
PIELIKUMS Nr.2
Pāvilostas novada domes

30.04.2013. sēdes protokolam Nr. 10., 1.§

Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam pilnveidoto redakciju

Nr.

Par plānojuma 
izstrādāšanas 
nosacījumiem 
pieprasījuma 

vēstules nosūtītas

Informācija par 
atzinuma saņemšanu Atzinums Izvērtējums Plānojuma izstrādātāja komentārs

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. A/S „Sadales tīkls” 04.04.2013. 

Nr.30K140-02.04/323 
uz 01.03.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/1032-6
Saņemts:
08.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/676

Izvērtējot iesniegtos materiālus, nav iebildumu pret izstrādāto 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012-2024.gadam 
pilnveidoto redakciju.

2. LR Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija

04.04.2013. Nr.05-
06/714 uz 
01.03.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/1032-2
Saņemts:
08.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/698

Inspekcijai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā nav 
iebildumu pret Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012-
2024.gadam pilnveidoto redakciju.

3. LR Veselības 
ministrija, 
Veselības 
inspekcija

10.04.2013. Nr.570 
uz 01.03.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/1032-30
Saņemts:
15.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/750/ 
Saņemts:
19.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/797 

Ar nosacījumiem TP III daļa: „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” sadaļā 3.9. Vispārīgas prasības teritoriju 
inženiertehniskajai apgādei 263. punktā ar tekstu: Lokālās 
ūdens ieguves vietas nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem, tajā skaitā no 
kaimiņu zemes vienībām novietotajiem veikt korekcijas, 
nosakot prasību maksimāli attālināt grodu un cauruļakas no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem…. Inspekcija lūdz 
ņemt vērā, ka ūdens ņemšanas vietas aizsargātības 
nodrošināšanai visā ekspluatācijas laikā, precīzu 

Saskaņā ar 2004.gada 20.janvāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” 5. Punktā noteikto,  Ap 
akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai  
dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām  
individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas),  
aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un  
novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
Līdz ar to atzinumā minēto tiesisko regulējumu nevar 
attiecināt uz akām, urbumiem vai avotiem, kuri tiek 
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bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķiniem un noteiktajam 
attālumam 10 m nav juridiska pamatojuma, tas ir arī pretrunā 
PVO Rekomendācijām par dzeramā ūdens kvalitāti, kuri nosaka 
grunts aku izvietošanai prasību ievērot nepieciešamo distanci 
līdz piesārņojuma avotiem, tādiem kā izsmeļamās bedres vai 
dzīvnieku uzturēšanās vietas, ideāli ievērojot piesārņojuma 
filtrācijas ilgumu līdz ūdens ņemšanas vietai. Saskaņā ar 
20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodiku”7.2.1. punkta 
prasībām gruntsūdens horizontam bakterioloģisko aizsargjoslu 
ap ūdens ņemšanas vietām aprēķina ar nosacījumu, lai ūdens 
dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens ņemšanas vietai 
mikroorganismu izdzīvošana slaiks nepārsniegtu 400 
diennaktis.

izmantoti individuālajai ūdens ieguvei.

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

16.04.2013. 
Nr. 4-6/817 
(uz 10.04.2013. 
Nr.PNP/ 3-9/13/1032-
47)
Saņemts:
19.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/424

Nosūtītā informācija par tās īpašumā esošajiem objektiem 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā un to 
aizsargjoslām ir pilnībā iestrādāta Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012-2024.gadam pilnveidotā redakcijā.

5. SIA „Lattelekom” 16.04.2013. 
Nr. 5799-1
(uz 10.04.2013. 
Nr.PNP/ 3-9/13/1032-
42)
Saņemts:
19.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/805

Izstrādātajā novada teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā daļā 
SIA Lattelekom elektronisko sakaru komunikāciju aizsargjoslas 
nav attēlotas, ņemot vērā kartogrāfiskā materiāla mērogu. 

6. Kurzemes 
plānošanas reģiona 
administrācija

22.04.2013. 
Nr.6-1/18/13
(uz 10.04.2013. Nr. 3-
9/13/1032-36)
Saņemts:
24.04.2013. Nr. 
PNP/3-9/13/843

Kurzemes plānošanas reģionam nav iebildumu pret sagatavoto 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012-2024.gadam 
pilnveidoto redakciju.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 2



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; VZD – Valsts zemes dienests; TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
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