabošanas 
iespējas (jomas pārstāvju 
savstarpējā sadarbība, 
Sadarbība ar pašvaldību)

 Pašvaldības vadītājam un pagasta pārvalžu vadītājiem 
biežāk jārīko sapulces gan novada darbiniekiem, gan 
tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apzinātu pašreizējās
problēmas un risinājumus;

 Darba organizācija notiek caur pārvaldes vadītāju un 
iestāžu vadītājiem, ir iestāžu vadītāju sapulces, kurās tiek 
risināti un apzināti daudzi jautājumi. Vērgalē daudzus 
infrastruktūras jautājumus risina SIA „Pāvilostas 
komunālais uzņēmums”.

Stiprās un vājās puses, 
attīstības iespējas un draudi 
attīstībai (stiprās puses, 
vājās puses, attīstības 
iespējas, draudi attīstībai)

Stiprās puses
 Projektu finansējuma piesaiste;
 Darba organizācija.

Vājās puses
 Finansējuma trūkums;
 Kvalificēta darbaspēka trūkums;
 Vāja sadarbība ar privātīpašniekiem;
 Autoceļš Ventspils – Cīrava asfalts 8 km;
 Autoceļš Saka – Apriķi asfalts;
 Tilts Pāvilostā pār Sakas upi;
 Tilts Rīvās;
 Pāvilostas ielas – pašvaldības ceļi.

Attīstības iespējas
 Turpināt piesaistīt ES fondu u.c. finansējumu;
 Iesaistīt gan vietējos uzņēmējus, gan arī ārvalstu 

investīcijas.
Draudi attīstībai
 Nesakārtojot ceļu tīklu novadā tiks traucēta satiksme un 

saimnieciskā darbība.
Mērķi tuvākajiem 5 gadiem 
(ko visiem kopā darbojoties 
vajadzētu panākt?)

 Novada ceļu infrastruktūras sakārtošana;
 Tiltu (t.sk. Pāvilostā) sakārtošana;
 Pašvaldības dzīvojamo māju rekonstrukcija, Rīvas un 

Ploces māju pārvēršana par sociālajām mājām;
 Pludmales labiekārtojums;
 Upesmuižas parka (estrādes) rekonstrukcija;
 Atkritumu šķirošanas punktu izveide;
 Iedzīvotāju izglītošana atkritumu šķirošanas jomā.

Mērķu sasniegšanai 
nepieciešamās aktivitātes 
vai investīcijas (jomas 
pārstāvjiem, pašvaldībai)

 Pašvaldībai jāsakārto īpašumtiesības daudzos objektos;
 Piesaistīt finanses no projektu līdzekļiem.
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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VALSTS VIDES DIENESTA 

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 
 

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, 
tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv 

 
2011.gada 28.jūlijā, Nr.5.5.-11./939 
Uz Jūsu 28.06.2011. PNP 3-19/11/570/1 

Pāvilostas novada pašvaldības  
Priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam   

 
Par nosacījumiem  Pāvilostas novada teritorijas  
plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādei 
 
 VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē ir saņemta un izskatīta Jūsu  vēstule ar 
lūgumu izsniegt nosacījumus Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
izstrādei  
 Pamatojoties uz MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 12.2.apakšpunktu, VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde izvirza 
sekojošus nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: 
I.Paskaidrojuma raksta daļā: 

1)  Norādīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parkus, dabas liegumus un 
mikroliegumus (Latvijas Natura 2000 teritorijas) ar to robežām un zonējumiem 
atbilstoši likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, MK noteikumiem 
par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem, lēmumiem un dabas aizsardzības plānu rekomendācijām. 

2)  Norādīt Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslas teritoriju un aprobežojumus atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam un 2004.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.86 „Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšana metodika” prasībām. 

3)  Norādīt virszemes ūdensobjektu tauvas joslas, aizsargjoslas un applūstošās teritorijas 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma, Zvejniecības likuma un 2008.gada 3.jūnija MK 
noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
prasībām. 

4)  Norādīt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši 2001.gada 
20.novembra MK noteikumu Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. 

5) Norādīt riska ūdensobjektus atbilstoši 2011.gada 31.maija MK noteikumu Nr.418 
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem” prasībām. 

6)  Norādīt hidrotehniskās būves un ūdenskrātuves ar to aizsprostiem, ūdensieguves 
urbumus, notekūdens attīrīšanas iekārtas, vēja elektrostacijas un to izvietošanas 
teritorijas, lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru teritorijas un plantācijas. 

7)  Norādīt esošās un plānotās derīgo izrakteņu ieguves vietas.  
8)  Norādīt piesārņojošās darbības, kurām ir izdotas piesārņojošās darbības atļaujas un 

apliecinājumi, objektus un to teritorijas. 
II.Grafiskajā daļā: 

1) Atzīmēt noteiktās aizsargjoslas ar to aprobežojumu teritorijām. 
2) Atzīmēt esošās un plānotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. Natura 2000 

teritorijas, dabas pieminekļus; vietējās nozīmes vai potenciāli aizsargājamos kokus, 
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koku alejas un parkus, aizsargājamas mežu un purvu teritorijas; ūdenssaimniecības 
objektus-ūdensieguves urbumi, ūdens sagatavošanas stacijas un notekūdens 
attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli; potenciāli piesārņotās 
un piesārņotās vietas; rekultivētās atkritumu izgāztuves; atkritumu savākšanas, 
uzglabāšanas, apstrādes/pārstrādes vietas; virszemes ūdensobjektus (ūdensteces un 
ūdenstilpes) ar to applūstošajām teritorijām un laivu/kuģu piestātnēm, ostas 
teritorijas un hidrotehniskās būves;  upju baseinu apgabalus ar to robežām un riska 
ūdensobjektus; dabas resursu ieguves vietas; rekreācijas un ainavu objektus un 
teritorijas; lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru teritorijas un plantācijas ar 
zemes platību lielāku par 50 ha; enerģijas ražotņu (t.sk. vēja elektrostaciju, katlu 
māju) teritorijas un objektus; dzīvnieku novietnes ar ietilpību vairāk par 10 dzīvnieku 
vienībām; piesārņojošās darbības objektus; esošās un plānotās pilsētas un ciema 
teritorijas ar saimnieciskās darbības un infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām 
un aprobežojumu teritorijām.  

III.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā norādīt teritoriju izmantošanas un 
apbūves noteikumos piemērotos vides un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības 
likumdošanas aktus.   

 

 

Direktora p.i.        R.Bērziņš 

 

A.Strungs 

63424826 
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LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDzIgaS LIN REqIONATAS ETTISTISAS MINISTRIJA

DABAS ATZSARDZIBIS PARVALDE
Reg. Nr. 90009099027, BazPdvilostas iela 7 , Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

tdlrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www..daba.gov.lv

01.08.2011. Nr. D 3.15/88
U z 28.06.201 1. PNP 3-L9 lI1. I 57 0 I 16

Par nosac-rjumiem Piivilostas novada
teritorijas pliinoj umam

Siguldd

Piivilostas novada domei
Dzirtaru iela 7 3, Pavilo sta, Pavilo stas novad6,

LV-3466

Dabas aizsardzibas pdrvalde (turpmak - Parvalde) ir sa4emusi Jlsu vEstuli, kura hgts
sniegt nosacljumus Pavilostas novada teritorijas planojuma izstradei. Pamatojoties uz Ministru

kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ,,Vietejas pa5valdrbas teritorijas plano5anas

noteikumi" 12.2. un 13.13. apak5punktiem un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507

,,Dabas aizsardnbas parvaldes nolikums" 3.15.apakSpunktu, Parvalde sniedz sekojoSus

no sacrj umus un informdcij u Pdvilo stas novada teritorij as planoj umam.

Pavilostas novada atrodas sekojo5as rpaSi aizsargdjamas dabas teritorijas (turpmdk -
Taor;:

1) Gri4u dabas rezerviits (robeZas un funkcionalo zonejumu nosaka GrT4u dabas

rezewata likums);
2) Dabas liegumi ,,Piivilostas pelcka kiipa", orSakas grl4io'un ,,Ziempupe" (robeZas

noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas

liegumiem" 100., 102. un 260. pielikumos);

3) Dabas pieminekfi:
a) geololiskie un $eomorfologiskie dabas pieminekfi: ,,Baltijas ledus ezera krasta

valnis pie R-rvas" un ,,ltrantes-Ulmales stdvkrasts" (robeZas noteiktas Ministru
kabineta 17.04.200I. noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargajamiem

geologiskajiem un geomorfologiskajiem dabas pieminekliem" 106. un 107.

pielikumd);

b) aizsargajamie dendrologiskie stadrjumi: ,,Ostbahas baronu kapu dendrologiskie

stad-rjumi", ,,Ulmales parks", ,,UpesmuiZas parks" un,,Vergales parks" (robeZas

noteiktas Ministru kabineta 20.03.200I. noteikumu Nr.131 "Noteikumi par

aizsargajamiem dendrolo$iskajiem stad-rjumiem" 38., 41 .,42. un 44. pielikuma);

c) aizsargajamie koki (diZkoki) atbilsto5i Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu

Nr.264 ,,-Ipa5i aizsargajamo dabas teritoriju visparejie aizsardzrbas un

izmantoSanas noteikumi" 3S.2.apak5punktam un 2.pielikuma noteiktajam sugam

un izmeriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platrba, ka arr 10 metru
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platd josld no ta (Parvalde pieejama informacija par 33 atzsargiijamiem kokiem
Pavilostas novada);

d) diZakmeqi atbilsto5i Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 ,,I-pa5i

uzsargajarto dabas teritoriju vispdrdjie aizsardzfras un izmanto5anas noteikumi"

38.l.apak5punktam - laukakme4i, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairak

kubikmetru, ka arT 10 metru platu josla ap tiem (Parvald€ pieejama informacija

par 2 dDakmeuiem Pavilostas novadd, no kuriem viens atrodas j[ra netalu no

krasta);

4) Aizsargiijamii jUras teritorija ,rAkmensrags" (robeZas noteiktas Ministru kabineta

05.01.2010. noteikumuNr.lT ,,Noteikumipar aizsargajamdm juras teritorijdm" 2. pielikumd).

Saska4a ar likuma ,,Par rpaSi aizsargajamam dabas teritorijam" pielikumu Eiropas

nozlmes aizsargajamo dabas teritoriju (Natura 2000) saraksta iekfauts Gn-+u dabas rezew-ats,

dabas liegumi ,,Pdvilostas pelEkd kapa",,,Sakas gn4i" un,,Ziempupe", kd an aizsargdjama juras

teritorij a,,Akmensrags".
Saska4a ar Sugu un biotopu aizsardzlbas likuma 8. panta otro dafu Pavilostas novada

teritorija izveidoti 14 mikroliegumi, tai skaita:

o rpa5i aizsargajamam sugam: 1 - arstniecibas brunvalTtei, VirdZrnijas [<ekarpapardei, gn+u

sartenei, baltmuguras dzenim un melnajam star[<im, 2 - j[ras €rglim;

o rpa5i aizsargajamiem biotopiem: 5 - skuju koku meZa biotopam, 2 - citu lapu koku meLa

biotopam.

Saska4d ar likuma ,,Par rpa5i uzsargajamam dabas teritorijam" 2I. pantu, veicot

teritorialo plano5anu, jaievero lalf izvietojums, to aizsardtrbas un izmanto5anas noteikumi.

Saskar,ra ar Ministru kabineta 200I. gada 30. janvna noteikumu Nr. 45 ,,Mikroliegumu
izveidoSanas, aizsardzrbas un apsaimnieko5anas noteikumi" 35. punktu teritoriju plano5ana

jaievero mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzrbas prasrbas. Izstradajot Pavilostas

novada teritorij as planoj umq j aievero :

(1) Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie IADT, mikroliegumu, sugu

un biotopu, kd arT ainavu aizsardzrbas un izmanto5anas noteikumi, taja skaita::

o likums ,,Par lpa5i aizsargajamam dabas teritorijdm",
o Grrr,ru dabas rezew-ata likums,
o Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 ,,I-paSi aizsargajano dabas

teritoriju vispdrej ie aizsardzlbas un izmanto5anas noteikumi",
o Ministru kabineta 27.04.2010. noteikumi Nr.394 "Dabas lieguma "Pdvilostas

pelOk6 kdpa" individudlie aizsardzTbas un izmanto5anas noteikumi",
o Ministru kabineta 05.01.2010. noteikumi Nr.17 ,,Noteikumi par wzsargdjamdm

jlras teritorijam",
o likums "Par Eiropas ainavu konvenciju",
. Aizsargioslu likums un uz taparnata izdotie Ministru kabineta noteikumi,
o Sugu un biotopu aizsardzibas likums, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi

Nr.45 "Mikroliegumu izveido5anas, aizsardzrbas un apsaimniekoSanas

noteikumi" un citi uz Sugu un biotopu aizsardzlbas likuma pamata izdotie

Ministru kabineta noteikumi,
o citi spekd eso5ie dabas un vides aizsardtrbu regul€jo5ie normatrvie akti, taja

skaita Vides aizsardzlbas likuma 3.pantd definetie vides aizsardzrbas principi:

,,piesar4otdj s maksd", pie sardzlbas, novOr5anas, izv€rt€ Sanas.
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(2) Grau dabas rezew-atam (2008.-2018.), dabas liegumiem ,,Pavilostas pel€kd kdpa"

(2009.-2019.), ,,Sakas gnr,ri" (2004.) vrr ,,Ziemupe" (1999.) izstradatajos dabas aizsardzibas
pliinos ietvertas prasTbas un rekomendacijas dabas un ainavas vertrbu saglaba5anai. Ar dabas

aizsardzrbas planiem iespejams iepaz-rties intemeta vietnO wuw.daba.sov.lv sadafa .,Ipa5i

aizsar gaj arrtas dab as teritorij as ".
(3) Saska4a ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1l48 "Vietejas pa5valdrbas

teritorijas planoSanas noteikumi" 4.5.punktu, kas nosaka planojuma risinajumos 4emt vErd ne

tikai IADT un mikroliegumus, bet an saudzejamas ainaviskas teritorijas, hdzam iestradat

teritorij as planoj uma ainavu aizsar dzlb as pras rb as.

(4) Teritorijas pldnojuma risinajumos ludzan ieverot Satversmes tiesas 201I. gada

I2.maija spriedumu lieta Nr. 2010 -56-03 .

(5) Iesakdm teritorijas planojuma piev€rst uzmambu sekojo5dm sadafam:

o izvertet teritorijas biologisko daudzveidrbu un geologisko mantojumu (reto un

aizsargajatrro augu un dzTvnieku sugu atradnes, biologiski augstverugas pfavas (zdIAj\,
geologiskie objekti, dabisko meLu biotopi, teritorijas - plavas, ganrbas, urumi - kuras

migraciju laika atputai un banbas ieguvei izmanto migrejoSie putni, to izvietojums);

o izvlrtet teritoriias ainavisko daudzveidTbu veidojo5os elementus (alejas, parki un

stad-rjumi, skatu punkti, izteiksmlgas reljefa formas u.tml.), ka arT izdah-r pa5valdrbas

ainaviski nozlmlgakas teritorij as;

o izvertet rekreacijai un tDrismam piemOrotu teritoriju un objektu infrastrukt[ru un

turpmakas attr st-rbas virzienus ;

o iekfaut nosacrjumu par derrgo izrakter,ru atradnes izstrades un rekultivacijas projekta vai
plana nepiecie5amrbu atradnes izstrades uzsak5anai;

o attelot ar Sosnovska latvalriem invadetas plat-rbas un 4emt vOra tas planojuma

risinajumos;
o attelot applusto5as teritorijas atbilsto5i MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 ,,Virszemes

ldensobjektu aizsargjoslu noteik5anas metodikt' 7. punktam, ka arr iev€rot Aizsargjoslu
likuma 37.panta pirmas dalas 4.punkta nosacr]umus 5o teritoriju izmanto5anas plano5and,

ka arl aizsargjoslas platumu fidenstilpei vai [denstecei ar applUsto5o teritoriju noteikt ne

mazakuka visas applusto5as teritorijas platuma atbilsto5i Aizsargjoslu likuma 7. pantam;

o paredzot jaunu apbuvi SobrTd neapbflvetas teritorijas, ruprgi izvertet, vai apbuve bttiski
neietekmEs IRnf. Saska4a ar likuma ,,Par rpa5i aizsargajamam dabas teritorijam"
43.parfia ceturto dafu ,,paredzEtajai darbibai vai plano5anas dokumentam (izlemot dabas

aizsndnbas planus un tajos paredzltas darbrbas), kas atsevi5l,<i vai kopa ar citu paredzeto

darblbu vai plano5anas dokumentu var butiski ietekmet Eiropas nozrmes aizsargajamo

dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novertEjumu", turklat tas jadara

neatkarrgi no td, vai darbibas pldnots veikt IADT vai arpus tas.

Ja teritorijas planojuma izstr-adaSanai nepiecieSama papildu kartografiska vai cita
informacija par IADT un mikroliegumiem Pavilostas novad6, ludzam sazinaties ar Parvaldes

Dabas datu un planojumu departamenta vecako ekspertu Daini Ozolu.

Ar ciequ,
Dabas datu un planojumu
direktora vietniece

departamenta

Ozols 26527214 dainis.ozols@daba.gov.lv

K.VilciUa
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LATVIJAS REPUBLIKAS

AIZSARDZIBAS MINISTRIJA
MINISTRY OF DEFENCE

REPUBLIC OF LATVIA

K. Valdemdra iela 10112, Riga, LV - 1473, |3,lt. 67210124, fakss 67212307
www.mod.gov.lv, e-pasts: kanceleja@mod.gov.lv

RrTa,201 t. euauf !
tJz 28.06.20 I 1. NT.PNP 3-19 I ll I 57 0l I 5

Pavilostas novada pa5valdrbai
Dzirftaru ield 7 3, Pdvilostd
Pavilostas nov., LV-3466

Par Pdvilostas novada teritorijas
pldnoj uma nosacl.j umiem

Saisubd ar Pavilostas novada domes 31.03.2011. lemumu ,,Par Pavilostas

novada teritorijas planojuma un attrstrbas programmas izstrades uzs6k5anu" un

29.06.2011. v€stuli Nr. PNP 3-L911115701I5 Aizsardzlbas ministrija inform€, ka

Pavilostas novada teritorijas pldnojumd iekfaujami Aizsardzfuas ministrijas

valdlj umd e so5 i e val sts aizsar dzTbas obj ekti :

1) Pdvilostas nov., Pavilosta, MeLaielaT, kadastra Nr.64130060077;
2) Pdvilostas nov., PAvilosta, Ostmalas ieIa2, kadastra Nr.64130060041;

3) Pdvilostas nov., Sakas pag., STgas, kadastra Nr. 64860130100;

4) Pdvilostas nov., Sakas pag., viguhsi, kadastra Nr. 64865130001;

5) Pdvilostas nov., Sakas pag., MatroZi, tadastra Nr. 64860130060;

6) Pdvilostas nov., VErgales pag., SgEdes maclbu baze, kadastra

Nr.64960080036;
7) Pavilostas nov., Vergales pag., S[Cdes novero5anas postenis, kadastra

Nr.64960080034.
Saska4d ar fuIinisrru kabineta 27.06.2AA6. noteikumu Nr.508 ,,Noteikurni

par aizsargiosldm ap valsts aizsardnbas objektiem un 5o aizsargioslu platumu"

2.!2. un 2.l3.punktu 25 m aizsargjosla ap valsts aizsardzTbas objektiem noteikta

nekustama -rpa5uma obj ektiem:
1) Pdvilostas nov., Pavilosta, Ostmalas iela2, kadastra Nr.64130060041;

2) Pdvilostas nov., V€rgales pag., SkCdes novero5anas postenis, kadastra

Nr.64960080034.

Valsts sekretara vietnieces
nodro5indj uma j autdj umos P. i.

Silia5 67301103
lauris.silins@vamoic. gov.lv

J.Markota

S AlYE M?S
Pivilostas nevada paivaldib6

'/,/;a/ z.'

, ,#tr',&:'-
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LATVIJAS REPUBLIKAS  
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 

 

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026500, 67026533, fakss 67820442, e-pasts: pasts@varam.gov.lv 
 

 
 
 
 

Pāvilostas novada domei 
dome@pavilosta.lv 

 
Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu  
 
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) 
2011.gada 30.jūnijā nosūtīja vēstuli Pāvilostas novada domei Nr. 3.18-1e/10040, kurā 
aicināja, izstrādājot Pāvilostas novada teritorijas plānojumu, ņemt vērā Satversmes 
tiesas 2011.gada 12.maija spriedumu lietā Nr.2010-56-03 un noteikt vietējas nozīmes 
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu Zaļkalna mežam, kā arī paredzēt tādu 
teritorijas atļauto izmantošanu, kas nav pretrunā ar blakus esošā dabas lieguma 
„Pāvilostas pelēkā kāpa” aizsardzību un Aizsargjoslu likuma prasībām.  
 Tā kā šobrīd tiek izstrādāts jauns Pāvilostas novada teritorijas plānojums, 
lūdzam informēt ministriju par turpmāk plānoto Zaļkalna meža izmantošanu un 
pašvaldības viedokli par vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusa 
noteikšanu Zaļkalna mežam.  

Atbilstoši ministrijas rīcībā esošajai informācijai AS "Latvijas valsts meži" 
Dienvidkurzemes mežsaimniecība ir apstiprinājusi Rekreācijas meža „Pāvilostas 
mežs” Individuālo apsaimniekošanas plānu 2011. - 2015.gadam. Šajā plānā ir 
paredzēta infrastruktūras izveide Zaļkalna mežā. Tā kā minētais plāns ir izstrādāts 
valsts mežam, nav skaidrs kā tajā plānotā infrastruktūra tiks saistīta ar piegulošo 
teritoriju attīstību un izmantošanu, piemēram, vai no Zaļkalna mežā plānotā 
stāvlaukuma būs iespēja nokļūt pie jūras. Tāpēc lūdzam informēt ministriju, vai 
Rekreācijas meža „Pāvilostas mežs” Individuālo apsaimniekošanas plānu 2011. - 
2015.gadam (tajā plānoto infrastruktūru) ir paredzēts integrēt novada teritorijas 
plānojumā, jo īpaši ņemot vērā Satversmes tiesas 2011.gada 12.maija spriedumu lietā 
Nr.2010-56-03 un sabiedrības interesi par Zaļkalna meža saglabāšanu un turpmāko 
izmantošanu.  

 
Ar cieņu,  
 
administrācijas vadītājs       A.Eglājs 

 
 
 
I.Belasova 
67026545 

Rīgā, 10.05.2012 Nr. 3.18-1e/7739 

Uz  Nr.  
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Institūciju sniegtā informācija un/ vai nosacījumi (t.sk. to izvērtējums) Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādei
 

Nr. 
 

Par plānojuma 
izstrādāšanas 
nosacījumiem 

pieprasījuma vēstules 
nosūtītas 

Informācija 
par 

nosacījumu 
saņemšanu 

Sniegtā informācija un/vai nosacījumi  Priekšlikuma 
izvērt. 

Plānojuma izstrādātāja 
komentārs 

 

1.  Valsts vides dienesta 
Liepājas reģionālā vides 
pārvalde 

28.07.2011. 
Nr.5.5.‐11./939 
(uz 28.06.2011. 
nr. PNP‐3‐
19/11/570/1) 
Saņemts: 
29.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1116 
 
 

Paskaidrojuma raksta daļā norādīt:
 īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas  –  dabas  parkus,  dabas  liegumus  un  mikroliegumus 

(Latvijas Natura 2000 teritorijas) ar to robežām un zonējumiem atbilstoši  likumam „Par  īpaši 
aizsargājamām  dabas  teritorijām”,  MKN‐iem  par  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, lēmumiem un dabas aizsardzības 
plānu rekomendācijām; 

Ir izpildīts
 

 Baltijas  jūras  piekrastes  aizsargjoslas  teritoriju  un  aprobežojumus  atbilstoši  Aizsargjoslu 
likumam un 17.02.2004. MKN Nr.86 „Baltijas  jūras un Rīgas  jūras  līča piekrastes aizsargjoslas 
noteikšana metodika” prasībām; 

Ir izpildīts
 

 virszemes  ūdensobjektu  tauvas  joslas,  aizsargjoslas  un  applūstošās  teritorijas  atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma, Zvejniecības likuma un 03.06.2008. MKN Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām; 

Ir izpildīts
 

 piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši 20.11.2001.MKN Nr.483 „Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām; 

Ir norādītas

 riska ūdensobjektus atbilstoši 31.05.2011. MKN Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 
prasībām; 
  
 

Ir izpildīts
 
 

 hidrotehniskās būves un ūdenskrātuves ar to aizsprostiem   Ir izpildīts Nozīmīgākās hidrotehniskās būves 
ir Pāvilostas ostā, pārējās 
hidrotehniskās būves netiek 
attēlotas kartogrāfiskā materiāla 
mēroga ierobežojumu dēļ 

 ūdens ieguves urbumus, notekūdens attīrīšanas iekārtas,  Ir izpildīts
 vēja elektrostacijas un to izvietošanas teritorijas, lauksaimniecības un mežsaimniecības 

kultūru teritorijas un plantācijas; 
Ir izpildīts

 esošās un plānotās derīgo izrakteņu ieguves vietas;   Ir norādītas
 piesārņojošās darbības, kurām ir izdotas piesārņojošās darbības atļaujas un apliecinājumi, 

objektus un to teritorijas. 
Ir izpildīts

Grafiskajā daļā atzīmēt:
 noteiktās aizsargjoslas ar to aprobežojumu teritorijām  Ir izpildīts
 objektus; esošās un plānotās pilsētas un ciema teritorijas ar saimnieciskās darbības un 

infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām un aprobežojumu teritorijām. 
Ir izpildīts
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 esošās un plānotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. Natura 2000 teritorijas, dabas 
pieminekļus; vietējās nozīmes vai potenciāli aizsargājamos kokus, koku alejas un parkus, 
aizsargājamas mežu un purvu teritorijas; ūdenssaimniecības objektus‐ūdensieguves urbumi, 
ūdens sagatavošanas stacijas un notekūdens attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas 
ārējie tīkli; potenciāli piesārņotās un piesārņotās vietas; rekultivētās atkritumu izgāztuves; 
atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes/pārstrādes vietas; virszemes ūdensobjektus 
(ūdensteces un ūdenstilpes) ar to applūstošajām teritorijām un laivu/kuģu piestātnēm, ostas 
teritorijas un hidrotehniskās būves; pju baseinu apgabalus ar to robežām un riska 
ūdensobjektus; dabas resursu ieguves vietas; rekreācijas un ainavu objektus un teritorijas; 
lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru teritorijas un plantācijas ar zemes platību lielāku 
par 50 ha; enerģijas ražotņu (t.sk. vēja elektrostaciju, katlu māju) teritorijas un objektus; 
dzīvnieku novietnes ar ietilpību vairāk par 10 dzīvnieku vienībām; piesārņojošās darbības 

Ir izpildīts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā norādīt teritoriju izmantošanas un apbūves 
noteikumos piemērotos vides un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības likumdošanas aktus. 

Ir izpildīts

2.  Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 

08.08.2011. 
Nr.06‐11/1630  
(uz 28.06.2011. 
Nr. PNP 3‐
9/11/570/2) 
Saņemts: 
10.08.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1169 

Informācija:
 Iesniegts izraksts ( uz 2 lappusēm) par Pāvilostas novada kultūras pieminekļiem – objektiem, kas 

iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 20.10.1998. ar 
rīkojumu Nr.128 apstiprinājusi LR Kultūras ministrija  

Informācija ir 
iekļauta 

 Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama 
objektu un teritoriju precizēšana.  

Informācija 
darbam 

 Saskaņā ar likuma par valsts kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 
8.pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās 
noteikta ne mazāk par 500 m, bet pilsētās – 100 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. 
Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas 
atļauju. 

Ir izpildīts

Nosacījumi:
 Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 26.08.2003. MKN 
Nr.474; citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

Informācija 
darbam 

 Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā 
darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un 
kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves 
teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju 
apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī 
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

Ir izpildīts

 Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa 
pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri. 

Ir izpildīts

 Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama informācija: 
 Par kultūras mantojumu Pāvilostas novadā kopumā; 
 Par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem; to uzskaitījums, 

raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. 
Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 

Ir izpildīts

 Grafiskajā daļā ar apzīmējumu un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar 
katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

Ir izpildīts
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 Apbūves noteikumos ietverams: 
 Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai. 
 Norādāmi, kādi aprobežojami ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā 

uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas 
pasākumu veikšanu. 

 Prasības ēku, kas vecākas par 50 gadiem nojaukšanai. 
 Prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai. 
 Atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu 

un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši 
01.04.1997. MKN  Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 40.27.punktam. 

 Atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai 
un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

Ir izpildīts

Ieteikumi:
 Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālās 

aizsardzības zonas, atbilstoši  19.07.2003. MKN nr.392 ‘Kultūras pieminekļu aizsargjoslu 
(aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 

Informācija 
darbam 

 Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt 
kultūrvēsturiska vērtība, piemēram – Pāvilostas pilsētas vēsturiskais centrs, ēkas, 
kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgās kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas 
nav iekļautas spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Šāda objektu 
saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. Pāvilostas pilsētas 
vēsturiskajam centram paredzēt apbūves noteikumus, kas sekmētu pilsētas vēsturiskās vides 
vērtību saglabāšanu. 

Ir izpildīts

3.  VAS „Latvijas valsts ceļi” 
Kurzemes reģiona Liepājas 
nodaļa 

29.07.2011. 
Nr.4.4.4./182 
Saņemts: 
04.08.2011. 
Nr. PNP/3‐
9/11/1136 

 Apbūves teritoriju  jauno, rekonstruējamo vai paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu 
veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir – tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību 
(galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopējā skaita 
samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā. Jaunu pieslēgumu plānošana 
reģionālajiem ceļiem – tikai izņēmuma gadījumos, ja tas saistīts ar esošā transporta tīkla 
pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

Ir izpildīts

 Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālplānojumi, ir jāņem vērā princips, ka – ja nav 
nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot 
to sadali vairākos – pašvaldībai  saskaņā ar 06.10.2009. MKN nr.1148  6.,7.,8. Un 9.punktu 
prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina 
piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai 
valsts autoceļu tīklam. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt 
detālplānojumu arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts 
autoceļiem starp jau esošiem (jebkuras piederības) publisko autoceļu pieslēgumiem valsts 
autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu. 

Informācija

 Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai novada transporta shēmai ietverot plānotās 
jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam 
īpašumam ( arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla 
pieslēgšanas vietām valsts autoceļu tīklam. 

Perspektīvās 
transporta 
shēmas tiks 
izstrādātas kā 
atsevišķi 
tematiskie 
plānojumi, 
lokālplānojumi vai 
detāplānojumi 

Ir izstrādāts Pāvilostas pilsētas  
perspektīvo s ielu plānojums  
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 Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu 
tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai 
atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja 
izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldības vai valsts vietējiem 
autoceļiem. 

Ir izpildīts

 Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne 
lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, 
kuru iespējamās (atļautās) vietas pie reģionālajiem autoceļiem atbilstoši normatīvajiem 
dokumentiem plāno satiksmes ministrija, saskaņot individuāli. 

Ir izpildīts, 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu 
nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto 
troksni. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 13.07.2004. MNK Nr.597 „Trokšņu 
novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība”. 

Ir izpildīts,
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Teritorijas plānojumā (neatkarīgi no teritorijas plānotās izmantošanas veida) autoceļu 
aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais attālums no autoceļa 
ass, ir jāiezīmē arī plānojuma grafiskās daļas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, 
un saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu autoceļu 
aizsargjoslās. 

Ir izpildīts, 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Plānojumā izvērtēt iespēju, ka tie autoceļi, kuri kalpo vienīgi prioritāru novada vajadzību 
nodrošināšanai ( vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem) būtu jāpārņem pašvaldības pārvaldījumā 
un uzturēšanā ar mērķi izmantot savas īpašumtiesības to remontu plānošanā, komunikāciju 
izvietošanā un galvenais – finansu resursu piesaistīšanā. 

Informācija

 Teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri 
nodrošina LR Aizsargjoslu likumā noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo 
īpašumu zemju īpašumu izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās 
noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu 

Ir izpildīts, 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC 
saskaņojumu) jāsaņem VAS „LVC” Liepājas nodaļā, Ūliha ielā 44, Liepājā 

Informācija

 Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 

4.  LR Veselības ministrijas 
Veselības inspekcija 

04.07.2011. 
Nr.131 
Saņemts: 
18.07.2011. 
Nr. PNP/3‐
9/11/1053 

 Paredzēt sekojošu normatīvo dokumentu ievērošanu: 
 22.05.2002. teritorijas plānošanas likums; 
 05.02.1997. Aizsargjoslu likums; 
 06.10.2009. MKN nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

 Teritorijas plānojumā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem, saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu ir paredzētas sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas (t.sk. 
paaugstinātas bīstamības objektiem) 

Aizsargjoslas 
attēlotas atbilstoši 
kartogrāfiskā 
materiāla 
mērogam 

 Ražošanas un noliktavu teritorijas plānot tā, lai objektu darbības laikā netiktu apdraudēta 
cilvēku veselība no bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtnes gaisā. 

Tiek nodrošināts 
plānojot konkrētu 
teritoriju un 
objektu apbūvi, 
izstrādājot 
detālplānojumus 
un 
lokālplānojumus, 
kā arī 
būvprojektus 
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 Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus atbilstoši 18.09.2007. MKN nr.626 „Noteikumi par 
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku pienākumiem 
riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”. 

Ir izpildīts

 Teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. 
Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (piemēram, vēja 
elektrostacijas) plānot  tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā 
atbilstoši 13.07.2004. MKN Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība”. 

Tiek nodrošināts 
plānojot konkrētu 
teritoriju un 
objektu apbūvi, 
izstrādājot 
detālplānojumus 
un 
lokālplānojumus, 
kā arī 
būvprojektus 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības: 
 Par rīcībām vides trokšņa normatīvu ievērošanai; 
 Par trokšņa samazināšanas līdzekļu (prettrokšņa pasākumu projektēšanu atbilstoši 

01.07.2004. MKN nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016 – 03 „Būvakustika” 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Ap vēja elektrostacijām projektēt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un 
05.12.2006. MKN Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” prasību ievērošanu. 

Tiek nodrošināts 
plānojot konkrētu 
teritoriju un 
objektu apbūvi, 
izstrādājot 
detālplānojumus 
un 
lokālplānojumus, 
kā arī 
būvprojektus 

 Apbūvei paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams 
pieslēgties esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas. 

Ir izpildīts

 Ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu 
atbilstoši 20.01.2004. MKN Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika”. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens 
ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas). 

Ir izpildīts

 Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. MKN Nr.235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Raksturot notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētās sistēmas). Notekūdeņu 
novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Aizsargjoslu platumu ap notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā 
raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām. 

Ir izpildīts

 Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un atsevišķu tīklu 
elementiem un paredzēt cilvēku aizsardzības prasību ievērošanu tajās atbilstoši 10.10.2006. 
MKN Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas 
tīkliem”. 

Informāciju nevar 
attēlot 
plānojumam 
izmatotā 
kartogrāfiskā 
mēroga 
noteiktībā. 

 Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot atbilstoši 28.12.2004. MKN Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 
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 Attālumus starp dzīvojamām ēkām plānot saskaņā ar izsauļojuma, apgaismojuma prasībām. 
Dzīvojamo ēku izvietojumu, to savstarpējos attālumus un orientāciju plānot tā, lai tiktu 
nodrošināta dzīvojamo telpu un teritorijas nepārtraukta insolācija ne mazāk par 2,5 stundām 
dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Inspekcija iesaka paredzēt apdzīvoto vietu teritorijas apzaļumošanu, labiekārtošanu, mākslīgo 
apgaismojumu. 

Ir iekļauts 
apbūves 
noteikumos 

 Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās.  Nav šo saistošo 
noteikumu 
objekts 

 Plānojot dzīvojamo apbūvi, paredzēt teritorijas dažādai funkcionālai izmantošanai: bērnu 
rotaļām, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai, sporta nodarbībām, suņu pastaigām, autostāvvietām, 
saimnieciskiem mērķiem ( atkritumu konteineru novietošanai). 

Ir iekļauts 
apbūves 
noteikumos 

 Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un 
jaunu peldvietu ierīkošanai atbilstoši 06.04.2010. MKN Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008. MKN Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības”. 

Ir iekļauts 
apbūves 
noteikumos 

5.  Valsts zemes dienesta 
Kurzemes reģionālā 
nodaļa 
 

01.12.2011. 
Nr.2‐04‐K/4256 
Saņemts: 
05.12.2011. 
Nr. PNP/3‐
9/11/1788 

Informējam, ka atbilstoši 06.10.2009. MKN  Nr.1148 16.punktā noteiktajam VZD nosacījumus publicē 
iestādes mājas lapā. Tie ir pieejami VZD mājas lapas sadaļā „Plānojumu nosacījumi” 
(http://www.vzd.gov.lv/planojumu‐nosacijumi/)  

Aizsargjoslas 
attēlotas atbilstoši 
kartogrāfiskā 
materiāla mēroga 
noteiktībai 

6.  Valsts zemes dienests 30.11.2011. 
Nr.2‐04/4236 
Saņemts: 
01.12.2011. 
Nr. PNP/3‐
9/11/1771 

VZD informē, ka 07.10.2011. stājās spēkā MKN Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas  
izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 
Saskaņā ar apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 7. un 8.pantu pašvaldības noteiktas kā 
datu sniedzējas. Saskaņā ar šo likumu ir jāiesniedz dati par :  
 apgrūtinātajām teritorijām: 

 vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
 vietējās nozīmes kultūras pieminekļu teritorijām un kultūras pieminekļu aizsardzības zonām, 
 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, 
 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām, 
 Tauvas joslām, kas attēlotas teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā,  
 Aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietām, 
 Mežu aizsargjoslām ap pilsētām, 
 Aizsargjoslām ap kapsētām,  
 Aizsargjoslām ap dzīvnieku kapsētām,  
 Aizsargjoslām ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm, ap 

izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas 
sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un ap notekūdeņu attīrīšanas 
ietaisēm, 

 Aizsargjoslām ap aizsprostiem,  
 Aizsargjoslām gar ielām un autoceļiem 

Ir izpildīts Teritorijas plānojumā, atbilstoši 
esošajiem objektiem, tiek noteiktas 
šādas  aizsargjoslas un objekti: 
vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, 
vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
teritorijām un kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonas, 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjosla, 
Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas 
Tauvas josla piekrastē  
Aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas 
vietām, 
Meža aizsargjosla 
Aizsargjoslām ap kapsētām,  
Aizsargjoslām ap notekūdeņu 
attīrīšanas ietaisēm, 
Aizsargjoslām gar ielām un 
autoceļiem 
 

 Objektiem – vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem  Ir izpildīts Tiek noteikti objekti
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Informēt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo objektu, kas izraisa aizsargjoslas, īpašniekus vai 
atbildīgās institūcijas, ka, strādājot pie datu sagatavošanas iesniegšanai informācijas sistēmā, ņemt 
vērā MKN nr.754 noteiktās prasības. 
01.12.2011. stājas spēkā jaunais Teritorijas attīstības plānošanas likums. Nodrošināt, ka apgrūtinātās 
teritorijas un objektus, kas izraisa aizsargjoslas,  turpmāk teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos 9atbilstoši izvēlētajai kartogrāfiskās pamatnes mēroga noteiktībai) attēlo atbilstoši MKN 
Nr.754 prasībām. 
VZD ir sagatavojis nosacījumus teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai to grozījumu izstrādei, kuri 
01.12.2011. būs pieejami VZD mājas lapā. 
Ja rodas jautājumi par datu sagatavošanu iesniegšanai VZD, tos sūtīt uz adresi 
aizsargjoslas@vzd.gov.lv  

7.  AS „Sadales tīkls” Rietumu 
reģions  

06.07.2011.  
Nr.30R4A0‐
02.04/1121 
(uz 28.06.2011. 
Nr. PNP 3‐
19/11/570/5 
Saņemts: 
11.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1019 

 Uzrādīt esošās AS „Latvenergo” 20kV elektrolīnijas un 20/04kV transformatoru apakšstacijas. 
Datus par plānotiem un esošiem AS „Latvenergo” elektrotīkliem var saņemt AS „Sadales tīkls” 
Rietumu reģionā, Rīgas ielā 56, Liepājā. 

Ir ņemts vērā

 Uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma minimālās zemes vienības 
platības ierobežojumus. 

Ir ņemts vērā

 Energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu 
saskaņot ar AS „Latvenergo” 

Informācija

 Teritorijas plānojumā jāietver informācija cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 
 Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 45.pantu. 
 Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 

attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 28.12.2004. MKN Nr.1069 „Noteikumi 
par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
05.12.2006. MKN Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, Aizsargjoslu likuma un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

Pašvaldības 
apbūves 
noteikumos nav 
nepieciešams 
dublēt MKN 
normas. 

 Veicot konkrēto zemes gabalu apbūvi, tiks plānoti arī AS „Latvenergo”jaunu objektu izbūve un 
attīstība. 

8.   AS „Latvijas elektriskie 
tīkli” 

27.07.2011.  
Nr.202100‐02‐409 
(uz 28.06.2011. 
Nr. PNP 3‐
19/11/570/6) 
Saņemts: 
29.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1119 

 Informē, ka novada teritorijā (Sakas un Vērgales pagastos) 110kV un 330kV elektrolīniju vai citu 
pārvades tīkla objektu vai to aizsargjoslu nav. AS „Latvijas elektriskie tīkli” nosacījumi vai 
atzinumi minētā teritorijas plānojuma izstrādāšanai nav nepieciešami. 

Nav īpašu 
nosacījumu 

 Informē, ka SIA „Ventus Navitas” ir izsniegti tehniskie noteikumi TN Nr.2‐2010 (izsniegti 
07.05.2010., derīgi līdz 31.12.2011.) par Vērgales pagasta nekustamajos īpašumos „Ūdri” un 
„Ūdriņi” projektējamā vēja parka jaudas nodošanu pārvades tīkla apakšstacijā „Zaļā 
birzs”(Liepājas pilsēta). 

Informācija 
darbam 

9.  A/S „Latvijas Gāze” 07.07.2011.  
Nr.27.4‐1/1765 
(uz 26.06.2011. 
Nr. PNP 3‐
19/11/570/7) 
Saņemts: 
11.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1010 

 Informē, ka Pāvilostas novada teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no esošās 
gāzapgādes sistēmas Liepājas novadā un no augstā spiediena gāzesvada ar spiedienu virs 
1,6MPa (pārvades gāzesvads) Iecava – Liepāja DN 350 mm. 

Gāzes apgāde 
plānojumā 
perspektīvā netiek 
plānota 

 Izstrādājot teritorijas plānojumu, lūdz: 
 Izvērtēt nepieciešamību Pāvilostas novada gāzes apgādes plānojuma izstrādei un 

perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; 
 Vai veikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. 

 Veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo valsts 
autoceļu un pašvaldības autoceļu nodalījumu joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās,  paredzēt 
iespējamā augstā vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un 
rekonstruējamo ceļu nodalījumu joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 28.12.2004. MKN 
Nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam. 

 Izstrādāto Pāvilostas novada teritorijas plānojumu iesniegt Sabiedrības perspektīvās attīstības 
daļā atzinuma saņemšanai. 
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10.  Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, 
Kurzemes reģiona brigāde 

05.07.2011.  
Nr.22/12.1‐195 
(uz 28.06.2011. 
Nr. PNP 
3/19/11/570/8) 
Saņemts: 
12.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1025 

 Esošos un perspektīvos piebraucamos ceļus paredzēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta tehnikas piekļūšanu visām esošām un perspektīvajām ēkām, būvēm 
atbilstoši LBN 201 – 07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 

Ir ņemts vērā

 Būves projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 006 – 01 „Būtiskas prasības būvēm”  Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt atbilstoši LBN 222 – 99 „ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves” prasībām.  

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši LBN 201 – 07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.  Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

11.   Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācija 
 

08.07.2011.  
Nr.6‐3/54/11 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/9) 
Saņemts: 
10.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1062 

 Norāda, ka atbilstoši 06.10.2009. MKN Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”13.9.punktam vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei attiecīgajam plānošanas reģionam, savukārt darba 
uzdevuma 6.a0.punktā norādīts Kurzemes reģiona attīstības aģentūrai.  Pārskatīt darba 
uzdevuma 6.punktā iekļautās institūcijas un precizēt to nosaukumus. 

Ir ņemts vērā

 Informē, ka 06.02.2008. ir stājies spēkā Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) 
plānojums, kas, atbilstoši 06.10.2009. MKN Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 30.5.punktam, ir saistošs  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Informācija 
darbam 

 Izstrādājot Pāvilostas novada teritorijas plānojumu, ir jāņem vērā Kurzemes plānošanas reģiona 
plānojuma III daļā noteiktās teritorijas plānojuma vadlīnijas 2006.‐ 2026.gadam, īpašu uzmanību 
pievēršot vadlīniju 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.8.sadaļām, kā arī I daļa Esošā telpiskā 
struktūra un II daļa Telpiskās attīstības perspektīva. Reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums ir 
atrodams mājas lapā www.kurzemesregions.lv  

Ir ņemts vērā

12.  Lauku atbalsta dienesta 
Dienvidkurzemes 
reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 
 

13.07.2011.  
Nr.4/1.7/2605 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/10) 
Saņemts: 
15.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1045 

 Dara zināmu, ka meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroles un 
uzraudzības funkcijas pilda valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”. Tādēļ iesniegums ar pielikumiem par teritorijas plānojuma izstrādes 
nosacījumiem Pāvilostas novadam pārsūtīts VSIA „ZMNI” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļai 
Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pag., Talsu novadā., LV‐3251. Lūgums turpmāk šāda veida 
informācijas saņemšanai ar iesniegumu vērsties augstākminētajā nodaļā. 

Ir ņemts vērā

13.   VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” Kurzemes 
reģiona meliorācijas 
nodaļa 

03.08.2011.  
Nr.4/1.7/2605 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/10) 
Saņemts: 
05.09.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1295 

 Dara zināmu, ka pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem Pāvilostas novadā ir 
8301 ha meliorētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes un 68.222 km valsts nozīmes 
regulētas ūdensnotekas. 

Ir ņemts vērā

 Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas, pašvaldības meliorācijas sistēmu un 
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši 14.01.2011. 
„Meliorācijas likuma” prasībām. 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Pāvilostas novadā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši 03.08.2010. MKN 
Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt atbilstoši 16.03.2010. 
MKN 261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām. 

Projektēšana 
jāveic atbilstoši 
būvnormatīviem 

 Paredzēt aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši 
05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasībām. 

Ir izpildīts

 Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā norādīt par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu 
regulēto valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku posmos atbilstoši 13.05.2003. MKN 
Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu  ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasībām. 

Norādīts apbūves 
noteikumos 
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14.  Valsts Meža dienesta 
Dienvidkurzemes 
virsmežniecība 

21.07.2011.  
Nr.5‐11/566 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/12) 
Saņemts: 
26.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1098 

Teritorijas plānojuma teksta daļā iekļaujama šāda informācija: 
 Nepieciešamā informācija, kas saistīta ar zemes transformāciju;  Ir iekļauts 

apbūves 
noteikumos 

 Pietiekami detalizēta informācija par teritoriju atļauto izmantošanu, tai skaitā norādot 
teritorijas, kur atļauta neperspektīvo lauksaimniecības teritoriju apmežošana. 

Izpildīts daļēji Nav norādītas, jo nav atbilstošu 
pieprasījumu no zemes īpašniekiem, 
apmežošana atļauta lauku zemēs. 

Teksta un grafiskajā daļā:
 Aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās (saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 

Meža likumu), t.sk. objektu, kuri atrodas ārpus teritorijas plānojumu teritorijas, bet kuru 
aizsargjoslas iesniedzas teritorijas plānojuma teritorijā; 

Ir izpildīts

 Meža aizsargjosla ap pilsētu (aizsargjoslā iekļaujamie meža nogabali norādīti Pāvilostas novada 
domes 25.03.2010. sēdes protokola Nr.3 „32.§ Par meža aizsargjoslu ap pilsētu” pielikumā 
nr.21) 

Ir izpildīts

 Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības prasības;  Ir izpildīts
 Vietējās nozīmes (pašvaldības) aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, to zonējums un 

aizsardzības prasības; 
Ir izpildīts

 Kultūras pieminekļi un nosacījumi to aizsardzībai  Ir izpildīts
Grafiskajā daļā:
 Ūdensteču nosaukumi, sevišķi ūdensteču augšgalā, lai novērstu pārpratumus par ūdensteču 

faktisko atrašanās vietu; 
Atbilstoši 
kartogrāfiskā 
materiāla 
informācijas no 
LĢIA 

 Mākslīgie ūdensobjekti, to aizsargjoslas, t.sk. mākslīgās ūdensteces, dabisko ūdensteču 
regulētie posmi; 

Informācija 
neatbilst 
kartogrāfiskā 
materiāla 
mērogam 

Vēršam uzmanību uz to, ka īpaši aizsargājamu  dabas teritoriju robežām un zonējumam jāsakrīt ar 
normatīvajos aktos norādītajām robežām. 
Informējam:
 Saskaņā ar 30.01.2001. MKN Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi” Dienvidkurzemes virsmežniecība ikreiz nosūta attiecīgajai 
pašvaldībai lēmumu par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu ( ar teritorijas plānojuma 
izstrādē nepieciešamo informāciju). 

Informācija 
darbam 

 Meža likuma 3.pants nosaka, kas uzskatāms par mežu vai meža zemi.  Informācija 
darbam 

 Meža likuma 42.pants nosaka: 
 „(1) ja meža zemi transformē, transformācijas ierosinātāja pienākums ir atlīdzināt 

zaudējumus valstij par dabiskās meža vides iznīcināšanu. 
 (2) Meža zemes transformācijas nosacījumus un atļaujas saņemšanas kārtību nosaka 

02.10.2004. MKN Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”  
 Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek likumā „Par zemes dzīlēm” noteiktajā kārtībā”. 

Informācija 
darbam 

 Meža likuma 41.pants nosaka, ka, paredzot meža zemes transformāciju citos lietošanas veidos, 
nepieciešama ikreizēja valsts meža dienesta atļauja meža zemes transformācijai citos zemes 
lietojuma veidos. Izņēmumi, kad transformācija nav nepieciešama, minēti Transformācijas 
noteikumu 3.1.punktā. 

Informācija 
darbam 

15.  VAS „Latvijas valsts meži”  18.07.2011.    Sagatavoti nosacījumi uz 3 lapām (Pielikums Nr.1 ”Nosacījumi”) un grafiskais pielikums uz 6 lpp. 
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  Nr.4.1‐
1.1/057l/150/11/
744 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/11) 
Saņemts: 
22.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1081 

 Lūdzam, izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi 
par teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku 
(J.Gūta, e‐pasta adrese: j.guta@lvm.lv)   

Informācija 
darbam 

 Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes 
196.80 ha platībā Pāvilostas pilsētā, 10683.23 ha Sakas pagastā un 4855.27 ha platībā Vērgales 
pagastā. 

Informācija 
darbam 

Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam 
pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām: 
 Mežsaimniecībā izmantojamas teritorijas – zemes vienībām 15735,297 ha platībā atbilstoši 

pielikumam Nr.1.( tabula ar īpašumu uzskaitījumu) 
 Plānojumā paredzēt sekojošus izmantošanas veidus: 

 Mežsaimnieciskā izmantošana; 
 Meža infrastruktūras objekti; 
 Dabas aizsardzība; 
 Rekreācija; 
 Zivju dīķi; 
 Telšu laukums, atpūtas vieta; 
 Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 
 Vēja ģeneratori; 
 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 

 Meža zemei ir pieļaujama transformācija derīgo izrakteņu atradnes ierīkošanai, ievērojot 
normatīvajos aktos paredzēto kārtību. 

Daļēji ņemts vērā
 

Papildus citu normatīvo aktu 
prasībām, derīgo  izrakteņu ieguve 
nav atļauta pilsētas un ciemu 
teritorijās, lauku teritorijās , kā arī 
tuvāk par 500 m no ciemiem un 
pilsētas , pārējās teritorijās‐ 
atbilstoši nozari reglamentējošiem 
normatīviem aktiem , kā arī ūdeņu 
teritorijās ir aizliegts iegūt bieži 
sastopamos derīgos izrakteņus. 
Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta 
pilsētas un ciemu teritorijās, lauku 
teritorijās , kā arī tuvāk par 500 m no 
ciemiem un pilsētas , pārējās 
teritorijās‐ atbilstoši nozari 
reglamentējošiem normatīviem 
aktiem , kā arī ūdeņu teritorijās ir 
aizliegts iegūt bieži sastopamos 
derīgos izrakteņus. 
Vēja elektrostaciju ierīkošanu, kas 
atļautas plānojumā norādītajās 
teritorijās. 

 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
 Plānojumā paredzēt sekojošus izmantošanas veidus: 

 Derīgo izrakteņu ieguve (tai skaitā sapropeļa, saldūdens kaļķiežu); 
 Zivju dīķi; 
 Būves (pievedceļi u.c.), inženiertehniskās apgādes tīkli, kas nepieciešami 

derīgo izrakteņu ieguvei; 
 Citi izmantošanas veidi, pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve 

 Papildus izmantošanas veids derīgo izrakteņu ieguves teritorijas jānosaka zemes vienībām, 
kas LVĢMC datu bāzē reģistrētas kā būvmateriālyu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens 
kaļķiežu atradnes, kā arī visām būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēm, kur 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A, N un/vai P kategorijas krājumi un nav 
pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem, tai skaitā – norādīta tabulā 
informācija par 16 atradnēm. 

 Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju 
apmežošanai, ūdens krātuves izveidei. 

Ir ņemts vērā ar 
nosacījumiem 

Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta 
pilsētas un ciemu teritorijās, lauku 
teritorijās , kā arī tuvāk par 500 m no 
ciemiem un pilsētas , novada 
teritorijā nav atļauts iegūt derīgos 
izrakteņus teritorijās, kas atrodas 
tuvāk par 100 metriem no esošas 
dzīvojamās apbūves, pārējās 
teritorijās‐ atbilstoši nozari 
reglamentējošiem normatīviem 
aktiem , kā arī ūdeņu teritorijās ir 
aizliegts iegūt bieži sastopamos 
derīgos izrakteņus. 
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 Satiksmes infrastruktūras teritorijas 
 Sakas pagasta nekustamā īpašuma „Baltmuižas ceļš” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6486 003 0130; 
 Sakas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Rīva” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6486 001 0125 un 6486 002 0195; 
 Plānojumā paredzēt sekojošus izmantošanas veidus: 

 Tiltu izbūve un rekonstrukcija; 
 Mežsaimniecības ceļi; 
 Citi ceļi 

 Pāvilostas novadā ir plānota sekojošu LVM ceļu būvniecība un rekonstrukcija – tabulā 
sniegta informācija ar konkrētu ceļu nosaukumiem,  garumu,  pagasta nosaukumu 

Ir izpildīts

 Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija –  
 Plānojumā paredzēt sekojošus izmantošanas veidus: 

 Mežsaimnieciskā izmantošana; 
 Rekreācija; 
 Zivju dīķi; 
 Infrastruktūras objekti; 
 Telšu laukums, atpūtas vieta;’ 
 Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 
 Vēja ģeneratori; 
 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija meža zemēs pieļaujama normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un saskaņojot ar novada pašvaldību; 

 AS „Latvijas valsts meži” plāno apmežot visas valsts meža zemēs esošās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, tai skaitā sekojošās zemes vienībās – tabulā norādīta informācija par 
konkrētiem kadastriem un platībām. 

Daļēji ņemts vērā
 

Papildus citu normatīvo aktu 
prasībām, derīgo izrakteņu ieguve 
nav atļauta pilsētas un ciemu 
teritorijās, lauku teritorijās , kā arī 
tuvāk par 500 m no ciemiem un 
pilsētas , pārējās teritorijās‐ 
atbilstoši nozari reglamentējošiem 
normatīviem aktiem , kā arī ūdeņu 
teritorijās ir aizliegts iegūt bieži 
sastopamos derīgos izrakteņus. 
Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta 
pilsētas un ciemu teritorijās, lauku 
teritorijās , kā arī tuvāk par 500 m no 
ciemiem un pilsētas , pārējās 
teritorijās‐ atbilstoši nozari 
reglamentējošiem normatīviem 
aktiem , kā arī ūdeņu teritorijās ir 
aizliegts iegūt bieži sastopamos 
derīgos izrakteņus. 
Vēja elektrostaciju ierīkošanu, kas 
atļautas plānojumā norādītajās 
teritorijās. 

 Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija 
 Plānojumā paredzēt sekojošus izmantošanas veidus: 

 Ūdens uzkrāšana un novadīšana; 
 Sporta nodarbības, rekreācija un atpūta; 
 Zivju ieguve (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem); 
 Sapropeļa ieguve, ja to pieļauj vides un dabas aizsardzības normatīvie akti 

Ir ņemts vērā

Vides aizsardzības prasības
 Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro Aizsargjoslu likuma, meža likumā, likumā „par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām”, Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kā arī MKN Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides 
aizsardzības prasības; 

Ir izpildīts

 Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecībā, kur uztur un kārto Meža valsts reģistru; 

Informācija 
darbam 

 Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos izveidotajās atpūtas vietās, 
dabas takās, plānot kultūras pieminekļu uzturēšanu. 

Ir izpildīts

 Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai 
kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas 
nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā. 

Ir izpildīts

10/10 112



 

Vispārējās  prasības
 Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 

mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži” 
Informācija

Citas prasības
 Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgam 

pārstāvim (J.Gūta, e‐pasts j.guta@lvm.lv) teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota 
.pdf faila formātā. 

Informācija

16.  VAS „Latvijas valsts meži” 
Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība 

30.09.2011.  
Nr.4.1‐
1.2_07af_222_11
_65 
Saņemts: 
05.10.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1434 

 VAS „Latvijas valsts meži” sagatavojis priekšlikumus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslas sauszemes robežas noteikšanai Vērgales pagastā, atbilstoši 17.02.2004. MKN 
Nr.86 „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika”. Saskaņā 
ar šo noteikumu 4.punktu ierobežotas saimnieciskas darbības joslā iekļauj tos meža kvartālus, 
kuros mežaudzes pārsvarā (>50%) aug sausās minerālaugsnēs. Pamatojoties uz Meža valsts 
reģistra datu bāzes informāciju, sniedz priekšlikumus attiecībā uz Vērgales pagastā VAS 
„Latvijas valsts meži” valdījumā esošajām valsts meža zemēm ierobežotas saimnieciskas 
darbības zonas  sauszemes robežas noteikšanai un tos iestrādāt Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumā. Pielikumā kvartālu saraksts uz 2 lpp. un kartogrāfiskais materiāls uz 2 lpp. 

Ir ņemts vērā

17.  Dabas aizsardzības 
pārvalde  
 

01.08.2011.  
Nr. D 3.15/88 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/16) 
Saņemts: 
04.08.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1105 

Pāvilostas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Aizsargājamās 
teritorijas ir 
izvērtētas veicot 
teritorijas 
plānojuma izstrādi 
un tā risinājumi 
pamatojumu 
ietver normatīvos 
noteiktos 
ierobežojumus šo 
teritoriju 
izmantošanā 

 Grīņu dabas rezervāts (robežas un funkcionālo zonējumu nosaka Grīņu dabas rezervāta likums); 
 Dabas liegumi „Pāvilostas pelēkā kāpa”, „Sakas grīņi” un „Ziemupe” (robežas noteiktas 

15.06.1999. MKN Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”100., 102. un  260.pielikumos); 
Ir ņemts vērā Rucavas īvju audze (100.pielikums), 

Liepājas ezers (102.pielikums),Ječu 
purvs (260.pielikums) 
Ziemupe 94.pielikums, Sakas grīņi 
(261.pielikums), Pāvilostas pelēkā 
kāpa (300.pielikums) 
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 Dabas pieminekļi: 
 Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: „Baltijas ledus krasta valnis pie Rīvas” un 

„Strantes – Ulmales stāvkrasts”(robežas noteiktas 17.04.2001. MKN Nr.175 „Noteikumu par 
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”106. un 
107.pielikumā; 

 Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi: „Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi, 
„Ulmales parks”, „Upesmuižas parks” un „Vērgales parks” (robežas noteiktas 20.03.2001. 
MKN Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem” 38., 41., 42. un 
44.pielikumā); 

 Aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši 16.03.2010. MKN Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un 
2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem – teritorija ap kokiem vainagu projekcijas 
platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā (Pārvaldē pieejama informācija par 33 
aizsargājamiem kokiem Pāvilostas novadā); 

 Dižakmeņi atbilstoši 16.03.2010. MKN Nr.264 38.1.apakšpunktam – laukakmeņi, kuru 
virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 m plata josla ap tiem (Pārvaldē 
pieejama informācija par 2 dižakmeņiem Pāvilostas novadā, no kuriem viens atrodas jūrā 
netālu no krasta) 

Ir ņemts vērā

 Aizsargājamā jūras teritorija „Akmenrags” (robežas noteiktas 05.01.2010.MKN nr.17. 
„Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”2.pielikumā) 

Ir ņemts vērā

 Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā iekļauts Grīņu dabas rezervāts, dabas 
liegumi „Pāvilostas pelēkā kāpa”, „Sakas grīņi” un „Ziemupe”, kā arī aizsargājamā jūras teritorija 
„Akmenrags”. 

Ir ņemts vērā

 Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu Pāvilostas novada teritorijā 
izveidoti 14 mikroliegumi, tai skaitā: 
 Īpaši aizsargājamām sugām: 1 – ārstniecības brūnvālītei, Virdžīnijas ķekarpapardei, grīņu 

sārtenei,  baltmuguras dzenim un melnajam stārķim, 2 – jūras ērglim; 
 Īpaši aizsargājamiem biotopiem: 5 – skuju koku meža biotopam, 2 – citu lapu koku meža 

biotopam. 

Ir ņemts vērā

 Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo 
plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Informācija

 Saskaņā ar 30.01.2001. MKN Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi”35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu izvietojums 
un to aizsardzības prasības. 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu jāievēro:
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 Likumos un MKN ietvertie ĪADT, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavas aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, tajā skaitā: 
 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
 Grīņu dabas rezervāta likums; 
 16.03.2010. MKN Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”; 
 27.04.2010. MKN Nr.394  „Dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”; 
 05.01.2010. MKN Nr.17 „Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām”; 
 Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”; 
 Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie MKN; 
 Sugu un biotopu aizsardzības likums, 30.01.2001. MKN Nr.45 un citi uz Sugu un biotopa 

likuma pamata izdotie MKN; 
 Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzības regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides 

aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, 
piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. 

Ir ņemts vērā

 Grīņu dabas rezervātam (2008.‐2018.), dabas liegumiem „Pāvilostas pelēkā kāpa”(2009.‐2019.), 
„Sakas grīņi” (2004.) un „Ziemupe”(1999.) izstrādātajos dabas aizsardzības plānos ietvertās 
prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Ar dabas aizsardzības 
plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas” 

ņemts vērā

 Saskaņā ar 06.10.2009. MKN Nr.1148 „vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
4.5.punktu, kas nosaka plānojuma risinājumos ne tikai ņem vērā ĪADT un mikroliegumus, bet arī 
saudzējamās ainaviskās teritorijas, lūdzu iestrādāt teritorijas plānojumā ainavu aizsardzības 
prasības. 

Ir izpildīts

 Teritorijas plānojuma risinājumos lūdzam ievērot Satversmes tiesas 12.05.2011. spriedumu lietā 
Nr.2010‐56‐03. 

Ir ņemts vērā

 Iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: 
 Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo 

augu un dzīvnieku sugu atradnes, bioloģiski augstvērtīgas pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti, 
dabisko mežu biotopi, teritorijas – pļavas, ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un 
barības ieguvei izmanto migrējošie putni, to izvietojums); 

 Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, 
skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski 
nozīmīgākās teritorijas; 

 Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un 
turpmākās attīstības virzienus; 

 Iekļaut nosacījumu par derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un rekultivācijas projekta vai 
plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai; 

 Attēlot Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojumu risinājumos; 
 Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši 03.06.2008. MKN Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika”7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta 
pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā, kā arī aizsargjoslas 
platumu ūdenstilpnei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju noteikt ne mazāku kā visas 
applūstošās teritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; 

 Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētajās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski 
neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.pamta 
ceturto daļu  „paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot dabas 
aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi un kopā ar citu paredzēto 
darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo 
dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara 
neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās. 

Ir ņemts vērā Applūstošās teritoriju attēlotas 
atbilstoši pieejamai informācijai un 
apsekošanai dabā 
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 Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildus kartogrāfiskā vai cita informācija 
par ĪADT un mikroliegumiem Pāvilostas novadā, sazināties ar Pārvaldes dabas datu un 
plānojumu departamenta vecāko ekspertu Daini Ozolu (26527214; dainis.ozols@dabagov.lv)  

18.  SIA „Lattelekom” 15.07.2011.  
Nr. 11302‐1 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/13) 
Saņemts: 
22.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1090 

 Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot 
Aizsargjoslu likuma 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie 
aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru 
tīkliem) noteiktās prasības; 

Nosacījumi ir 
iekļauti apbūves 
noteikumos 

 Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām  Šīs aizsargjoslas 
nav attēlojamas 
teritorijas 
plānojuma 
izstrādei 
pieejamas 
kartogrāfiskās 
informācijas 
mēroga dēļ  

 Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram 
citam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem ‘Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols 
Nr.24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

Informācija

 Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie 
telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo 
noslēgto robežlīgumu; 

Informācija

 Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtam, atsevišķā 
gadījumā ar līniju ievadiem; 

Informācija

 Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāuzbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem 
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”(MKN Nr.166) un „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 262‐05 „Elektronisko sakaru tīkli”(MKN Nr.257); 

Informācija

 Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada attīstības plānā iekļauto 
jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību. 

Informācija

 Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un 
teritoriju rekonstrukciju 

Informācija

 Teritorijas plānojuma izstrādes jautājumos, kā arī, ja nepieciešama informācija par elektronisko 
sakaru tīkla līnijām, sazināties ar SIA Citrus Solutions Rietumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas 
nodaļas līniju uzraudzības inspektoru Oļegu Samsonovu , 63427299; 29112917 

Informācija

 Lai saskaņā ar MK apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 Jūs saņemtu atzinumu no SIA 
Lattelecom par izstrādāto plānojumu, materiālus iesniegt Komercdienesta Optikas tehnoloģiju 
biznesa daļas direktors p.i. Uģim Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV‐1011 

Informācija
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 Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti: 
 Teksta daļai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem 

(CD‐R) 
 Grafiskajai daļai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD‐R) sekojošos 

formātos: 
 ‐*.pdf (*.jpg) formātā 
 ‐*.shp 9ArcGIS) formātā, pievienojot: 

1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāņi; 
2) Datu slāņu simbolizācijas stilus un fontus. 

 ‐*.dgn (MicroStation) formātā, pievienojot: 
1)plānojumā pielietotos fontus (fontu failus); 
2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus); 
3)karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem. 

Izpildīts

 Ja tiks vai tiek plānots Pāvilostas novada teritoriju infrastruktūras attīstība, ņemot vērā 
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom vienmēr ir 
gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. 

 Par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamu māju un uzņēmējsabiedrības objektu 
celtniecību, sazināties ar SIA Lattelecom optikas tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu 
attīstības nodaļas vadītāju Jāni Zemnieku, tālr.67055647, e‐pasts: janis.zemnieks@lattelecom.lv  

19.  SIA „Latvijas Mobilais
Telefons” 

27.07.2011.  
Nr. 1020/2N 
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/17) 
Saņemts: 
29.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1120 

 Pāvilostas novada teritorijā atrodas SIA „Latvijas Mobilais Telefons” piederošie nekustamie 
īpašumi: 
 Zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.64860120068, adrese ‐ „Sakarnieki”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un 
aparatūras konteinera; 

 Zemes gabals  ar kadastra Nr.64130060032, adrese – Meža iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija un antenas balsts; 

 Zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.64960040255, adrese ‐ „Sakarnieki”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kas sastāv no būvēm – 
radiotorņa un aparatūras konteinera; 

Ir ņemts vērā un 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 
nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām 

Informācija

 Izstrādājot Pāvilostas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Pāvilostas novada 
teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošo komunikāciju – elektroapgādes tīklu un 
piebraucamo autoceļu tuvumā 

Izpildīts

 Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un 
antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteikt, 
ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, 
kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala 
minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi‐ jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m) nav attiecināmi uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

Izpildīts, netiek 
noradīta min 
platiba 

20.  SIA „BITE Latvija”
 

21.06.2011.  
Nr. LV 4000‐30  
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/19) 
Saņemts: 
07.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/991 

SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu:
 

Ir ņemts vērā un 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas 
teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 

 Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās.  Ir iekļauts 
apbūves 
noteikumos 
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 Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.  Ir iekļauts 
apbūves 
noteikumos 

21.  Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija, 
Latvijas Jūras 
administrācija 

14.07.2011.  
Nr. 1‐14/304  
Saņemts: 
15.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1046 

Izvirza šādas prasības:
 

Ir ņemts vērā un 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

 Ievērot Aizsargjoslu likuma 21.pantu un ar saistīto MKN prasības attiecībā uz Pāvilostas ostā 
esošām navigācijas zīmēm un Akmeņraga bāku; 

 Plānojot teritoriju, paredzēt iespējamo jaunu vai esošo piestātņu rekonstrukciju/būvniecību, 
piebraucamos ceļus pie tām un nepieciešamo inženierkomunikāciju (elektroapgāde, ūdens un 
kanalizācijas tīkli) piesaisti Pāvilostas ostā; 

 Plānojuma daļu, kas ietver Pāvilostas ostas teritoriju, saskaņot ar ostas kapteini un pārvaldnieku. 
22.  LR Aizsardzības ministrija

 
18.07.2011.  
Nr. MV‐N/2096  
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/15) 
Saņemts: 
22.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1089 

 Informē, ka Pāvilostas novada teritorijas plānojumā iekļaujami Aizsardzības ministrijas valdījumā 
esošie aizsardzības objekti: 
 Pāvilostas nov., Pāvilosta, Meža iela 7, kadastra nr.64130060077; 
 Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 2, kadastra nr.64130060041; 
 Pāvilostas nov., Sakas pag., Sīgas, kadastra nr.64860130100; 
 Pāvilostas nov., Sakas pag., Vigulīši, kadastra nr.64865130001; 
 Pāvilostas nov., Sakas pag., Matroži, kadastra nr.64860130060; 
 Pāvilostas nov., Vērgales pag., Šķēdes mācību bāze, kadastra nr.64960080036; 
 Pāvilostas nov., Vērgales pag., Šķēdes novērošanas postenis, kadastra nr.64960080034 

Informācija 
darbam 

 Saskaņā ar 27.06.2006. MKN Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības 
objektiem un šo aizsargjoslu platumu”2.12. un 2.13.punktu 25 m aizsargjosla ap valsts 
aizsardzības objektiem noteikta nekustamā īpašuma objektiem: 
 Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 2, kadastra nr.64130060041; 
 Pāvilostas nov., Vērgales pag., Šķēdes novērošanas postenis, kadastra nr.64960080034 

Ir ņemts vērā

23.  VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 
 

06.07.2011.  
Nr. 4‐3/1016  
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/14) 
Saņemts: 
11.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1009 

 Informējam, ka Pāvilostas novada teritorijā atrodas šādi VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) valsts monitoringa novērojuma objekti: 
 Hidroloģiskā novērojumu stacija „Pievīķi”, 
 Meteoroloģiskā novērojumu stacija „Pāvilosta”, 
 Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija „Ziemupe”, 
 Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija „Kopdarbs”, 

 Pielikumā pievienota informācija par minēto novērojuma staciju izvietojumu un to 
aizsargjoslām. Papildus pārsūtām informāciju arī DWG formātā uz e‐pasta adresi: 
dome@pavilosta.lv  un projekti.saka@inbox.lv  

Ir ņemts vērā, 
iekļauts apbūves 
noteikumos 

24.  Pāvilostas ostas pārvalde 08.07.2011, Nr. 
2/08/2011, 
saņemts 
08.07.2012.PNP/3
‐9/11/1008 

Ņemot vērā, ka:
 pēc pašreizējā Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma Pāvilostas ostas teritorijā un 

pārvaldījumā esošā zemes gabala Dzintaru ielā 2C izmantošanas veids ir parks, kura 
teritorijā aizliegta jebkāda veida būvniecība; 

 saskaņā ar LR “Likumu par ostām” ostas teritorijā notiek saimnieciskā darbība; 
 atbilstoši ostas attīstības koncepcijai zemes gabalam Dzintaru ielā 2C pieguļošajā ostas 

akvatorijā atrodas laivu un jahtu piestātnes, kuru operēšanai un sanitāro normu 
nodrošināšanai nepieciešama atbilstošas krasta infrastruktūras izbūve; 

 kuģošanas drošības paaugstināšanai Pāvilostas ostas akvatorijā zemes gabalā Dzintaru ielā 
2C nepieciešams veikt jaunu krasta stiprinājumu izbūvi; 

 Pāvilostas osta ir sabiedriska iestāde, 
 lūdzu veikt izmaiņas Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabalam Dzintaru ielā 

2C, mainot tā izmantošanas veidu no parka uz sabiedrisko iestāžu apbūvi. 

Ir ņemts vērā, 
paredzēts 
atbildošs 
zonējums 
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25.  Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija 

10.05.2012 
Nr.3.18‐1e/7739   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) 2011.gada 30.jūnijā 

nosūtīja vēstuli Pāvilostas novada domei Nr. 3.18‐1e/10040, kurā aicināja, izstrādājot Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumu, ņemt vērā Satversmes tiesas 2011.gada 12.maija spriedumu lietā 
Nr.2010‐56‐03 un noteikt vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu Zaļkalna 
mežam, kā arī paredzēt tādu teritorijas atļauto izmantošanu, kas nav pretrunā ar blakus esošā 
dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” aizsardzību un Aizsargjoslu likuma prasībām.  

 Tā kā šobrīd tiek izstrādāts jauns Pāvilostas novada teritorijas plānojums, lūdzam informēt 
ministriju par turpmāk plānoto Zaļkalna meža izmantošanu un pašvaldības viedokli par vietējas 
nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusa noteikšanu Zaļkalna mežam.  

 Atbilstoši ministrijas rīcībā esošajai informācijai AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība ir apstiprinājusi Rekreācijas meža „Pāvilostas mežs” Individuālo 
apsaimniekošanas plānu 2011. ‐ 2015.gadam. Šajā plānā ir paredzēta infrastruktūras izveide 
Zaļkalna mežā. Tā kā minētais plāns ir izstrādāts valsts mežam, nav skaidrs kā tajā plānotā 
infrastruktūra tiks saistīta ar piegulošo teritoriju attīstību un izmantošanu, piemēram, vai no 
Zaļkalna mežā plānotā stāvlaukuma būs iespēja nokļūt pie jūras. Tāpēc lūdzam informēt 
ministriju, vai Rekreācijas meža „Pāvilostas mežs” Individuālo apsaimniekošanas plānu 2011. ‐ 
2015.gadam (tajā plānoto infrastruktūru) ir paredzēts integrēt novada teritorijas plānojumā, jo 
īpaši ņemot vērā Satversmes tiesas 2011.gada 12.maija spriedumu lietā Nr.2010‐56‐03 un 
sabiedrības interesi par Zaļkalna meža saglabāšanu un turpmāko izmantošanu. 

Ir ņemts vērā, 
teritorijas 
plānojuma 
risinājumu 
argumentācija 
iekļauta 
Paskaidrojuma 
raksta 9.2.3.2. 
Pāvilosta nodaļā 

26  Grobiņas novada dome 12.07.2011.  
Nr.3‐14/961  
(uz 28.06.2011. 
Nr. 3‐
19/11/570/23) 
Saņemts: 
18.07.2011. Nr. 
PNP/3‐9/11/1052 

 Plānojot novadu pierobežas teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu 
piesārņojumu, paredzēt saskaņojumus ar Grobiņas novada pašvaldību. 

Informācija

  Ventspils novada dome Nosacījumi nav 
sniegti 

  Alsungas novada dome Nosacījumi nav 
sniegti 

  Aizputes novada dome Nosacījumi nav 
sniegti 

Saīsinājumi: 
LR – Latvijas Republika
MK – Ministru Kabinets 
MKN‐ Ministru kabineta noteikumi 
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija  
AS – akciju sabiedrība 
LVĢMC – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
VZD – Valsts zemes dienests 
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Fizisku un juridisku personu iesniegumu/priekšlikumu apkopojums Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. ‐2023.gadam izstrādei 
 

NPK  Juridiskās personas 
nosaukums/ fiziskās 
personas – vārds, 

uzvārds 

Iesniegums saņemts 
pašvaldībā (reģistrācijas 
datums un numurs) 

Iesniegumā minētā 
teritorija/ īpašums ‐ tā 

adrese 

Kadastra numurs Iesnieguma būtība Izvērtējums 

1.  2.  3.  4. 5. 6. 7.
1.  Biedrība ‘Vides 

aizsardzības klubs” 
25.05.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/794 
 

Pāvilostas vēsturiskais 
centrs 

‐ Iesaka Pāvilostas novada teritorijas plānojumā Pāvilostas 
vēsturisko centru noteikt kā plānotu vietējās nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekli 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un noteikusi 
Pāvilostas pilsētas vēsturisko centru kā 
Pāvilostas novada nozīmes kultūras pieminekli. 

2.  Biedrība „Zemes 
draugi” 

27.05.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/812 

Novērst Satversmes tiesas 2011.gada 12.maija spriedumā (lietā 
Nr.2010‐56‐03)norādītos normatīvo aktu pārkāpumus 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un novērsusi  
Satversmes tiesas 2011. gada 12. maija 
spriedumā (lietā Nr.2010‐56‐03)norādītos 
normatīvo aktu pārkāpumus. Piedāvātie 
risinājumi un to argumentācija ir iekļauti 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012‐
2023. gadam Paskaidrojuma raksta 9.2. 
Apsvērumi teritorijas plānojumam nodaļā. 

3.  LR Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija 

29.07.2011. Nr. PNP/3‐
9/11/1116 

Zaļkalna meža masīvs 64130030006
64130030005 
64860030172  

Atbalsta Latvijas Dabas  fonda  ierosinājumu, veicot grozījumus 
Pāvilostas  novada  teritorijas  plānojumā,  noteikt  vietējas 
nozīmes  īpaši  aizsargājamas  dabas  teritorijas  statusu  Zaļkalna 
mežam  un  paredzēt  tādu  teritorijas  plānoto  (atļauto) 
izmantošanu, kas nav pretrunā ar blakus esošā dabas  lieguma 
„Pāvilostas  pelēkā  kāpa”  aizsardzību  un  Aizsargjoslu  likuma 
prasībām,  īpaši  ņemot  vērā  Satversmes  tiesas  2011.gada 
12.maija spriedumu lietā Nr.2010‐56‐03. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un pieņēmusi 
lēmumu piešķir Zaļkalna mežam Mežaparka 
statusu, kas ir saskaņā  ar blakus esošā dabas 
lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” aizsardzību un 
Aizsargjoslu likuma prasībām. Mežaparka 
perspektīvā robeža atbilst A/S „Latvijas valsts 
meži” priekšlikumam to piederošās teritorijas 
apsaimniekošanai. Teritorijā ir iekļauta meža 
aizsargjosla ap pilsētu, ierobežotas 
saimnieciskās darbības josla, kā arī krasta kāpu 
aizsargjosla. 

4.  Zita Uzare  31.05.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/811 

„Pīlādzīši”
„Dižvēji” 

64860030037
64860030198 

Mainīt zemes lietošanas mērķi no apbūves zemes uz 
lauksaimniecības zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā, zonējumu ‐ Lauku 
zemes. 

5.  Latvijas Dabas fonds 03.06.2011.  Zaļkalna meža masīvs ‐ Rosina piešķirt vismaz vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas  Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
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Nr. PNP/3‐9/11/826  dabas teritorijas statusu Zaļkalna meža masīvam pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un pieņēmusi 
lēmumu piešķir Zaļkalna mežam Mežaparka 
statusu, kas ir saskaņā  ar blakus esošā dabas 
lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” aizsardzību un 
Aizsargjoslu likuma prasībām. Mežaparka 
perspektīvā robeža atbilst A/S „Latvijas valsts 
meži” priekšlikumam to piederošās teritorijas 
apsaimniekošanai. Teritorijā ir iekļauta meža 
aizsargjosla ap pilsētu, ierobežotas 
saimnieciskās darbības josla, kā arī krasta kāpu 
aizsargjosla. 

6.  Pāvilostas ostas 
pārvalde 

08.07.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1008 

Pāvilostas ostas 
teritorija 

‐ Veikt izmaiņas Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā zemes 
gabalam Dzintaru ielā 2C, mainot tā izmantošanas veidu no 
parka uz sabiedrisko iestāžu apbūvi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā,  zemes gabals 
Dzintaru ielā 2C atrodas ostas k teritorijā, un 
plānojuma risinājums pieļauj Jūsu iesniegumā 
norādīto, kā arī ir atbilstošs ostas attīstības 
koncepcijai un funkcijām. 

7.  Ulrika Gēce 18.07.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1059 

Kalna iela 23, 
Pāvilosta 

64130010189 Izvērtēt esošai ēkai noteikto statusu, jo tas apgrūtina veikt 
būvniecību. Pēc rīcībā esošā zemes robežu,  situācijas un 
apgrūtinājumu plāna šajā īpašumā apgrūtinājumu nav, jo ēka 
celta 1928.gadā.  

Iesniegums atbalstīts . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu īpašumā 
esošā ēka Kalna ielā 23, ja tā ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, ar sertificēta eksperta slēdzienu var tikt 
uzmērīta, nojaukta vai  atjaunota, vai arī kalpot 
par jaunas būves elementu.  

8.  Ralfs Beķeris 01.08.2011. 
Nr. VPP/3‐9/11/98‐B 

„Skabārži”, Vērgales 
pagasts 

64960040001 Paredzēt 5 vēja ģeneratoru būvniecību zemes gabalā Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā ir izskatītas iespējas vēja 
parku būvniecībai Pāvilostas novadā un 
apstiprināti jau esošie vēju parki (teritorijas, 
kurām ir izstrādāts vai uzsākts detālplānojums, 
vai izsniegta būvatļauja), bet  jaunu vēja parku 
izbūve nav paredzēta( skatīt Paskaidrojuma 
raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

9.  LR Ekonomikas 
ministrija 

08.08.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1144 

Pāvilostas novada 
teritorija 

‐ Sakarā ar izpētes laukumu vēja elektrostaciju būvniecībai jūrā 
noteikšanu, Pāvilostas novada plānojuma izstrādes procesā 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
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paredzēt potenciālo kabeļa , kas savienos transformatora 
apakšstaciju jūrā ar sauszemi , atrašanās vietu – to paredzēt 
iespējami tuvāk Pāvilostas ostai. 

priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. A/S 
Latvenergo nav sniegusi priekšlikumu par  
potenciālā kabeļa , kas savienos transformatora 
apakšstaciju jūrā ar sauszemi , atrašanās vietu. 
  

10.  Daina Kopštāle 05.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1288 

„Kopštāli” 64960010397 Pārveidot 1.zemes gabalu ‐ platība 6,5 ha – par meža zemi Iesniegums atbalstīts . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Jūsu zemes gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku 
zemes, kur saskaņā ar atļauto izmantošanu 
iespējama arī apmežošana. 

11.  Ernests Alfreds 
Kopštāls 

05.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1289 

„Līdumi” 64960010295 Pārveidot lauksaimniecības zemi par meža zemi – platība 3,4 
ha. 

Iesniegums atbalstīts . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. Gadam. 
 Jūsu zemes gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku 
zemes, kur saskaņā ar atļauto izmantošanu 
iespējama arī apmežošana. 

12.  SIA „Coer Īpašumi” 12.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1328 

Ostmalas ielā 14, 
Pāvilosta 

64130060072 Ņemt vērā iespējamos īpašuma izmantošanas mērķus;
 Pamatmērķis – tūrisms, ar to saistīta infrastruktūra un 

uzņēmējdarbība (atpūtas vietu celtniecība un automašīnu 
stāvvietu izbūve); 

 Atpūtas un veselības atvesoļošanas pasākumi, 
sabiedriskās ēdināšanas organizēšana; 

 Papildus – iespēja pietauvot, pacelt un izvietot (uzglabāt) 
mazizmēra (mazgabarīta) peldošos līdzekļus, arī 
steidzamu remontdarbu veikšanas nepieciešamības 
gadījumā. 

Nodrošināt, lai šo mērķu sasniegšana nav pretrunā ar 
īpašumam piegulošajām teritorijām. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā,  zemes gabals 
Ostmalas iela 14atrodas ostas k teritorijā, un 
plānojuma risinājums pieļauj Jūsu iesniegumā 
norādīto, kā arī ir atbilstošs ostas attīstības 
koncepcijai un funkcijām. 

13.  Nataļja Vovka 12.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1329 

„Troļļi” 64960010111 Mainīt īpašuma izmantošanas veidu uz „retinātas ģimenes māju 
apbūves teritorija” 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumā Jūsu 
īpašumam „Troļļi” nav paredzēts zemes gabalu 
dalījums mazāks par 3 ha, jo teritorija atrodas 
ārpus Ziemupes ciema robežām t.i. tiek 
pielietoti nosacījumi kā zonējumam – Lauku 
zemes, kas neparedz īpašumu dalīšanu mazākās 
platībās par 3 ha. 

14.  Ārija Vilinska 15.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1343 

„Ziedari” 64960050298 Mainīt īpašumam lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zeme Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā, nosakot zonējumu ‐  
Lauku zemes. 

15.  Aivars Jaunzems 21.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1363 

„Akmeņlauki”
„Kramēni” 

64960050128
64960050131 

Minētiem īpašumiem „attīstīt ..noteikto plānoto atļauto 
izmantošanu,‐..noteikt sekojošā redakcijā: 
 Saglabāt esošos īpašumu plānotās (atļautās) 

izmantošanas veidus, kas jau noteikti Vērgales pagasta 
esošajā teritorijas plānojumā; 

 Papildināt ar plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 
„ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijas 
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvei.” 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
īpašuma zonējums  ir noteikts  Lauku zemes 
ciemu teritorijā.  Zemes gabala sadalījuma 
platība nedrīkst būt mazāka par 3 ha, ņemot 
vērā Aizsargjoslu likumā noteikto. 
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki, bet 
jaunu vēja parku izbūve nav 
paredzēta(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai 
uzsākts detālplānojums, vai izsniegta 
būvatļauja)‐ skatīt Paskaidrojuma raksta nodaļu  
9.2. Apsvērumi teritorijas plānojumam nodaļā 
Jaunās attīstības mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli. 

16.  Jānis Imants Kalējs 27.09.2011. 
Nr. SPP/3‐9/11/35 

„Kalēji”, Ziemupe, 
Vērgales pag. 

64960010071 Īpašumā izveidot dalīto lietošanas mērķi – lauksaimniecības 
zeme un mežsaimniecība. Pašreizējais lietošanas mērķis pēc 
teritorijas plānojuma ir  plānotā retinātas ģimenes māju 
dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
īpašuma zonējums  ir noteikts kā  Lauku zemes, 
kur iespējama arī apmežošana. 

17.  Vineta Zaļkalne 28.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1391 

Zaļkalna iela 1B, 
Pāvilosta 

64130030199 Samazināt sarkano līniju platumu Zaļkalna ielā, jo uz doto brīdi 
sarkano līniju platums ir 10 m un zemesgabalā nav iespējama 
apbūve. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā  ielu sarkanās līnijas tiek 
notiktas atbilstoši ielas kategorijai un šajā 
gadījumā netiek mainītas.  

18.  Marita Kalēja 30.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1405 

„Senči”, Ziemupē 64960010072 Īpašumam atstāt vai noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme. Apmēram 0,5 ha no visas zemes platības 2 
mēnešus gadā tiek lietota lauku tūrismam. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
īpašumam „Senči” tiek noteikts zonējums  Lauku 
zeme, kur atļautā izmantošana atbilst  
iesniegumā norādītajam.   

19.  Aldis Trofimovs 30.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1406 

„Balgalvji”
 
„Pabērzi” 
„Zilpodzes” 

64960010444 un
64960010445 
64960080027 
64960010448 

Īpašumiem atstāt vai noteikt esošo zemju lietošanas mērķi kā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. „Zilpodzes” perspektīvā 
iespējams tiks apmežotas. 

Iesniegums atbalstīts . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
īpašumiem zonējums  ir noteikts kā  Lauku 
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zemes, kur iespējama arī apmežošana. 
20.  Ričards Liepiņš  30.09.2011. 

Nr. PNP/3‐9/11/1408 
Vētras iela 6, Pāvilosta  64130060068 Ierosina Vētras ielas jūras pusē paredzēt apbūves iespējas ar 

ierobežojumiem, nosakot minētajai teritorijai īpašus apbūves 
noteikumus 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu īpašuma 
statuss jaunajā teritorijas plānojumā netiek 
mainīts, jo īpašums atrodas 300 m krasta kāpu 
aizsargjoslā un jūsu īpašumā  tiek  saglabāta 
šobrīd spēkā esošajā plānojumā noteiktā 
Pāvilostas novada nozīmes  īpaši aizsargājamā 
teritorija, jo plānojuma risinājumu pamatojums 
nav mainījies. 

21.  Uldis Tūtāns 30.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1409 

Vētras iela 28, 
Pāvilosta 
Vētras iela 22, 
Pāvilosta 
Vētras iela 24, 
Pāvilosta 

64130060028 Ierosina Vētras ielas ziemeļrietumu pusē paredzēt apbūves 
iespējas ar ierobežojumiem, nosakot minētajai teritorijai īpašus 
apbūves noteikumus. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu īpašuma 
statuss jaunajā teritorijas plānojumā netiek 
mainīts, jo īpašums atrodas 300 m krasta kāpu 
aizsargjoslā un jūsu īpašumā  tiek  saglabāta 
šobrīd spēkā esošajā plānojumā noteiktā 
Pāvilostas novada nozīmes  īpaši aizsargājamā 
teritorija, jo plānojuma risinājumu pamatojums 
nav mainījies. 

22.  Valts Videnieks 30.09.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1410 

Vētras iela 22, 
Pāvilosta 
Vētras iela 24, 
Pāvilosta 

64130060030
 
64130060029 

Ierosina Vētras ielas ziemeļrietumu pusē paredzēt apbūves 
iespējas ar ierobežojumiem, nosakot minētajai teritorijai īpašus 
apbūves noteikumus. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu īpašuma 
statuss jaunajā teritorijas plānojumā netiek 
mainīts, jo īpašums atrodas 300 m krasta kāpu 
aizsargjoslā un jūsu īpašumā  tiek  saglabāta 
šobrīd spēkā esošajā plānojumā noteiktā 
Pāvilostas novada nozīmes  īpaši aizsargājamā 
teritorija, jo plānojuma risinājumu pamatojums 
nav mainījies. 

23.  Anita Priedena 03.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1413 

„Oši” 64860020089 –
1.zemes gals 
64860020090 – 
2.zemes gabals 
64860020091 – 
3.zemesgabals 

1.zemes gabalam mainīt lietošanas mērķi lauksaimniecības 
zeme 3 ha un zemi tūrismam 2,57 ha, ierīkojot mazstāvu 
apbūvi, atpūtas vietas, ugunskura vietas, soliņus, šūpoles, sauso 
tualeti, kā arī pieeju jūrai. 
2.zemes gabalam mainīt zemes lietošanas mērķi no mazstāvu 
apbūves uz lauksaimniecības zemi. 
3.zemes gabalam mainīt zemes lietošanas mērķi no mazstāvu 
apbūves uz lauksaimniecības zemi. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Priekšlikumā norādītais atbilst plānojuma 
risinājumiem ‐ tiek saglabāta spēkā esošajā 
plānojumā noteiktā izmantošana, ir atļauts 
iesniegumā noteiktais.  

 
24.  Vladislavs Siksna 03.10.2011. 

Nr. PNP/3‐9/11/1412 
„Virtiki” 64860130032 Priekšlikums atjaunot bijušo dzīvojamo ēku, kura turpmāk tiks 

izmantota tūrisma un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai, kā 
arī labiekārtot autostāvvietu un tualeti. Pašlaik saskaņā ar 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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esošajiem teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves 
noteikumiem zemes gabals „Virtiki” atrodas atklāto telpu 
uzturēšanas teritorijā. 

plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Īpašums „Virtiki” atrodas Baltijas  jūras krasta 
kāpu aizsargjoslā, līdz ar to atbalstāmas ir 
darbības, ievērojot Aizsargjoslu likumu. Iekļauts 
plānojuma risinājumos, paredzot stāvlaukuma 
novietojumu un ar to saistīto mazēku 
novoetojumu. 

25.  Malvīne Strazdiņa
Sarmīte Ķipsta 

03.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1415 

Vētras iela 17, 
Pāvilosta 

64130060115 Priekšlikums būvēt zemes gabalā dzīvojamo ēku vienstāvu 
apbūvi. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikums ir ņemts vērā un zemes 
gabalam Vētras ielā 17 ir paredzēta mazstāvu 
dzīvojamā  apbūve (apbūves noteikumos ‐  
teritorija ar īpašiem noteikumiem). 

26.  Zita Uzare  03.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1416 

„Pīlādzīši” 64860020128 Saglabāt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme. Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikums ir ņemts vērā un zemes 
gabalam ir noteikts zonējums‐  Lauku zemes. 

27.  Lita Šildere  03.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1417 

„Litas”, Sakas pag. 64860020038 Perspektīvā paredzēt zemes lietošanas mērķi – daļa 
lauksaimniecības zeme un daļa apbūves zeme (0.24 ha). 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašumam ”Litas”  tiek  saglabāts 
iepriekšējā teritorijas plānojuma risinājumu 
pamatojums un atļautā izmantošana. 

28.  Ārija Vilinska 05.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1428 

„Ziedari” 64960050298 Mainīt īpašumam lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zeme Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikums ir ņemts vērā un zemes 
gabalam ir noteikts zonējums ‐  Lauku zemes, 
kas atbilst iesniegumā norādītajam. 

29.  Edgars Bondars 12.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1483 

„Ģirti” 64960010449 Mainīt īpašumam teritorijas lietošanas mērķi 17,25 ha  (šobrīd: 
turpmākās izpētes teritorija) nosakot to par ražošanas un 
tehniskās apbūves teritoriju, kurā atļautā darbība ir 
elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašumam „Ģirti” ir apstiprināts 
detālplānojums un atļautā izmantošana  līdz ar 
to iekļauta jaunajā Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumā. 

30.  SIA Ziemupe WP 12.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1484 

Teritorijas izmantošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijas un mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas atļautās 
izmantošanas veidu „izstrādājot detālplānojumu – vēja 

Iesniegums nav  atbalstīts
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
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ģeneratoru būvniecība” mainīt uz „vēja ģeneratoru būvniecība 
– izstrādājot tehnisko projektu un veicot sabiedrisko 
apspriešanu par būvniecības ieceri” 

teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki 
(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai uzsākts 
detālplānojums, vai izsniegta būvatļauja), bet 
jaunu vēja parku izbūve nav paredzēta( skatīt 
Paskaidrojuma raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi 
teritorijas plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

31.  Ainārs Zikmanis 25.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1578 

„Zemguļkristi”:
(Kristi) 
(Zeimas) 

64960080212:
(64960050262) 
(64960080212) 
64960050119, 
64960050137, 
64960080019, 
64960080202  
 

Īpašumā ietilpstošajām atsevišķām kadastra vienībām noteikto 
plānoto (atļauto) izmantošanu, noteikt sekojošā redakcijā: 
1. Kadastra vienība 64960050262 (Kristi): 
 Saglabāt esošos īpašumu plānotās (atļautās) 

izmantošanas veidus, kas jau noteikti Vērgales pagasta 
spēkā esošajā teritorijas plānojumā; 

 Papildināt ar plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 
„ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijas 
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvei” un „plānotā 
jauktas sabiedrisko, darījuma un ģimenes māju 
dzīvojamās apbūves un rekreācijas apbūves teritorija”. 

2.  Kadastra vienība 64960080212 (Zeimas): 
 Papildināt ar plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 

„ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijas 
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvei” 

3. Kadastra vienības 64960050119, 64960050137, 
64960080019, 64960080202:  

4. Papildināt ar plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 
„ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijas 
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvei” 

Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki 
(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai uzsākts 
detālplānojums, vai izsniegta būvatļauja), bet 
jaunu vēja parku izbūve nav paredzēta( skatīt 
Paskaidrojuma raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi 
teritorijas plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

32.  Ainārs Zikmanis 25.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1579 

Kareļi  64960050034 1. Saraiķu ciema teritorijā iekļaut visu man piederošā 
nekustamā īpašuma „Kareļi” aizņemto platību 26,8 ha 
platībā; 

2. Mainīt esošos īpašumu plānotās (atļautās) izmantošanas 
veidus, kas jau noteikti Vērgales pagasta spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā kā jauktas sabiedrisko, darījumu un 
dzīvojamās apbūves teritorijas; 

3. Papildināt plānoto (atļauto) izmantošanas veidu 
„ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijas 
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvei” un „ plānotā 
ģimenes māju dzīvojamās apbūves un rekreācijas apbūves 
teritorija”. 

Iesniegums daļēji   atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jaunajā teritorijas plānojumā tiek  saglabāti 
iesnieguma 1. un 2. punktā noteiktie iepriekšējā 
teritorijas plānojuma risinājumi.  
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki 
(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai uzsākts 
detālplānojums, vai izsniegta būvatļauja), bet 
jaunu vēja parku izbūve nav paredzēta( skatīt 
Paskaidrojuma raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi 
teritorijas plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
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mezgluvietas lauku teritorijā
(1)Vēja parku areāli). 

33.  Krišjānis Vēsmiņš 28.10.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1594 

Akmeņu iela 6, 
Pāvilosta 

64130060016 Zemesgabalam ir noteikts izmantošanas mērķis – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (0601. Zemesgabals saskaņā ar tajā 
laikā spēkā esošo teritorijas plānojumu atradās plānotajās 
savrupmāju teritorijās. Šobrīd spēkā esošajā teritorijas 
plānojumā īpašums Akmeņu ielā  6 atrodas „Pārējo 
neapbūvējamo zaļumu teritorijās (ZN‐1). 
Uz zemes gabala vēlos uzcelt vienu savrupmāju (ar 
palīgceltnēm). Lai īpašums robežotos ar Akmens ielu un blakus 
esošo privātīpašumu Akmeņu ielā 2, ierosinu veikt savstarpēju 
robežu izgrozīšanu ar zemesgabalu Akmeņu ielā 4. 

Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

34.  Māris Pētermanis 01.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1603 

Ulrikas,
Indrāni Sakas pagasts 

64860030154 Veikt šādus grozījumus:
1. Ulrikas – mazstāvu dzīvojamo apbūvi, 
2. Indrāni – vieglas tūrisma servisa nodrošināšanai 

mazēkas 

Iesniegums atbalstīts .Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
priekšlikums ir ņemts vērā un iekļauts jaunajā 
teritorijas plānojumā. 
 

35.  Asja Lanka 
Ēriks Stenclavs 

03.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1619 

Akmeņu iela 7, 
Pāvilosta 

64130060084 Noņemt zemei liegumu un atļaut būvniecību Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

36.  Baiba Grīva,  
Māris Grīva 

09.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1652 

Leikas 64860020076 Mainīt zemesgabala izmantošanas mērķus, sadalīšanas 
iespējas: uz klāt pieliktās kartes atzīmētas 3 vietas, kurās 
atļautas izveidot savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 
(DzS). Zemesgabalu minimālā sadales platība 1,5 ha (kas 
neatrodas krasta kāpu aizsargjoslā) 

Iesniegums daļēji atbalstīts . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
priekšlikums ir daļēji atbalstīts, ņemot vērā 
iepriekš plānoto apbūvi un blakus  esošo 
teritoriju sadales nosacījumu – 2ha. 
 

37.  Alberts Brūklis 11.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1664 

Kurmīši,
Sakas pagasts 

64860050025 Mainīt izmantošanas veidu no savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorijas mežaudžu ielokā uz lauksaimniecības teritoriju 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā, zonējumu Lauku 
zemes, kur atļauta teritorijas apmežošana 
atbilstoši meža nozari reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām. 

38.  Aldis Ozoliņš,  14.11.2011.  Bruči 64860130033 1) Akmensraga bākas rajonā veicināmas būtu tikai tās  Iesniegums atbalstīts daļēji . Pāvilostas novada 
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Inguna Ozoliņa Nr. PNP/3‐9/11/1676  Akmensraga bākas 
rajons 

aktivitātes, kas saskan ar nesteidzīgas, mierīgas dabas 
baudīšanas koncepciju (piem. Makšķerēšana, putnu 
vērošana, dabas takas u.tml.) saistībā ar to noteikt 
ierobežojumus sporta aktivitātēm (galvenokārt kaitošana) 
apm. 500 m uz ziemeļu pludmali un 1000 m uz dienvidu 
pludmali no bākas torņa. Stāvvietas , tualete, takas un tml. 
iekļaut iespējamās (atļautās) ar to saistītās būvniecības 
teritorijā (atb. esošā plānojuma JDTB un JTD) saimniecības 
„Bruči” daļu (skat. pievienoto zemes plānu). 

2) Iezīmēt teritorijas plānojumā bijušo kazarmu teritoriju  un 
tās būves kā esošu apbūvi. Arī zemes robežu plānā tā 
iezīmēta kā zeme zem ēkām un pagalmiem jau kopš 
1996.gada. 

3) Griezties VARAM par nepieciešamību izstrādāt Ziemupes 
dabas lieguma lietošanas noteikumus, jo to neesamība jau 
sen ir kļuvusi par bremzējošu faktoru teritorijas attīstībai. 

pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izvērtējot Jūsu piedāvātos risinājumus, Jaunajā 
teritorijas  plānojumā iekļauta daļa plānotā 
labiekārtojuma un stāvvietas, kas atrodas ārpus 
Ziemupes dabas lieguma teritorijas. Iesnieguma 
2.punkts neattiecas uz teritorijas plānojuma 
izstrādi. Iespēju reģistrēt Zemesgrāmatā un 
kadastrā nekustamo īpašumu nereglamentē 
teritorijas plānošana. 
 
VARAM nav sniegusi informāciju par Ziemupes 
dabas lieguma individuālo apsaimniekošanas 
noteikumos paredzamo izstrādes uzsākšanas 
termiņu. Informācija tiks precizēta Dabas 
aizsardzības pārvaldē. 
 

39.  Inita Babre  14.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1713 

Meža iela 2,
Pāvilosta 

64130060021 Pašreizējā atļautā izmantošana atbilstoši teritorijas 
plānojumam „zaļumi upes ielejās (ZU)”. Izmainīt atļauto 
izmantošanas veidu uz „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (DzM). 
Teritorija atrodas 3 līdz 5 m augstumā virs jūras līmeņa, 
tādejādi applūšanas iespējamība ir ļoti zema, kā arī pie 
identiskiem apstākļiem citviet pilsētas teritorijā, ieskaitot gar 
upi, mazstāvu dzīvojamā apbūve ir atļauta. 

Iesniegums atbalstīts daļēji . Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašumam Meža iela 2 tiek saglabāts 
iepriekšējā teritorijas plānojuma risinājums.  
Teritoriju pēc jūsu priekšlikuma  turpmāk varētu 
izmantot  Publiskai apbūvei, iesniedzot 
Pāvilostas novada pašvaldībā teritorijas 
izmantošanas koncepciju. 

40.  Marita Medvedeva 15.11.2011. 
Nr. SPP/3‐19/11/42 

Alši 64960010116;
64960010175; 
64960010452; 
64960010451; 
64960010137; 
64960010154 

Mainīt izmantošanas veidu no plānotā retinātās ģimenes māju 
dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija uz 
lauksaimniecības teritoriju. 

Iesniegums atbalstīts Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikums ir ņemts vērā un zemes 
gabalam ir noteikts zonējums ‐  Lauku zemes, 
kur iespējama priekšlikumā norādītā 
izmantošana. 

41.  Edvīns Gūtmanis 15.11.2011. 
Nr. SPP/3‐19/11/43 

Ladiņi 64860090006 Mainīt  izmantošanas veidu no dzīvojamo māju apbūves uz 
lauksaimniecības zemi. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikums ir ņemts vērā un zemes 
gabalam ir noteikts zonējums  ‐  Lauku zemes, 
kur iespējama priekšlikumā norādītā 
izmantošana. 

42.  Andris Baumanis 15.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1680 

Uzguļi
 

64860090290
64860050084 

Noteikt plānoto (atļauto) izmantošanu:
1) Zemes vienībai 64860090290 – lauksaimniecības teritorijas 

Iesniegums atbalstīts daļēji  Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
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Jūrāji 

64860050083
64860110099 
64860090252 
64860010124 
64860130107 

2) Zemes vienībām 64860050084 un 64860050083 saglabāt 
lauksaimniecības teritorijas (ZL) 

3) Zemes vienībām 64860110099 un 64860090252 
mežsaimniecības teritorijas (esošais mežs) 

4) Zemes vienībai 64860010124 saglabāt mežu teritorijas 
5) Zemes vienībai 64860130107 saglabāt tūrisma un 

rekreācijas teritorijas (DzS‐2) 

priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot jauno 
teritorijas plānojumu. Īpašumam „Jūrarāji” , 
zemes izmantošana pieļaujama atbilstoši  
Ziemupes dabas lieguma aizsardzības plānam. 

43.  Dace Baumane 15.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1679 

Vaskupi
 
Saules 

64860090024
64860010031 
64860010147 

Noteikt plānoto (atļauto) izmantošanu:
1) Zemes vienībai 64860090024: lauksaimniecības teritorijas, 

mežsaimniecības teritorijas – esošais mežs un 
apmežojamās teritorijas (skatīt zemes robežu plānā) 

2) Zemes vienībai 64860010031 saglabāt savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorijas jūras krastā 2.rinda (DzS‐2) 

3) Zemes vienībai 64860010147 saglabāt savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorijas jūras krastā 2.rinda (DzS‐2) 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, šajā teritorijā tiek saglabāti 
iepriekšējā teritorijas plānojuma risinājumi, jo 
nav mainījies risinājumu pamatojums. 

44.  Gints Uzars  16.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1691 

Ķinnas ‐2 64860020034
64860020033 

Zemes gabalu 64860020034 iekļaut kā lauksaimniecības zemi.
Zemes gabalu 64860020033 dalīt 1,4 kā mototrasi, bet pārējo 
kā lauksaimniecības zemi. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot jauno 
teritorijas plānojumu‐ jūsu  zemes gabalam ir 
noteikts zonējums  ‐  Lauku zemes, kur 
iespējama priekšlikumā norādītā izmantošana. 

45.  Andris Horns 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1696 

Tīnas Matildes Ernesti 64860090308
64860090315 
64860090096 

Mainīt izmantošanas veidu no individuālās apbūves uz 
lauksaimniecības zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot jauno 
teritorijas plānojumu‐ jūsu  zemes gabaliem ir 
noteikts zonējums  ‐  Lauku zemes, kur 
iespējama priekšlikumā norādītā izmantošana. 

46.  Arvis Krivcovs 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1697 

Austrumu iela 1, 
Pāvilosta 

64860020156 Paredzēt jauktu atļauto izmantošanu;
 Savrupmāju apbūve; 
 Rekreācijas apbūve; dažādas īslaicīgas apmešanās ēkas; 

viesu mani, pansijas, kempingi, tūristu mītnes, jauniešu 
kopmītnes un citas ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, 
viesnīcu un moteļu ēkas, labiekārtotas telšu vietas, 
brīvdabas estrādes, sporta laukumi, rotaļu un spēļu 
laukumi, atpūtas vietas, skatu vietas, torņi un laukumi. 

Iesniegums ņemts vērā daļēji. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam . Jūsu 
iesniegums ir  daļēji  ņemts vērā. Minētajā 
īpašumā nav paredzēta savrupmāju apbūve, 
atbilstoši teritorijas izmantošanas koncepcijai.  
Publiskās apbūves zonējumā noteiktais atbilst 
pārējiem iesniegumā norādītajiem 
izmantošanas veidiem. 

47.  Veronika Zamarite 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1699 

Sila iela 2, 
Pāvilosta 

64130040006 Mainīt izmantošanas veidu no apbūves uz neapbūvējamo 
zaļumu teritoriju. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā, nosakot zonējumu 
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Lauku zemes, kur pieļaujama iesniegumā 
norādītā izmantošana. 

48.  Vitolds Ozoliņš 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1701 

Saulstari,
Sakas pagasts 

64860100007 Mainīt atļauto izmantošanu uz lauksaimniecības teritoriju ar 
iespēju būvēt viensētu un ar minimālo teritoriju, veicot 
īpašuma sadalīšanu, 3 ha. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot jauno 
teritorijas plānojumu. 

49.  Zita Uzare  17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1702 

Mehāniskās darbnīcas,
Sakas pagasts 

64860030158 Atļaut atdalīt zemes gabalus 0,2 ha platībā nevis 2 ha, kā bija 
Sakas pagasta teritorijas plānojumā. Īpašums atrodas Ulmales 
ciema teritorijā. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Zemes  gabalam „Mehāniskās darbnīcas” 
teritorijā nav mainīts spēkā esošā plānojuma 
risinājumu pamatojums. 

50.  SIA 
„Ziemeļkurzemes 
MRS” 

17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1703 

Akmeņu iela 5,
Pāvilosta 

64130060081 Zemesgabals saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu 
atrodas „Pārējo neapbūvējamo zaļumu teritorijās (ZN‐1). 
Pāvilostas pilsētas dome zemesgabalam ir noteikusi 
izmantošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme. Daļu zemesgabalu iekļaut savrupmāju apbūves teritorijā 
vienas savrupmājas ar saimniecības ēkām būvniecībai. 

Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

51.  Oskars Dzintars 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1704 

Puravi, Vērgales 
pagasts 

64960010006 No lauksaimniecības zemes daļu apmežot.
Zemes robežu plānu pievienot Vērgales pagastā iesniegtajiem 
dokumentiem. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
īpašumiem tiek noteikts zonējums ‐  Lauku 
zeme, kur iespējama teritorijas apmežošana 
atbilstoši meža nozari reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām. 

52.  Aldis Zitmanis 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1706 

Akmeņu iela 2,
Pāvilosta 

64130060003 Pāvilostas pilsētas dome zemesgabalam ir noteikusi 
izmantošanas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme. Zemesgabals saskaņā ar spēkā esošo teritorijas 
plānojumu atrodas „Pārējo neapbūvējamo zaļumu teritorijās 
(ZN‐1). 
Uz zemes nākotnē vēlos celt privātmāju, zemesgabalu sadalīt 
nevēlos. Teritorijas plānojumā daļu zemesgabala iekļaut 
savrupmāju apbūves teritorijā saskaņā ar pievienoto skici. 

Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

53.  Aldis Zitmanis 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1707 

Vētras iela 9,
Pāvilosta 

64130060048 Saglabāt dzīvojamo māju apbūves teritoriju. Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
iesniegums ir ņemts vērā, Jūsu īpašumam 
saglabājot dzīvojamo māju apbūves teritoriju. 

54.  Guntars Precinieks 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1708 

Skaras,
Sakas pagasts 
Labraga kalte 

64860010126
 
64860010035 

Saglabāt spēkā esošo  atļauto izmantošanu – darījumu iestāžu 
teritorijas 2.rinda (JD‐2) un mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijas (MZ) man piederošajos nekustamajos īpašumos. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu priekšlikumi ir  ņemti vērā jaunajā 
teritorijas plānojumā noteikts zonējums ‐  
Publiskās apbūves teritorijas. 

55.  SIA „Rietumu 
zemes” 

17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1709 

Laipnieki, Sakas 
pagasts 
Krastkalni, Sakas 
pagasts 

64860020139
 
64860020136 
 

1) Īpašumam Laipnieki daļai zemesgabala turpmāko 
izmantošanu saglabāt kā savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorijas mežaudžu ielokā (DzS‐m) saskaņā ar klāt 
pievienoto shēmu. Darījumu iestāžu teritorijas minētajā 
zemesgabalā nevēlamies noteikt. 

2) Īpašumam Krastkalni daļai zemesgabala atļauto 
izmantošanu saglabāt kā savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritoriju (DzS‐2) ar atļauto zemesgabala parceles 
minimālo platību 2ha. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi. 
 

56.  Pauls Puķe  17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1710 

Saulieši, Sakas pagasts 64860010015
 

Palielināt zemesgabala zonu ar atļauto izmantošanu kā 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS‐2), saskaņā ar 
pievienoto skici, paredzot atļauto zemesgabala parceles 
minimālo platību 2 ha. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi. 
 

57.  Guna Džeriņa 17.11.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1711 

Eglāji,
Sakas pagasts 

64860010148 Saglabāt šobrīd spēkā esošo atļauto izmantošanu – Darījumu 
iestāžu un jauktas apbūves teritorijas (JD) 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jūsu 
īpašumiem tiek saglabāts lietošanas mērķis 
publiskās apbūves teritorijas. 

58  SIA „Proinvest” 05.12.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1802 

Jaunāķīši,
Jūrāķīši, 
Lielāķīši, 
Mežāķīši, 
Mazāķīši, 
Priežāķīši, 
Smilšāķīši, 
Silāķīši 

Veicot virkni formālās procedūras, lai varētu būvniecību uz 
šiem zemes gabaliem,  ‐ tā bija mūsu izpratne un tiesiskā 
paļāvība saskaņā ar LR likumiem. 
Pamatojoties uz LR Satversmes tiesas spriedumu nr.2010‐56‐03 
ir atzīts spēkā neesošs sakas pagasta teritorijas plānojums daļā, 
kas attiecas uz minētajiem mūsu īpašumiem. Gadījumā, ja ir 
liegta būvniecība, kas atļauta ar būvatļauju, mēs cietīsim 
ievērojamus zaudējumus. 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Minētajiem īpašumiem ir ietvertas meža 
teritorijas, kur, sakarā ar vēsturisko zemes 
dalījuma  struktūru ir atradušās viensētas 
(sīksaimniecības) , būvniecība ir atļauta,  
transformējot  zemi ne lielākā kā kā 3 500 
m2.platībā 

59.  Raimonds Bricis 12.12.2011. 
Nr. PNP/3‐9/11/1822 

Kāsēni
Sakas pagasts 

6480080209 Mainīt lietošanas mērķi no mežsaimniecības uz dalīto 
lietošanas mērķi: mežsaimniecību un apbūvi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Ja Jūsu īpašumā ir vēsturiskās ēku vietas, kas ir 
reģistrētas kadastrā, tad mežu teritorijās ir 
pieļaujama lauku viensētu apbūve. 

60.  Kaspars Auslands 13.12.2011. 
Nr.PNP/3‐9/11/1865 

Lieliļģēni
Sakas pagasts 

64860080182 Mainīt lietošanas mērķi no mežsaimniecības uz daļēju apbūvi 
un mežsaimniecību 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Ja Jūsu īpašumā ir vēsturiskās ēku vietas, kas ir 
reģistrētas kadastrā, tad mežu teritorijās ir 
pieļaujama lauku viensētu apbūve. 

61.  Gertija Žlabe
Jānis Žlabis 

15.12.2011. 
Nr.PNP/3‐9/11/1881 

Jurjēni,
Sakas pagasts 

64860080185 Noteikt tādu zemes lietošanas mērķi, lai apbūves teritorijā 
varētu būvēt lauku viensētu 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Ja Jūsu īpašumā ir vēsturiskās ēku vietas, kas ir 
reģistrētas kadastrā, tad mežu teritorijās ir 
pieļaujama lauku viensētu apbūve. 

62.  Henrijs Ozoliņš 15.12.2011. 
Nr.PNP/3‐9/11/1887 

Asari
Sakas pagasts 

64860080152  Iekļaut apbūves teritorijā, lai varētu veikt apbūvi – lauku 
viensētu 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Ja Jūsu īpašumā ir vēsturiskās ēku vietas, kas ir 
reģistrētas kadastrā, tad mežu teritorijās ir 
pieļaujama lauku viensētu apbūve. 

63.  Kaspars Auslands 15.12.2011. 
Nr.PNP/3‐9/11/1888 

Lieliļģēni
Sakas pagasts 

64860080182 Iekļaut apbūves teritorijā, lai varētu teikt apbūvi – lauku 
viensētu 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Ja Jūsu īpašumā ir vēsturiskās ēku vietas, kas ir 
reģistrētas kadastrā, tad mežu teritorijās ir 
pieļaujama lauku viensētu apbūve. 

64.  Valija Kļaviņa 15.12.2011. 
Nr.PNP/3‐9/11/1884 

Lēziņi 64860060024 Iecere izvietot vēja ģeneratoru, bet pašreizējā izmantošana ir 
lauksaimniecības zeme, kas liedz uzstādīt vēja ģeneratorus 

Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki 
(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai uzsākts 
detālplānojums, vai izsniegta būvatļauja), bet 
jaunu vēja parku izbūve nav paredzēta( skatīt 
Paskaidrojuma raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi 
teritorijas plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 
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65.  Rudīte Bērziņa 08.02.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/9‐B 

Ūdensrozes
Vērgales pagasts 

64960010268 Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība  Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums ir noteikts kā   Lauku zemes, 
kur atbilstoši meža nozari reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām iespējama 
apmežošana. 

66.  Jānis Visvaldis 
Ķeiselis 

06.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/20‐K 

Baltiņi
Vērgales pagasts 

64960010033 Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums ir noteikts kā   Lauku zemes, 
kur atbilstoši meža nozari reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām iespējama 
apmežošana. 

67.  Lonija Grebzde 07.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/22‐G 

Gulēni
Indrāni, 
Vērgales pagasts 

64960010334
64960010335 
64960010336 

Paredzēt kā zemes lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

68.  Jānis Limbergs 08.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/24‐L 

Stādi
Vērgales pagasts 

64960010318 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku zemes. 

69.  Andris Iesalnieks 12.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/25‐I 

Zābri
Vērgales pagasts 

64960010080
64960010332 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku zemes. 

70.  Miervaldis Gudevics 12.03.2012. 
Nr.PNP/3‐13/12/365 

Silmači
Sakas pagasts 

64860150060 Mainīt no apbūves uz dalīto lietošanas mērķi – dzīvojamo māju 
apbūve un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 
zeme. Zemes platība NĪLM kodam 1201 līdz 600 m2 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku 
zemes. Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves izveidei nepieciešamā teritorija 
saskaņā ar apbūves noteikumu priekšlikumu 
netiek ierobežota.  

71.  Māris Sils  16.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/30‐s 

Viesturi
Vērgales pagasts 

64960040189 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

10/10 133



72.  Gints Roiāns 16.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/31‐R 

Ķirsīši 
Vērgales pagasts 

64960020028
64960020030 
64960020041 

Paredzēt lauksaimniecības vajadzībām izmantojamu zemju 
struktūru 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

73.  Dzintra Zelģe 16.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/ 

Zīriņi, 
Vērgales pagasts 

64960010145 Paredzēt lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

74.  Ārija Valda 
Pumpure 

19.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/32P 

Šķilas
Vērgales pagasts 

64960010240 Paredzēt lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

75.  Mārīte Arāja 19.03.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/412 

Saulītes
Sakas pagasts 

64860100020
64860100021 

Izmainīt zemes lietošanas veidu no apbūves uz 
lauksaimniecisko 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

76.  Žanis Glezeris 19.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/33‐G 

Upeslīči,
Uplejas, 
Vērgales pagasts 

64960010044
64960010053 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

77.  Viktors Bikše 26.03.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/14 

Vītoli
Sakas pag. 

64860090040 Mainīt no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

78.  Dace Vārna 27.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/35‐V 

Parki
Vērgales pag. 

64960040132 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes.. 
Saskaņā ar atsevišķu  iesniegumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu pašvaldība to  var izskatīt  
kā dalīto lietošanas mērķi, daļai īpašuma 
pielietojot nodokļu atlaides. 

79.  Ainars Bērziņš 28.03.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/15 

Pumpuri,
Baltgaļi 
Sakas pag. 

64860050062
64860090193 

Mainīt nekustamā īpašuma mērķi  no apbūves uz 
lauksaimniecības zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

80.  Ārijs Giezeris 28.03.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/36‐G 

Pārvārti, 
Vērgales pag. 

64960010148 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
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priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

81.  Ausma Vinklere 29.03.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/16 

Lejaskalni
Sakas pag. 

64860050061 Mainīt nekustamā īpašuma mērķi  no apbūves uz 
lauksaimniecības zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

82.  Laimonis Sils 02.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/37‐S 

Turaidas
Vērgales pag. 

64960040141 – daļa 
no šī kadastra – ap 
dzīvojamās mājas 
zemes gabalu 0.555 
ha platībā 

Pirmo zemes vienību paredzēt kā zemi lauksaimniecības 
vajadzībām 

Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. Gadam. 
 Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā iepriekšējā 
teritorijas plānojuma  lietošanas mērķis , bet pie 
nodokļa aprēķina pašvaldība to  var izskatīt  kā 
dalīto lietošanas mērķi, daļai īpašuma pielietojot 
nodokļu atlaides. 

83.  Indra Ziemele 03.04.2012.. 
Nr.SNP/3‐9/12/18 

Baltnieki,
Sakas pag. 

64860090212 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes.. 
Saskaņā ar atsevišķu  iesniegumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu pašvaldība to  var izskatīt  
kā dalīto lietošanas mērķi, daļai īpašuma 
pielietojot nodokļu atlaides. 

84.  Gita Jostmane 04.04.2012.. 
Nr.SNP/3‐9/12/19 

Atmatas
Ulmale, Sakas pag. 

64860020235 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes 

85.  Jāzeps Jancis 04.04.2012.. 
Nr.SNP/3‐9/12/20 

Zālītes
Ulmale, Sakas pag. 

64860020009 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. Jūsu 
īpašumam „Zāļites” ir noteikts zonējums ‐ Lauku 
zemes Ulmales ciema teritorijā. 

86.  Edmunds Mārtiņš 
Vinklers 

05.04.2012.. 
Nr.SNP/3‐9/12/21 

Kalnarāji
Sakas pag. 

64860090058 Mainīt no apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. Jūsu 
īpašumam „Kalnāji” ir noteikts mērķis  Lauku 
zemes Sakas ciema teritorijā. 

87 
(86A) 

Arvis Niedra 10.04.2012. 
Nr.SPP/3‐9/22 

Ķesteri
Sakas pag. 

64860090197 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
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priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

88. 
(86B) 

Emīls Harijs 
Grundmanis 

10.04.2012. 
Nr.SPP/3‐9/23 

Sproģi,
Sakas pag. 

64860090174 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

89.  Modris Bibis 11.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/44‐B 

Vītoli
Vītolgranti 
Vērgales pag. 

64960010270
64960010178 

Paredzēt zemi kā lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes 

90.  Jānis Treibahs 11.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/41‐T 

Ziemupes Treibahi 64960010251 Zemi paredzēt kā lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

91.  Sandra Lapinska 11.04.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/561 

Malduguns iela 1, 
Pāvilosta 

64130040027 Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūta 
dzīvojamo māju apbūve 

Iesniegums nav atbalstīts ,  jo neattiecas uz 
teritorijas plānojuma izstrādi. Jums jāvēršas 
pašvaldībā ar iesniegumu piešķirt 
zemesgabalam neapgūtas apbūves zemes 
statusu, par ko pašvaldība pieņem lēmumu 
atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem  
kritērijiem. 

92.  Egils Lapinskis 11.04.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/562 

Malduguns iela 2A
Pāvilosta 

64130040040 Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz  
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

Iesniegums nav atbalstīts.  Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, nav mainīts teritorijas izmantošanas 
risinājumu pamatojums. 

93.  Aina Leontīne 
Bērziņa 

11.04.2012.. 
Nr.SNP/3‐9/12/15 

Avotiņi
Sakas pag. 

64860050037 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

94.  Ilmārs Rudzītis 12.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/26 

Senči
Sakas pag. 

64860090093 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

95.  Aivars Linards 
Gāliņš 

12.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/26 

Dziedātāji
Sakas pag. 

64860090211 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
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gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 
96.  Rozālija Kitija 

Rimkus 
13.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/44‐R 

Mantenieki
Vērgales pag. 

64960010281 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

97.  Māris Ernests Bražis 16.04.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/584 

Kaķenieki
Sakas pag. 

64860050028
64860050024 
64860050023 

Mainīt atļauto izmantošanu uz lauksaimniecības teritoriju Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

98.  Vitolds Ozoliņš 16.04.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/585 

Saulstari
Sakas pag. 

64860050147 Mainīt atļauto izmantošanu uz lauksaimniecības teritoriju Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

99.  Andris Rozenbergs 17.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/28 

Dravnieki
Sakas pag. 

64860050055 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes.. 

100.  Zigurds Kārlis 
Pētersons 

18.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/29 

Plāteri
Sakas pag. 

64860090065
64860090066 

No apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

101.  Silvija Arāja 18.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/30 

Selgas
Sakas pag. 

64860090014 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

102.  Lienīte Rozenberga 18.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/31 

Kalnenieki
Sakas pag. 

64860100008 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

103.  Jānis Cielava 19.04.2012.. 
Nr.PNP/3‐9/12/616 

Vincumi
Gausēni 
 
 
 
 
 
 
 
 

64960050091
64960010039 
64960010040 
64960020009 
64960020009 
64960020059 
64960050010 
64960050011 
64960050024 
64960050188 

Mainīt zemes lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zeme Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur atbilstoši 
meža nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ir iespējama apmežošana. 
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Mazstūrīši 
Ratnieki 
Stabulnieki 

64960050238
64960050273 
64960010032 
64960050022 
64960050284 

104.  Pāvilostas 
iedzīvotāji 

24.04.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/ 

Pāvilosta Pārskatīt jautājumu par zemes zonējumu Pāvilostā un , līdz ar 
to kadastrālās vērtības atšķirību. Būtu  vēlams lai Vecās 
Pāvilostas daļas zemes kadastrālā vērtība nebūtu augstāka kā 
jaunās Pāvilostas daļā. 

Iesniegums nav  atbalstīts. Kadastrālo vērtību 
zonējuma izstrāde nenotiek  teritorijas 
plānojuma izstrādes ietvaros, bet ir atsevišķa 
procedūra. 

105.  Dzintars Cebris 24.04.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/646 

Viļņu iela 13, 
Pāvilosta 

64130010193 Pieder ½ domājamā daļa no kopīpašuma, kura  platība ir 1200 
m2. Lūdzu veikt grozījumus apbūves noteikumos, lai varētu 
veikt īpašuma reālu sadali. 

Iesniegums nav  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, kas attiecas uz īpašumu Viļņu ielā 
13, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma apbūves noteikumi, t.i. vēsturiski 
izveidojusies īpašumu struktūra, t.i.  ir īpašumi, 
kas mazāki par 900 m2.( teritorija atrodas 
Pāvilostas novada nozīmes kultūras pieminekļa 
teritorijā ‐  Pāvilostas pilsētas vēsturiskajā 
centrā).  

106.  Maruta Vasiļevska 24.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/32 

Vārpas
Sakas pag. 

64860090188 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

107.  Gatis Brēdiķis, Raitis 
Brēdiķis, Arlons 
Brēdiķis 

24.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/33 

Kaimiņi
Ziemupe, Vērgales 
pag. 

64960010042 Apstiprināt lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme. Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

108.  Gatis Brēdiķis 24.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/34 

Stumbrenieki
Ziemupe, Vērgales 
pag. 

64960010157 Apstiprināt lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

109.  Olga Nelsone 24.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/35 

Jaunkukaiņi
Ziemupe, Vērgales 
pag. 

64960010015 Apstiprināt lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

110.  Sofija Dukaiska 24.04.2012.. 
Nr.SPP/3‐9/12/36 

Līči
Sakas pag. 

64860090035 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
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gabala  zonējums  ir  Lauku zemes.. 
111.  Imans Aploks 25.04.2012. 

Nr.VPP/3‐9/12/53‐A 
Vērgales Eglāji 64960040439 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 

pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 
Iesniegumā norādītais kadastrs atrodas Vērgales 
ciema teritorijā.   
 

112.  Valdis Vītoliņš 25.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/54‐V 

Ausekļi
Vērgales pag. 

64960040028 0,2 ha platībā noteikt apbūves zemes statusus (uz zemes 
atrodas māja un saimniecības ēka); 0,3 ha platībā noteikt 
lauksaimniecības zemes statusus. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 
 

113.  Rudīte Bērziņa 25.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/55‐B 

Lāčplēši
Vērgales pag. 

64960040008 0,1 ha platībā noteikt apbūves zemes statusus (uz zemes 
atrodas māja un saimniecības ēka); 0,5 ha platībā noteikt 
lauksaimniecības zemes statusus 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

114.  Velga Freimane 25.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/55‐F 

Liepsalas
Vērgales pag. 

6496040022 Paredzēt kā lauksaimniecībā izmantojamu zemi Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

115.  Mirdza Zērande 27.04.2012.  Dālderi 64960040233 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
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Nr.VPP/3‐9/12/58‐Z  Vērgales pag. 64960040235
64960040238 

pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

116.  Jānis Aploks 27.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/59‐A 

Akācijas
Vērgales pag. 

64960040133
64960040134 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

117.  Arnis Jēkabs Sils 27.04.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/60‐S 

Sarmas
Vērgales pag. 

64960040227 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

118.  Āris Muitnieks 28.04.2012.  Freiberģi
Sakas pag. 

64860090144
64860090146 
 

Saglabāt lauksaimnieciski izmantojamās zemes statusu. Zemes 
vienībai ar kadastra nr. 6460090144 uz kuras atrodas būves, 
ēkām piegulošajai zemei (pagalmam0 noteikt apbūves zemes 
statusus. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

119.  Artis Drēziņš 02.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/61‐D 

„Viļņi”, Vērgales 
pagasts 

64960040007 Atstāt nemainīgus zemes īpašuma lietošanas noteikumus –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
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aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

120.  Arvīds Pirktiņš 02.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/62‐P 

Mežābeles
Vērgales pag. 

64960040011
64960040015 
64960040012 
64960040013 

Paredzēt kā lauksaimniecībā izmantojamu zemi Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

121.  Inga Vērniece 02.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/63‐V 

Dzintari
Vērgales pag. 

64960040223 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

122.  Gurams Goguadze 02.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/38 

Silmales
Ulmale 
Sakas pag. 

64860020014 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

123.  Ilgvars Ausmanis 02.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/39 

Pikteri,
Cīruļu iela 1, Pāvilosta 

64860100033 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

124.  Aivars Arājs 02.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/40 

Treimaņi
Sakas pag. 

6486000199 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

125.  Vilma Dzintra 
Šildere 

02.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/41 

Jotikas
Ulmale 
Sakas pag. 

64860020039
64860020120 
64860030056 

Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības 
zemēm 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

126.  Pēteris Dukaiskis 03.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/42 

Šķūnis
Sakas pag. 

64860090264 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

127.  Inese Pomerance 04.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/64‐P 

Videnieki
Vērgales pag. 

64960040242 0,6 ha platībā noteikt apbūves zemes statusu (uz zemes gabala 
atrodas māja un saimniecības ēkas) ; 6,9 ha platībai noteikt 
lauksaimniecības zemes statusu 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

128.  Argita Ozoliņa 07.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/688 

Rēķi,
Tīrulnieki 
Sakas pag. 

64860050048
64860050049 

Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecības zemi Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

129.  Kārlis Krūmiņš 07.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/689 

Mazlakstīgalas
Skali 
Ķempji 
Vidzemnieki 
Dārzeņi 

64960050192
64960050080 
64960050152 
64960050198 
64960050200 

Noteikt plānoto (atļauto) izmantošanu ‘lauksaimniecības zeme” 
un kā zemes papildu izmantošanas veidu paredzēt „vēja 
ģeneratoru uzstādīšanai” (viena vai divu) 

Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jaunajā teritorijas plānojumā ir izskatītas 
iespējas vēja parku būvniecībai Pāvilostas 
novadā un apstiprināti jau esošie vēju parki 
(teritorijas, kurām ir izstrādāts vai uzsākts 
detālplānojums, vai izsniegta būvatļauja), bet 
jaunu vēja parku izbūve nav paredzēta( skatīt 
Paskaidrojuma raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi 
teritorijas plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

130.  Vija Dunkere 07.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/65‐D 

Dārzi
Vērgales pag. 

64960040063
64960040064 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

131.  Aivars Akerfelds 07.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/66‐A 

Mazgrāveri
Vērgales pag. 

64960070002 Paredzēt 0,5 ha platībā apbūves vajadzībām Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, 
Jūsu īpašumā zemes gabalu minimālā apbūves 
platība saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām 
ir ne mazāka kā  3 ha. 

132.  Laimonis Peterlevičs 08.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/716 

Cīruļu iela 3,
Pāvilosta 

64130060001 Mainīt izmantošanas veidu no apbūves uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu teritorijā  Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. 
Gadam, spēkā esošā plānojuma risinājumu 
pamatojums netiek mainīts un pamatots. 

133.  Modra Peterleviča 08.05.2012.  Dienvidu iela 7 64130060112 Mainīt izmantošanas veidu no apbūves uz lauksaimniecības  Iesniegums nav  atbalstīts.
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Nr.PNP/3‐9/12/717  Pāvilosta zemi Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, netiek mainīts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums 
jūsu īpašuma teritorijai. Vēršoties pašvaldībā ar 
iesniegumu par neapgūta lauku zemes statusa 
piešķiršanu jūsu īpašumam, pašvaldība to 
izvērtēs atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem 
kritērijiem, un, atbilstoši lems par statusa 
piešķiršanu, kas dod iespēju piemērot nodokļa 
atlaidi. 

134.  Zita Uzare  08.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/725 

Mehāniskās darbnīcas
Sakas pag. 

64860030158 Noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme – 1 ha 
lauksaimniecības zemes ( pēc robežu plāna). Atļaut atdalīt 0,2 
ha  zemi ar ēku, kas reāli jau atrodas īpašuma „Jotikas” 
teritorijā 

Iesniegums nav  atbalstīts.
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, netiek mainīts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums 
jūsu īpašuma teritorijai. Vēršoties pašvaldībā ar 
iesniegumu par nodokļa aprēķināšanu jūsu 
īpašumam, pašvaldība to izvērtēs un lems par 
dalītā nodokļa piemērošanu. 

135.  Zita Uzare  08.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/726 

Pīlādzīši
Sakas pag. 

64860030038 Plānot izveidot ugunskura vietas, telšu vietas, automašīnām 
stāvvietas, tualeti 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Īpašumā „Pīlādzīši” plānotais labiekārtojums 
atbilst jaunajā   teritorijas plānojumā noteiktajai 
atļautajai izmantošanai. 

136.  Lita Šildere  08.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/727 

Litas
Sakas pag. 

64860020038 Plānot zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, 
paredzot zemes sadalījumu no 1‐2 ha, ar iespēju katrā zemes 
gabalā veikt viensētas būvniecību, paredzot kopējam zemes 
gabalam 1‐2 nobrauktuves pieslēguma vietas Liepājas – 
Ventspils šosejai 

Iesniegums nav atbalstīts.Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi, jo nav mainīts teritorijas 
izmantošanas pamatojums. 

137.  Ilona Kugane 08.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/732 

Akmeņu iela 2
Pāvilosta 

64130060003 Paredzēt mazstāvu dzīvojamo apbūvi un iespēju sadalīt 
īpašumu, nosakot minimālo platību 1200 m2 

Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
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detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

138.  Amālija Līna 
Gruntmane 

08.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/43 

Jaunbirzes
Sakas pag. 

64860030186 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

139. 
(136A) 

Daina Vagule 08.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/67‐V 

Osvaldi
Vērgales pag. 

64960040003 2,5 ha saglabāt kā lauksaimniecības vajadzībām izmantojamu Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

140.  Jānis Vitrups 09.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/68‐V 

Purenes
Vērgales pag. 

64960040069
64960040070 

Turpmākais lietošanas mērķis ‐ lauksaimniecība Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

141.  Laimdota Vitrupa 09.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/69‐V 

Mazmuiža
Vērgales pag. 

64960010300
64960010299 

Plānotais lietošanas mērķis – lauksaimniecība/ mežsaimniecība Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur atbilstoši 
meža nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ir iespējama apmežošana. 

142.  Raimonds Treibahs 10.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/70‐T 

Kaspari
Vērgales pag. 

64960010085 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības / mežsaimniecības 
vajadzībām 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur atbilstoši 
meža nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ir iespējama apmežošana. 

143.  Larisa Gricuka
Ingrīda Imaka 

15.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/792 

Dzintaru iela 50,
Pāvilosta 

64130020152 Mainīt lietošanas mērķi no patreizējā – zaļumi apbūves 
teritorijā uz mazstāvu dzīvojamo apbūvi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Izstrādājot 
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jauno teritorijas plānojumu, Jūsu iesniegtais 
priekšlikums ņemts vērā. 

144.  Emīls Libkens 16.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/42 

Avotnieki
Dzērves 
Sakas pag. 

64860030064 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

145.  Daiga Enkuzena  16.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/43 

Mazurdzenieki
Sakas pag. 

64860070101 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi. 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

146.  Dzidra Šteinberga 17.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/47 

Aizpori, Sakas pag.
 
Dzidras, sakas pag. 

64860030020
64860090143 

Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi. Īpašuma vienību saglabāt Strantes ciemā. 
No apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

147.  Arnis Ziemelis 17.05.2012. 
Nr.SPP/3‐9/12/48 

Priednieki
Sakas pag. 

64860050047 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecības 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

148.  Ivita Meļķe  18.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/79‐M 

Uzkalniņi,
Uzkalnāji 
Vērgales pag. 

64960030244
64960030245 
64960030509 

Atstāt lauksaimniecības zemes statusu Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

149.  Ēriks Ozoliņš 18.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/80‐O 

Kaijas
Vērgales pag. 

64960010350 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  noteikts kā Lauku zemes. 

150.  Vizma Alseika 18.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/81‐A 

Rītupes
Vērgales pag. 

64960040044 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

151.  Alfrēds Magone 21.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/81‐M 

Magones
Vērgales pag. 

64960010076 Mainīt lietošanas mērķi no lauksaimniecības uz meža zemi ar 
apbūves tiesībām 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
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Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu,  Jūsu zemes gabala  zonējums  ir  
Lauku zemes, kas ietver sevī arī meža zemes, 
kurā atļauta vienas lauku sētas būvniecība 
neatdalot platību lielāku par 3 ha.. 

152.  Gita Glezere‐ Krūsa
Gatis Glezeris 

28.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/87‐K 

Zemzari
Vērgales pag. 

64960010298 Zemes gabala turpmākais lietošanas mērķis ir lauksaimniecība Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku zemes. 

153.  Andis Trofimovs 28.05.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/88‐T 

Veldas
Vērgales pag. 

64960040137
64960040142 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi, jo nav mainījies teritorijas 
plānojuma   risinājumu pamatojums iesniegumā 
norādītajiem kadastriem. 

154.  SIA „Rietumu 
zemes” 

29.05.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/861 

Laipnieki, Sakas pag.
 
 
Krastkalni, Sakas pag. 

64860020139
 
 
64860020136 

Noteikt kā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamu 
teritoriju, kurā atļauts veikt dzīvojamās mājas (ar palīgēkām) 
būvniecību 
Noteikt kā lauksaimniecībā izmantojamu teritoriju, kurā atļauts 
veikt dzīvojamās mājas (ar palīgēkām) būvniecību ar atļauto 
zemes gabala dalījumu platību 2 ha 

Iesniegums daļēji atbalstīts .Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
 Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu,  Jūsu zemes gabala  lietošanas 
mērķis  ir  Lauku zemes, kas ietver sevī arī meža 
zemes, kurā atļauta vienas lauku sētas 
būvniecība. Zemes gabala dalījuma platība, 
saskaņā ar jaunā teritorijas plānojuma 
koncepciju (sk nodaļu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012‐2023. gadam 
Paskaidrojuma raksta 9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam).  nedrīkst būt mazāka par 3 ha.   

155.  Leonīds Rebuks 01.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/877 

Liepavoti
Strante, Sakas pag. 

64860030093 Mainīt lietošanas mērķi no apbūves uz lauksaimniecību Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku zemes.  
 

156.  SIA „Egļu 
mežniecība” 

01.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/878 

Lauki 64860050066 Noteikt ražošanas un tehniskās apbūves teritorija Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. Gadam. Jūsu 
iesniegtais priekšlikums jaunajam teritorijas 
plānojumam ir  ņemts vērā un īpašumam 
„Lauki” ir noteikta ražošanas apbūves teritorija. 
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157.  Ernests Alfreds 
Kopštāls 

06.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/93‐K 

Līdumi
Ziemupe 

64960010295 Pārveidot daļu par meža zemi. Dabā šī platība ir apmežojusies. Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur atbilstoši 
meža nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ir iespējama apmežošana. 

158.  Daina Kopštāle 06.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/94‐K 

Kopštāli
Ziemupe 

64960010397 Pārveidot 1.zemes gabalu par meža zemi. Dabā zeme jau ir 
apmežojusies, kā arī veikti stādīšanas darbi 

Iesniegums atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur atbilstoši 
meža nozari reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ir iespējama apmežošana. 

159.  GRE  06.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/95‐G 

Vērgales pagasts Paredzēt teritorijas plānojumā vēju elektrostaciju izbūves zonas 
saskaņā ar pievienoto skici 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā ir izskatītas iespējas vēja 
parku būvniecībai Pāvilostas novadā un 
apstiprināti jau esošie vēju parki (teritorijas, 
kurām ir izstrādāts vai uzsākts detālplānojums, 
vai izsniegta būvatļauja), bet  jaunu vēja parku 
izbūve nav paredzēta( skatīt Paskaidrojuma 
raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

160.  Zenta Mirdza 
Zikmane 

08.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/96‐Z 

Dārzniecība
Vērgales pag. 

64960050161 Saglabāt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

161.  Sanita Poriņa 08.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/97‐P 

Pērlītes
Vērgales pag. 

64960050135
64960050183 

Saglabāt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

162.  Arnolds Poriņš 08.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/98‐P 

Ceriņi
Vērgales pag. 

64960020033 Saglabāt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  lietošanas mērķis  ir  Lauku zemes. 

163.  Mārtiņš Ceronis 
Šēns 

08.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/100 

Ziemupes Cīruļi 64960010289 Zemi paredzēt lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
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plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

164.  Karina Novikova 08.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/909 

Akmeņu iela 2,
Pāvilosta 

64130060003 Mainīt atļauto izmantošanu uz mazstāvu dzīvojamā apbūve Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

165.  Ilona Kugane 08.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/910 

Akmeņu iela 2,
Pāvilosta 

64130060003 Mainīt atļauto izmantošanu uz mazstāvu dzīvojamā apbūve Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 

166.  Elmārs Šēns 15.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/105‐Š 

Moļi
Vērgales pag. 

64960010290 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

167.  Lora Priedola 15.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/105‐Š 

Pauži
Vērgales pag. 

Rast iespēju atjaunot zvejnieku saimniecību (paredzēt ēku 
atjaunošanu) 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, viensētas apbūve teritorijās ārpus 
ciemiem un krasta kāpu aizsargjoslas atļauta 
nodalot zemes vienības , kas nav mazākas par 
3ha. 

168.  Iveta Balode 20.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/989 

Akmeņu iela 7,
Pāvilosta 

64130040033 Izmainīt atļauto izmantošanas veidu uz mazstāvu dzīvojamā 
apbūve 

Iesniegums daļēji atbalstīts (ar nosacījumiem). 
Pāvilostas novada pašvaldība ir izskatījusi Jūsu 
iesniegto priekšlikumu Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu īpašums atrodas vietā ar īpašiem 
noteikumiem, kur koplietošanas infrastruktūras 
izveidei nepieciešams veikt kopēju 
detālplānojumu visai teritorijai (skatīt 
detālplānojuma teritoriju Pāvilostas pilsētas 
zonējuma kartē). 
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169.  Valdis Kalnozols 26.06.2012.  Saulespļavas
Vēju sētas: Piejūra 

64960010525
64960010356 

Uzsākta detālplānojuma izstrāde, ņemot vērā spēkā esošā 
plānojumā atļauto sabiedrisko, tūrisma un dzīvojamo ēku 
būvniecību. Saglabāt esošos apbūves nosacījumus 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu,  tiks ņemti vērā detālplānojumam 
izsniegtie  nosacījumi.  

170.  Ivars Štokmanis 28.06.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/114‐Š 

Zemdegas
Vērgales pag. 

64960040234 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Jūsu zemes gabalam ir atstāts spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums, 
bet vēršoties pašvaldībā ar lūgumu par  nodokļa 
aprēķina piemērošanu,  pašvaldība to  var 
izskatīt  kā dalīto lietošanas mērķi, daļai 
īpašuma pielietojot nodokļu atlaides. 

171.  Kārlis Donis 29.06.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/1027 

Baltā muiža
Sakas pagasts 

64960030002 Mainīt izmantošanu no apbūves zonas uz lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

172.  SIA „Lenkas Energo” 02.07.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/1033 

Kāpmaļi
Lenkas 

64960050035
64960050240 

Iekļaut Saraiķu ciema teritorijā (īpašumi tiks apvienoti) Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā ir izskatītas iespējas vēja 
parku būvniecībai Pāvilostas novadā un 
apstiprināti jau esošie vēju parki (teritorijas, 
kurām ir izstrādāts vai uzsākts detālplānojums, 
vai izsniegta būvatļauja), bet  jaunu vēja parku 
izbūve nav paredzēta( skatīt Paskaidrojuma 
raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

173.  Andrejs Alfrēds 
Bērmaks 

05.07.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/1057 

Kursas, Vērgales 
pagasts 

64960020012 Sniegt konkrētu informāciju par izstrādāto Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumu saskaņā ar teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 4.pantu, lai varētu izmantot likumā 
noteiktās tiesības un sniegt savus priekšlikumus un iebildumus, 
kā arī vērsties ministrijā ar iesniegumu par teritorijas 
plānojuma pārsūdzēšanu 

Informācija par plānojuma izstrādes gaitu tiek 
nodrošināta, izmantojot Pāvilsotas novada 
mājas lapu, kā ari nodrošinot publikācijas 
laikrakstos, atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” prasībām un ievērojot Teritorijas 
attīstības plānošanas likumā noteikto. 

174.  Dagnija Leja 06.07.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/116‐L 

Zeltiņi
Vērgales pag. 

64960010320 Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
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priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

175.  Liene Dudina 11.07.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/118‐D 

Bubieri
Vērgales pag. 

64960020001 Izvērtēt lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

176.  Andis Sīpols 12.07.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/119‐S 

Stumbri
Vērgales pag. 

64960010345 Izvērtēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

177.  Visvaldis 
Freidenfelds 

20.07.2012. 
Nr.PNP/3‐9/12/1131 

Avotu iela 8
Pāvilosta 

Mainīt teritorijas izmantošanas veidu no dabas pamatnes uz 
apbūves teritoriju 

Iesniegums  nav atbalstīts.  Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi. Jūsu īpašums atrodas 
dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” 
teritorijā. 

178.  Irina Kizenbaha 23.07.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1137 

Klintis,
Ulmale 

64860020066 Iekļaut Ulmales ciemā un/ vai atļaut sadalīt 4 daļās ar tiesībām 
katrā atsevišķajā gabalā celt privātmāju 

Iesniegums  nav atbalstīts.  Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi, kas nevar būt pretrunā 
Aizsargjoslu likumā noteiktajiem 
ierobežojumiem. 

179.  Jānis Kadeģis 24.07.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/125‐K 

Fortūna,
Grāveri, 
Laimiņi, 
Rudzupuķes 

64960010316
64960010314 
64960010403 
64960010317 

Paredzēt kā zemi lauksaimniecības vajadzībām Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
īpašuma  zonējums  ir  Lauku zemes. 

180.  Aivars Sprudzāns 30.07.2012. 
Nr.VPP/3‐9/12/128 

Diždekteri
Vērgales pag. 

64960010117 Ievērtēt kā zemi mežsaimniecības/ lauksaimniecības 
vajadzībām 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

181.  SIA „Oms”  13.08.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1249 

Salienas dzirnavas 64860110008 Paredzēt iespēju uzstrādīt divas vēja elektrostacijas ar jaudu 0.8 
mW 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā ir izskatītas iespējas vēja 
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parku būvniecībai Pāvilostas novadā un 
apstiprināti jau esošie vēju parki (teritorijas, 
kurām ir izstrādāts vai uzsākts detālplānojums, 
vai izsniegta būvatļauja), bet  jaunu vēja parku 
izbūve nav paredzēta( skatīt Paskaidrojuma 
raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

182.  SIA „Deglavparks” 15.08.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1258 

Sporta iela 6
Pāvilosta 

64130020063 Uz īpašuma izmantošanas veidu, kas paredz viesnīcu, viesu 
namu vai kempinga vajadzībām 

Iesniegums daļēji atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā jūsu īpašumā tiek 
paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve ar 
īpašiem noteikumiem, bet netiek paredzēts 
kempings. 

183.  GRE birojs Latvijā 23.08.2012. 
Nr. PNP/3‐9/12/1305 

Vērgales pagasts Papildināt 04.06.2012. g. Iesnieguma pielikumā  paredzētās 
Vērgales pagasta zonas par atļautām vēja spēkstaciju izbūvei. 

Iesniegums nav atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. Jaunajā 
teritorijas plānojumā ir izskatītas iespējas vēja 
parku būvniecībai Pāvilostas novadā un 
apstiprināti jau esošie vēju parki (teritorijas, 
kurām ir izstrādāts vai uzsākts detālplānojums, 
vai izsniegta būvatļauja), bet  jaunu vēja parku 
izbūve nav paredzēta( skatīt Paskaidrojuma 
raksta nodaļu  9.2. Apsvērumi teritorijas 
plānojumam nodaļā Jaunās attīstības 
mezgluvietas lauku teritorijā 
(1)Vēja parku areāli). 

184.  Daina Vītola 30.08.2012. 
Nr. VPP/3‐9/12/147‐V 

Kūlnieki,
Vērgales pagasts 

6496010156 Mainīt zemes lietošanas mērķi uz lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

185.  Ilgvars Bethers 03.09.2012. 
Nr. VPP/3‐9/12/148‐B 

Kalnenieki
Vērgales pagasts 

Zemi paredzēt kā lauksaimniecības vajadzībām P Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes. 

186.  Malcolm Peter Dent 06.09.2012. 
Nr. SPP/3‐9/12/1260 

Mežmalas,
Sakas pagasts 

64860050082 Mainīt lietošanas mērķi no ražošanas un tehniskās apbūves 
teritorijas uz individuālo apbūvi 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam un Jūsu zemes 
gabala  zonējums  ir  Lauku zemes, kur 
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iespējama viensētas būvniecība.  
187.  Māris Smiltnieks 10.09.2012.  

Nr. PNP/3‐9/12/1390 
Brīvības iela 35,
Pāvilosta 

64130020298 Pārskatīt noteiktās būvlaides Torņa un Brīvības ielām. 
Saglabājot vēsturisko kvartālu  apbūves principu arī šajā 
Pāvilostas daļā, novietojot plānoto apbūvi uz ielu sarkanajām 
līnijām. 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek ņemti vērā Jūsu ierosinājumi  
saglabāt vēsturisko pieeju  kvartālu apbūvei 
jaunajam teritorijas plānojumam. Ielu sarkanās 
līnijas sakrīt ar būvlaides līniju. 

188.  Jānis Zīle  17.09.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1427 

Kļaviņas ?? Mainīt no savrupmāju apbūves teritoriju uz Ražošanas apbūves 
teritoriju 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek mainīts teritorijas izmantošanas 
veids no savrupmāju apbūves teritorijas uz 
ražošanas apbūve teritoriju. 

189.  Astrīda Kokale 24.09.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1471 

Silmalas
Pumpuri 
Zeltmaļi 

64960050268
64960050074 
64960050269 

Saglabāt Saraiķu ciema teritorijas robežās, kā tas ir pašlaik 
spēkā Vērgales pagasta teritorijas plānojumā. Iepriekš minētie 
zemes gabali paredzēti apbūvei saskaņā ar esošo plānojumu – 
retinātas dzīvojamās apbūves un rekreācijas teritorija. 

Priekšlikums tika iesniegts laikā, kad 1. 
Redakcijas sagatavošanai priekšlikumi jau bija 
izskatīti novada Domē. Priekšlikums tiks 
apspriests un izskatīts 1. Redakcija sabiedriskās 
apspriešanas ietvaros. 

190.  Astrīda Kokale 24.09.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1472 

Lapiņas
Putas 
Buki 
Svēteļi 

64960050037
64960050058 
64960050044 
64960020047 

Iekļaut plānotajā  Saraiķu ciema teritorijā. Zemesgabalos 
Lapiņas un Putas ir likumīgi uzbūvētas un zemesgrāmatā 
reģistrētas 6 jaunbūves ar spēkā esošām būvatļaujām. Vēl 
astoņiem zemesgabaliem pievilkti kabeļu un uzstādīti elektrības 
skaitītāji. 

Priekšlikums tika iesniegts laikā, kad 1. 
Redakcijas sagatavošanai priekšlikumi jau bija 
izskatīti novada Domē. Priekšlikums tiks 
apspriests un izskatīts 1. Redakcija sabiedriskās 
apspriešanas ietvaros. 

191.  Vitālijs Kokalis 24.09.2012.  
Nr. PNP/3‐9/12/1473 

Stāvkrasti 64860020251 Saglabāt zemesgabalu Ulmales ciema robežās, jo uz 
zemesgabala atrodas trīs jaunbūves, kuras reģistrētas 
zemesgrāmatā un pašlaik ir spēkā būvatļauja. 

Iesniegums  atbalstīts. Pāvilostas novada 
pašvaldība ir izskatījusi Jūsu iesniegto 
priekšlikumu Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumam 2012.‐ 2024. gadam. 
Izstrādājot jauno Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu, tiek saglabāti iepriekšējā teritorijas 
plānojuma risinājumi. Jūsu īpašums „Stāvkrasti” 
tiek saglabāts Ulmales ciemata robežās. 
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