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I Daļa  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. IEVADS 

 
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā 
īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojums izstrādāts pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra 
noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, saskaņā 
ar Pāvilostas novada domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Pāvilostas 
novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu 2008.- 2020. gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā- teritorijas plānojums), 
pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 24. novembra lēmumu (protokols 
Nr. 15., 23.§) „Par detālplānojuma izstrādi”, apstiprināto Darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 
003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008) , Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, darba uzdevumā minēto valsts, pašvaldību un uzņēmējsabiedrību nosacījumiem 
detālplānojuma izstrādei u.c. LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  
 
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā 
īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojums izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 17.jūnijā noslēgto līgumu par 
detālplānojuma izstrādāšanas un finansēšanas kārtību Nr.6. 
Detālplānojuma izstrādē jāņem vērā arī virkne starptautiskie un Latvijas attīstības 
stratēģiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas veidošanas principi ir būtiski ikvienas 
konkrētas teritorijas telpiskajā plānošanā, ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības 
veicināšanai. Starptautiskie dokumenti izmantojami plānošanā kā vadlīnijas, kas skar 
vides plānošanu un dzīves telpas attīstību. 
 
ANO un ES valstis ir vienojušās par ilgtspējīgas attīstības modeli kā atbildi uz globālo 
pārmaiņu procesu.  
Pāvilostas novada un Pāvilostas pilsētas teritoriju caurvij neskartas, aizsargājamas un 
vērtīgās dabas ainavas. Teritorijas attīstība Baltijas jūras piekrastē cieši saistīta ar vēja 
erozijas procesiem un piekrastes meţu aizsargfunkcijām. Apdzīvojuma struktūra Baltijas 
jūras piekrastē veido Latvijai raksturīgu izkliedētu telpiskās apbūves mozaīku. Jūras 
piekrastes ainaviskās vides dabiskums ir savdabīgs attīstības potenciāls Pāvilostas 
pilsētas apbūves struktūras pilnveidošanai, atpūtai, rekreācijai un tūrisma infrastruktūras 
attīstībai.  
 
Lai paaugstinātu dzīves vides kvalitāti un iedzīvotāju labklājību, jānodrošina līdzsvarota 
un sabalansēta apdzīvojuma struktūras attīstība, akcentējot kultūrvēsturiskās vides 
atšķirības. Kultūrvēsturiskās vides vērtības un dabas daudzveidība ir nozīmīgs Latvijas 
konkurētspējas resurss. 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikti valsts un sabiedrības tālākus uzdevumi 
ceļā uz vienotu mērķi- līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. 



Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kad. Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kad. Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, detālplānojums    

 

7 
 

Latvijas integrētās attīstības stratēģiskais mērķis (nacionālās intereses) ir dzīves 
kvalitāte, kas ietver trīs pozīcijas: labklājība (plašākā nozīmē), drošība un ilgtspējīga 
(mūsdienu paaudze dzīvo un rada iespēju dzīvot turpmākām paaudzēm. 
Latvijas izaugsmes modeļa pamats ir uz cilvēku centrēta pieeja (cilvēks pirmajā vietā). 
Izaugsmes resurss ir zināšanas, gudrība un prasme tās pielietot.  
Izaugsmes scenārijs ir nepārtraukta, ātra un visos līmeņos sabalansēta attīstība, 
izmantojot salīdzinošās priekšrocības, īstenojot saskaņotas prioritātes un darbības, 
akcentējot valstī vienotus attīstības virzienus.  

    
Teritorijas attīstības plānošanas likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota 
tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 
teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. 
 
Likumā ietvertā ilgtspējīgas attīstības principa ievērošana nozīmē, ka teritoriju plāno, lai 
saglabātu un veidotu  esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas 
un kultūras mantojuma attīstību. Ilgtspējīgas attīstības principam piemīt izteikta uz nākotni 
vērsta darbība - tam jāaizstāv nākamo paaudţu tiesības uz resursu pieejamību. 
Atklātības principa ievērošana nozīmē, ka teritorijas plānošanā un dokumentu izstrādē 
iesaista sabiedrību un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. Ar 
sabiedrības līdzdalību Teritorijas attīstības plānošanas likuma izpratnē tiek saprasts, ka 
ikviena fiziska un juridiska persona, kam ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un 
sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem var piedalīties to 
sabiedriskajā apspriešanā, izteikt, aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus. 
Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiņā iesniegt rakstveida 
priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumu un saņemt rakstveida atbildi par to. 
Pēctecības principa ievērošana nozīmē, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to 
īstenošanas praksi. 
Vienlīdzīgu iespēju principa ievērošana nozīmē, ka nozaru un teritoriālās, kā arī 
privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt 
attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību.  
Nepārtrauktības principa ievērošana nozīmē, ka teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, 
elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, 
vajadzības un iespējamos risinājumus.  
Integrētās pieejas principa ievērošana nozīmē, ka ekonomiskie, kultūras, sociālie un 
vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju 
attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, 
un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme u apkārtējām teritorijām un vidi. 
Daudzveidības principa ievērošana nozīmē, ka teritorijas attīstību plāno ņemot vērā 
dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu saimnieciskās darbības daudzveidību. 
Savstarpējās saskaņošanas principa ievērošana nozīmē, ka teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos noteikto.  
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2. DETĀLPLĀNOJUMA PAMATOJUMS UN 
DARBA MĒRĶIS 

 
2.1. Detālplānojuma pamatojums 
2.1.1. Pāvilostas  novada domes 24.11.2011. lēmums (protokols Nr. 15., 23§) „Par 
detālplānojuma izstrādi”; 
2.1.2. Pāvilostas novada domes 24.09.2009. saistošo noteikumu Nr.9 „Pāvilostas novada 
Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.- 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” prasību ievērošana.  
2.1.3. LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi. 
2.2. Detālplānojuma darba mērķis 
Zemes gabalu Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 
(kadastra Nr. 6413 003 0008) , Pāvilostā, Pāvilostas novadā sadalīšana apbūves zemes 
gabalos dzīvojamo māju būvniecībai.  
 
Detālplānojums- detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru 
izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanas un apbūves 
parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robeţas un aprobeţojumus. 
Detālplānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā 
paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobeţojumus, nosakot prasības katras 
zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. 
Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību 
sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un, ja 
normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 
Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  
 

3. Detālplānojuma teritorijas platība. 

Saskaņā ar Darba uzdevumu detālplānojuma teritorijas platība ir 6250 kv.m.  
Detālplānojuma teritorijā iekļauti divi nekustamie īpašumi: 
3.1. Zaļkalna ielā 1B (292 kv.m platībā) un  
3.2. Zaļkalna ielā 3 (5958 kv.m platībā).  
 

4. DETĀLPLĀNOJUMA DARBA UZDEVUMI. 

 
4.1. Izstrādājot detālplānojumu, ievērot Pāvilostas novada domes 2009.gada 24. 
septembra  saistošo noteikumu Nr.9 „Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojuma 2008.- 2020. gadam grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības.  
 
4.2. ievērot Darba uzdevumā noteikto institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei; 
 
4.3. precizēt konkrētās prasības katram zemes gabalam- plānotā (atļautā) izmantošana, 
ierobeţojumi u.c. 
 
4.4. detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības (maksimālo 
apbūves blīvumu, intensitāti un brīvās (zaļās) teritorijas rādītājus u.tml.); 
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4.5. precizēt visu veidu aizsargjoslas un nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 
aprobeţojumus. 
 
4.6. precizēt ielu sarkanās līnijas un inţenierkomunikāciju koridorus, plānoto ielu profilus. 
 
4.7. plānot teritorijas apbūvei nepieciešamās inţeniertehniskās apgādes būves, t.sk. 
inţenierkomunikācijas. 
 
4.8. izstrādāt prasības ēku un būvju izvietojumam, arhitektoniskajam risinājumam u.tml. 
 
4.9. citus nosacījumus, kas detalizē un precizē Pāvilostas novada domes 24.09.2009. 
saistošo noteikumu Nr.9 „Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 
2008.- 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.  
 
4.10. organizēt detālplānojuma izstrādi un sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar LR 
Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 
 

5. Institūcijas, kurām pieprasīti un saľemti nosacījumi 
detālplānojuma izstrādei 

5.1.Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde 12.12.2011. Nr. 1.2/295 
 
5.2.Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles daļa 09.12.2011. Nr. 200. 
 
5.3.Valsts zemes dienests 01.12.2012.Nr.20-07/4254 
 
5.4.Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģions 14.12.2011. Nr. 30R4A0-
02.04/2194 
 
5.5.SIA „Lattelekom” 08.02.2012. Nr. 2308 
 
5.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 
1.daļa. 06.12.2011. Nr. 22/12.1-322 
 
5.7.  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012. 
 
  

6. Darba uzdevumā minēto institūciju prasības 
detālplānojuma izstrādei 

 
6.1. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde 12.12.2011. Nr. 1.2/295: 
 
6.1.1.atzīmēt nekustamo īpašumu lietošanas tiesību apgrūtinājumus un Pāvilostas 
pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobeţojumus; 
6.1.2. Plānot ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pieslēgumus pilsētas 
ūdenssaimniecības sistēmai un ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas un 
aprobeţojumus ar nosacījumu, ka paredzēto darbību rezultātā nedrīkst pasliktināties 
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nekustamo īpašumu, ūdensnoteku ūdens kvalitātes un robeţojoša Zaļkalnu meţa vides 
stāvoklis; 
6.1.3. Plānot ēku un būvju izvietojumu un to iederību  Upesmuiţas un Zaļkalna meţa 
ainavā; 
6.1.4. atzīmēt saglabātās dabiskās pļavas, plānotās ēkas un būves, 
inţenierkomunikāciju tīklus un būves ar to aprobeţojumiem un aizsargjoslām, un 
plānot saglabāto dabisko pļavu un apgrūtināto teritoriju apsaimniekošanas 
pasākumus. 
 
6.2. Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles daļa 09.12.2011. Nr. 200. 
 
6.2.1.Raksturot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Notekūdeņu novadīšanas vietu 
atzīmēt teritorijas detālplānojumā; 
 
6.2.2. Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un 
atsevišķu tīklu elementiem un paredzēt cilvēku aizsardzības prasību ievērošanu tajās 
atbilstoši 10.10.2006. MK noteikumiem Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”; 
6.2.3. Inţenierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot atbilstoši 28.12.2004. MK 
noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”; 
6.2.4.  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 insolācijas ne īsāka par 
2,5 stundām dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim; 
6.2.5. Ceļu satiksmi plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robeţlielumi apbūves 
teritorijās atbilstoši 13.07.2004.Mk noteikumiem Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība”; 
6.2.6. Paredzēt teritorijas apzaļumošanu, labiekārtošanu. Noteikt sadzīves atkritumu 
konteineru laukumu vietas. 
 
6.3.Valsts zemes dienests 01.12.2012.Nr.20-07/4254: 
 
6.3.1.Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
telpiskos datus; 
6.3.2. .Detālplānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas esošo objektu 
aizsargjoslas, tai skaitā objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, 
kas atrodas detālplānojuma teritorijas robeţās; 
6.3.3. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robeţas grafiski  attēlo kā 
daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 2. pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. 
Apgrūtināto teritoriju robeţas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta 
aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 
 
6.4.Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģions 14.12.2011. Nr. 30R4A0-
02.04/2194: 
 
6.4.1. Uz nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā neatrodas AS „Sadales tīkls” piederošas elektroiekārtas; 
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6.4.2. Izstrādājot detālplānojumu nekustamam īpašumam Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna 
ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  ievērot „Aizsargjoslu likumu” paredzēt perspektīvo 
ēku un būvju elektroapgādei nepieciešamos elektrotīklu inţenierkomunikāciju koridorus 
ar iespēju AS „Sadales tīkls” personālam brīvi piekļūt un tos apkalpot jebkuros gada un 
laika apstākļos;   
6.4.3. Inţenierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai atbilstu MK 28.12.2004. 
noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās 
ciemos un lauku teritorijās”; 
6.4.4. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 
 
6.5..SIA „Lattelekom” 08.02.2012. Nr. 2308 
 
6.5.1. visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī 
ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem), 35 panta (vispārīgie aprobeţojumi aizsargjoslās) un 43.panta (aprobeţojumi 
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 
 
6.5.2.  teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 
objektu aizsargjoslām; 
6.5.3. privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai 
jebkuram citam publiskajam 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; 
6.5.4. Pieslēgumu pie SIA „Lattelecom” tīkliem plānot no sadales skapja C-27, Pļavu ielā 
3. 
 
6.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 
1.daļa. 06.12.2011. Nr. 22/12.1-322: 
 
6.6.1. Esošos un perspektīvos piebraucamos ceļus paredzēt tā, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļūšanu visām esošām un 
perspektīvām ēkām, būvēm atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām; 
6.6.2. Būves projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 006-01 „Būtiskās prasības būvēm” 
prasībām; 
6.6.3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes 
ārējie tīkli un būves” prasībām; 
6.6.4. Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 
prasībām. 
 
6.7.  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012. 
 
6.7.1. Informē, ka īpašumu Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā šķērsojošās 
polietilēna caurules 2*d50 ir nefunkcionējošas un ūdensapgādei netiks izmantotas ;   
6.7.2. pieslēguma vietas pilsētas ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas tīklam pašreiz iespējamas Pļavu ielā. Perspektīvās pilsētas 
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijas III kārtā paredzēta ūdensvada izbūve arī pa 
Zaļkalna ielu. Iespējamā ūdensvada izbūve 2013.gada augustā- novembrī. 
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7. TOPOGRĀFISKĀ PAMATNE 

Detālplānojuma izstrādei tiek izmantots aktualizēts Latvijas ģeodēziskā koordinātu 
sistēmā LKS 92 izstrādāts topogrāfiskais plāns ar mēroga noteiktību 1:500  
Topogrāfisko plānu ar pazemes komunikācijām izstrādājis SIA „TOPO Libau” (licences 
Nr. 304) 2011. gada decembra mēnesī. Topogrāfiskais plāns reģistrēts  nekustamā 
īpašuma valsts kadastra sistēmā 12.12.2011., Pašvaldības vienotajā digitālajā kartē dati 
ievadīti 13.12.2011 reģistrēts ar Nr. 6413 T 11/023. 
Topogrāfiskais plāns atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
datiem. 
Topogrāfija ir saskaņota ar : 
7.1. Pāvilostas novadu  
7.2. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģiona Aizputes nodaļu  
7.3. SIA „Lattelecom”  
7.4. AS „Latvijas Gāze”  

8. KOPĒJĀS PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM       

 
8.1. Detālplānojumu obligāti izstrādā pirms zemes gabalu sadalīšanas, apvienošanas vai 
jaunas būvniecības uzsākšanas  brīvām, neapbūvētām teritorijām, kurām teritorijas 
plānojumā nav pietiekami detalizēti apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas 
noteikumi. (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 218, 219, punkts,( turpmāk 
tekstā AN …. p.));  
8.2.konkrētas prasības katram zemes gabalam atļautā izmantošana, ierobeţojumi u.c. 
(AN 220.9. p.);  
8.3.adresācijas principus (AN 220.11.p.); 
8.4. prasības ēku un būvju novietojumam, arhitektoniskajam risinājumam u.tml. precizējot 
prasības un detālplānojuma sastāvā iekļaujot ēku un būvju arhitektoniskā veidola skici, 
metu un citus demonstrācijas materiālus, kā arī parādot to novietojumu (AN 220.12.); 
8.5. detālplānojuma īstenošanas kārtību, paredzot,  ka pēc detālplānojuma 
apstiprināšanas, pirms būvatļaujas saņemšanas ēkas vai būves būvniecībai, jāizbūvē un 
jānodod ekspluatācijā inţeniertīkli un komunikācijas, t.sk. ārējai ugunsdzēsības 
ūdensapgādei un ielu (piebraucamo ceļu) I būvniecības kārta ar grants vai šķembu 
segumu. (AN 220.13.p.); 
8.6. ja detālplānojuma teritorijas robeţās ir noteikti vairāki teritorijas izmantošanas veidi, 
izstrādājot detālplānojumu, pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu robeţu precizēšana 
līdz 5%, saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības detālplānojuma 
teritorijā un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem (AN 
223.p.); 
8.7. izstrādājot detālplānojumu jāveic sugu un biotopu izpēte (AN 222.p.). 
 

9. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAI   

Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana: 
9.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM): 
9.1.1. nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) plānotā 
(atļautā) izmantošana- mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorija. 
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9.1.2. nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008) plānotā (atļautā) 
izmantošana- mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorija un zaļumi apbūves 
teritorijās (ZA); 

 
1.tabula 

Zemes 
gabala 
Nr. 
plānā 
 

Nekustamā īpašuma 
adrese. kadastra Nr. 

 

Nekustamā 
īpašuma 
platība 

       (m
2
) 

Nekustamā īpašuma 
esošā izmantošana 
(atbilstoši Teritorijas 

plānojumam) 

Nekustamā 
īpašuma 
plānotā 
(atļautā) 

izmantošana 

 
 

Piezīmes 

 
       1 

 
 

Zaļkalna iela 3 
(kadastra Nr. 6413 003 0008) 

5958 (ZN) atmatu zālāji, 
krūmāji un meţu 
puduri 

(DzM) mazstāvu 
dzīvojamā 
apbūve  
(ZA) zaļumi 
apbūves 
teritorijās 

Teritorijas daļa 
atrodas (TS) 
satiksmes 
infrastruktūras 
Teritorija 

       2 Zaļkalna iela 1B 
(kadastra Nr. 6413 003 0199) 

       292 (ZN) atmatu zālāji, 
krūmāji un meţu 
puduri 

(DzM) mazstāvu 
dzīvojamā 
apbūve  

Teritorijas daļa 
atrodas (TS) 
satiksmes 
infrastruktūras 
Teritorija 

 kopā 6250    

    

9.1.3.Zemes gabala minimālā platība ir noteikta 1200 kv.m, izņemot vietās, kurās šo 
Noteikumu atbilstošajos punktos noteikta atšķirīga zemes gabala platība (AN 118.p.); 
 
9.1.4.  Zemes gabala Zaļkalna iela 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199 ) platība ir 292 kv.m, 
Zemes gabalu šķērso Zaļkalna ielas sarkanā līnija un daļa teritorijas atrodas satiksmes 
infrastruktūras (TS) teritorijā, zemes gabalam noteiktā Būvlaides līnija ir 6m no ielas 
sarkanās līnijas. Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka, zemes gabala daļa, kas atrodas 
ielu sarkano līniju robeţās nevar tikt uzskatīta par ietilpstošu minimālajā zemes vienības 
platībā, zemes gabala izmantošana apbūvei praktiski nav iespējama, līdz ar to 
detālplānojums paredz zemes gabala robeţu korekcijas nemainot zemes gabalu 
platības. Lai šīs korekcijas varētu realizēt, detālplānojumā tiek paredzēts arī zemes 
gabaliem Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3 pieguļošā zemes gabala Zaļkalna ielā 1A 
robeţu korekcijas, nodrošinot iepriekšminēto zemes gabalu apbūves attīstības iespējas. 
 
9.1.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) galvenā izmantošana ir 
savrupmājas, rindu mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet 
palīgizmantošana – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas (AN 194.p). 
 
9.1.5.1.Galvenā izmantošana (AN 194.1.p.), kādai atļauts izmantot, būvēt, pārbūvēt ēku 
un citu būvi uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM)  ir: 
savrupmāja, vienas ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja, 
vasarnīca (AN 194.1.1. p.).  
9.1.5.2.Palīgizmantošana (AN 194.2.punkts)- telpas individuālā darba vajadzībām, 
saimniecības ēkas, garāţas, pagrabi ar kopējo platību līdz 40 kv.m., siltumnīcas, 
nojumes un citas palīgēkas.  
 
9.1.6. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) tiek pieļauti šādi apbūves 
rādītāji: 
9.1.6.1. zemesgabala minimālais lielums ir 1200 kv.m (AN 194.3.1.p.); 
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9.1.6.2. zemesgabala minimālā platība detālplānojumā nosakāma tāda, kas nodrošina 
normatīvo aktu prasību  un prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un 
autostāvvietu izvietojumu, izpildi (AN 194.3.2.p.); 
9.1.6.3. zemesgabala maksimālais apbūves blīvums savrupmāju apbūvē nedrīkst 
pārsniegt 30% no zemesgabala platības. (AN 194.3.3.p.); 
9.1.6.4. maksimālais stāvu skaits visai apbūvei teritorijā -2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi 
(AN 194.3.4.p.); 
9.1.6.5. zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte, savrupmāju apbūvē, nedrīkst 
pārsniegt 60% (AN 194.3.5.p.); 
9.1.6.6. maksimālais apbūves augstums 8m līdz jumta korei vai līdz dzegas, parapeta 
virsmalai, jumta malai (AN 194.3.6.1.p.); 
9.1.6.7. nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt 
pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robeţu ar kaimiņu 
zemes gabalu (AN 194.3.6.2.p.); 
9.1.6.8. ja ēka vai būve izvietota mazākā attālumā kā 4,0m no kaimiņa zemes gabala 
robeţām, tad tā jumta vai ēkas sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4.5m Šo augstumu var palielināt ar kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku 
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas 
(AN 194.3.6.3.p.). 
 
9.1.6.9. zemesgabala minimālā brīvā zaļumu teritorija savrupmāju apbūvē nedrīkst būt 
mazāka par 50%; 
 brīvā zaļumu teritorija- zemesgabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko 
aizņem gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī teritorijas labiekārtojums- 
ceļu, autostāvvietu un laukumu platības. to raksturo ar brīvās zaļumu teritorijas procentu 
no kopējās zemesgabala platības. 
9.1.6.10 apbūves intensitāte savrupmāju apbūvē nedrīkst pārsniegt 60% (AN 194.3.5.p.).  
 
9.1.7. Ēku un būvju novietojums mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM):  
9.1.7.1. priekšpagalma (priekšdārza) dziļums nedrīkst būt mazāks par 6m pie pilsētas 
galvenajām maģistrālajām ielām  (AN 194.4.1.p.). 
9.1.7.2. Sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 4.0m, ja tas ir iekšējais 
sānpagalms ar logiem ārsienā (attālums starp zemes gabala sānu robeţu un dzīvojamās 
mājas tuvāko ārsienu), kā arī 3,0m, ja tas ir ārējais Sānpagalms (attālums starp stūra 
zemes gabala robeţu ar ielu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu)un tā platuma 
palielināšanu vai samazināšanu neprasa sānielas būvlaide. Ar blakus zemes gabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes 
gabala plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz 
robeţas, ja sienās nav logi. (AN 194.4.2.p.).  
9.1.7.3. Aizmugures pagalma dziļums t.i. attālums no aizmugures robeţas līdz  
dzīvojamās mājas tuvākajai ārsienai ar logiem tajā, nedrīkst būt mazāks par 4.0m Ar 
aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu 
būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu 
var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja sienās nav logi (AN 194.4.3.p.).    
9.1.7.4. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0m (AN 194.4.4.p.). 
9.1.7.5. Saimniecības ēkas nedrīkst ierīkot tuvāk par 3,0m no zemes gabala sānu vai 
aizmugures robeţās. Ar  kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš 
apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo 
attālumu var samazināt vai būvēt uz robeţas. (AN 194.4.5.p.). 



Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kad. Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kad. Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, detālplānojums    

 

15 
 

9.1.7.6.Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes gabala robeţas, tad ēkas un 
būves sienai, kas atrodas uz robeţās, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju 
kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz 
sava zemes gabala pusi. (AN 194.4.6.p.). 
 
9.1.8. Citi noteikumi  mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM):  
9.1.8.1. vienā zemes gabalā nedrīkst būvēt vairāk kā vienu savrupmāju (AN 194.5.1.p.); 
9.1.8.2. uz saimniecības ēku vai citu palīgizmantošanas būvi attiecas šo noteikumu 193. 
punkta prasības (AN 194.5.2.p.); 
9.1.8.3. maksimālais autostāvvietu skaits savrupmāju apbūvē-3. (AN 194.5.3.p.). 
 
9.2. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA) 
 
9.2.1. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA)  ir speciāli iekārtotas teritorijas, kas atrodas pie 
pašreiz esošās un plānotās apbūves, kā arī apbūves teritorijās, gan publiski pieejamās 
teritorijās, gan arī teritorijās ar ierobeţotu  pieejamību (AN 177.p.); 
9.2.2. Atļautā izmantošana izriet no zaļumu apbūves teritorijas funkcijām- vides 
veidošana un aizsardzība, vides estētika, ikdienas atpūta pilsētvidē, reprezentācija  (AN 
177.1.p.): 
9.2.2.1.skvēru, ielu stādījumu, atsevišķu koku grupu un citu zaļumu ierīkošana  (AN 
177.1.1.p.); 
9.2.2.2. rotaļu laukumu, sporta laukumu un atpūtas vietu izbūve (AN 177.1.2.p.); 
9.2.2.3. ielu, ceļu un  laukumu izbūve (AN 177.1.3.p.); 
9.2.2.4. aizsargstādījumu (vēja, sanitārie) un maskējošo stādījumu ierīkošana (AN 
177.1.4.p.); 
9.2.3. Apstādījumi ir jāierīko visu apbūves teritoriju brīvajās zaļumu platībās, tos ierīkojot 
jāievēro inţenierkomunikāciju novietojums (AN 177.2.p.). 
 
9.2.4. zaļumu teritorijā jāizvieto laukumi un gājēju ceļi, kuru kopējā platība nedrīkst  
aizņemt vairāk par 20% no kopējās zemes gabala teritorijas. (AN 177.3.p.); 
 
9.2.5. veidojot ielu stādījumus, jāņem vērā noteiktos ielu šķērsprofilus, kā arī 
inţenierkomunikāciju izvietojumu. ielu stādījumus neierīko ielu krustojumos, redzamības 
trīsstūra robeţās (AN 177.8.p.). 
 
9.2.5. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemes gabalā maksimāli jāsaglabā 
augsnes virskārta (sega) un esošie koki. (AN 177.9.p.): 
9.2.5.1 ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo telpu insolāciju un 
izgaismošanu (AN 177.10.p.); 
9.2.5.2. koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus veselībai, satiksmes drošībai un 
būvēm, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos. Koku ciršanu jāveic 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldības noteikto kārtību un saskaņotu 
būvprojektu. (AN 177.11.p.);  
9.2.5.3. lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, 
jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. veicot 
rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība. (AN 177.12.p.); 
9.2.5.4. pilsētu dzīvojamās apbūves teritorijās zaļumu teritoriju platība jāpieņem vismaz 
10 kv.m uz vienu cilvēku. (AN 177.13.p.). 
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1. att. Teritorijas plānotā izmantošana 
(izkopējums no Pāvilostas teritorijas plānojuma) 

 
 

10. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI 
UN APBŪVEI 

 
10.1. Visās teritorijās atļautā izmantošana- izvietot apbūvi atbilstoši attiecīgajā 
teritorijā plānotai (atļautai) izmantošanai (AN 91.p.), kā arī: 
10.1.1. velosipēdu un autostāvvietu ierīkošanai (AN 91.1.p.); 
10.1.2.  ielas, laukuma un piebrauktuves izbūvei (AN 91.2.p.); 
10.1.3.  zaļumu ierīkošanai un kopšanai (AN 91.3.p.); 
10.1.4.  inţeniertehniskās apgādes objektu izvietošanai (AN 91.4.p.); 
10.1.5. attiecīgajā teritorijā atļautai  palīgizmantošanai (AN 91.5.p.). 
 
10.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana: 
10.2.1. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai (AN 95.2.p.); 
10.2.2. novietot , savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes 
līdzekļus (AN 95.3.p.); 
10.2.3.  vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos metāllūţņus, būvgruţus un citus 
atkritumus (AN 95.4.p.); 
 
10.2.4.  izmantot kravas mašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas, kuģu 
korpusus vai to daļas, konteinera tipa būves, ja vien tam nav dota speciāla pašvaldības 
atļauja (AN 95.5.p.); 
10.2.5.  izmantot jebkādas dzīvojamās piekabes (treilerus) un atpūtas vagoniņus kā 
dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) (AN 95.6.p.); 
10.2.6. piena un gaļas liellopu turēšanai (AN 95.7.p.). 
 
10.3. Zemes gabali ar neatbilstoša izmantojama statusu. 
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10.3.1. esošos zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par Noteikumos noteikto minimālo 
zemes gabalu platību, var izmantot (arī būvēt, pārbūvēt) atbilstoši attiecīgās plānotās 
(atļautās) izmantošanas noteikumiem, ja visas citas šo Noteikumu prasības tiek ievērotas 
(AN 100.p.).   
 
10.4. Piekļūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana 
 
10.4.1. nedrīkst izmantot zemes gabalu un būvēt ēkas un būves, ja zemes gabalam nav 
nodrošināta piebraukšana, t.i. zemes gabals nerobeţojas ar ielu, laukumu vai 
piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) (AN 102.p.); 
10.4.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, to parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju 
projektēšanas  būvnormatīviem (AN 103.p.);  
10.4.3. piebrauktuvju pieslēgums pie galveno maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne 
tuvāk par 50m no krustojuma (AN 104.p.); 
10.4.4. izstrādājot detālplānojumu, pilsētas teritorijā jāparedz speciāli pasākumi 
pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību traucējumiem 
(labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, 
pārvietošanos), lai šo cilvēku  pārvietošanās pilsētā būtu iespējami netraucēta un droša. 
(AN 105.p.). 
 
10.5. Redzamības nodrošināšana ielu un ceļu krustojumos 
 
10.5.1. uz stūra zemes gabala nedrīkst būvēt ēkas tādā veidā, ka tās traucē skatu starp 
0.8m un 2,5m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju  līmeņa trīsstūra teritorijā, ko 
ierobeţo stūra zemes gabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm 
sarkanajām līnijām, attālumā no minēto  sarkano līniju krustpunkta , ko nosaka atbilstoši 
LVS 190-3:1999 (AN 133.p.); 
10.5.2. redzamības trīsstūra robeţās nedrīkst atrasties ēkas un būves, mobili objekti 
(kioski, furgoni, reklāmas stendi un citi elementi), koki un krūmi augstāki par 0,5m (AN 
134.p.). 

 
2. att. Redzamības nodrošināšana krustojumos 
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10.6. Teritorijas labiekārtojuma un ārtelpas elementi. 
 
10.6.1. Arhitektūras mazās forma- lapenes, pergolas, soliņi, atbalsta sienas , strūklakas 
un ar zemi saistīti reklāmas nesēji, karogu masti u.c. būves , to izbūve un uzstādīšana 
veicama saskaņā ar saskaņotu skici vai akceptētu būvprojektu (AN 154.p.). 
10.6.2. Ţogi uz robeţas kaimiņiem jāceļ un jāuztur kopīgi. ja nav panākta vienošanās, tad 
katra zemes gabala īpašniekam jāceļ un jāuztur tā ţoga puse, kas skatoties no zemes 
gabala ir pa labi. (AN 156.1.p.). 
10.6.3. Zemes gabalus ieţogo pa zemes gabalu robeţām (AN 156.3.p.). ņemot vērā 
papildus nosacījumus: 
10.6.3.1. ielas pusē pa sarkano līniju vai pa vēsturiski iedibināto ţoga līniju (AN 
156.3.1.p.); 
10.6.3.2. stūra zemesgabalu stūros pa redzamības trīsstūriem(AN 156.3.2.p.); 
10.6.3.3.gar ūdenstecēm pa aizsargjoslām (AN 156.3.3.p.); 
10.6.3.4. nodrošinot inţeniertīklu darbību un to apkalpošanu (AN 156.3.4.p.); 
10.6.3.5. ţoga vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību, ţoga vārti 
nedrīkst būt verami uz ielas pusi, ja tie šķērso ielas brauktuves daļu, bet ietvi visā 
platumā (AN 156.3.5.p.); 
10.6.3.6.priekšpagalma un ārējā sānpagalma ţogiem dzīvojamās apbūves teritorijās ir 
jābūt ne augstākiem par 1,6m un 40% caurredzamiem (starp stabiem), perpendikulāri 
pret ţoga plakni. Ja ţoga caurredzamība pārsniedz 90%, pieļaujama ţoga 
paaugstināšana līdz 1,8m (AN 156.4.1.p.); 
10.6.3.7.ţogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures pagalmam, 
pieļaujams izbūvēt blīvus un līdz 1,8m augstus(AN 156.4.2.p.); 
10.6.3.8.ţoga augstums nosakāms pieņemot par 0,00 līmeni pašreizējo vai plānoto 
ietves līmeni ielas pusē. Ţogu „sadures” vietās gruntsgabalu robeţpunktos 0,00 atzīme 
jānosaka kaimiņiem savstarpēji vienojoties (AN 156.4.4.p.);  
10.6.3.9. ţoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50cm (AN 156.4.5.p.); 
10.6.3.10.ţogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemes gabalu ţogu 
arhitektūru ievērojot vienotu ţogu augstumu kvartāla robeţās  (AN 156.5.1.p.); 
10.6.3.11. ţoga krāsošanai jāizmanto brūnie un pelēkie toņi (AN 156.5.4.p.); 
10.6.3.12. koka ţogus atļauts nekrāsot, eksponējot tos dabīgajā tonī (AN 156.5.5.p.); 
10.6.3.13. nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu ţogos (AN 
156.5.6.p.); 
10.6.3.14. aizliegti dzeloņdrāšu ţogi, kā arī šī materiāla pielietošana ţogos (AN 
156.5.7.p.); 
10.6.3.15. ţogu krāsošana jāveic saskaņā ar novada domē saskaņotu krāsojuma pasi vai 
būvprojektu, kura sastāvā norādīts ţoga arhitektoniskais un tonālais risinājums (AN 
156.5.8.p.); 
10.6.3.16. aizliegts noţogot zaļumu teritorijas, izņemot īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, parku teritorijas, utm, kā arī zaļumu teritorijas apbūvē pie sabiedriskām un 
komerciestādēm, kas noţogojamas atbilstoši funkcijai speciāli projektētiem ţogiem (AN 
156.6.2.p.); 
10.6.3.17. zemes īpašniekiem un valdītājiem īpašumu apsaimniekošanai jāizvieto 
atkritumu tvertnes (AN 157.1.p.). 
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11. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ANALĪZE. 

11.1.Detālplānojuma teritorijā iekļauti divi zemes gabali Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 
3, Pāvilostā. 
11.2. Detālplānojuma teritorija ir neregulāras formas trīsstūrveida zemes gabals, kas 
atrodas divu galveno (maģistrālo) pilsētas ielu- Zaļkalna un Dzelzceļa ielas stūrī. 

 
2.tabula 

Nr. 
p.k. 

Ielas nosaukums Ielas nozīme Projektētās 
sarkanās līnijas 
(m) 

Būvlaides 
līnijas (m) 

   1 Zaļkalna iela Galvenā (maģistrālā) pilsētas 
iela 

               
           20 

              
        6 
 

   2 Dzelzceļa iela no Zaļkalna 
ielas līdz Celtnieku ielai 

Galvenā (maģistrālā) pilsētas 
iela 

           20                                            6                        

 
 

3. att. Detālplānojuma teritorija 
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11.3. Detālplānojuma teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu teritorijas pret Zaļkalna un 
Dzelzceļa ielām atrodas galveno maģistrālo pilsētas ielu teritorijās (teritorija 964 kv.m 
platībā atrodas ielu sarkanajās līnijās).   

3.tabula 

Nr. 
p.k. 

Īpašuma 
esošā adrese, 
kad. Nr.  

Zemes 
gabala 
platība kv.m 

Zemes gabala 
platība ielas 
sarkanajās 
līnijās(kv.m) % 

(DzM) teritorija 
(kv.m) % 

Apbūves zona 
 (kv.m) %  

    1 
 

Zaļkalna iela 3 
6413 003 0008 

5958 778 
13% 

3905 
65% 

1934 
32% 

   2 Zaļkalna iela 1B 
6413 003 0199 

 
292 

89 
30% 

203 
70% 

77 
26% 

 

11.4. Detālplānojuma teritorija robeţojas ar nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 1A 
(kadastra Nr.64130030118. Zemes gabala Zaļkalna ielā 1A  platība ir 292 kv.m un tā 
platība un robeţu konfigurācija ir tāda pati kā Zaļkalna ielā 1B. Abu minēto nekustamo 
īpašumu platības ir mazākas par 1200 kv.m  Zemes gabals Zaļkalna ielā 1A  20,8m 
garumā un 3,5m platumā praktiski nav izmantojams apbūvei. 
 
11.5. Izvērtējot detālplānojuma teritorijas izmantošanas iespējas,  plānojuma teritorijā 
paredzēts iekļaut arī zemes gabalu  Zaļkalna ielā 1A (kadastra nr. 6413 003 0118) 292 
kv.m platībā, veikt visu trīs nekustamo īpašumu- Zaļkalna ielā 1A, Zaļkalna ielā 1B un 
Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā robeţu korekcijas, nemainot zemes gabalu platības.  
Zemes gabali Zaļkalna ielā 1A (292 kv.m. platībā) un 1B (292 kv.m. platībā), var tikt 
izmantoti apbūvei teritorijā, kas ir ārpus ielu teritorijas, t.i. 237 kv.m platībā. 
 

4.tabula 

Nr. 
p.k. 

Īpašuma 
esošā adrese, 
kad. Nr.  

Zemes 
gabala 
platība kv.m 

Zemes gabala 
platība ielas 
sarkanajās 
līnijās(kv.m)% 

(DzS) teritorija 
(kv.m) % 

Apbūves zona 
 (kv.m) % 

    1 
 

Zaļkalna iela 3 
6413 003 0008 

5958 859 
14% 

3905 
65% 

1934 
32% 

   2 Zaļkalna iela 1B 
6413 003 0199 

292 55 
19% 

237 
81% 

110 
38% 

   3 
 

Zaļkalna iela 1A 
6413 003 0118 

292 55 
19% 

237 
81% 

110 
38% 

 
 Esošos zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par Noteikumos noteikto minimālo zemes 

gabalu platību, var izmantot (arī būvēt, pārbūvēt) atbilstoši attiecīgās plānotās (atļautās) 
izmantošanas noteikumiem, ja visas citas šo Noteikumu prasības tiek ievērotas (AN 100.p.).   

 zemes gabala daļa, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās nevar tikt uzskatīta par ietilpstošu 
minimālajā zemes vienības platībā (AN 100.p.121. p.). 

 Ja zemes gabala daļa atrodas ielu sarkanajās līnijās, virszemes  ūdensobjektu aizsargjoslās 
un teritorijās, kurās nav plānota apbūve (ZA), tad aprēķinot apbūves blīvuma, apbūves 
intensitāti un brīvās zaļumu teritorijas rādītājus, tos neskaita zemes gabala platībā (AN 
100.p.185.3.p.).  
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4. att. Robežu pārkārtošanas shēma 
11.6. Detālplānojuma teritorija pret Dzelzceļa ielu ir teritorijas plānojumā paredzētā zona- 
(ZA) zaļumi apbūves teritorijā, kuru šķērso grāvis. Grāvis iekļauts teritorijā, kuras plānotā 
(atļautā) izmantošana ir zaļumi apbūves teritorijās (ZA). 

 
5. att. Zaļumi apbūves teritorijās ZA 
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11.7.Teritorijā esošie grāvji veido vienotu ūdensteces sistēmu.  
Detālplānojuma teritorija Z un ZR pusē robeţojas ar koplietošanas meliorācijas grāvi, 
Grāvja teknes apakšas atzīme 8,24m līdz 7,58m-caurtekas apakšas atzīme Zaļkalna ielā 
pie Stacijas ielas.  
 Aizsargjosla ap meliorācijas būvēm un ierīcēm no atklātiem grāvjiem 5m uz katru pusi 
no grāvja malas (AN 130.8.2. p.).  
Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas.  Ūdeņi (Ū) ietver virszemes 
ūdensobjektus un ūdensteces- upes strautus u.c. (AN 167.p.) Aizsargjoslas ap atklātiem 
grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja malas (AN 130.8.2.p.) 
 

 
6. att. Ūdeņu teritorijas Ū 

 

12.  DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS 
RAKSTUROJUMS: 

 
                                                                                                                         5.tabula  

Nr. p.k. Īpašuma esošā 
adrese, kad. Nr.  

Zemes 
gabala 
platība kv.m 

Zemes gabala 
platība ielas 
sarkanajās 
līnijās(kv.m)% 

(DzS) teritorija 
(kv.m) % 

(ZA)zaļumi 
apbūves 
teritorijās 
 (kv.m) % 

(Ū)Ūdeņu 
teritorija 
(kv.m) % 

    1 
 

Zaļkalna iela 3 
6413 003 0008 

5958 859 
14% 

3905 
65% 

497 
9% 

702 
12% 

 
     2 

Zaļkalna iela 1B 
6413 003 0199 

292 55 
19% 

237 
81% 

- - 

 Zaļkalna iela 1A 292 55 237 - - 
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     3 6413 003 0118 19% 81% 

 
 
12.1. Detālplānojuma teritorija ir līdzena bez izteiktām reljefa starpībām. Zemes gabala 
augstuma atzīmes Z pusē no 9,87 līdz 10,09m, D pusē 9,72 līdz 10,18m, R pusē 9,70 
līdz 10,10, A pusē 9,87 līdz 9,92m.  
 
12.2.  Detālplānojuma teritorijai pieguļošo ielu augstuma atzīmes - Zaļkalna ielai 
augstuma atzīmes, uz braucamās daļas ass līnijas, ir no 9,82 līdz 10,22m Z-A virzienā un 
Stacijas ielas augstuma atzīmes, uz braucamās daļas ass līnijas, ir no 9,80 līdz 10,04m 
D-R virzienā. 
 
12.3. SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012.informē, ka 
īpašumu Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā šķērsojošās polietilēna 
caurules 2*d50 ir nefunkcionējošas un ūdensapgādei netiks izmantotas.  Pieslēguma 
vietas pilsētas ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas tīklam 
pašreiz iespējamas Pļavu ielā. Perspektīvās pilsētas ūdensapgādes tīkla 
rekonstrukcijas III kārtā paredzēta ūdensvada izbūve arī pa Zaļkalna ielu.  
 
12.4. Par detālplānojuma teritorijas bioloģisko izpēti sagatavots eksperta atzinums 
(skat. pielikumu), kur detālplānojuma teritorijā konstatēti sekojoši biotopi- kultivētas 
pļavas un ganības (1.3.6.) un grāvis (M.5). Kultivētas pļavas un ganības (1.3.6.) 
teritorijā nav konstatētas dabisko pļavu indikatorsugas.   
Grāvis šķērso nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 3 teritoriju  paralēli Stacijai ielai un iet 
gar īpašuma ziemeļu robeţu. Grāvja malās aug jauni bērzi un parastās priedes 
eksemplāri. Biotops nav bioloģiski vērtīgs. 
Eksperta atzinumā secināts, ka detālplānojuma teritorijā nav konstatēti ne Latvijā 
īpaši aizsargājami, ne starptautiski nozīmīgi un apdraudēti biotopi. 
Teritorijā nav  sastopamas LR MK 14.11.2000. noteikumos Nr. 396 „Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobeţoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 
iekļautās augu sugas, kurām izveidojami mikroliegumi ( LR MK 30.01.2001. noteikumi Nr. 
45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”, Latvijas 
Sarkanajā grāmatā un EP Sugu un biotopu direktīvas II pielikumā ietvertās augu sugas. 
 
No augu sugu un biotopu aizsardzības viedokļa, visā apsekoto īpašumu teritorijā ir 
pieļaujama zemes transformācija un apbūve.  
 
12.5. Detālplānojuma teritorijā nav koku grupas, bet ir atsevišķi augoši koki. Grāvja abās 
pusēs pašizsējā ieauguši jauni bērzi un parastās priedes. Ieaugušie koki traucē grāvja 
funkcionēšanu un grāvis tikai vietām veic ūdens novadīšanu. Lai sakārtotu grāvju ūdens 
novadīšanas sistēmu, jāatjauno ūdens noteces spēja, jāveic grāvja tīrīšana un nogāţu 
atjaunošana, likvidējot grāvju nogāzēs esošo koku apaugumu. 
 
12.6. Detālplānojuma teritorija nav apbūvēta. Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes 
gabali: 
12.6.1. Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) 292 kv.m platībā Teritorijas 
pašreizējā izmantošana ir (ZN)- atmatu zālāji, krūmāji un meţu puduri (kādreizējo sakņu 
dārzu platības). 
12.6.2. Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008) 5958 kv.m platībā. Teritorijas 
pašreizējā izmantošana ir (ZN)- atmatu zālāji, krūmāji un meţu puduri. 
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12.7. Detālplānojuma teritorija no trim pusēm apņem zemes īpašumu Zaļkalna ielā 1A. 
Detālplānojums  paredz iekļaut zemes gabalu Zaļkalna ielā 1A (kadastra Nr. 6413 003 
0118) 292kv.m platībā plānojuma teritorijā, lai risinātu minētā īpašuma izmantošanas 
iespējas dzīvojamai apbūvei mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorijā, ņemot vērā, 
ka īpašuma daļa atrodas Zaļkalna ielas teritorijā. 
 
 
 

 
 

7. att. Teritorijas pašreizējā izmantošana 
Izkopējums no Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 

 
12.8. Detālplānojuma teritorija robeţojas ar: 
12.8.1. Zaļkalna ielu (kadastra Nr. 6413 002 0254); 
12.8.2. Stacijas ielu (kadastra Nr. 6413 002 0260); 
12.8.3. nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 1A (kadastra Nr. 6413 003 0118), kurš tiek 
iekļauts plānojuma teritorijā. Detālplānojuma teritorijā paredzētas veikt zemes robeţu 
korekcijas, pārkārtojot zemes gabala Zaļkalna ielā 1A robeţas, nemainot zemes īpašumu 
platības. 
12.8.4. Zaļkalna meţu* (kadastra Nr. 6413 003 0006); 
* Pāvilostas pilsētas telpiskajā un funkcionālajā struktūrā Zaļkalna mežs atzīmēts kā bioloģiski vērtīgs mežs 
ar lielu kultūrvēsturisko nozīmi, jo uz tā piemēra var uzskatāmi parādīt kā jūras piekrastē veikti smiltāju 
apmežošanas darbi.  

 
. 
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8. att. Detālplānojuma teritorijas pierobeţnieki 
 
 

6. tabula 
Konstatētie apgrūtinājumi un to aizsargjoslas detālplānojuma teritorijā  

 

Apgrūtinājuma 
kods 

Apgrūtinājuma nosaukums 
Zemes gabala Nr. plānā 

1 2 3 

110402 
Ierīkotas ūdensnotekas 
aizsargjoslas teritorija 

880 437 623 

120301 
Aizsargjoslas teritorija gar ielu 
- sarkanā līnija (kv.m.) 

777 92 92 

 
12.9.Ūdensapgāde un kanalizācija. 
12.9.1. ūdensapgāde - SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012. 
informē, ka īpašumu Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā šķērsojošās 
polietilēna caurules 2*d50 ir nefunkcionējošas un ūdensapgādei netiks izmantotas. 
Pieslēguma vietas pilsētas ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas tīklam pašreiz iespējamas Pļavu ielā. Perspektīvās pilsētas 
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijas III kārtā paredzēta ūdensvada izbūve pa Zaļkalna  
ielu. Iespējamā ūdensvada izbūve 2013.gada augustā- novembrī. 
(Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Sakas (Pāvilostas)novada 
Pāvilostas pilsētā- projekta III kārta” izstrādāts 2008.gadā. Projektētājs SIA „Firma L4” 
,Rīgā, Jelgavas ielā 90) 
Pilsētas koplietošanas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu pieslēgums ir 
iespējams Pļavu ielā. Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Sakas 
(Pāvilostas)novada Pāvilostas pilsētā- projekta III kārta” risinājumā nav iekļauta 
koplietošanas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla trase pa Zaļkalna ielu.  
12.9.2 Kanalizācijas sistēmas - Pieslēguma vietas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas tīklam iespējamas Pļavu ielā, savukārt līdz pieslēguma izbūvei pie 
koplietošanas kanalizācijas tīklam vai gadījumā ja tas nav tehniski iespējams,  
kanalizācijas nodrošināšanai pieļaujams izbūvēt slēgta tipa izsmeļamās bedres, taču lai 
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nodrošinātu apbūves mūsdienīgu funkcionēšanu, jāveido lokāla kanalizācijas sistēma. 
Modernāks lokālās kanalizācijas veids ir bioloģiskās attīrīšanas sistēma. Šādā 
kanalizācijas sistēmā tiek izmantoti septiki ar atsevišķām nostādināšanas kamerām. 
Notekūdeņi pašplūsmā nonāk septika pirmajā kamerā, kur notiek to sākotnējā 
nostādināšana un nogulšņu stabilizācija. Daļēji nostādinātais ūdens pašteces ceļā 
aizplūst uz pilnīgas attīrīšanas bloku, kurā atrodas aerācijas kamera. Aerācijas kamerā 
tiek ievietots bioloģiskās attīrīšanas līdzeklis-mikroorganismi, kas noārda organiskos 
atkritumus. To utilizēšanai nav vajadzīgi ķīmiskie reaģenti. Bioloģiskās attīrīšanas 
sistēma nodrošina 95 % efektivitāti ūdens attīrīšanai no organiskiem atkritumiem. Vienīgā 
prasība mikroorganismu nodrošināšanai sistēmā ir skābekļa pastāvīga padeve. Šim 
nolūkam izmanto speciālu kompresoru, ko izvieto ēkā. Ūdens, kas izgājis pilnu bioloģisko 
attīrīšanos, tālāk ar sūkņa palīdzību tiek nogādāts drenāţas akā un visbeidzot tie tiek 
novadīti grāvju sistēmā. Bioloģiskā attīrīšanas sistēma diennaktī var izfiltrēt 3,5 kub.m 
kanalizācijas notekūdeņu. 
Nav pieļaujama neattīrītu notekūdeņu infiltrācija gruntī vai novadīšana grāvjos.  
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvietojums un ūdens ņemšanas vietu izvietojums 
shematiski attēlotas grafiskajā materiālā DP-2.  
Vietējo bioloģisko attīrīšanas iekārtu aizsargjosla 2m. 
 
12.10.Virszemes lietus un sniega kušanas ūdeľu novadīšana 
Plānojuma teritoriju šķērso esošs grāvis, kas veic virsūdeņu lietus un sniega kušanas 
ūdeņu novadīšanu no detālplānojuma teritorijas un tā apkārtnes teritorijām. Grāvis vietām 
aizaudzis ar pašizsējas rezultātā ieaugušiem jauniem bērziem un parastām priedēm un 
tas ilgstoši nav tīrīts. Grāvja ūdens novadīšanas sistēma faktiski nedarbojas. Grāvis 
jāiztīra un jānodrošina ūdenstece. 
Plānojuma teritorijas ainavā iekļaujams grāvis ar nogāzēm. Veicot teritorijas 
labiekārtošanu un apstādījumu ierīkošanu, ūdens klātbūtne nenoliedzami uzlabos 
ainaviskās vides kvalitāti. 
Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas.  
 Ūdeņi (Ū) ietver virszemes ūdensobjektus un ūdensteces- upes strautus u.c. (AN 167.p.) 
Aizsargjoslas ap atklātiem grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja malas (AN 130.8.2.p.) 
 

 
 

9. att. Ūdeņu teritorijas (Ū) ar aizsargjoslām 
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12.11 Elektroapgāde 
Saskaņā ar akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Rietumu reģiona 14.12. 2011. Nr. 30R4A0-
02.04/2194 nosacījumiem detālplānojuma izstrādei,uz nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 
1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā neatrodas AS „Sadales tīkls” 
piederošas elektroiekārtas. 
Izstrādājot detālplānojumu nekustamam īpašumam Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā  ievērot „Aizsargjoslu likumu” paredzēt perspektīvo ēku un 
būvju elektroapgādei nepieciešamos elektrotīklu inţenierkomunikāciju koridorus ar 
iespēju AS „Sadales tīkls” personālam brīvi piekļūt un tos apkalpot jebkuros gada un 
laika apstākļos.  Inţenierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai atbilstu MK 
28.12.2004. noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inţenierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās ciemos un lauku teritorijās”. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās. 
 
12.13. Siltumapgāde. 
Detālplānojuma teritorijas risinājumi paredz lokālus risinājumus siltumapgādes 
nodrošināšanai, jo Pāvilostas  pilsētas teritorijā, kurā atrodas detālplānojuma teritorija, 
nav izveidota centralizēta siltumapgādes sistēma un nav pieslēguma iespējas pie 
centralizētās siltumapgādes tīkliem. 
Siltumapgāde katra jaunizveidotā zemes gabala apbūvei risināmi lokāli (vietējās 
siltumapgādes sistēma katram jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam atsevišķi). 
 
12.14. Sakaru komunikācijas. 
Saskaņā ar SIA „Lattelecom” 08.02.2012. sniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 23087 
pieslēgumu pie SIA „Lattelecom” tīkliem plānot no sadales skapja C-27, Pļavu ielā 3. 
 
12.15. Transporta infrastruktūra un satiksmes organizācija. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta (2)daļas 1) punktu,  pilsētas teritorijās 
aizsargjoslas gar ielām tiek precizētas detālplānojumā un atzīmētas zemes robežu 
plānos kā sarkanā līnija (esoša vai projektēta piebraucamā ceļa (ielas) robeža un 
būvlaide) līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei. 
 

 
10. att. Satiksmes infrastruktūras teritorija TS 
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12.16. Plānojuma teritorijas ainaviskās vides raksturojums 
 
Saskaņā ar Teritorijas plānojumu un Pāvilostas attīstības prioritātēm, kā galvenie 
attīstības virzieni ir ostas infrastruktūras attīstība, tūrisma un cilvēkresursu attīstība, 
augstas kvalitātes dzīves vides nodrošināšana, sociālās infrastruktūras un kvalitatīvu 
pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana.  
Pāvilostas telpisko struktūru veido dabas un apbūves teritoriju attiecības. Plānošanas 
pamatā ir rūpīga konkrētas vietas vispusīga izpēte kontekstā ar apkārtnes teritoriju 
attīstības iespējām, lai noskaidrotu, kādas savstarpējās  saistības veido apbūves telpisko 
struktūru. Tas būtībā ir kultūrainavas raksturojums. Pāvilostas pilsētas ainavisko 
pievilcību raksturo jūras tuvums, meţu klātbūtne, Sakas upes gravas, ielejas un palienes 
ainavas. Detālplānojuma teritorija atrodas Jaunā ciema apbūves rajonā, kas ziemeļu 
pusē robeţojas ar Zaļkalna meţu. Meţa fons ar savu izteikti vertikālo dimensiju ir būtisks 
ainaviskās vides telpiskās struktūras elements.  
Jaunā ciema teritorija ir plānotā perspektīvās dzīvojamās apbūves (Dz) zona, kas 
paredzēta mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) būvniecībai. Ielu tīkls un apbūves 
kvartālu sadalījums plānots ievērojot kvartāla apbūves principus kontekstā ar vecās 
Pāvilostas vēsturiskās vides un telpiskās struktūras plānojumu. 
 Apbūvei paredzētās, neapgūtās teritorijas ir ap Malduguņu strautu (Orgu). Pilsētai ir 
lielas perspektīvas attīstīties ziemeļu virzienā līdz Zaļkalna meţam abpus Malduguņu 
stautam. 
    
Pāvilostas galvenā vērtība ir unikālie dabas resursi. Plānojot Pāvilostas ainavas telpas 
izmantošanu, īpaša uzmanība jāpievērš ainaviskās vides veidošanai zemes 
transformācijas gadījumā. 
Detālplānojuma uzdevums ir izvērtēt plānojuma teritorijas attīstības iespējas, lai rastu 
videi un ainavai draudzīgu risinājumu. 
Ainavu telpas attīstība plānojama tā, lai nodrošinātu vides bioloģisko daudzveidību, 
saglabātu ainavas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vides vērtības, vienlaikus veicinot 
atpūtas, rekreācijas un tūrisma infrastruktūras attīstību, ievērojot īpašās prasības 
apbūves arhitektoniski telpiskās struktūras plānošanā, nosakot maksimāli pieļaujamos 
zemes izmantošanas raksturlielumus plānojot apbūves blīvuma un apbūves intensitātes 
rādītājus.  
 

13. DETĀLPLĀNOJUMA PRIEKŠLIKUMI 

 
Detālplānojums paredz plānojuma teritorijas sabalansētu un līdzsvarotu attīstību 
Pāvilostas ainaviskā dabas vidē Zaļkalna meţa ielokā.  
Detālplānojuma priekšlikumi sagatavoti lai nodrošinātu Pāvilostas pilsētas pamatvērtību 
saglabāšanu,  detālplānojuma teritorijas attīstības iespējas un pilnvērtīgu izmantošanu, 
uzsverot, ka vides kvalitāte ir pamats cilvēku dzīvei un saimnieciskai darbībai. 
Detālplānojums paredz nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3 sadalīšanu, precizējot zemes 
īpašumu Zaļkalna ielā 3, Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 1A robeţas, lai izveidotu reāli 
izmantojamus zemes gabalus dzīvojamo māju apbūvei, kā arī  nosakot prasības plānoto 
zemes vienību izmantošanai apbūvei un aprobeţojumiem.  
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Detālplānojuma priekšlikumi sagatavoti pamatojoties uz eksperta slēdzienu par 
plānojuma teritorijas bioloģiskām vērtībām- izpēti, analīzi un rekomendācijām.  
Detālplānojuma teritorijas attīstība plānota ņemot vērā dabas ainavas, kultūrvēsturiskās 
vides un saimnieciskās darbības daudzveidību. 
 Detālplānojuma teritorija iekļaujas Pāvilostas pilsētas ainavu telpā.  
Plānošanas ilgtspējīgas attīstības principi balstīti uz līdzsvarotām un harmoniskās 
attiecībām starp sociālām vajadzībām, ekonomisko attīstību un vides aizsardzību. 
Ainavai ir svarīga sabiedriskā nozīme kultūras, ekoloģijas un sociālajā jomā un tā tieši 
iedarbojas uz cilvēka labsajūtu. Ainava ir svarīga cilvēka dzīves kvalitātes daļa, kas 
būtiski ietekmē attīstības procesus un ir individuālās un sociālās labklājības 
pamatelements un tās aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ir saistīta ar ikviena 
tiesībām un pienākumiem. Ainavu kvalitāte veido kopīgu bagātību un ir svarīgi 
sadarboties tās plānošanā, apsaimniekošanā un aizsardzībā (Eiropas ainavu konvencija) 

   
Ainava savā būtībā ir daudzfunkcionāls veidojums, tā ir savdabīga informācijas krātuve, 
kur ainavas struktūras elementi uzskatāmi par indikatoriem, kas liecina par nozīmīgiem 
procesiem dabā un sabiedrībā, kā arī liek saprast laika gaitā notikušo pārmaiņu 
cēloņsakarības. 
Zemes virskārtas nogulumu sastāvs nosaka vairākas ainavu īpatnības. No tā atkarīga 
augsnes auglība, gruntsūdens apstākļi, zemes izmantošanas iespējas, koku sugu 
izplatība u.c. Piemēram smilts augsnēs pārsvarā aug priedes, klajo smilšu vietā veidojas 
pelēkās kāpas (daţādās attīstības stadijās), bet vietās ar mālainiem nogulumiem aug 
egles un lapu koki, tās pārsvarā ir apstrādātas zemes, izmantotas kā  tīrumi, ganības vai 
dzīvesvietas ar dārziem. 
Lai uzlabotu plānojuma teritorijas un tās apkārtnes ainavas kvalitāti, nepieciešams 
saglabāt Baltijas jūras piekrastes  ainaviskās vides dabiskumu, atbilstoši plānojot  
apbūves attīstības iespējas, teritorijas labiekārtošanas pasākumus un apstādījumu 
ierīkošanu. 
Ainaviskā daudzveidība ir vērtība, kas nepieciešama sabiedrībai kā dzīves vides 
kvalitātes raksturotājs.   
 
13.1. Ainavas apsaimniekošana un uzturēšana 
(1)   uzturēšana un kopšana; 
(2) ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana, grāvja tīrīšana, nogāţu veidošana un 
ūdensnoteces atjaunošana, saglabāt un aizsargāt ainavas elementus, kas palielina 
ainavu daudzveidību un savdabību (atsevišķi augoši koki, ūdensteces ar grāvju nogāzēm 
un tml.). 
(3) teritorijas labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana un uzturēšana; 
(4) apbūves arhitektoniski telpiskās vides plānošana ainavu telpā. Detālplānojuma 
teritoriju raksturo savdabīgi ainaviska vide ar dabas veidotu meţa ieloku un izcilām 
publiskās ārtelpas ainaviskās vides skatu perspektīvām, kas līdzsvarota ar atklāto ainavu 
telpām. 
 
13.2. Vides telpiskā organizācija 
Detālplānojuma priekšlikums paredz vides telpisko organizāciju Pāvilostas pilsētas 
attīstībai  
Detālplānojums paredz publiskās ārtelpas izveidi mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) 
teritorijas ainaviskās vides pilnveidošanai, pievilcības un  vitalitātes uzlabošanai- labākas 
dzīves vides radīšanai, par pamatu ņemot vides dabiskuma un ainaviskās vides 
apstākļus apkārtnes kontekstā. 
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Publiskās ārtelpas pamatu veido pilsētas ielu tīkls, kas apvieno savdabīgus, vietai 
raksturīgus objektus, mājvietu grupas un izcilus skatu punktus tuvplānā un tālākā 
apkārtnē- piekrastes meţus, ūdensteces ar nogāzēm, māju pagalmus, dārzus, 
atsevišķus kokus un koku grupas, kas veido vizuāli uztveramu ainavisko vidi.   
Publiskā ārtelpa- sabiedrībai brīvi pieejama teritorija. 
Publiskās ārtelpas teritorijai nav precīzi noteiktas robeţas.  Publiskās ārtelpas teritorija 
apvieno dabiskās vides un cilvēku radītās vērtības, t.sk. ietverot privātās ārtelpas 
teritoriju. 
Detālplānojuma risinājumā akcentētas ainaviskās vides vērtības, ūdensteču saglabāšana 
ar grāvja nogāzēm, Zaļkalna meţa ainaviskās vērtības un ielu ainavas telpas skatu 
punktu perspektīva. 
 
Detālplānojums paredz aizsargāt dabiskās vides ainaviskās vērtības, līdzsvarot 
antropogēno slodzi, lai attīstītu Pāvilostas apbūves struktūru un publiskās ārtelpas 
ainavisko vidi līdzsvarotai, sabalansētai un ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai.  
 

14. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) 
IZMANTOŠANA: 

14. 1. Dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) paredzēta mazstāvu dzīvojamās apbūves 
(DzM)  būvniecībai.  
Izstrādājot detālplānojumu, izvērtēta nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 
6413 003 0008) teritorijas sadalīšanas lietderība un nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 1B 
un1A robeţu pārkārtošanas priekšlikums, lai izveidotu reāli izmantojamus apbūves 
zemes gabalus savrupmāju būvniecībai. 
 
 14.2. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA) - teritorija, kurā apbūve nav galvenais to 
izmantošanas veids. Zaļumu teritorija (Z) paredzēta (ZA) izmantošanai- zaļumi apbūves 
teritorijās.  
Zaļumi apbūves teritorijās (ZA) plānotā (atļautā) izmantošana izriet no apbūves teritorijas 
izmantošanas funkcijām- vides veidošana, un aizsardzība, vides estētika, ikdienas atpūta 
pilsētvidē reprezentācija. Zaļumi apbūves teritorijā (ZA) atrodas maģistrālo pilsētas ielu- 
Zaļkalna ielas un Dzelzceļa ielas krustojuma tiešā tuvumā, tādēļ uzmanība jāpievērš 
redzamības nodrošināšanai ielu krustojumā un no kustības drošības viedokļa, ZA 
teritorija var tikt paredzēta ainavas veidošanai savrupmāju zemes gabalu priekšpagalmu 
teritorijās, kas vides veidošanas nolūkā var tikt veidota ar reljefa izmaiņām, ūdenstecēm 
un krasta nogāzēm.   
14.3. ūdeľu teritorijas (Ū) Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas.  
Ūdeņi (Ū) ietver virszemes ūdensobjektus un ūdensteces (AN 167.p.) Aizsargjoslas ap 
atklātiem grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja malas (AN 130.8.2.p.) 
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11 .att. Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
 
14.4. Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un zemes robeţu 
pārkārtošana 

 
12. att. Plānotā (atļautā) izmantošana un zemes robežu pārkārtošana 
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14.5. Detālplānojuma teritorijas robežu pārkārtošana un teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
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**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 

 

 

 

 

 

14.6.Teritorijas izmantošanas raksturojums 
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   1 Dzelzceļa ielā Nr.* 
(6413 003 ****) 

2202 
 

216** 1404  286 296 969*** 291 581 485 

    2 Zaļkalna ielā 7    
(6413 003  ****) 

1747 199** 
 

1435 
- 

113 1107*** 332 664   554 

    3 Zaļkalna ielā 1 
(6413 003  0008) 

2009 439** 1066 211 293 888*** 266 533 444 

    4 Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0118) 

292* 55** 237 - - 237 69 138 119 

    5 Zaļkalna ielā 5   
(6413 003 0199) 

292* 55** 237 - - 237 69 138 119  
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* esošos zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par noteikumos noteikto minimālo zemes gabalu platību, 
var izmantot (arī būvēt, pārbūvēt ) atbilstoši attiecīgās plānotās (atļautās) izmantošanas noteikumiem, ja 
visas citas šo Noteikumu prasības tiek ievērotas (AN 100.p.).   
**Zemes gabala daļa, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās nevar tikt uzskatīta par ietilpstošu minimālajā 
zemes vienības platībā (AN 121. p.). 
***Ja zemes gabala daļa atrodas ielu sarkanajās līnijās,..., virszemes  ūdensobjektu aizsargjoslās un 
teritorijās, kurās nav plānota apbūve, piem. (ZA), tad aprēķinot apbūves blīvuma, apbūves intensitāti un 
brīvās zaļumu teritorijas rādītājus, tos neskaita zemes gabala platībā (AN 185.3.p.).  
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 
 

 
14.7. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) galvenā izmantošana ir 
savrupmājas, rindu mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet 
palīgizmantošana – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas ((194.p). 
 
14.7.1.Galvenā izmantošana (194.1.p.), kādai atļauts izmantot, būvēt pārbūvēt ēku un 
citu būvi uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM)  ir: savrupmāja, 
vienas ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja, vasarnīca 
(194.1.1. p.).  
 
14.7.2.Palīgizmantošana (194.2.punkts)- telpas individuālā darba vajadzībām, 
saimniecības ēkas, garāţas, pagrabi ar kopējo platību līdz 40 kv.m., siltumnīcas, 
nojumes un citas palīgēkas.  
 
14.8. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) tiek pieļauti šādi apbūves 
rādītāji: 
14.8.1. zemesgabala minimālais lielums ir 1200 kv.m (AN 194.3.1.p.) 
14.8.2. Zemes gabali ar neatbilstoša izmantojama statusu- esošos zemes gabalus, ja to 
platība ir mazāka par Noteikumos noteikto minimālo zemes gabalu platību, var izmantot 
(arī būvēt, pārbūvēt ) atbilstoši attiecīgās plānotās (atļautās) izmantošanas noteikumiem, 
ja visas citas šo Noteikumu prasības tiek ievērotas (AN 100.p.).   
14.8.3. zemesgabala minimālā platība detālplānojumā nosakāma tāda, kas nodrošina 
normatīvo aktu prasību  un prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un 
autostāvvietu izvietojumu izpildi (AN 194.3.2.p.). 
14.8.4. zemesgabala maksimālais apbūves blīvums savrupmāju apbūvē nedrīkst 
pārsniegt 30% no zemesgabala platības. (AN 194.3.3.p.). 
14.8.5. maksimālais stāvu skaits visai apbūvei teritorijā -2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi (AN 
194.3.4.p.). 
14.8.6. zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte savrupmāju apbūvē nedrīkst 
pārsniegt 60% (AN 194.3.5.p.). 
14.8.7. maksimālais apbūves augstums 8m līdz jumta korei vai līdz dzegas, parapeta 
virsmalai, jumta malai (AN 194.3.6.1.p.). 
14.8.8. nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt 
pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robeţu ar kaimiņu 
zemes gabalu (AN 194.3.6.2.p.). 
14.8.9. ja ēka vai būve izvietota mazākā attālumā kā 4,0m no kaimiņa zemes gabala 
robeţām, tad tā jumta vai ēkas sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4.5m Šo augstumu var palielināt ar kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku 
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas 
(AN 194.3.6.3.p.). 
14.8.10. zemesgabala minimālā brīvā zaļumu teritorija savrupmāju apbūvē nedrīkst būt 
mazāka par 50% apbūves intensitāte savrupmāju apbūvē nedrīkst pārsniegt 60% (AN 
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194.3.5.p.). brīvā zaļumu teritorija- zemesgabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst 
platības, ko aizņem gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī teritorijas 
labiekārtojums- ceļu, autostāvvietu un laukumu platības. to raksturo ar brīvās zaļumu 
teritorijas procentu no kopējās zemesgabala platības. 
14.9. Ēku un būvju novietojums mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM)  
14.9.1. priekšpagalma (priekšdārza) dziļums nedrīkst būt mazāks par 6m pie pilsētas 
galvenajām maģistrālajām ielām  (AN 194.4.1.p.). 
 
14.9.2. Sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 4.0m, ja tas ir iekšējais 
sānpagalms ar logiem ārsienā (attālums starp zemes gabala sānu robeţu un dzīvojamās 
mājas tuvāko ārsienu), kā arī 3,0m, ja tas ir ārējais Sānpagalms (attālums starp stūra 
zemes gabala robeţu ar ielu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu)un tā platuma 
palielināšanu vai samazināšanu neprasa sānielas būvlaide. Ar blakus zemes gabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes 
gabala plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz 
robeţas, ja sienās nav logi. (AN 194.4.2.p.).  
14.9.3. Aizmugures pagalma dziļums t.i. attālums no aizmugures robeţas līdz  
dzīvojamās mājas tuvākajai ārsienai ar logiem tajā, nedrīkst būt mazāks par 4.0m. Ar 
aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu 
būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu 
var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja sienās nav logi (AN 194.4.3.p.).    
14.9.4. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0m (AN 194.4.4.p.). 
14.9.5. Saimniecības ēkas nedrīkst ierīkot tuvāk par 3,0m no zemes gabala sānu vai 
aizmugures robeţās. Ar  kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš 
apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo 
attālumu var samazināt vai būvēt uz robeţas. (AN 194.4.5.p.). 
14.9.6.Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes gabala robeţas, tad ēkas un 
būves sienai, kas atrodas uz robeţās, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju 
kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz 
sava zemes gabala pusi. (AN 194.4.6.p.). 
 
14.10. Citi noteikumi  mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM)  
14.10.1. vienā zemes gabalā nedrīkst būvēt vairāk kā vienu savrupmāju (AN 194.5.1.p.). 
14.10.2. uz saimniecības ēku vai citu palīgizmantošanas būvi attiecas (AN 193. p.) 
prasības (AN 194.5.2.p.). 
14.10.3. maksimālais autostāvvietu skaits savrupmāju apbūvē-3. (AN 194.5.3.p.). 
 
14.11. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA) 
 
14.11.1. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA)  ir speciāli iekārtotas teritorijas, kas atrodas pie 
pašreiz esošas un plānotas apbūves, kā arī apbūves teritorijās, gan publiski pieejamās 
teritorijās, gan arī teritorijās ar ierobeţotu  pieejamību (AN 177.p.). 
14.11.2. Atļautā izmantošana izriet no zaļumu apbūves teritorijās funkcijām: vides 
veidošana un aizsardzība, vides estētika, ikdienas atpūta pilsētvidē, reprezentācija  (AN 
177.1.p.). 
14.11.3. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemes gabalā maksimāli jāsaglabā 
augsnes virskārta (sega) (177.9.p.). 
 
14.12. Ūdeľu teritorijas (Ū) 
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Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas.  Ūdeņi (Ū) ietver virszemes 
ūdensobjektus un ūdensteces- upes strautus u.c. (AN 167.p.) Aizsargjoslas ap atklātiem 
grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja malas (AN 130.8.2.p.) 
Ūdeņu teritorijas (Ū) plānotā atļautā izmantošana ir paredzēta virszemes (lietus un 
sniega kušanas ūdeņu) koplietošanas noteces sistēmas uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. 
Ūdeņu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana paredzēta ietverot esošo grāvju teritorijas 
ar nogāzēm, nemainot to trasējumus un saglabājot teritorijas kopējo esošo hidroloģisko 
reţīmu. Jaunu grāvju izveidošana netiek plānota. 

15.SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS (TS) 

15.1. Detālplānojuma teritorija atrodas divu galveno (maģistrālo) pilsētas ielu- Zaļkalna 
un Dzelzceļa ielas stūrī. Detālplānojuma teritoriju šķērso Zaļkalna un Dzelzceļa ielu 
sarkanās līnijas. Sarkanās līnijas nodala pilsētas maģistrālo ielu teritorijas. Ielām 
pieguļošās detālplānojuma teritorijas daļas atrodas ielu teritorijās. Detālplānojums paredz 
plānojuma teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu robeţu pārkārtošanu un precizēšanu, 
ievērojot ielu sarkanās līnijas. 

9. tabula 
 

Nr. 
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Zemes gabala esošās adreses  
(kadastra Nr. ) 
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   1 Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0008) 

Dzelzceļa ielā Nr.* 
(6413 003 ****) 

2202 
216 

10% 

762 

35% 

    2  Zaļkalna ielā 7    
(6413 003  ****) 

1747 
 

199 
6% 

268 
15% 

    3  
Zaļkalna ielā 1 

(6413 003  0008) 
2009 

439 

20% 

796 

40% 

    4 Zaļkalna ielā 1A 
(6413 003 0118) 

Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0118) 

292 
55 

19% 

73 

25% 

    5 Zaļkalna ielā 1B  
(6413 003 0199) 

Zaļkalna ielā 5   
(6413 003 0199) 

292 
55 

19% 

73 

25% 

   
pavisam 

6542 

 
       kopā  964 
       Vidēji 15% 
 

1972 

Vidēji 30% 

 
* adreses Nr. tiek piešķirts ar domes lēmumu   
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 
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13. attēls Teritorijas plānojumā paredzētās galvenās (maģistrālā) ielas šķērsprofili. 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. att. Dzelzceļa un Zaļkalnu ielu projektētie šķērsprofili. 
 
 
 
 

Esošo (projektējamo) ielu klasifikācija 
10. tabula 

Nr. 
p.k. 

Ielas 
nosaukums 

Ielas nozīme Projektētās 
sarkanās 
līnijas (m) 

Būvlaides 
līnijas (m) 
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15. att. Esošo (projektējamo) ielu teritorija 

 
 
15.2 Piekļūšanas noteikumi  
15.2.1. nedrīkst izmantot zemes gabalu un būvēt ēkas un būves, ja zemes gabalam nav 
nodrošināta piebraukšana, t.i. zemes gabals nerobeţojas ar ielu, laukumu vai 
piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) ; 
15.2.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. to parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju 
projektēšanas  būvnormatīviem ; 
15.2.3. piebrauktuvju pieslēgums pie galveno maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne 
tuvāk par 50m no krustojuma. Ņemot vērā esošo transporta intensitāti un plānoto ielu 
šķērsprofilus detālplānojums paredz piekļūšanas iespējas 3. zemes gabalam 40m 
attālumā no ielu krustojuma. 
 
15.3. Redzamības nodrošināšana ielu un ceļu krustojumos 

   
1 

Zaļkalna iela Galvenā 
(maģistrālā) 
pilsētas iela 

               
           20 

              
        6 
 

   
2 

Dzelzceļa iela no 
Zaļkalna ielas 
līdz Celtnieku 
ielai 

Galvenā 
(maģistrālā) 
pilsētas iela 

           20                                            6                        
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16. att. Redzamības nodrošināšana krustojumos 

 
15.3.1. uz stūra zemes gabala nedrīkst būvēt ēkas tādā veidā, ka tās traucē skatu starp 
0.8m un 2,5m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju  līmeņa trīsstūra teritorijā, ko 
ierobeţo stūra zemes gabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm 
sarkanajām līnijām, attālumā no minēto  sarkano līniju krustpunkta , ko nosaka atbilstoši 
LVS 190-3:1999 (AN 133.p.). 
Detālplānojums paredz zemes gabalā Nr. 3 ţogu izvietot ievērojot redzamības 
nodrošināšanu Zaļkalna un Dzelzceļa ielas krustojumā 

16.BŪVLAIDES  

Būvlaide ir detālplānojumā zemesgabalam noteikta līnija, uz kuras vai no kuras sākot, 
virzienā no jebkuras zemesgabala robežas uz zemesgabala dziļumu, drīkst izvietot ēkas. 
Gar zemesgabala sānu un/vai aizmugures robežu atkarībā no konkrētās situācijas var tikt 
noteikta iekšējā būvlaide. Atkarībā no apbūves kompozicionālajiem risinājumiem, ir 
izdalītas priekšpagalma, sānpagalma un aizmugures pagalma zonas, kurās saglabājams 
vides dabiskums.     
 

 
17. att. Būvlaides un pagalmi 
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18. att. Detālplānojumā noteiktās būvlaides.  
 

17. PAGALMI  

Pagalms ir apbūves zemes gabala daļa starp galveno ēku/būvi un kādu no zemesgabala 
robeţām. 
17.1. priekšpagalma (priekšdārza) dziļums nedrīkst būt mazāks par 6m pie pilsētas 
galvenajām maģistrālajām ielām  (AN 194.4.1.p.); 
17.2. Sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 4.0m, ja tas ir iekšējais sānpagalms 
ar logiem ārsienā (attālums starp zemes gabala sānu robeţu un dzīvojamās mājas 
tuvāko ārsienu), kā arī 3,0m, ja tas ir ārējais Sānpagalms (attālums starp stūra zemes 
gabala robeţu ar ielu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu)un tā platuma palielināšanu 
vai samazināšanu neprasa sānielas būvlaide. Ar blakus zemes gabala īpašnieka 
rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala 
plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja 
sienās nav logi. (AN 194.4.2.p.).  
17.3. Aizmugures pagalma dziļums t.i. attālums no aizmugures robeţas līdz  dzīvojamās 
mājas tuvākajai ārsienai ar logiem tajā, nedrīkst būt mazāks par 4.0m  
17.3.1. Ar aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar 
parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo 
dziļumu var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja sienās nav logi ( AN 94.4.3.p.).    
 
17.4. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0m (AN 194.4.4.p.). 
 
17.5. Saimniecības ēkas nedrīkst ierīkot tuvāk par 3,0m no zemes gabala sānu vai 
aizmugures robeţas. Ar  kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš 
apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo 
attālumu var samazināt vai būvēt uz robeţas. (AN 194.4.5.p.). 
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17.6.Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes gabala robeţas, tad ēkas un būves 
sienai, kas atrodas uz robeţās, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju kaimiņam 
piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava 
zemes gabala pusi. (AN 194.4.6.p.). 

 

 
19. att. Detālplānojumā projektētie pagalmi. 

 
 

18. ADRESĀCIJA 

Detālplānojums paredz plānojuma teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu robeţu 
pārkārtošanu nemainot to platības, kur zemes gabalu Zaļkalna ielā 3 tiek paredzēts 
sadalīt trīs zemes vienībās. Izvērtējot esošo adresāciju un plānoto teritorijas attīstību, 
detālplānojuma priekšlikums paredz sekojošas ieteicamās zemes gabalu adreses: 

 
11. tabula 

 

Zemes gabala 
Nr. plānā 

 
Esošā nekustamā īpašuma 

adrese (kadastra Nr.) 

Plānotā (nosacītā) 
nekustamā īpašuma 
adrese (kadastra Nr.) 

1 
Zaļkalna ielā 3 
6413 003 0008 

 

Dzelzceļa ielā Nr.* 
6413 003 **** 

2 ” 
Zaļkalna ielā 7 
6413 003 **** 

3 ” 
Zaļkalna ielā 1 
6413 003 0008 

 
4 

Zaļkalna ielā 1A 
6413 003 0118 

Zaļkalna ielā 3 
6413 003 0118 

 
5 

Zaļkalna ielā 1B 
6413 003 0199 

Zaļkalna ielā 5 
6413 003 0199 
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*Adreses var tikt precizētas atbilstoši Pāvilostas novada domes lēmumam. 
****kadastra Nr. tiek piešķirts uzmērot zemes gabalu 
 

19. ZEMES TRANSFORMĀCIJA 

Detālplānojums paredz esošās lauksaimniecības zemes (pārējās neapbūvējamo zaļumu 
teritorijas ZM) zemes transformāciju apbūves zemes (mazstāvu dzīvojamā apbūve DzM) 
un zaļumi apbūves teritorijās (ZA) 

12. tabula 
Nr. 
plānā 

Plānotā (nosacītā) 
nekustamā 
īpašuma adrese 
(kadastra Nr.) 

Īpašuma 
platība/kv.m 

Zemes 
transformācija 
par apbūves 
zemi DzM 
kv.m  
% 

Zemes 
transformācija 
par teritoriju, 
kur apbūve nav 
galvenais 
izmantošanas 
veids (ZA) un 
(Ū) kv.m % 

Zemes 
transformācija 
ielu teritorijā 
(TS) satiksmes 
infrastruktūrai  
kv.m 
% 

1 Dzelzceļa ielā Nr.* 
6413 003 **** 

2202 
       1404 

64% 
        582 

26% 
216 
10% 

2 Zaļkalna ielā 7 
6413 003 **** 

1747 
1435 
82% 

113 
7% 

199 
11% 

3 Zaļkalna ielā 1 
6413 003 0008 

2009 
1066 
53% 

504 
25% 

439 
22% 

4 Zaļkalna ielā 3 
6413 003 0118 

292 
237 
81% 

- 55 
19% 

5 Zaļkalna ielā 5 
6413 003 0199 

292 
237 
81% 

- 55 
19% 

* adreses Nr. tiek piešķirts ar domes lēmumu   
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 

 
 

20. ZEMES GABALU PROCENTUĀLAIS IEDALĪJUMS PA 
PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS VEIDIEM. 

13 tabula 
Nr. 
plānā 

Plānotā (nosacītā) 
nekustamā īpašuma 
adrese (kadastra Nr.) 

Īpašuma 
platība/ 
kv.m  
 

(DzM) 
Mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorija 
kv.m 
% 

 (ZA) zaļumi 
apbūves 
teriorijās 
kv.m 
% 

(Ū) ūdeņu 
teritorija  
kv.m 
% 

(TS) satiksmes 
infrastruktūra  
kv.m 
% 

1 Dzelzceļa ielā Nr.* 
6413 003 **** 

2202 
    1404 

64% 
     286 

13% 
296 
13% 

216 
10% 

2 Zaļkalna ielā 7 
6413 003 **** 

1747 
1435 
82% 

- 113 
7% 

199 
11% 

3 Zaļkalna ielā 1 
6413 003 0008 

2009 
1066 
53% 

211 
10% 

293 
15% 

439 
22% 

4 Zaļkalna ielā 3 
6413 003 0118 

292 
237 
81% 

- - 55 
19% 
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5 Zaļkalna ielā 5 
6413 003 0199 

292 
237 
81% 

- - 55 
19% 

 
 

 6542 
100% 

4379 
67% 

497 
8% 

702 
11% 

964 
14% 

* adreses Nr. tiek piešķirts ar domes lēmumu   
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 

 

21. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) 
IZMANTOŠANA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS 
MĒRĶI (NĪLM) 

14. tabula 

Nr.plānā 
Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) 
izmantošana 

Platība 
kv.m 

 
Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 
 

NĪLM (kods) 

 
     1 

(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija   

1404 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

0601 

 
(ZA)Zaļumi apbūves teritorijā  
 
 

286 

Dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās 
saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa 

0501 

(Ū)Ūdeņu teritorija  296 

Fizisko un juridisko 
personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas 

0302 

     2. 
(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija  

1435 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

0601 

 (Ū)Ūdeņu teritorija  113 

Fizisko un juridisko 
personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas 

0302 

3. 
(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija  

1066 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

0601 

 
 

(ZA)Zaļumi apbūves teritorijā  
 

211 

Dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās 
saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa 

0501 

 
 

(Ū)Ūdeņu teritorija 293 

Fizisko un juridisko 
personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas 

0302 

4. 
 

(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija  

237 
individuālo dzīvojamo 
māju apbūve 

     0601 

5 (DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves 237 individuālo dzīvojamo       0601 
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 teritorija  māju apbūve 

22. PLĀNOJUMA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS DETALIZĀCIJA. 

Ja detālplānojuma teritorijas robeţās ir noteikti vairāki teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas veidi, izstrādājot detālplānojumu, pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu 
robeţu precizēšana līdz 5%, saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību 
attiecības detālplānojuma teritorijā un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas 
plānojuma grozījumiem (AN 223.p.) 
 

23. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS SADALĪJUMS PA 
PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS VEIDIEM 

15 tabula 
 

Zemes izmantošanas raksturlielumi Zemes gabala Nr. plānā  

 1 2 3 4 5 

Zemes gabala platība (kv.m.) 2202 1747 2009 292 292 

(TS) satiksmes infrastruktūras teritorija ielu sarkanajās 
līnijās(kv.m.) 

216 199 439 55 55 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (kv.m.) 

1404 1435 1066 237 237 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(ZA)Zaļumi apbūves teritorijās (kv.m) 

286 - 211 - - 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(Ū) Ūdeņu teritorijas (kv.m) 

296 113 293 - - 

24. TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 

24.1.Detālplānojuma teritorija plānota apbūvei, vienlaicīgi saglabājot katra zemes 
gabala brīvo teritoriju apstādījumu ierīkošanai. 
24.2.Pilsētas ielu publiskā ārtelpa ir vizuāli pievilcīga ainaviskā vide, kas telpiski 
pārklājas ar blakus esošo zemes gabalu priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu 
teritorijām. 
24.3.Detālplānojuma teritorija paredzēta izteiksmīgas ainaviskas vides veidošanai, 
kas risināma pēc vienotiem plānošanas principiem, integrējot apbūves struktūru 
ainavā  akcentējot  vides dabiskumu, bioloģisko daudzveidību, ekoloģisko un 
estētisko nozīmi.  
24.4.Apstādījumu ierīkošanai un teritorijas apzaļumošanai var tikt izmantoti 
konkrētiem augšanas apstākļiem atbilstoši augi, lai saglabātu ekoloģisko stabilitāti, 
ainavu telpiskajā struktūrā. Būvniecības tehniskā projekta ietvaros, izstrādājams katra 
jaunizveidotā īpašuma teritorijas labiekārtošanas projekts, nepieļaujot reljefa 
pārveidošanu un zemsedzes iznīcināšanu. Izstrādājot tehniskā projekta risinājumus, 
nepieciešams precizēt katra zemes gabala brīvo teritoriju, izvērtējot teritorijas 
labiekārtošanas un apstādījumu ierīkošanas iespējas.  
24.5.zemesgabala minimālā brīvā zaļumu teritorija savrupmāju apbūvē nedrīkst būt 
mazāka par 50%, apbūves intensitāte savrupmāju apbūvē nedrīkst pārsniegt 60% 
(AN 194.3.5.p.). brīvā zaļumu teritorija- zemesgabala neapbūvētā platība, kurā 
neietilpst platības, ko aizņem gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī 
teritorijas labiekārtojums- ceļu, autostāvvietu un laukumu platības. to raksturo ar 
brīvās zaļumu teritorijas procentu no kopējās zemesgabala platības. 
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24.6.Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno; 
24.7.Nav pieļaujama brīvās teritorijas grunts sablīvēšana, kas liedz gaisa piekļūšanu 
un ūdens apmaiņu augsnei. 
24.8.Zaļumi apbūves teritorijās (ZA)  ir speciāli iekārtotas teritorijas, kas atrodas pie 
pašreiz esošas un plānotas apbūves, kā arī apbūves teritorijās, gan publiski 
pieejamās teritorijās, gan arī teritorijās ar ierobeţotu  pieejamību (177.p.). 
24.9.Atļautā izmantošana izriet no zaļumu apbūves teritorijās funkcijām: vides 
veidošana un aizsardzība, vides estētika, ikdienas atpūta pilsētvidē, reprezentācija  
(AN 177.1.p.)-.skvēru, ielu stādījumu, atsevišķu koku grupu un citu zaļumu ierīkošana  
(AN 177.1.1.p.). 
24.10.apstādījumi ir jāierīko visu apbūves teritoriju brīvajās zaļumu platībās Tos 
ierīkojot jāievēro inţenierkomunikāciju novietojums (AN 177.2.p.). 
24.11.ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo telpu insolāciju un 
izgaismošanu (AN 177.10.p.). 

25. ŢOGU IZBŪVE 

žogs- būve, kas izvietota uz zemes gabala robežas vai uz ielu sarkanās līnijas, vai gar 
tām, ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot teritorijas ar 
specifisku izmantošanas veidu 
 
25.1. Detālplānojums paredz ţogu būvniecību saskaņā ar kartogrāfiskajā materiālā DP-2 
plānoto, pa ţogu izbūves līniju- ielas pusē pa sarkano līniju (detālplānojumā izvērtēts 
redzamības nodrošinājums satiksmes kustības drošībai stūra zemes gabalā Nr.3),  pa 
zemes gabala robeţām, grāvja pusē ar atkāpi 0,5m no grāvja krants malas. 
25.2. ţogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību, ţoga vārti 
nedrīkst būt verami uz ielas pusi, ja tie šķērso ielas brauktuves daļu , bet ietvi visā 
platumā  
25.3. priekšpagalma un ārējā sānpagalma ţogiem detālplānojuma teritorijā ir jābūt ne 
augstākiem par 1,6m un 40% caurredzamiem (starp stabiem), perpendikulāri pret ţoga 
plakni. Ja ţoga caurredzamība pārsniedz 90%, pieļaujama ţoga paaugstināšana līdz 
1,8m  
25.4.ţogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures pagalmam, 
pieļaujams izbūvēt blīvus un līdz 1,8m augstus 
25.5.ţoga augstums nosakāms pieņemot par 0,00 līmeni plānoto ietves līmeni ielas 
pusē. Ţogu „sadures” vietās gruntsgabalu robeţpunktos 0,00 atzīme jānosaka kaimiņiem 
savstarpēji vienojoties  
25.6. ţoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50cm  
25.7.ţogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemes gabalu ţogu arhitektūru 
ievērojot vienotu ţogu augstumu detālplānojuma teritorijā. robeţās.    
25.8. ţoga krāsošanai jāizmanto dabai tuvie brūnie un pelēkie toņi.  
25.9. ţogi izbūvējami tā, lai nodrošinātu inţeniertīklu darbību un to apkalpošanu. 

26. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

26.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar Pāvilostas novada 
pašvaldības 2010.gada saistošiem noteikumiem Nr. 17 „sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā” (apstiprināti ar Pāvilostas novada 
domes 22.06.2010. sēdes protokolu Nr. 7., 16§); 
26.2.Sadzīves atkritumu tvertnes plānotas izvietot katrā zemes gabalā Zaļkalna un 
Dzelzceļa ielu tuvumā, speciāli konteineram izveidotā laukumā ar izveidotu piebrauktuvi 
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specializētai atkritumu izvešanas tehnikai. Konteinera laukuma vieta tiek precizēta 
izstrādājot būvniecības tehniskā projekta risinājumus. 
26.3.Sadzīves atkritumu savlaicīga izvešana saskaņojama ar atkritumu apsaimniekotāju. 

27. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

Pēc detālplānojuma apstiprināšanas, pirms būvatļaujas saņemšanas ēkas vai būves 
būvniecībai, jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā inţeniertīkli un komunikācijas, t.sk. ārējai 
ugunsdzēsības ūdensapgādei un ielu (piebraucamo ceļu) I būvniecības kārta ar grants 
vai šķembu segumu.(AN 220.13.p.) 
 

28. INŢENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

28.1.Ūdensapgāde un kanalizācija. 

28.1.1. - SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012. informē, ka 
īpašumu Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā šķērsojošās polietilēna 
caurules 2*d50 ir nefunkcionējošas un ūdensapgādei netiks izmantotas.  
Pieslēguma vietas pilsētas ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas tīklam pašreiz iespējamas Pļavu ielā. Perspektīvās pilsētas 
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijas III kārtā paredzēta ūdensvada izbūve pa Zaļkalna 
ielu. Iespējamā ūdensvada izbūve 2013.gada augustā- novembrī. 
(Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Sakas (Pāvilostas)novada 
Pāvilostas pilsētā- projekta III kārta” izstrādāts 2008.gadā. Projektētājs SIA „Firma L4” 
Rīgā, Jelgavas ielā 90).  
Saskaņā ar SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.05.2012. Nr. 15 atzinumu, 
Izvērtējot mūsu kompetences ietvaros detālplānojuma sadaļas par inţeniertehnisko 
infrastruktūru, apstiprinām ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu tehniskos 
risinājumus, Zaļkalna ielā pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas III kārtā 
paredzēta tikai ūdensvada izbūve, kuras laikā tiks izbūvēti atvadi vadoties pēc 
detālplānojuma risinājuma grafiskā materiāla DP-3. 
28.1.2 SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 09.02.2012. Nr. 06/2012 informē, ka 
pilsētas koplietošanas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu pieslēgums ir 
iespējams Pļavu ielā. Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Sakas 
(Pāvilostas)novada Pāvilostas pilsētā- projekta III kārta” risinājumā nav iekļauta 
koplietošanas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla trase pa Zaļkalna ielu. 
Pieslēguma vietas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas tīklam iespējamas 
Pļavu ielā, savukārt līdz pieslēguma izbūvei pie koplietošanas kanalizācijas tīkla vai 
gadījumā ja tas nav tehniski iespējams,  kanalizācijas nodrošināšanai pieļaujams izbūvēt 
slēgta tipa izsmeļamās bedres. Saskaņā ar LR Veselības ministrija Veselības inspekcijas   
Kurzemes kontroles daļas 9.05.2012.Nr. 16 atzinumu, netiks pieļauts pagaidu risinājums ar 
slēgta tipa izsmeļamo bedres izbūvi. 
Saskaņā ar LR Veselības ministrija Veselības inspekcijas   Kurzemes kontroles daļas 
9.05.2012.Nr. 16 atzinumu, Inspekcija neiebilst nekustamā  īpašuma Zaļkalna ielā 1B 
(kadastra Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostas 
pilsētā, Pāvilostas novadā detālplānojuma projekta 1.redakcijas risinājumam ar 
nosacījumiem: 

1. Tiks paredzēts detālplānojuma teritorijas būvju pieslēgums pilsētas kanalizācijas 
tīkliem un netiks pieļauts pagaidu risinājums ar slēgta tipa izsmeļamo bedres 
izbūvi, pamatojoties uz LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
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7.punkta prasībām: izsmeļamo notekūdeņu krājtvertņu izbūve pieļaujama atsevišķi 
novietotās ēkās ārpus pilsētām un ciemiem 

2. Ja pastāv iespēja izbūvēt lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas līdz pieslēguma 
izbūvei pie pilsētas kanalizācijas tīkliem, tad bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
izvietojumu un tās aizsargjoslas robeţas attēlot  detālplānojuma grafiskajā daļā. 

3. Detālplānojumā veikti atbilstoši labojumi un Detālplānojuma paskaidrojuma rakstā 
sadaļā 28.1. ūdensapgāde un kanalizācija saskaņota paskaidrojuma daļu ar 
grafisko daļu. 

Saskaņā ar LR Veselības ministrija Veselības inspekcijas  Kurzemes kontroles daļas 
9.05.2012.Nr. 16 atzinumu veiktas korekcijas: tiek paredzēts detālplānojuma teritorijas 
būvju pieslēgums pilsētas kanalizācijas tīkliem un netiek pieļauts pagaidu risinājums ar 
slēgta tipa izsmeļamo bedres izbūvi. 
Detālplānojuma paredz iespēju izbūvēt lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas zemes 
gabalos Nr. 1 un Nr.5 ar nosacījumu- līdz pieslēguma izbūvei pie pilsētas kanalizācijas 
tīkliem. bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvietojumu un tās aizsargjoslas robeţas attēlot  
Detālplānojuma grafiskajā daļā (DP-3) attēlota nosacīta bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
izvietojumu vieta, kas var tikt precizēta, izstrādājot tehniskā projekta risinājumus.  
Vietējo bioloģisko attīrīšanas iekārtu aizsargjosla 2m. 
Nav pieļaujama neattīrītu notekūdeņu infiltrācija gruntī vai novadīšana grāvjos.  
Bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas sistēmā tiek izmantoti septiki ar atsevišķām 
nostādināšanas kamerām. Notekūdeņi pašplūsmā nonāk septika pirmajā kamerā, kur 
notiek to sākotnējā nostādināšana un nogulšņu stabilizācija. Daļēji nostādinātais ūdens 
pašteces ceļā aizplūst uz pilnīgas attīrīšanas bloku, kurā atrodas aerācijas kamera. 
Aerācijas kamerā tiek ievietots bioloģiskās attīrīšanas līdzeklis-mikroorganismi, kas 
noārda organiskos atkritumus. To utilizēšanai nav vajadzīgi ķīmiskie reaģenti. 
Bioloģiskās attīrīšanas sistēma nodrošina 95 % efektivitāti ūdens attīrīšanai no 
organiskiem atkritumiem. Vienīgā prasība mikroorganismu nodrošināšanai sistēmā ir 
skābekļa pastāvīga padeve. Šim nolūkam izmanto speciālu kompresoru, ko izvieto ēkā. 
Ūdens, kas izgājis pilnu bioloģisko attīrīšanos, tālāk ar sūkņa palīdzību tiek nogādāts 
drenāţas akā un visbeidzot tie tiek novadīti grāvju sistēmā. Bioloģiskā attīrīšanas 
sistēma diennaktī var izfiltrēt 3,5 kub.m kanalizācijas notekūdeņu. 

28.2. Elektroapgāde 

Atbilstoši akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Rietumu reģions 14.12.2011. Nr. 30R4A0-
02.04/2194 nosacījumiem detālplānojuma izstrādei, nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B 
un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā neatrodas AS „Sadales tīkls” piederošas 
elektroiekārtas. 
Izstrādājot detālplānojumu nekustamam īpašumam Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā ir paredzēti perspektīvo ēku un būvju elektroapgādei 
nepieciešamos elektrotīklu inţenierkomunikāciju koridori ielu sarkano līniju teritorijā (zem 
proj. ietvēm) ar iespēju AS „Sadales tīkls” personālam brīvi piekļūt un tos apkalpot 
jebkuros gada un laika apstākļos.  
 

28.3. Sakaru komunikācijas 

Pieslēgums pie SIA „Lattelecom” tīkliem plānots no sadales skapja C-27, Pļavu ielā 3. 
Saskaņā ar SIA „Lattelekom” 08.02.2012. Nr. 2308 nosacījumiem detālplānojuma 
izstrādei, visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā 
arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
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tīkliem), 35 panta (vispārīgie aprobeţojumi aizsargjoslās) un 43.panta (aprobeţojumi 
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības.  
Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objek tu 
aizsargjoslām. 
Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai 
jebkuram citam publiskajam 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. 
 

28.4. siltumapgāde 

Detālplānojuma teritorijā, atbilstoši Teritorijas plānojumam, pieļaujama lokālo apkures 
sistēmu ierīkošana un alternatīvu kurināmā veidu izmantošana.  
 

28.5. Virszemes lietus un sniega kušanas ūdeľu novadīšana 

Plānojuma teritorijā ir esoši grāvji un dabiski veidojušās ūdensteces, kas veic virsūdeņu 
novadīšanu. Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas.  Ūdeņu teritoriju 
(Ū) plānotā (atļautā) izmantošana ir paredzēta virszemes (lietus un sniega kušanas 
ūdeņu) koplietošanas noteces sistēmas uzturēšanai un apsaimniekošanai. 
Aizsargjoslas ap atklātiem grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja krants malas  
Ūdeņu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana paredzēta ietverot esošo grāvju teritorijas 
ar nogāzēm, nemainot to trasējumus un saglabājot teritorijas kopējo esošo hidroloģisko 
reţīmu.  
Jaunu grāvju izveidošana netiek plānota. 
 

28.6. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Saskaņā ar  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 
Liepājas 1.daļa. 06.12.2011. Nr. 22/12.1-322 nosacījumiem, perspektīvie piebraucamie 
ceļi paredzēti tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas 
piekļūšanu visām esošām un perspektīvām ēkām, būvēm atbilstoši LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība” prasībām. 
Būves projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 006-01 „Būtiskās prasības būvēm” prasībām. 
Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves” prasībām. 
Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 
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II Saistošā daļa  

1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES 
NOTEIKUMI 

 
Vispārīgie noteikumi 
 

1. Šie apbūves noteikumi darbojas detālplānojuma teritorijā- nekustamā īpašuma 
Zaļkalna ielā 1A un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, detalizējot 
Pāvilostas novada domes 24.09.2009. saistošo noteikumu Nr.9 „Pāvilostas 
novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.- 2020. gadam grafiskās 
daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasību ievērošana. un ir 
šo noteikumu papildinājumi un precizējumi.  

 
2. Detālplānojuma teritorijā ir spēkā Pāvilostas novada domes 24.09.2009. saistošo 

noteikumu Nr.9 „Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.- 
2020. gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
prasības, kā arī šajā detālplānojumā noteiktās detalizētās un precizējošās 
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

 
3. Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar to apstiprināšanas Pāvilostas novada 

domē un ar paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu, publicēšanas dienu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
 

2.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  DETĀLPLĀNOJUMA 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI 

2.1. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana: 

2.1.1. detālplānojuma teritorijas plānotai (atļautai) izmantošanai; 
2.1.2. velosipēdu un autostāvvietu ierīkošanai; 
2.1.3.  piebrauktuves izbūvei; 
2.1.4.  teritorijas labiekārtošanai, zaļumu ierīkošanai un uzturēšanai  
2.1.5.  inţeniertehniskās apgādes tīklu objektu izvietošanai  
2.1.6. detālplānojuma teritorijā atļautai  palīgizmantošanai  

2.2. Detālplānojuma teritorijas aizliegtā izmantošana: 

2.2.1. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai; 
2.2.2. novietot , savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes 
līdzekļus  
2.2.3.  vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos metāllūţņus, būvgruţus un citus 
atkritumus  
2.2.4.  izmantot kravas mašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas, kuģu 
korpusus vai to daļas, konteinera tipa būves u.tml. 
2.2.5.  izmantot jebkādas dzīvojamās piekabes (treilerus) un atpūtas vagoniņus kā 
dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas)  
2.2.6. piena un gaļas liellopu turēšanai  
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3. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS plānotā (atļautā) 
izmantošana  

 
 

20.att. Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.    

3.1. Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana  
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   1 Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0008) 

Dzelzceļa ielā Nr.* 
(6413 003 ****) 

2202 
1404 

62% 

286 

12% 

296 

17% 

         216 

9% 

    2  Zaļkalna ielā 7    
(6413 003  ****) 

1747 
 

1435 
83% 

- 113 

6% 
199 
11% 

    3  
Zaļkalna ielā 1 
(6413 003  0008) 

2009 
1066 

53% 

211 

10% 

293 

15% 

439 

22% 

    4 Zaļkalna ielā 1A 
(6413 003 0118) 

Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0118) 

292 
  237 

81% 

- - 55 

19% 

    5 Zaļkalna ielā 1B  Zaļkalna ielā 5   292 237 - - 55 
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(6413 003 0199) (6413 003 0199) 81% 19% 

 
* adreses Nr. tiek piešķirtas ar domes lēmumu   
 
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 

 

3.2. Teritorijas izmantošanas bilance 

17.tabula 

Zemes izmantošanas raksturlielumi Zemes gabala Nr. plānā  

 1 2 3 4 5 

Zemes gabala platība (kv.m.) 2202 1747 2009 292 292 

(TS) satiksmes infrastruktūras teritorija ielu sarkanajās 
līnijās(kv.m.) 

216 199 439 55 55 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(DzM) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (kv.m.) 

1404 1435 1066 237 237 

Apbūves zonas platība (kv.m) 783 643 498 110 110 

 
Platība, no kuras aprēķina apbūves izmantošanas un 
zaļās brīvās teritorijas rādītājus  (kv.m) 

969 1107 888 237 237 

Maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums 30 % (kv.m.) 
291 332 266 69 69 

Maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte  60 % (kv.m.) 
581 664 533 138 138 

Minimālā brīvā teritorija – 50% (kv.m.) 485 554 444 119 119 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(ZA)Zaļumi apbūves teritorijās (kv.m) 

286 - 211 - - 

Plānotā (atļautā) izmantošana 
(Ū) Ūdeņu teritorijas (kv.m) 

296 113 293 - - 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods (NĪLM) 

0601;0501, 
0302 

0601;0302, 
06010501, 

0302 
0601 0601 

Maksimālais apbūves augstums (m)* 8 8 8 8 8 

Maksimālais apbūves stāvu skaits  

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

5.2. tabula 

3.3. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas raksturlielumi  
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   1 Dzelzceļa ielā Nr.* 
(6413 003 ****) 

2202 
 

216** 1404  286 296 969*** 291 581 485 
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    2 Zaļkalna ielā 7    
(6413 003  ****) 

1747 199** 
 

1435 
- 

113 1107*** 332 664   554 

    3 Zaļkalna ielā 1 
(6413 003  0008) 

2009 439** 1066 211 293 888*** 266 533 444 

    4 Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0118) 

292* 55** 237 - - 237*** 69 138 119 

    5 Zaļkalna ielā 5 
(6413 003 0199) 

292* 55** 237 - - 237*** 69 138 119  

* adreses Nr. tiek piešķirtas ar domes lēmumu   
**zemes gabala daļa, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās nevar tikt uzskatīta par ietilpstošu minimālajā 
zemes vienības platībā.  
*** Ja zemes gabala daļa atrodas ielu sarkanajās līnijās,..., virszemes  ūdensobjektu aizsargjoslās un 
teritorijās, kurās nav plānota apbūve (ZA), tad aprēķinot apbūves blīvuma, apbūves intensitāti un brīvās 
zaļumu teritorijas rādītājus, tos neskaita zemes gabala platībā  
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 
.Esošos zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par Noteikumos noteikto minimālo zemes gabalu platību, var 
izmantot (arī būvēt, pārbūvēt ) atbilstoši attiecīgās plānotās (atļautās) izmantošanas noteikumiem, ja visas 
citas apbūves noteikumu prasības tiek ievērotas  
 

4. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS 
(DzM) 

4.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)  

Galvenā izmantošana ir savrupmājas, rindu mājas, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 
mājas, bet palīgizmantošana – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas  
4.1.1.Galvenā izmantošana kādai atļauts izmantot, būvēt pārbūvēt ēku un citu būvi uz 
zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM)  ir: savrupmāja, vienas 
ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja, vasarnīca  
4.1.2.Palīgizmantošana telpas individuālā darba vajadzībām, saimniecības ēkas, 
garāţas, pagrabi ar kopējo platību līdz 40 kv.m., siltumnīcas, nojumes un citas palīgēkas.  
 

4.2.  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) tiek pieļauti šādi apbūves 
parametri 

Apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu 
detālplānojuma teritorijā - Apbūves noteikumos reglamentētie apbūves parametri ir 
apbūves blīvums, apbūves intensitāte, apbūves laukums, brīvā zaļā teritorija.  
 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorijas izmantošanas parametri 

        19.tabula 

Plānotā (atļautā) izmantošana Zemes gabala Nr. plānā  

 1 2 3 4 5 

 (DzM) mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
(kv.m.) 

1404 1435 1066 237 237 

Zemes gabala  platība  (kv.m.) 2202 1747 2009 292 292 

Apbūves zonas platība (kv.m) 783 643 498 110 110 

 
Platība, no kuras aprēķina apbūves parametrus  (kv.m) 

969 1107 888 237 237 
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Plānotā (atļautā) izmantošana Zemes gabala Nr. plānā  

 1 2 3 4 5 

Maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums 30 % (kv.m.) 
291 332 266 69 69 

Maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte  60 % (kv.m.) 
581 664 533 138 138 

Minimālā brīvā teritorija – 50% (kv.m.) 485 554 444 119 119 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods (NĪLM) 
0601 0601 0601 0601 0601 

Maksimālais apbūves augstums (m) 8 8 8 8 8 

Maksimālais apbūves stāvu skaits  

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

2 stāvi 
ieskaitot 

mansardu 

4.2.1. Teritorijas plānojumā noteiktais zemesgabala minimālais lielums ir 1200 kv.m. 
Detālplānojuma teritorijā ir divi nekustamie īpašumi Zaļkalna ielā 3 un Zaļkalna ielā 5, 
kuru platības ir mazākas par 1200 kv.m. 
4.2.2. zemesgabala minimālā platība detālplānojumā izvērtēta kā tāda, kas nodrošina 
normatīvo aktu prasību  un prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un 
autostāvvietu izvietojumu izpildi.  
4.2.3. zemesgabala maksimālais apbūves blīvums savrupmāju apbūvē nedrīkst pārsniegt 
30% no zemesgabala platības.  
apbūves blīvums- procentos izteikta zemes gabala apbūves laukuma attiecība pret tā 
platību  
4.2.4. zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte savrupmāju apbūvē nedrīkst 
pārsniegt 60%  
apbūves intensitāte- procentos izteikta stāvu platības attiecība pret zemes gabala 
platību. 
stāvu platība ir zemes gabala kapitālās apbūves visu stāvu , izņemot pagrabstāvu, 
platību summa. Stāvu platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas 
iekšējās un ārējās sienas. 
4.2.5. maksimālais stāvu skaits visai apbūvei detālplānojuma teritorijā -2 stāvi, ieskaitot 
mansardu  
4.2.6. maksimālais apbūves augstums 8m līdz jumta korei vai līdz dzegas, parapeta 
virsmalai, jumta malai ( AN 194.3.6.1.p.). 
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21. att. Ēkas stāvu augstums un jumta slīpuma noteikšana 
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22. att. Stāvu skaita noteikšana 
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4.2.7. nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt 
pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robeţu ar kaimiņu 
zemes gabalu.  
4.2.8. ja ēka vai būve izvietota mazākā attālumā kā 4,0m no kaimiņa zemes gabala 
robeţām, tad tā jumta vai ēkas sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt 4.5m Šo augstumu var palielināt ar kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku 
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas  
4.2.9. zemesgabala minimālā brīvā zaļumu teritorija savrupmāju apbūvē nedrīkst būt 
mazāka par 50%  
brīvā zaļumu teritorija- zemesgabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst platības, ko 
aizņem gan virszemes, gan pazemes ēkas un būves, kā arī teritorijas labiekārtojums- 
ceļu, autostāvvietu un laukumu platības. to raksturo ar brīvās zaļumu teritorijas procentu 
no kopējās zemesgabala platības. 

4.3. Pagalmi  

4.3.1. Katrs apbūves zemes gabals paredzēts apbūvei. Zemes gabala centrālā daļa ir 
pagalms. Pagalms, kuru ierobeţo būvlaides, ir plānotā apbūves zona, kas paredzēta 
galvenās apbūves un ar to funkcionāli saistītas saimniecības ēkas būvniecībai, teritorijas 
labiekārtošanai, apstādījumu un zāliena ierīkošanai  (skat. plānu DP-2). 
Detālplānojums paredz apbūves izvietošanu pagalma teritorijā. To no visām pusēm 
apņem būvlaides līnijas nodaļa priekšpagalma, sānpagalma un aizmugures pagalma 
teritorijas. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) priekšpagalma (priekšdārza) 
dziļums nedrīkst būt mazāks par 6m pie pilsētas galvenajām maģistrālajām ielām   
Priekšpagalma teritoriju nav atļauts atdalīt kā atsevišķu zemes vienību, izņemot gadījumu 
ja tas nepieciešams iel) sarkano līniju paplašināšanai;  
Priekšpagalmu var krustot viena braukšanas josla piebraucamā ceļa ierīkošanai. 
Priekšpagalma teritorijā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā u.c.). 
4.3.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) sānpagalma platums nedrīkst būt 
mazāks par 4.0m, ja tas ir iekšējais sānpagalms ar logiem ārsienā (attālums starp zemes 
gabala sānu robeţu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu), kā arī 3,0m, ja tas ir ārējais 
Sānpagalms (attālums starp stūra zemes gabala robeţu ar ielu un dzīvojamās mājas 
tuvāko ārsienu)un tā platuma palielināšanu vai samazināšanu neprasa sānielas būvlaide. 
Ar blakus zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu 
būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var 
samazināt vai būvēt uz robeţas, ja sienās nav logi.  
4.3.3. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM)  Aizmugures pagalma dziļums t.i. 
attālums no aizmugures robeţas līdz  dzīvojamās mājas tuvākajai ārsienai ar logiem tajā, 
nedrīkst būt mazāks par 4.0m Ar aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku 
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, 
aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja sienās 
nav logi  
4.3.4. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0m  
4.3.5. Saimniecības ēkas nedrīkst ierīkot tuvāk par 3,0m no zemes gabala sānu vai 
aizmugures robeţās. Ar  kaimiņu zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš 
apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo 
attālumu var samazināt vai būvēt uz robeţas.  
4.3.6. Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes gabala robeţas, tad ēkas un 
būves sienai, kas atrodas uz robeţās, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju 



Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kad. Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kad. Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, detālplānojums    

 

56 
 

kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz 
sava zemes gabala pusi.  
 
 

 
23. att. Detālplānojumā projektētie pagalmi. 

 

4.4. Apbūves struktūra  

4.4.1.vienā zemes gabalā nedrīkst būvēt vairāk kā vienu savrupmāju  
4.4.2.saimniecības ēku vai būvi nedrīkst ierīkot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā.  
4.4.3. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā iebūvēta dzīvojamās mājas apjomā 
4.4.4. maksimālais autostāvvietu skaits savrupmāju apbūvē-3.  
4.4.5. Detālplānojums paredz individualitātes saglabāšanu, respektējot kultūrvēsturiskās 
vides vērtības, vēsturiskās būvniecības tradīcijas un mijiedarbību, kas atspoguļojas gan 
apbūves struktūrā, gan telpiskās vides izveidē. Pāvilostas kultūrvēsturiskās vides vērtību 
raksturo kopsakarības- zināma vizuāla noslēgtība un viengabalainība.  
4.4.6. apbūves arhitektoniski telpiskā risinājumā jāievēro būvlaides, prasības 
priekšpagalmu iekārtošanai un izmantošanai, apbūves apjomu izvietojumam, materiālu 
un krāsu pielietojumam.  
4.4.7. Apbūve izvietojama apbūves zonā, teritorijā,  kuru ierobeţo būvlaides. 
4.4.8. Zemes gabalos Zaļkalna ielā 3 un Zaļkalna ielā 5 apbūves izvietojums tiek pieļauts 
uz zemes gabalu robeţām. Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemes gabala 
robeţas, tad ēkas un būves sienai, kas atrodas uz robeţās, jābūt veidotai kā pretuguns 
mūrim ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts 
jāveido ar kritumu uz sava zemes gabala pusi. Ar blakus zemes gabala īpašnieka 
rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu būvprojektā uz zemes gabala 
plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robeţas, ja 
sienās nav logi. 
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24. att. Apbūves struktūra 
 
 
4.4.9.Detālplānojuma priekšlikums paredz vides telpisko organizāciju Pāvilostas pilsētas 
attīstībai. Publiskās ārtelpas pamatu veido pilsētas ielu tīkls, kas apvieno savdabīgus, 
vietai raksturīgus objektus, mājvietu grupas un izcilus skatu punktus tuvplānā un tālākā 
apkārtnē- piekrastes meţus, ūdensteces ar nogāzēm, māju pagalmus, dārzus, 
atsevišķus kokus un koku grupas, kas veido vizuāli uztveramu ainavisko vidi. 
Detālplānojuma risinājumā akcentētas ainaviskās vides vērtības, ūdensteču saglabāšana 
ar grāvja nogāzēm, Zaļkalna meţa ainaviskās vērtības un ielu ainavas telpas skatu 
punktu perspektīva. 
4.4.10. Detālplānojums paredz publiskās ārtelpas izveidi mazstāvu dzīvojamās apbūves 
(DzM) teritorijas ainaviskās vides pilnveidošanai, pievilcības un  vitalitātes uzlabošanai- 
labākas dzīves vides radīšanai, par pamatu ņemot vides dabiskuma un ainaviskās vides 
apstākļus apkārtnes kontekstā.  
 
 
 
 



Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kad. Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kad. Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, detālplānojums    

 

58 
 

4.5. Būvlaides  

4.5.1.Detālplānojums  paredz  plānojuma teritorijā apbūvi pret Zaļkalna ielu un Dzelzceļa 
ielu izvietot  uz atkāpes būvlaides 
Būvlaide-teritorijas plānojumā zemes gabalam noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no 
ielas uz zemes gabala dziļumu, drīkst izvietot galvenās ēkas. Atkarībā no plānotajiem 
apbūves kompozicionālajiem risinājumiem noteikti šādi būvlaižu veidi: 
atkāpes būvlaide- fasādei jāatrodas ne tuvāk ielai par noteikto minimālo būvlaides 
attālumu. 
iedibinātā būvlaide- esošās apbūves līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos zemes 
gabalos galvenās ēkas atrodas uz vienas līnijas; 
obligātā būvlaide- kas nosaka, ka galvenās ēkas galvenajai fasādei obligāti jāsakrīt ar 
būvlaidi. 

 
 

25. att. Detālplānojumā noteiktās būvlaides.  

4.6. Transporta organizācija un autostāvvietu ierīkošana 

4.6.1. Katram apbūves zemes gabalam ir nodrošināta piebraukšana, t.i. zemes gabals 
robeţojas ar ielu. Detālplānojums paredz transporta piekļūšanu plānojuma teritorijai 
risināt no Zaļkalna un Dzelzceļa ielām.  
Iela- publiskās ārtelpas teritorija, ko plānā ierobežo sarkanās līnijas, bet telpiski- apbūve 
vai apstādījumi un kas paredzēta gājējiem, transporta satiksmei un inženiertehniskās 
apgādes tīklu un objektu izvietošanai. 
Sarkanā līnija- pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas 
norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru ) izbūvei 
nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas. Tajā 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem. Pašvaldība 
var likumā noteiktā kārtībā atsavināt zemes gabalu vai tā daļu, ja sarkanā līnija ir noteikta 
uz zemes gabalu.  
Publiskā ārtelpa-ielas laukumi, u.c. teritorijas, kas bez ierobežojumiem pieejamas 
sabiedrībai neatkarīgi no īpašuma piederības.  
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26. att. Šķērsprofils 

 
 

27. att. Plānotais ielas šķērsprofils 
 
4.6.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm paredzēta piebrauktuve ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai. Pievadceļa platuma parametri pieņemti atbilstoši attiecīgo būvju 
projektēšanas  būvnormatīviem 3,5m. 
4.6.3. Piebrauktuves pieslēgums zemes gabalam Zaļkalna ielā 1 plānots 40m attālumā 
no krustojuma.  
4.6.4. Transporta un satiksmes organizācijā nav pieļaujami tādi risinājumi, kas 
apdraudētu drošību transportlīdzeklim pēkšņi parādoties no aizsega (blīvu koku un 
krūmu stādījumi, dekoratīvie dzīvţogi, dizaina elementi). 
4.6.5. izstrādājot detālplānojumu, pilsētas ielām jāparedz speciāli pasākumi pieejamas 
vides nodrošināšanai cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību traucējumiem (labiekārtojot 
teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos), lai 
šo cilvēku  pārvietošanās pilsētā būtu iespējami netraucēta un droša.  
 4.6.6.detālplānojums neparedz apbūvi, kas traucē skatu starp 0.8m un 2,5m līmeņiem 
virs krustojošos ielu viduslīniju  līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobeţo stūra zemes gabala 
sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām, attālumā no 
minēto  sarkano līniju krustpunkta , ko nosaka atbilstoši LVS 190-3:1999 (133.p.). 
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4.6.7.Auto stāvvietas jāizvieto katrā zemes gabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), 
kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar nosacījumu, ka stāvvietu platība priekšpagalmā 
(uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības. 
4.6.8.Autostāvvietu izvietojums apbūves teritorijā precizējams izstrādājot būves tehniskā 
projekta risinājumus. 
4.6.9.autostāvvietas izbūvē un nodod ekspluatācijā vienlaicīgi ar apbūvi. 
4.6.10.Laivu, ceļojuma treileru, traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana 
nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 
4.6.11.Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas 
automašīnas svars pārsniedz 2.5 tonnas. 
 

 
28. att. Redzamības nodrošināšana krustojumos 

 
29. att. Satiksmes infrastruktūras teritorijas TS 
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20.tabula 
 

Nr. 
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Zemes gabala esošā adreses  
(kadastra Nr. ) 
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   1 Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0008) 

Dzelzceļa ielā Nr.* 
(6413 003 ****) 

2202 
               216 

9% 

    2  Zaļkalna ielā 7    
(6413 003  ****) 

1747 
 

199 
11% 

    3  
Zaļkalna ielā 1 
(6413 003  0008) 

2009 
439 

22% 

    4 Zaļkalna ielā 1A 
(6413 003 0118) 

Zaļkalna ielā 3 
(6413 003 0118) 

292 
55 

19% 

    5 Zaļkalna ielā 1B  
(6413 003 0199) 

Zaļkalna ielā 5   
(6413 003 0199) 

292 
55 

19% 

* adreses Nr. tiek piešķirtas ar domes lēmumu   
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 
Esošos zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par Noteikumos noteikto minimālo zemes gabalu platību, var 
izmantot (arī būvēt, pārbūvēt ) atbilstoši attiecīgās plānotās (atļautās) izmantošanas noteikumiem, ja visas 
citas apbūves noteikumu prasības tiek ievērotas  

4.7. Teritorijas labiekārtojuma nosacījumi un apstādījumu ierīkošana  

Detālplānojums paredz organizēt teritorijas attīstību pēc ainaviskiem kompozīcijas 
principiem, radot dabas un kultūrvēsturiskās vides kā arī apbūves teritoriju 
saistību ar pārskatāmām ainavu telpām, palielinot kopējo teritoriju vizuālo vērtību. 
4.7.1. arhitektūras mazās forma- lapenes, pergolas, soliņi, atbalsta sienas , strūklakas un 
ar zemi saistīti reklāmas nesēji, karogu masti u.c. būves , to izbūve un uzstādīšana 
veicama saskaņā ar saskaņotu skici vai akceptētu būvprojektu;  
4.7.2. ţogi uz robeţas kaimiņiem jāceļ un jāuztur kopīgi. ja nav panākta vienošanās, tad 
katra zemes gabala īpašniekam jāceļ un jāuztur tā ţoga puse, kas skatoties no zemes 
gabala ir pa labi. 
4.7.3. zemes gabalus ieţogo pa zemes gabalu robeţām, nodrošinot inţeniertīklu darbību 
un to apkalpošanu un ņemot vērā papildus nosacījumus; 
4.7.3.1. ielas pusē pa sarkano līniju stūra zemesgabalu stūros nodrošinot redzamības 
trīsstūri 
4.7.3.2. ţogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību, ţoga vārti 
nedrīkst būt verami uz ielas pusi, ja tie šķērso ielas brauktuves daļu , bet ietvi visā 
platumā  
4.7.4.priekšpagalma un ārējā sānpagalma ţogiem dzīvojamās apbūves teritorijās ir jābūt 
ne augstākiem par 1,6m un 40% caurredzamiem (starp stabiem), perpendikulāri pret 
ţoga plakni. Ja ţoga caurredzamība pārsniedz 90%, pieļaujama ţoga paaugstināšana 
līdz 1,8m  
4.7.5.ţogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures pagalmam, 
pieļaujams izbūvēt blīvus un līdz 1,8m augstus 
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4.7.6.ţoga augstums nosakāms pieņemot par 0,00 līmeni plānoto ietves līmeni ielas 
pusē. Ţogu „sadures” vietās gruntsgabalu robeţpunktos 0,00 atzīme jānosaka kaimiņiem 
savstarpēji vienojoties  
4.7.7. ţoga cokola augstums nedrīkst pārsniegt 50cm  
4.7.8. Lai uzsvērtu  ainaviskās vides kopsakarības un skatu punktu perspektīvas, ţogu 
izbūve paredzēta saskaņā ar detālplānojuma teritorijas  plānoto (atļauto) izmantošanu, 
kartogrāfiskajā materiālā (DP- 2), kur plānota ţoga izbūves līnija.  
4.7.9.Ţogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemes gabalu ţogu 
arhitektūru ievērojot vienotu ţogu augstumu kvartāla robeţās   
4.7.10. Ţogu krāsošana jāveic saskaņā ar novada domē saskaņotu krāsojuma pasi vai 
būvprojektu, kura sastāvā norādīts ţoga arhitektoniskais un tonālais risinājums  
Pielietojamais ţoga krāsojums tuvs siltiem zemes toņiem- brūnie un pelēkie toņi. Nav 
pieļaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, zaļu) ţogu krāsu pielietojums; 
4.7.11. Apbūves telpiskā koncepcija nosaka, ka primāri jāpielieto tradicionālais koka ţogu 
konstruktīvais risinājums. Koka ţogus atļauts nekrāsot, eksponējot tos dabīgajā tonī. 
Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu ţogos (AN 156.5.6.p.). 
4.7.12. aizliegti dzeloņdrāšu ţogi, kā arī šī materiāla pielietošana ţogos  
4.7.13. sadzīves atkritumu tvertnes novietojamas katra zemes gabala pagalma teritorijā, 
piebraucamā ceļa tuvumā, speciāli konteineram izveidotā vietā.  
4.7.14.Labiekārtošanai, apstādījumu un kopta zāliena ierīkošanai paredzēta katra 
apbūves zemes gabala  ainaviskās vides veidošanai. 
4.7.15.augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.  Nav pieļaujama grunts 
sablīvēšana, kas liedz gaisa un ūdens apmaiņu augsnei. 
4.7.16. apstādījumu  teritorijas ir atpūtu un rekreāciju saistītas teritorijas. Ainaviskās vides 
veidošanas pamatprincips ir uzlabot to, ko ir iespējams izkopt un izvēlēties augus, kas ir 
piemēroti konkrētam augsnes tipam. 
4.7.17. ainavu telpā jāsaglabā vides dabiskums, stādījumiem jābūt viegli kopjamiem un 
izvēlēto augu  klāstam jārada piemēroti augšanas apstākļi. Stādījumi ir apzināti stādīti, 
sēti un kopti (uzturēti) apstādījumu augi, kā arī savvaļā ieaugušie augi. Ziedu krāšņumu 
un krāsu bagātību sniedz ziemcietes, nejauši iesējušas vasaras puķes un sīpolpuķes. 
Lauku puķu pļavā dominē vienkāršība, līdzsvars, vienotība un mērogs. 
 

4.8. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA) un Ūdeľu teritorijas (Ū) 

Zaļumi apbūves teritorijās  ZA un ūdeľu teritorijas veido dabas ainavas vidi, kurā 
akcentējams vides dabiskums.  
Detālplānojums paredz atsevišķi izdalīt ūdeņu teritorijas (Ū), zaļumi apbūves teritorijās 
(ZU), kā arī paredz apstādījumu ierīkošanu apbūves teritoriju brīvajās zaļumu platībās. 
4.8.1. Zaļumi apbūves teritorijās (ZA)  ir labiekārtotas apstādījumu teritorijas pie plānotās 
dzīvojamās apbūves.  
4.8.2. Atļautā izmantošana izriet no zaļumu apbūves teritorijās funkcijām: vides 
veidošana un aizsardzība, vides estētika, ainavas saglabāšana un veidošana izmantojot 
ūdens klātbūtni ar grāvju nogāzēm, stādījumu veidošana, koku grupu un zāliena 
ierīkošana. 
4.8.3. apstādījumi ir jāierīko visu apbūves teritoriju brīvajās zaļumu platībās Tos ierīkojot 
jāievēro inţenierkomunikāciju novietojums  
4.8.4. veidojot ielu stādījumus, jāņem vērā noteiktos ielu šķērsprofilus, kā arī 
inţenierkomunikāciju izvietojumu. ielu stādījumus neierīko ielu krustojumos, redzamības 
trīsstūra robeţās  
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4.8.5.Apbūves zemes gabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta (sega) un esošie 
koki 
4.8.6.ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo telpu insolāciju un 
izgaismošanu  
4.8.7.koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus veselībai, satiksmes drošībai un 
būvēm, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos. Koku ciršanu jāveic 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldības noteikto kārtību un saskaņotu 
būvprojektu.  
4.8.8.Lai saglabātu un aizsargātu augošus kokus, veicot jebkādus būvdarbus, 
jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. veicot 
rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.  
4.8.9. Detālplānojumā Ūdeņu teritorija (Ū) ietver virszemes ūdens novadīšanas  grāvja 
zonu ar nogāzēm. Aizsargjoslas ap atklātiem grāvjiem 5m uz katru pusi no grāvja malas. 
4.8.10.Ūdeņu teritorijas (Ū) plānotā atļautā izmantošana paredzēta virszemes (lietus un 
sniega kušanas ūdeņu) koplietošanas noteces sistēmas uzturēšanai un 
apsaimniekošanai.  
4.8.11.Jaunu grāvju izveidošana netiek plānota. 
 
4.8.12.Brīvās zaļās teritorijas raksturojums 

21.tabula 
 
Zemes 
gabala 
   Nr.   
plānā 
 

Nekustamā īpašuma adrese 
 kadastra Nr. 

 

platība 
(m2) 

 

Platība, 
no 
kuras 
aprēķina 
brīvo 
zaļo 
teritoriju 
(m2)   

Brīvās 
zaļās 
teritorijas 
platība  
apbūves 
teritorijās 
50%  
 (m2) 
 

(ZA) 
Zaļumi 

apbūves 
teritorijās  
 platība 
(m2) 

(Ū) 
ūdeņu 

teritorijas  
 platība 

(m2) 

Aprēķinātā 
brīvās 
zaļās 
teritorijas 
kopplatība 
(m2) 
 % 
 

 
1 

Dzelzceļa iela Nr.* 
(kadastra Nr. 6413 003 ****) 

2202 969    485   286   296 1067 
48% 

 
2 

Zaļkalna iela 7 
(kadastra Nr. 6413 003 ****) 

1747 1107     554   -   113   667 
38% 

 
3 

Zaļkalna iela 1 
(kadastra Nr. 6413 003 0008) 

2009 888   444   211   293 948 
47% 

         
    4 

Zaļkalna iela 3 
(kadastra Nr. 6413 003 0118) 

292      237     119   -   -    119 
41% 

         
   5 

Zaļkalna iela 5 
(kadastra Nr. 6413 003 0199) 

292      237   119    -    -    119 
41% 

 
 
 

 Pavisam 
6542 

    Pavisam 
2920 
45% 

* adreses Nr. tiek piešķirtas ar domes lēmumu   
**** kadastra Nr. tiek piešķirts pēc zemes gabala uzmērīšanas 
 

4.9. Krāsu un materiālu pielietojums 

4.9.1 Pāvilostas apbūves ainavā pārsvarā dominē siltie zemes toņi un vides dabiskums. 
4.9.2.Atļauts pielietot tikai tādus apdares materiālus, kas ir harmoniski ar vēsturiskās 
vides autentiskajiem materiāliem, ievērojot vietas tradīcijai un īpatnībām atbilstošu 
vēsturisko arhitektonisko apjomu izmantošanu mūsdienīgā interpretācijā. Ēku krāsojumā 
parasti ir toņu gradācijas- apmales un dekora elementi parasti ir izcelti ar gaišāko toni. 
Tonāli tumšākais ir krāsu tonis logu rāmjiem un durvīm. 
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4.9.3.Fasādes apdarei un detaļu apdarei aizliegts lietot spoţus, spīdīgus raibus un 
atstarojošus materiālus.  
4.9.4.Stiklotu plakņu kā fasādes apdares elementa pielietojums verandas un oranţērijas 
dizainam izvērtējams un argumentējams katrā atsevišķā apbūves ainavas kontekstā un 
atļauts tikai tādā gadījumā, ja to paredz šo Apbūves noteikumu kārtībā akceptēts 
būvprojekts. 
4.9.5. Metāla apdares materiālu pielietojums atļauts tikai fasāţu detaļās, dizaina 
objektos, fasāţu mākslinieciskajā dekorā ar noteikumu, ka tie harmoniski veido ēkas 
arhitektūru un tikai tādā gadījumā, ja to paredz šo Apbūves noteikumu kārtībā akceptēts 
būvprojekts. 
4.9.6.Fasāţu apdarē nav pielietojami plastmasas (PVC), apaļkoku imitācija u.tml. 
kultūrvēsturiskās vides kontekstā neiederīgi materiāli. 

4.10. Jumti un jumtu ainava 

4.10.1. Jātiecas panākt atšķirīgi veidoto jumtu harmonisku saskaņu un jumtu ainavas 
viengabalainība, nav pieļaujamas tādas jumtu konfigurāciju izmaiņas un jaunbūvju jumtu 
izbūves un jumtu virsbūves, kas disharmonē ar tradicionālo divslīpju jumtu ainavu. 
4.10.2.Visām jumta virsbūvju jaunievedumu formām proporcijās, mērogā un sadalījumā 
jābūt piemērotām un atbilstošām katras ēkas individuālajai arhitektūrai un jārespektē 
apkārtējās jumtu ainavas tradīcijas. Jumtu iesegumam tai skaitā jumtu virsbūvēm, atļauts 
pielietot ēkas arhitektūrai atbilstošus materiālus, kas vizuāli un krāsā atbilst ēkas 
stilistikai.  
4.10.3.Jaunbūvju jumtu veidolam, to jumta augstumam, plakņu slīpumam, formai un 
materiālam jāatbilst katras konkrētās ēkas arhitektoniskajam tēlam un jābūt 
harmoniskiem ar tuvākajā apkārtnē esošiem tradicionālajiem jumtu veidiem un 
materiāliem. 
4.10.4.jumti vispārīgos gadījumos veidojami simetriski divslīpju jumta konstrukcijās.  
Konkrētas , tuvas redzamības zonā, jāpielieto iedibinātais jumta slīpums. 
Pieļaujams mansarda jumta konstruktīvais risinājums. Nav atļauts jumta konstruktīvais 
slīpums stāvāks par 45% 

4.10.5.Jumta plakņu slīpums: 

Jumta slīpnēm jābūt simetriskām. 1,5 stāvu apbūves augstumam jumti veidojami 
tradicionāli ar jumta plakņu slīpumu 30°-45°, izņemot gadījumus, kad tiek veidoti 
mansarda jumti pēc vēsturiskā mansarda jumta tipa parauga; 
4.10.6. Pielietojamais jumta ieseguma materiālu krāsas tonis tuvs siltiem dabiskiem 
zemes toņiem (pelēki līdz melnam, brūni un sarkanbrūni toņi, pelēki līdz zaļganbrūnam). 
Nav pieļaujams spilgtu, spīdīgu, atstarojošu un kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, 
zaļu) jumta krāsu toņu pielietojums. 
4.10.7.Lai uzsvērtu  ainaviskās vides kopsakarības un skatu punktu perspektīvas no 
atklātās ārtelpas, ēku jumta konstruktīvais risinājums un jumta arhitektūra veidojama pēc 
vienotiem principiem materiālu izvēlē un krāsu pielietojumā.  
4.10.8.Jumta ieseguma materiālam un tonim ir jāatbilst ēkas arhitektoniskajam stilam un 
vietējai būvtradīcijai. Jaunveidojamiem jumtiem atļauts veidot jumta logu virsbūves 
bēniņu un jumtā izbūvēta stāva (mansarda stāva) telpu izgaismošanai ar noteikumu, ka 
tiek ievēroti sekojoši nosacījumi-jumta logu virsbūves jāveido vienotā arhitektoniski 
kompozicionālā risinājumā un jumta logu virsbūvju izvietojumam jāatbilst ēkas fasāţu 
arhitektoniskai kompozīcijai, 
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4.10.9.vienas jumta logu virsbūves platums nedrīkst pārsniegt divkāršu fasādē esošu 
logu platumu. Ja virsbūves platums pārsniedz fasādē esoša loga un tā apmales platumu, 
virsbūvei atļauti tikai divslīpju jumti. 
4.10.10. jumta logu virsbūvēs logi drīkst būt tikai zemāki un šaurāki par ēkas 1.stāva 
logiem. 
Jumta logu virsbūvju kopējais platums nedrīkst būt lielāks par trešdaļu jumta platuma un 
kopējais aizņemtais jumta laukums nedrīkst būt lielāks par trešdaļu no jumta virsmas. 
Jumta logu virsbūvju sienu un jumtu materiāliem un krāsojuma toņiem jāatbilst ēkas 
fasādēs un jumtā lietotajiem materiāliem un to toņiem.  
4.10.11.jumta virsbūvju skaits vienā rindā nevar pārsniegt logu skaitu atbilstošajā ēkas 
fasādē. 
4.10.12.Nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta ieseguma materiālus.  
4.10.13. dūmeņiem (skursteņiem) virs jumta plaknes pieļaujama apmetuma apdare vai 
neapmests ķieģeļu mūris, augšgalu veidojot katrai ēkai stilistiski atbilstošu (paplašinātu, 
profilētu u.tml.).  
4.10.14.Dūmeņu un vēdināšanas kanālu daļas virs jumta plaknes aizliegts izgatavot no 
spoţiem, atstarojošiem vai intensīvos toņos krāsotiem materiāliem.  

4.11. Fasādes 

4.11.1fasādes apdarē dominē dabīgā materiāla virsmas. Pieļaujamie ēku sienu materiāli 
– koks, ķieģeļi, akmens. Lai uzsvērtu  ainaviskās vides kopsakarības un skatu punktu 
perspektīvas no publiskās ārtelpas, ēku fasāţu arhitektūra veidojama pēc vienotiem 
principiem pielietojamo materiālu, krāsu un detaļu izvēlē. Fasāţu apdarē nav pieļaujama 
plastmasa (PVC) , apaļkoku imitācija un tml. videi neiederīgi materiāli. 
4.11.2.ēku fasāţu krāsojums jāveic saskaņā ar būvprojektā akceptēto krāsojuma pasi. 
Pielietojamais fasādes materiālu krāsu tonis tuvs dabiskiem siltiem koka un zemes 
toņiem. Nav pieļaujams spilgtu, spīdīgu, atstarojošu un kontrastainu pamatkrāsu 
(sarkanu, zilu, zaļu) sienas krāsu pielietojums. Ēku fasāţu krāsojumā izmantot gaišos, 
pelēkos, okera, zaļganos un brūnganos toņus.  
4.11.3.metāla apdares materiālu pielietojums atļauts tikai kā funkcionāli nepieciešams 
pielietojuma materiāls fasāţu detaļām (dzegām, starp-dzegām, palodzēm, lietus ūdens 
tekņu elementiem u.tml. 
4.11.4.Nav atļauta dūmvadu, kā arī kondicionieru uzstādīšana, vadu, kabeļu, ventilatoru 
un ventilācijas izvadu u.c. izvadīšanu ēkas fasādē, kas redzama no publiskās ārtelpas. 

4.12. Logi un durvis  

 
4.12.1 Ēkas arhitektūrā jācenšas saglabāt tradīcijām raksturīgais koka logu un durvju 
konstruktīvais risinājums, logu arhitektoniskais un konstruktīvais dizains.  
4.12.2. Detālplānojums paredz apkārtnes apbūves vispārējam raksturam pieskaņotu 
apbūves struktūras izveidi vienkāršotās būvformās, kas nepretendē uz arhitektoniskā 
risinājuma oriģinalitāti, taču izvēlētai formu valodai, detaļām, logiem un durvīm jāpievērš 
īpaša uzmanību. Logu un durvju universāla pielietojuma shēma nav iespējama, jo koka 
logi ir gan uz āru verami krampīšu logi gan dubultie oderlogi, to profili un detaļas atšķiras.  
Detālplānojuma paredz visām ēkām izmantot pakešu konstrukcijas logus, veidot ēkai 
atbilstošus, detaļām  bagātus logu un durvju risinājumus. 
4.12.3. pielietojamais logu un durvju krāsu tonis tuvs siltiem zemes toņiem. No ārpuses 
visi logi ir krāsojami, iekšpusē var būt krāsoti gan eļļoti. Durvis krāsotas vai apstrādātas 
ar lineļļu, tāpat apmales un kārbas.  
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4.12.4.Nav pieļaujams spilgtu, atstarojošu un kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, 
zaļu) krāsu pielietojums; 
4.12.5. Liela uzmanība jāpievērš ieejas mezgla risinājumam un tā izvietojumam. Ieejas 
durvis ir svarīgs ēkas pieteikuma elements, saskarsme ar patiesi autentisku materiālu, 
kas liekas būtisks ēkas īstuma identifikācijai. 
4.12.6. logi un durvis vispārīgos gadījumos veidojami atbilstoši ēkas arhitektūrai; 
4.12.7. izņēmuma gadījumā liela laiduma stikloto virsmu aizpildīšanai (verandas, 
oranţērijas un augu mājas) izmanto metāla vai alumīnija karkasu un profilus. 

5. Atkritumu apsaimniekošana 

5.1.sadzīves atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar Pāvilostas novada 
22.06.2010. (protokols Nr. 7, 16§ apstiprinātiem saistošiem noteikumiem  Nr. 
17“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  Pāvilostas novadā”. 
5.2.sadzīves atkritumu tvertnes novietojamas katra zemes gabala pagalma teritorijā, 
piebraucamā ceļa tuvumā, speciāli konteineram izveidotā vietā. Konteinera laukuma 
novietne tiek precizēta izstrādājot būvniecības tehniskā projekta risinājumus. 

6. Komposta vietu izvietojums zemes gabalā  

 
6.1.komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un sānpagalmā, kas redzama  
no publiskās ārtelpa 
6.2.komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala 
robeţas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemes gabalu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemes gabala 
plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz 
zemesgabala robeţas. 

7. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA  

 
Saskaņā ar Teritorijas plānojuma .(AN 220.13.punkta) prasībām, nosakot detālplānojuma 
īstenošanas kārtību, jāparedz,  ka pēc detālplānojuma apstiprināšanas, pirms 
būvatļaujas saņemšanas ēkas vai būves būvniecībai, jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā 
inţeniertīkli un komunikācijas, t.sk. ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei un ielu 
(piebraucamo ceļu) I būvniecības kārta ar grants vai šķembu segumu. 

8. PRASĪBAS TERITORIJĀM, KAS ATRODAS IELU 
SARKANAJĀS LĪNIJĀS 

Detālplānojuma teritoriju ielas pusē šķērso Zaļkalna ielas un Dzelzceļa ielas sarkanā 
līnija. 
Sarkanā līnija- pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas 
norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru ) izbūvei 
nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.  
Tajā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobeţotas saskaņā ar likumiem. 
Pašvaldība var likumā noteiktā kārtībā atsavināt zemes gabalu vai tā daļu, ja sarkanā 
līnija ir noteikta uz zemes gabalu (AN 71.p.). 

9. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI  

Skat. Nr. DP3 „Inţenierkomunikāciju un apgrūtinājumu plāns” 
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9.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

Izstrādājot inţeniertīklu projektus un izvietojot tos ceļu (ielu) sarkanajās līnijās, ir jāievēro 
minimālo attālumu prasības cauruļvadiem un kabeļiem saskaņā ar Ministru kabineta 
2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inţenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 
 
Detālplānojumā inţenierkomunikāciju trases norādītas orientējoši, tās precizējamas 
izstrādājot inţenierkomunikāciju tehniskos projektus. Projektēto inţenierkomunikāciju 
aizsargjoslas un to platības nosakāmas pēc to tehnisko projektu izstrādes un izbūves 
dabā. 

9.1.1 Aizsargjoslas gar ielām 

 
Aizsargjoslas teritorija gar ielām ir noteikta kā ielu sarkanā līnija. Projektēto Zaļkalna un 
Dzelzceļa ielas sarkano līniju platums ir 20 m. 
 

9.1.2 Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

 
Detālplānojuma teritoriju nešķērso esošu sakaru komunikāciju līnijas. Ielu teritorijā 
esošām un saglabājamām sakaru komunikācijām nosakāma 1 m plata aizsargjosla katrā 
pusē mērot no kabeļlīnijas ass. 
 
Jaunporjektējamie sakaru komunikāciju tīkli projektējami ielu sarkano līniju robeţās (zem 
ietvēm), projektējai elektronisko sakaru kabeļlīnijai nosakāma 1.0 m plata aizsargjosla no 
kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ass. 

9.1.3 Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

 
Ielu teritorijās esošo elektroapgādes kabeļlīnijas pie ielu rekonstrukcijas nepieciešamības 
gadījumā demontējamas. 
 
Jaunprojektējamās elektrokabeļlīnijas ir projektētas ielu sarkano līniju robeţās (zem 
ietvēm) un tām nosakāma 1 m plata aizsargjosla katrā pusēm mērot no kabeļlīnijas ass. 
 
Detālplānojuma teritorijā tiek paredzēts: 0,4 kV kabeļlīnijām elektoroapgādes 
nodrošināšanai jaunprojektējamiem zemes gabaliem tiek noteikta 1 m plata aizsargjosla 
katrā pusē no kabeļlīnijas ass. 
 

9.1.4 Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

 
Detālplānojuma teritorijā esošam meliorācijas grāvim noteikta 5 m plata aizsargjosla, 
katrā pusē mērot no ūdensnotekas Krotes. 
 
Aizsargjoslas gar ielām 
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9.1.5 Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

 
Jaunprojektējamie udens un kanalizācijas tīkli paredzēti ielu teritorijā (zem brauktuves). 
Jaunprojektējamiem ūdens un kanalizācijas tīkliem nosakāma 3 m plata aizsargjosla 
katrā pusē mērot no vada ārējas malas. 
 
 

9.2.  Zemes gabalu apgrūtinājumu kodi un platības 

 
Kopējo aizsargjoslu un apgrūtinājumu izvietojumu skatīt kartogrāfiskajā materiālā DP-3 
(Aizsargjoslas un apgrūtinājumi), apgrūtinājumus jaunizveidotajiem zemes gabaliem ar 
klasifikācijas kodiem skatīt 2.2. tabulā. 
 

22. tabula 
 

Zemes gabalu apgrūtinājumu kodi un platības 
 

Apgrūtinājuma 
kods 

Apgrūtinājuma nosaukums 
Zemes gabala Nr. plānā 

1 2 3 4 5 

110402 
Ierīkotas ūdensnotekas 
aizsargjoslas teritorija 

880 437 623 - - 

120301 
Aizsargjoslas teritorija gar ielu 

- sarkanā līnija (kv.m.) 
217 198 439 58 55 

 
120302 

Aizsargjoslas teritorija gar ielu 
– būvlaides līnija 

765 275 800 72 72 

       

 
 

Detālplānojumā inţenierkomunikāciju trases un to aizsargjoslas norādītas 
orientējoši, tās precizējamas izstrādājot  komunikāciju  tehniskos projektus. Projektēto 
inţenierkomunikāciju precīzas aizsargjoslas nosakāmas pēc to tehnisko projektu 
izstrādes un izbūves dabā.  
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1. TOPOGRĀFISKĀ PAMATNE 
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1. DP-1 TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ 
IZMANTOŠANA 
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2. DP-2 TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) 
IZMANTOŠANA 
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3. DP-3 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA, 
AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI 
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IV PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
GAITU 
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1. ZIĽOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
ATBILSTĪBU TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 

 
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā 
īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojums izstrādāts pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra 
noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, saskaņā 
ar Pāvilostas novada domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Pāvilostas 
novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu 2008.- 2020. gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā- teritorijas plānojums), 
pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 24. novembra lēmumu (protokols 
Nr. 15., 23.§) „Par detālplānojuma izstrādi”, apstiprināto Darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 
003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008) , Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, darba uzdevumā minēto valsts, pašvaldību un uzņēmējsabiedrību nosacījumiem 
detālplānojuma izstrādei u.c. LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā 
īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojums izstrādāts saskaņā ar 2011.gada 17.jūnijā noslēgto līgumu par 
detālplānojuma izstrādāšanas un finansēšanas kārtību Nr.6. 
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā 
īpašuma Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojums izstrādāts saskaņā ar Pāvilostas novada domes 24.09.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas 
plānojumu 2008.- 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” prasībām. 
 
Detālplānojums izstrādāts, lai precizētu zemes gabalu Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 
6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008) Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā sadalīšanu apbūves zemes gabalos dzīvojamo māju būvniecībai, precizētu 
nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 
(kadastra Nr. 6413 003 0008)  attīstības iespējas, detalizētu prasības un noteiktu 
ierobeţojumus nekustamā īpašuma izmantošanai un apbūvei.  
 
 

 
 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
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2. ZIĽOJUMU PAR VĒRĀ ĽEMTAJIEM UN 
NORAIDĪTAJIEM SABIEDRĪBAS 
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 
Nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un nekustamā īpašuma 
Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), Pāvilostā, Pāvilostas novadā, detālplānojuma 
izstrāde uzsākta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 
1148„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām, pamatojoties uz 
Pāvilostas novada domes 2011. gada 24. novembra lēmumu (protokols Nr. 15., 23.§) „Par 
detālplānojuma izstrādi”.  
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika publicēti paziņojumi laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” (13.12.2011.), laikrakstā „Kursas laiks” (07.12.2011.), vietējā laikrakstā 
„Pāvilostas novada ziņas” (01.12.2011.), kā arī Pāvilostas interneta portālā www.pavilosta.lv.  
Rakstiskus priekšlikumus un iebildumus detālplānojuma izstrādei varēja iesniegt rakstiski 
Pāvilostas novada domē vai nosūtot pa pastu Pāvilostas novada domei uz adresi- Dzintaru 
iela 73, Pāvilostā, Pāvilostas novads vai izsakot ierosinājumus Pāvilostas novada interneta 
portālā www.pavilosta.lv. 
Detālplānojuma 1. apspriešanas laikā netika saņemts neviens fiziskas vai juridiskas 
personas iesniegums. 
Pāvilostas novada dome ar savu 2012. gada 29. marta lēmumu ( protokols Nr. 3., 18§) „Par 
detālplānojuma 1.redakciju” nolēma nodot SIA „Westhaus” izstrādāto nekustamo īpašumu 
Zaļkalna ielā 1B un nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 
Paziņojums par nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 1B un nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 
3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai,  informācija par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pasākumiem, 
priekšlikumu un iesniegumu iesniegšanas kārtību un termiņiem tika publicēti laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” (12.04.2012.), vietējā laikrakstā „Kursas laiks” (11.04.2012.), Pāvilostas 
novada interneta portālā www.pavilosta.lv.  
Rakstiskus priekšlikumus un iebildumus par izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju, 
sabiedriskās apspriešanas laikā, kas notika no 2012.gada 17.aprīļa līdz 2012.gada  
15.maijam varēja  iesniegt Pāvilostas novada domē- Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā vai nosūtot pa pastu, iesniegumā norādot: fiziskām personām-vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām- nosaukumu, 
reģistrācijas Nr. juridisko adresi. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, tikšanās ar detālplānojuma izstrādātājiem SIA 
„Westhaus”un Pāvilostas pasvaldības pārstāvjiem notika 11.05.2012.plkst.15.00 Pāvilostas 
novada domē- Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 
Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un tikšanos ar detālplānojuma izstrādātājiem SIA 
„Westhaus”, 11.05.2012. no plkst.15.00 līdz plkst.16.00   neieradās neviena fiziskā vai 
juridiskā persona.  
 

Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens fizisko vai juridisko personu 
parakstīts priekšlikums, ierosinājums un iebildums. 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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3. LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
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4. DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDEI 
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5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZEMES ROBEŢU 
PLĀNS 
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6. ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA 
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7. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „LATVIJAS 
VĒSTNESIS” PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
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8. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „KURSAS  
LAIKS” UN „PĀVILOSTAS NOVADA ZIĽAS” 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU 
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9. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „LATVIJAS 
VĒSTNESIS” PAR DETALPLĀNOJUMA 
1.REDĀKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAI 
APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAĽEMŠANAI 
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10. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „KURSAS 
LAIKS” PAR DETALPLĀNOJUMA 
1.REDĀKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAI 
APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU SAĽEMŠANAI 

 
 



 

11. ZIĽOJUMS PAR INSTITŪCIIJU SNIEGTO ATZINUMU IEVĒROŠANU 

 
Nr.  

 
Institūcija, 
uzņēmējsabiedrība 

 
Dok. 

datums
Nr. 

 
Atzinums 

 
Piezīmes 

 
komentāri 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 

VVD Liepājas 
reģionālā vides 

pārvalde 
 

24.04.201
2. 

Nr. 5.5.-
9/470 

VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde izsniedz 
pozitīvu atzinumu par detālplānojuma 1.redakciju 
nekustamajam īpašumam Zaļkalna ielā 1B (kadastra 
Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 
6413 003 0008), Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā 

 Atzinums pozitīvs 

2 LR Veselības 
ministrija Veselības 

inspekcija    
Kurzemes kontroles 

daļa 

9.05.2012. 
Nr. 16 

Slēdziens: Inspekcija neiebilst nekustamā  īpašuma 
Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 0199) un 
Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008),  
Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā detālplānojuma 
projekta 1.redakcijas risinājumam ar nosacījumiem: 

1. Tiks paredzēts detālplānojuma teritorijas 
būvju pieslēgums pilsētas kanalizācijas 
tīkliem un netiks pieļauts pagaidu 
risinājums ar slēgta tipa izsmeļamo bedres 
izbūvi, pamatojoties uz LBN 221-98 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
7.punkta prasībām: izsmeļamo notekūdeņu 
krājtvertņu izbūve pieļaujama atsevišķi 
novietotās ēkās ārpus pilsētām un ciemiem 

1.Ņemts vērā, veiktas 
korekcijas, tiek paredzēts 
detālplānojuma teritorijas 
būvju pieslēgums pilsētas 
kanalizācijas tīkliem un 
netiek pieļauts pagaidu 
risinājums ar slēgta tipa 
izsmeļamo bedres izbūvi. 

    2.Ja pastāv iespēja izbūvēt lokālās 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas līdz 
pieslēguma izbūvei pie pilsētas 
kanalizācijas tīkliem, tad bioloģisko 
attīrīšanas iekārtu izvietojumu un tās 
aizsargjoslas robežas attēlot  
detālplānojuma grafiskajā daļā 

Ņemts vērā, veiktas 
korekcijas 

    3. veikt atbilstošus labojumus 
Detālplānojuma paskaidrojuma rakstā 
sadaļā 28.1. ūdensapgāde un kanalizācija 
saskaņojot paskaidrojuma daļu ar grafisko 
daļu. 

Ņemts vērā, veiktas 
korekcijas 

3. Valsts Zemes 
dienests 

08.05.201
2. 

edoc.1280
06 

Atzinums pozitīvs  Atzinums pozitīvs 
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4. Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
Kurzemes reģiona 
brigāde Liepājas 

1.daļa 

17.04.201
2.  

Neiebilst  pret detālplānojuma 1.redakcijas realizāciju 
nekustamajam īpašumam Zaļkalna ielā 1B (kadastra 
Nr. 6413 003 0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 
6413 003 0008),  
Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā  

 Neiebilst  pret 
detālplānojuma 
1.redakcijas realizāciju 

5. SIA Lattelecom   27.04.201
2. Nr.6188-

1 

Izskatot detālplānojuma 1.redakciju nekustamajam 
īpašumam Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 
0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), 
Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā, no elektronisko 
sakaru tīklu attīstības viedokļa, sniedz tam pozitīvu 
atzinumu 

 Atzinums pozitīvs 

6 SIA „Pāvilostas 
komunālais 
uzņēmums” 

09.05.201
2. Nr.15 

Izvērtējot mūsu kompetences ietvaros detālplānojuma 
sadaļas par inženiertehnisko infrastruktūru, apstiprinām 
ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu tehniskos 
risinājumus 
 

 Apstiprinām 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumu 
tehniskos risinājumus 

   1. Zaļkalna ielā pilsētas ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas III kārtā paredzēta tikai ūdensvada 
izbūve, kuras laikā tiks izbūvēti atvadi vadoties pēc 
grafiskā materiāla DP-3; 

 1.saskaņots 

   2. Zaļkalna un Dzelzceļa ielās nav paredzēts izbūvēt 
jaunu sadzīves kanalizācijas tīkla trasi, tādēļ 
notekūdeņu novadīšanai var izmantot esošo 
notekūdeņu kanalizācijas trasi ar pieslēgšanos Parka 
ielā vai alternatīvu- slēgta tipa izsmeļamās bedres vai 
lokālas bioloģiskās attīrīšanas sistēmas. 

 2.Ņemts vērā, veiktas 
korekcijas, 
tiek paredzēts 
detālplānojuma teritorijas 
būvju pieslēgums pilsētas 
kanalizācijas tīkliem un 
netiek pieļauts pagaidu 
risinājums ar slēgta tipa 
izsmeļamo bedres izbūvi 
(skat LR Veselības 
ministrijas Veselības 
inspekcijas    
Kurzemes kontroles 
daļas 9.05.2012. Nr. 16. 
atzinumu 
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7. Akciju sabiedrība 
„Sadales tīkls” 

Rietumu reģions 

19.04.201
2. Nr. 

30R4A0-
02.04/538 

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģions 
piekrīt detālplānojuma 1.redakcijai nekustamajam 
īpašumam Zaļkalna ielā 1B (kadastra Nr. 6413 003 
0199) un Zaļkalna ielā 3 (kadastra Nr. 6413 003 0008), 
Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā 

  

 



12.  INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 

12.1. VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde 
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12.2. LR Veselības ministrija Veselības inspekcija Kurzemes kontroles daļa 

 



 

93 
 

 

 



 

94 
 

 

12.3. Valsts Zemes dienests 

 



 

95 
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12.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reģiona brigāde 
Liepājas 1.daļa 
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12.5. SIA Lattelecom 
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12.6. SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums 
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12.7. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģions 
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13. ZIĽOJUMS INSTITŪCIJU SNIEGTO 
NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 

 
Nr.  

 
Institūcija, 
uzņēmējsabiedrība 

 
Dok. 

datumsN
r. 

 
Nosacījumi 

 
komentāri 

 
Piezīmes 

1 2 3 4 5 6
6 1 VVD Liepājas 

reģionālā vides 
pārvalde 

 

12.12.2011. 
Nr. 1.2./295 

1.atzīmēt nekustamo īpašumu lietošanas 
tiesību apgrūtinājumus un Pāvilostas pilsētas 
teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un 
aprobežojumus. 

Ņemts vērā  

 
 

 
 

 
 

2. Plānot ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo 
tīklu pieslēgumus pilsētas ūdenssaimniecības 
sistēmai un ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās 
aizsargjoslas un aprobežojumus ar nosacījumu, 
ka paredzēto darbību rezultātā nedrīkst 
pasliktināties nekustamo īpašumu, ūdensnoteku 
ūdens kvalitātes un robežojoša Zaļkalnu meža 
vides stāvoklis. 

Ņemts vērā 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

3. Plānot ēku un būvju izvietojumu un to 

iederību  Upesmuižas un Zaļkalna meža ainavā. 

Ņemts vērā 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

4.atzīmēt saglabātās dabiskās pļavas, 
plānotās ēkas un būves, 
inženierkomunikāciju tīklus un būves ar to 
aprobežojumiem un aizsargjoslām, un plānot 
saglabāto dabisko pļavu un apgrūtināto 
teritoriju apsaimniekošanas pasākumus. 
 
 
 
  

 
Ņemts vērā 
 
 
 

 

2 LR Veselības ministrija 
Veselības inspekcija    
Kurzemes kontroles 

daļa 

9.12.2011. 
Nr. 200 

1.Izstrādājot teritorijas detālplānojuma projektu, 
paredzēt sekojošu normatīvo dokumentu 
ievērošanu: 
1.1.LR 22.05.2002. „Teritorijas plānošanas 
likums” 
1.2. LR 05.02.1997 „Aizsargjoslu likums” 
1.3. LR MK 06.10.2009. noteikumiem Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 

Ņemts vērā  

   2.  
2.Detālplānojuma teritorijai ieteicams paredzēt 
centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas 
sistēmas. Ja nav iespējams veidot pieslēgumu 
esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunu 
ūdens ņemšanas vietu. 

Ņemts vērā  

   3.Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu 
un atjaunošanu, kā arī mazinātu piesārņojuma 
negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu 
kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietu noteikt 
stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko 
aizsargjoslu atbilstoši 20.01.2004. MK 
noteikumiem 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). 

Ņemts vērā  

   4.Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 
29.04. 2003. MK noteikumiem Nr. 235 
„Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 

Ņemts vērā  

    
5. Raksturot notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu. Notekūdeņu novadīšanas vietu 
atzīmēt teritorijas detālplānojumā. 

Ņemts vērā  

   6.Teritorijas detālplānojumā iezīmēt 
aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem 
saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” ir paredzētas 
sanitārās, drošības, ekspluatācijas 
aizsargjoslas. Aizsargjoslu platumu ap 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikt 
atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas 
tehniskā raksturojuma atbilstoši „Aizsargjoslu 
likuma” 28.pantam. 

Ņemts vērā  

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

Ņemts vērā  
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   8. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā 
plānot atbilstoši 28.12.2004. MK noteikumiem 
Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”. 

Ņemts vērā  

   9. 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 insolācijas ne īsāka par 
2,5 stundām dienā, laika posmā no 22.marta 
līdz 22.septembrim. 

Ņemts vērā  

   10. Ceļu satiksmi plānot tā, lai netiktu pārsniegti 
vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās 
atbilstoši 13.07.2004.Mk noteikumiem Nr. 597 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

Ņemts vērā  

   11.Paredzēt teritorijas apzaļumošanu, 
labiekārtošanu. Noteikt sadzīves atkritumu 
konteineru laukumu vietas.  

Ņemts vērā  

3 Valsts Zemes 
dienests  

01.12.2012 
Nr. 20-
07/4254 

1. Detālplānojuma grafisko daļu izstrādā 
digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 
ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM 
(turpmāk – koordinātu sistēma LKS-92 TM) 

Ņemts vērā  

   2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju 
(paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu) 
atzinuma saņemšanai iesniedz Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā elektroniskā formā 
(grafiskos materiālus- digitāli vektordatu 
(vēlams *dgn (MikroStation) formā, 
paskaidrojuma rakstu vēlams *pdf vai *doc 
formā. Detālplānojuma grafiskai daļai pievieno 
aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar 
paskaidrojumiem un aktuālu topogrāfisko plānu 
ar mēroga noteiktību no M1:500 līdz M1:2000 
(elektroniskā veidā, vektordatu formā) 

Tiks izdarīts 
 
 

 

   3.Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto 
aktuālus Dienesta teritoriālās struktūrvienības 
izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas telpiskos datus. 
 

Ņemts vērā  

   

4.Detālplānojumā nosaka un grafiskajā daļā 
attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, tai 
skaitā objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma 
teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas 
detālplānojuma teritorijas robežās. 

  

   5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) 
robežas grafiski  attēlo kā daudzstūrus, kas 
saistīti ar ATIS noteikumu 2. pielikumā noteikto 
klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju 
robežas daudzstūri identificējami ar objekta, 
kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un 
adresi, ja tāda ir. 

Ņemts vērā  
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   5.1. MicroStation un AutoCad vidē 
apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, 
lai katra detālplānojumā attēlotā apgrūtinātā 
teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura 
nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam. 

Ņemts vērā  

   5.2. ArcMap vidē detālplānojumā apgrūtinātās 
teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra 
detālplānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija 
būtu izvietota informācijas slānī, kura 
nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam, vai arī lai katrai attēlotajai 
apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts 
klasifikācijas kods atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam.  

  

   6.Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc 
detālplānojuma spēkā stāšanās, Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz 
apstiprinātā detālplānojuma eksemplāru, 
atbilstošai MK 6.10.2009. noteikumu Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 79.punkta prasībām uz elektroniskā 
datu nesēja un kā iesietu dokumentu, 
pievienojot : pašvaldības lēmuma par 
detālplānojuma apstiprināšanu kopiju, 
informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
informāciju par detālplānojuma izstrādātāju un 
apgrūtināto teritoriju grafisko datu 
sagatavošanas mēroga noteiktību.  

Tiks izdarīts  

4. Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
Kurzemes reģiona 
brigāde Liepājas 
1.daļa 

06.12.2011. 
Nr. 22/12.1- 
322 

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

Ņemts vērā  

2. Būves projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 
006-01 „Būtiskās prasības būvēm” prasībām. 

Ņemts vērā  

3.Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt 
atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves” prasībām. 

Ņemts vērā  

4. Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši 
LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 

Ņemts vērā  

5. SIA Lattelecom   08.02.2012.Nr
. 2308 

Izstrādājot detālplānojumu un veicot 

būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji 

nosacījumi: 
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1. visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši 
spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī 
ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta 
(aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem), 35 panta (vispārīgie aprobežojumi 
aizsargjoslās) un 43.pantaq (aprobežojumi 
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) 
noteiktās prasības 

Ņemts vērā  

2. teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt 
atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 
objektu aizsargjoslām. 

Ņemts vērā  

3. privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus 
paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai 
jebkuram citam publiskajam 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. 
 
 
 
 

Ņemts vērā  

4.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. 

Pieņemts zināšanai 
 

 

5.lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa 
telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā 
gadījumā arī līniju ievadiem 

Pieņemts zināšanai Prasība 
neattiecas 
uz 
detālplānoju
ma 
risinājumu 

6.privātie un publiskie elektroniskie sakaru tīkli 
jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK 
apstiprinātiem „Elektronisko sakaru tīklu 
iekošanas un būvniecības kārtība” (MK 
noteikumi Nr. 166) un „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektrisko sakaru 
tīkli” MK noteikumi  Nr. 257) 
 

Ņemts vērā  

7. Pieslēgumu pie SIA „Lattelecom” tīkliem 
plānot no sadales skapja C-27, Pļavu ielā 3. 

Ņemts vērā  

Detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī 
par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un 
elektronisko sakaru infrastruktūras objektu 
informatīvajiem materiāliem-kontaktpersona 
Oļegs Samsonovs tālr. 
63427299,mob.29112917 

Pieņemts 

zināšanai 
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Lai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” Jūs saņemtu atzinumu no SIA 
Lattelecom par izstrādāto detālplānojumu, 
materiālus lūdzam iesniegt  SIA Lattelecom 
Reģionālā biznesa attīstības daļas 
direktoram Uģim Saukumam (Dzirnavu iela 
105, Rīga, LV-1011). 
 

Tiks izdarīts  

6. SIA „Pāvilostas 
komunālais 
uzņēmums” 

09.02.2012. 
Nr. 06/2012 

1. Informējam, ka īpašumu Zaļkalna ielā 1B 
un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā šķērsojošās 
polietilēna caurules 2*d50 ir 
nefunkcionējošas un ūdensapgādei netiks 
izmantotas.   

Pieņemts zināšanai  

   2.pieslēguma vietas pilsētas ūdensapgādes 
tīklam un kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas tīklam pašreiz iespējamas 
Pļavu ielā. Perspektīvās pilsētas 
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijas III kārtā 
paredzēta ūdensvada izbūve arī pa Zaļkalna 
ielu. Iespējamā ūdensvada izbūve 
2013.gada augustā- novembrī. 
Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības 
sistēmas attīstība Sakas (Pāvilostas)novada 
Pāvilostas pilsētā- projekta III kārta” 
izstrādāts 2008.gadā. Projektētājs SIA 
„Firma L4” ,Rīgā, Jelgavas ielā 90 

Ņemts vērā  

 
7. 

 
Akciju sabiedrība 
„Sadales tīkls” 
Rietumu reģions 

 
14.12. 2011. 
Nr. 30R4A0-
02.04/2194 

Uz nekustamā īpašuma Zaļkalna ielā 1B un 
Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
neatrodas AS „Sadales tīkls” piederošas 
elektroiekārtas. 
Izstrādājot detālplānojumu nekustamam 
īpašumam Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā  ievērot 
„Aizsargjoslu likumu” paredzēt perspektīvo ēku 
un būvju elektroapgādei nepieciešamos 
elektrotīklu inženierkomunikāciju koridorus ar 
iespēju AS „Sadales tīkls” personālam brīvi 
piekļūt un tos apkalpot jebkuros gada un laika 
apstākļos.  Inženierkomunikāciju izvietojumu 
teritorijā plānot tādu, lai atbilstu MK 
28.12.2004. noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi 
par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās ciemos un lauku teritorijās”. 

Ņemts vērā  

 
 

 
 

 
 

Nav pieļaujama apbūve energoapgādes 
objektu aizsargjoslās. 

Ņemts vērā  
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14. INSTITŪCIJU SNIEGTIE NOSACĪJUMI 

14.1. VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde 
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14.2. LR Veselības ministrija Veselības inspekcija Kurzemes kontroles daļa 
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14.3. Valsts Zemes dienests 
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14.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reģiona brigāde 
Liepājas 1.daļa 
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14.5. SIA Lattelecom   
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14.6. SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums 
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14.7. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Rietumu reģions 
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 V PIELIKUMI 



 

116 
 

 

1. GALVĒNĀS TERITORIJAS PLĀNOTĀJAS R.SEKACES 
ARHITEKTA PRAKSES SERTIFIKĀTA KOPIJA  
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2. TERITORIJAS PLĀNOTĀJAS I.VOSTRJAKOVAS BŪVPRAKSES 
SERTIFIKĀTA KOPIJA  
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3. SIA „WESTHAUS” BŪVKOMERSA REĢISTRĀCIJAS 
APLIECĪBAS KOPIJA   
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4. EKSPERTA ATZINUMS 


