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I PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. ESOŠĀ SITUĀCIJA.

1.1. IEVADS.

Detālplānojuma  grozījumu  projekts  izstrādāts  Pāvilostas  novada,  Pāvilostas  pilsētas 
nekustamajam  īpašumam  Dzintaru  ielā  2E,  pamatojoties  uz  Pāvilostas  novada  domes 
28.04.2011. lēmumu Nr.7., 31.§

Detālplānojuma projekta risinājumi  atbilst  Latvijas  Republikas  Ministru kabineta  2009. 
gada 6. oktobra noteikumiem "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un citiem 
normatīviem aktiem.

1.2. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA.

Šobrīd spēkā esošais plānošanas dokuments, kas apskata visu Pāvilostas pilsētas teritoriju 
ir Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums, kura sastāvā ir arī apbūves noteikumi.

Saskaņā ar Pāvilostas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, plānojumu teritorija atrodas 
rekreācijas objektu un zaļumu apbūves teritorijās, kā arī vēsturiskā centra “Vecā Pāvilosta”  
teritorijā.

Detālplānojuma grozījumi tiek izstrādāti daļai no īpašumam Dzintaru iela 2E, kurai jau ir 
spēkā esošs detālplānojums, kurš apstiprināts ar Pāvilostas novada domes 26.08.2010. lēmumu 
Nr. 11  §.9, un apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr. 22 “Īpašuma Dzintaru ielā 2E Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Plānojuma  teritorija  saskaņā  ar  “Likumu  par  ostām”  3.  pantu  un   MK  09.05.2006. 
noteikumiem Nr. 368 “Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu”,  atrodas Pāvilostas 
ostas teritorijā. 

Īpašuma ziemeļu pusē ir pašvaldības autoceļš- Dzintaru iela un dienvidu pusē Sakas upe. 
Teritorijas atrašanās vieta ir piemērota rekreācijas apbūves izvietošanai.

Plānojums  izstrādāts  pamatojoties  uz  SIA  “Ģeodēzists”  Kuldīgas  biroja  15.12.2008. 
izstrādātas topogrāfiskās izpētes materiāliem.

1.3. ZEMES ĪPAŠUMI.

Plānojuma robežās ir zemes vienības daļa no īpašuma Dzintaru iela 2E:
Īpašuma 
adrese Kadastra Nr. Zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums
Zemesgabala 
platība (ha)

Zemes vienības 
daļas platība 

(ha)
Īpašnieks Nomnieks

Dzintaru 
iela 2E 6413 001 0245 6413 001 0245 8001 0.4957 0.2000

Latvijas 
republikas 
Satiksmes 
Ministrija

SIA “Aldas 
valks”

1.4. ESOŠĀ ZEMES IZMANTOŠANA

Patreiz plānojuma teritorijā ir zemes vienības daļa no īpašuma Dzintaru ielā 2E. Zemes 
gabals atrodas Pāvilostas pilsētā.

Reljefs zemes gabalā ir līdzens ar kritumu uz Sakas upi, kas ir zemesgabala dienvidu pusē, 
bet ziemeļu pusē atrodas pašvaldības autoceļš- Dzintaru iela. 

Esošie zemes gabala apgrūtinājumi skatāmi tabulā 1.4.1.
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Tabula 1.4.1.Esošie aprobežojumi.
Pāvilostas novada,  Pāvilostas pilsēta Dzintaru iela 2E, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64130010245

N.p.k. Aprobežojuma kods Aprobežojums Aprobežojuma platība (ha)

1. 010201 Sakas upes, ūdensteces aizsargjosla 
pilsētās un ciemos 0.2000

1.5. INŽENIERTEHNISKIE TĪKLI

Detālplānojuma  teritorija  ir  nodrošināta  ar  centralizētiem  inženiertehniskās  apgādes 
tīkliem. Plānojuma teritorijas ziemeļaustrumu pusē atrodas ūdensvads un kanalizācijas vads ar 
izvietotiem septiķiem. Blakus īpašumam Dzintaru ielā ir kanalizācijas spiedvads, kanalizācijas 
vads. Sakaru kabeļi un zemsprieguma elektrokabelis.
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2. DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU MĒRĶIS UN UZDEVUMS.

Darba mērķis – Precizēt detālplānojumā paredzēto laivu piestātnes un tai nepieciešamās 
infrastruktūras izbūves risinājumus, nomas zemes gabalā Dzintaru iela 2E, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā.

Darba uzdevums:
1. Izstrādājot detālplānojuma grozījumus, ievērot Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. 

septembra  saistošo  noteikumu  Nr.  9  “Pāvilostas  novada  Pāvilostas  pilsētas  teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas  un apbūves 
noteikumi” prasības;

2. ievērot šajā darba uzdevumā noteikto institūciju nosacījumus detālplānojuma grozījumu 
izstrādei;

3. precizēt konkrētas prasības katram zemes gabalam – atļautā izmantošana, ierobežojumi, 
u.c.;

4. Detalizēt  teritorijas  atļauto  izmantošanu  un  apbūves  noteikumu  prasības  (maksimālo 
apbūves blīvumu, intensitāti un brīvās (zaļās) teritorijas rādītājus u.tml.);

5. precizēt  visu  veidu  aizsargjoslas  un  nekustamā  īpašuma  lietošanas  tiesību 
aprobežojumus;

6. precizēt ielu sarkano līnijas un inženierkomunikāciju koridorus, plānoto ielu profilus;
7. plānot  teritorijas  apbūvei  nepieciešamās  inženiertehniskās  apgādes  būves,  t.sk. 

inženierkomunikācijas;
8. izstrādāt prasības ēku un būvju novietojumam, arhitektoniskajam risinājumam u.tml.;
9. citus  nosacījumus,  kas  detalizē  un  precizē  Pāvilostas  novada  domes  2009.  gada  24. 

septembra  saistošie  noteikumi  Nr.  9 “Pāvilostas  pilsētas  teritorijas  plānojuma 2008.  - 
2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

10.  organizēt  detālplānojuma grozījumu izstrādi  un  sabiedriskās  apspriešanas  saskaņā ar 
Ministru  Kabineta  06.10.2009.  noteikumu  Nr.  1148  “Vietējās  pašvaldības  teritorijas 
plānošanas noteikumi” normām
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3. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI.

Projektā paredzēts izstrādāt teritorijas labiekārtojumu, laivu piestātnes un tai nepieciešamās 
infrastruktūras izbūvi.

Teritorijas atrašanās vieta ir piemērota rekreācijas apbūves izvietošanai.
Projektā apskatītais risinājums tika pieņemts apskatot vairākus variantus, par kritērijiem 

izvēloties dažādus ainaviskus, arhitektoniskus, ekonomiskus rādītājus, ar mērķi atrast optimālo 
zemes izmantošanas veidu.

Detālplānojuma projekta priekšlikums paredz izveidot laivu piestātni Sakas upes krastā.
Laivu piestātnei nepieciešamā infrastruktūra paredz laivu piestātni, publiski pieejamu laipu 

Sakas  upes  krastā  un  piekļūšanu  Sakas  upei.  Projekts  arī  paredz  sarga  ēkas  novietni 
detālplānojuma teritorijā. 

Projekta  priekšlikums  paredz  arī  publisku pieeju Sakas  upei,  ko  nodrošina  upes  krasta 
reljefā integrētas  kāpnes.

 Detālplānojuma risinājumi paredz radīt vidi, kurā vienlaicīgi mijiedarbotos ainaviskas un 
arhitektoniski telpiskas vērtības, piedāvājot mūsdienīgu laivu piestātni, kas respektē vēsturisko 
pilsētvidi un interpretē pilsētbūvniecisko un vides situāciju.

3.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANA, APBŪVE UN TĀS IZVIETOJUMS.

Detālplānojuma grafiskajā daļā ir parādīts teritorijas labiekārtojums, kurā redzama jaunā 
laivu piestātne uz Sakas upes. Izstrādājot būvprojektu paredzēt laivu piestātnei nepieciešamos 
tauvošanas rīkus un komunikāciju pieslēgumus laivu apkalpošanai.

Teritorijā  paredzēt  sadzīves  atkritumu  konteineru  laukumus,  izvietojumu  precizēt 
būvprojektā.

Apbūves priekšlikums plānots, ievērojot zemes gabala reljefu, blakus esošo zemes gabalu 
apbūvi, piekļūšanu zemes gabalam, iespējamo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Plānotie apgrūtinājumi zemes gabalam skatāmi tabulā 3.1.1.
Tabula 3.1.1. Plānotie aprobežojumi.

Pāvilostas novada, Pāvilostas pilsēta Dzintaru iela 2E, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64130010245

N.p.k. Aprobežojuma 
kods Aprobežojums Aprobežojuma 

platība (m²)

1. 11020105 Sakas upes, ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos 2000

2. 12030303 Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības 
autoceļiem (Valsts 2.šķiras autoceļš V1187 “Ceļš uz Pāvilostu) 1976

3. 120903

Aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu 
ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, 
rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, 
piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, 
krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

59

4. 120103 Aizsargjoslas teritorija gar plānoto lietus kanalizāciju 91

3.2. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA.

Gar īpašumu Dzintaru iela 2E, paralēli Dzintaru ielai, plānots ierīkot autostāvvietas.
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3.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Projekts paredz ugunsgrēka gadījumā brīvu piekļūšanu ar ugunsdzēsēju transportu.
Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts apakšzemes hidrants, kuru atrašanās vieta skatāma 

grafiskajā materiālā (Galvenajā plānā).
Izstrādājot  inženiertehnisko tīklu  projektu  var  tikt  noteiktas  papildus  prasības  atbilstoši 

VUGD prasībām.

3.4. INŽENIERTEHNISKO TĪKLU RISINĀJUMI.

Elektroapgādi  paredzēts  pieslēgt  no  pilsētas  elektrotīkla.  Elektroapgādes  pieslēgums 
veicams saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izsniegtiem tehniskiem noteikumiem.

Sakaru komunikācijas paredzēts pieslēgt pie pilsētas sakaru komunikāciju tīkla.  Paralēli 
Dzintaru ielai plānots izbūvēt sakaru kanalizāciju.

Plānotā  ūdensapgāde  un  kanalizācijas  tīkli  pieslēdzami  pie  pilsētas  centralizētā  tīkla. 
Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas risinātas pamatojoties veselības inspekcijas 
un Liepājas reģionālās vides pārvaldes izsniegtiem nosacījumiem.

Lietus un sniega kušanas ūdeņus  plānots novadīt Sakas upē.
Esošais septiķis plānojuma teritorijā nefunkcionē un to plānots demontēt,  kā arī plānots 

jauns pieslēgums esošajam lietus kanalizācijas tīklam.
Inženiertehnisko tīklu projekts pasūtāms atsevišķi pie licencētiem speciālistiem.
Būvprojektā  jāparāda  ūdensvada,  kanalizācijas  un  elektrības  pieslēgumi  laivu 

apkalpošanai.
Detālplānojuma grafiskā pielikuma dotā inženiertehnisko tīklu shēma izstrādājot tehnisko 

projektu var tikt mainīta, kā arī pieļaujama esošo inženierkomunikāciju pārkārtošana.
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II SAISTOŠĀ DAĻA

4. APBŪVES NOTEIKUMI.

4.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie apbūves noteikumi darbojas Pāvilostas novada, Pāvilostā nekustamā īpašuma Dzintaru 
ielā 2E robežās, papildus Pāvilostas novada, Pāvilostas apbūves noteikumiem.

Plānojuma  teritorijā  ir  spēkā  zaļumi  apbūves  teritorijās  un  rekreācijas  objekti  (pr-6) 
apbūves zonu nosacījumi.

Šie  apbūves  noteikumi  stājas  spēkā  līdz  ar  detālplānojuma  grozījumu  apstiprināšanu 
Pāvilostas novada domē.

Saskaņā  ar  “Likumu  par  ostām”  3.  pantu  un   MK 09.05.2006.  noteikumiem  Nr.  368 
“Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu”, plānojuma teritorija atrodas Pāvilostas ostas 
teritorijā. Atbilstoši Zvejniecības likuma 9. panta 16. punktam, plānojuma teritorijā tauvas josla 
un ar to noteiktie aprobežojumi netiek noteikti.

Plānojuma  teritorijā  jāievēro  Pāvilostas  pilsētas  teritorijas  plānojums  un  tā  punkts  6.1. 
“Īpaši noteikumi pilsētas vēsturiskā centra “Vecā Pāvilosta” teritorija” noteikumi.

Ja  tiek  ierīkota  jauna  peldvieta,  tad  nepieciešams  veikt  peldvietas  ūdens  kvalitātes 
monitoringu, novērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 06.07.2010. 
noteikumiem Nr. 608 “ Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības informēšanai”.

Maksimālais stāvu skaits – 1 stāvs un jumta izbūve, izņemot esošās 2- stāvu ēkās, kurām 
nedrīkst palielināt pašreizējo augstumu un stāvu skaitu, tas saglabājams , veicot ēku pārbūves.

Maksimālais apbūves blīvums  zemes gabalā nedrīkst pārsniegt – 10%.
Maksimālais apbūves augstums līdz jumta korei - 7 m līdz jumta korei.

4.2. ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU APBŪVES UN 
IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI.

4.2.1. ZAĻUMI APBŪVES TERITORIJĀS

Zaļumi  apbūves  teritorijās  (ZA) ir  speciāli  iekārtotas  teritorijas,  kas atrodas  pie  pašreiz 
esošās un plānotās apbūves, kā arī apbūves teritorijās gan publiski pieejamas teritorijas, gan arī 
teritorijas ar ierobežotu pieejamību. Atkarībā no zaļumu veida un novietojuma, pašreizējās vai 
perspektīvās funkcijas, izdalāmi šādi zaļumu tipi: skvēri; ielu stādījumi, koku rindas; atsevišķi 
koki  vai  to  grupas;  dārzi  un stādījumi  pagalmos;  mazdārziņi;  rotaļu  laukumi;  atklātie  sporta 
laukumi;  zaļumi  pie  iestāžu  un  organizāciju  ēkām;  publiskās  atpūtas  vietas;  zaļumi  pie 
sabiedriskām ēkām.

Atļautā izmantošana izriet  no zaļumu apbūves teritorijās funkcijām: vides veidošana un 
aizsardzība, vides estētika, ikdienas atpūta pilsētvidē, reprezentācija:

- skvēru, ielu stādījumu, atsevišķu koku grupu un citu zaļumu ierīkošana;
- rotaļu laukumu, sporta laukumu un atpūtas vietu izbūve;
- ielu, ceļu un laukumu izbūve;
- aizsargstādījumu (vēja, sanitārie) un maskējošo stādījumu ierīkošana.
Apstādījumi  ir  jāierīko  visu  apbūves  teritoriju  brīvajās  zaļumu  platībās.  Tos  ierīkojot, 

jāievēro inženierkomunikāciju novietojums.
Zaļumu teritorijās jāizvieto laukumi un gājēju ceļi, kuru kopējā platība nedrīkst aizņemt 

vairāk par 20% no kopējās zemesgabala teritorijas.
Zaļumu  teritorijas  publiskajā  apbūvē  jāplāno  un  jāiekārto,  ņemot  vērā  konkrētās  ēkas, 

būves izmantošanas  funkciju. Celiņi  jāierīko tā,  lai  pa īsāko ceļu varētu nokļūt nepieciešamā 
virzienā.

Celiņu  krustojumi  jāizveido  paplašināti,  pieskaņojoties  dabiskam  gājēju  kustības 
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virzienam. Izglītības iestāžu teritorijās nedrīkst stādīt augus ar dzeloņiem un indīgus augus.
Stādījumiem ražošanas apbūves teritorijā ir ugunsdrošības nozīme. Šajā teritorijā nedrīkst 

ierīkot skuju kokus.
Sanitāro aizsargzonu stādījumos nav atļauts iekārtot parkus un skvērus, rotaļu un sporta 

laukumus,  atpūtas  vietas.  Uz šīs zonas rēķina nav pieļaujama apbūves paplašināšana.  Ja šajā 
teritorijā ir koki un krūmi, tie jāsaglabā un jāpapildina ar jauniem stādījumiem.

Veidojot ielu stādījumus, jāņem vērā šajos Noteikumos noteiktos ielu šķērsprofilus, kā arī 
inženierkomunikāciju izvietojumu. Apstādījumus starp ielas braucamo daļu un ietvi jāiekārto tā, 
lai  netraucētu satiksmes drošībai.  Stādot  kokus, to attālumam no ielas braucamās daļas jābūt 
vismaz 2,0 m. Koki ielu stādījumos jāveido ar vismaz 2 - 2,5 m augstiem stumbriem. Pieauguši 
koki  ielu  stādījumos  nedrīkst  pārsniegt  8  -  9  m  augstumu.  Ielu  stādījumus  neierīko  ielu 
krustojumos - redzamības trīsstūra robežās.

Izvietojot  jebkādu  atļauto  izmantošanu,  zemes  gabalā  maksimāli  jāsaglabā  augsnes 
virskārta (sega) un esošie koki.

Ēku  tuvumā  stādāmie  koki  nedrīkst  traucēt  dzīvojamo  un  publisko  telpu  insolāciju 
izgaismošanu.

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai un 
būvēm, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos. Koku ciršanu jāveic saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldības noteikto kārtību un Pāvilostas novada domē saskaņotu 
būvprojektu.

4.2.2. REKREĀCIJAS OBJEKTI

Rekreācijas objekti (PR) pēc to novietojuma, apbūves rakstura, lomas pilsētas struktūrā ir 
tuvāki zaļumu teritorijām. Šajās teritorijās vizuāli noteicošā loma nav ēkā un būvēm, bet gan 
zaļumu teritorijām.

Plānojuma teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir masu pasākumu laukums, 
zivju tirdzniecības vietas, vasaras kafejnīca, kuģu un laivu piestātnes, kā arī citas hidrobūves, kas 
nepieciešamas ostas akvatorija ekspluatācijai.

Šajā  teritorijā  jāsaglabā  publiskā  saite  ar  Saku,  iespēju  no  publiskiem skatu  punktiem 
redzēt Dzintaru ielas panorāmu un jāiekārto zaļumi, nodrošinot pieeju upei.

Nav pieļaujama tādu jaunu mazo arhitektūras formu un būvju izvietošana, kuru apjoms ir 
augstāks par Dzintaru ielas brauktuves līmeni un aizsedz vēsturiskās ielas apbūvi.

Atkarībā  no  būves  perspektīvās  funkcijas  un  novietojuma  pilsētas  struktūrā,  kā  arī 
teritorijas  izmantošanas,  galvenokārt,  atpūtas  vajadzībām,  galvenā  izmantošana,  kādai  atļauts 
izmantot, būvēt ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta rekreācijas objektiem (PR) ir: 

-  dažādas  īslaicīgas  apmešanās  ēkas:  viesu  nami,  pansijas,  kempingi,  tūristu  mītnes, 
jauniešu kopmītnes un citas ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, izņemot viesnīcu un moteļu 
ēkas;

- labiekārtotas telšu vietas;
- brīvdabas estrādes;
- sporta laukumi, rotaļu un spēļu laukumi;
- atpūtas vietas;
- skatu vietas, torņi un laukumi;
- peldvietas;
- masu pasākumu laukumi.
- palīgizmantošana:
-  sezonas  rakstura  tirdzniecības  un/  vai  pakalpojumu  objekti:  vasaras  kafejnīcas, 

tirdzniecības kioski, inventāra nomas punkti u.tml.;
- garāžas (pazemes un virszemes);
- dzīvoklis (kā ēkas daļa);
- saimniecības ēkas;
- publisko tualešu būves;
- autostāvvietas.
Šajā teritorijā tiek atļauti šādi apbūves rādītāji:
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-  Jebkurai atļautajai  izmantošanai  jāparedz tāds  minimālais  zemesgabals,  kas nodrošina 
normatīvo aktu prasību un šo Noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un 
autostāvvietām izpildi.

Apbūvei plānotā zemes gabala minimālā brīvā zaļumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 
50%.

Ēku un būvju novietojums zemesgabalā:
- Priekšpagalma (priekšdārza) dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.
-  Attālums  starp  ēkām  un  būvēm  jāpieņem  saskaņā  ar  insolācijas,  apgaismojuma  un 

ugunsdrošības prasībām. 
Atļauts ierīkot apbūves teritorijas apkalpei nepieciešamās autostāvvietas, ja šī ierīkošana 

nenonāk  pretrunā  ar  vides  aizsardzības  mērķiem  un  autostāvvietu  skaits  jāparedz  atbilstoši 
Pāvilostas apbūves noteikumu II daļas 10.nodaļas „Autostāvvietas un velosipēdu novietošana” 
prasībām.

Teritorijās un ēkās jāparedz speciāli pasākumi, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem 
ar invaliditāti atbilstoši normatīvo aktu un šo Noteikumu prasībām.

Atpūtas  vietas ierīko klusai  atpūtai  nišās gar  celiņu malu,  vai arī  kā atsevišķas atpūtas 
vietas. Mazākās atpūtas vietas, kur vienlaicīgi var atpūsties 1-3 cilvēki jāizveido līdz 15 m2 lielā 
teritorijā.  Atpūtas  vietām ar  krūmu,  atsevišķu  koku vai  augstākiem puķu stādījumiem veido 
aizmugures  fonu.  Atpūtas  vietas  var  būt  kā  skatu  punkti.  Tajās  var  novietot  solus,  galdus, 
atkritumu urnas u.tml.

Peldētavas jāiekārto atbilstoši Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumu Nr. 341 „Peldvietu 
izveidošanas  un  uzturēšanas  kārtība”  prasībām.  Šajās  teritorijās  jānovieto  vienkāršas 
konstrukcijas pārģērbšanās kabīnes,  kā arī  nomaļākā vietā jānovieto tualete.  Ūdens kvalitātes 
normatīviem  jāatbilst  Ministru  kabineta  12.03.2002.  noteikumu  Nr.118  „Noteikumi  par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām.

Ar PR-6 apzīmētajā apbūves teritorijas vietā- gar Dzintaru ielu ostas un vēsturiskā centra 
Vecās Pāvilosta teritorijā, kā attēlots kartē "Pāvilostas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" 
m  1:5000,  galvenais  teritorijas  izmantošanas  veids  ir  masu  pasākumu  laukums,  zivju 
tirdzniecības  vietas,  vasaras  kafejnīca,  kuģu un laivu  piestātnes,  kā  arī  citas  hidrobūves,  kas 
nepieciešamas ostas akvatorija ekspluatācijai;

200.6.1.  Šajā  teritorijā  jāsaglabā  publiskā  saite  ar  Saku,  iespēju  no  publiskiem  skatu 
punktiem redzēt Dzintaru ielas panorāmu un jāiekārto zaļumi, nodrošinot pieeju upei.

200.6.2. Nav pieļaujama tādu jaunu mazo arhitektūras formu un būvju izvietošana, kuru 
apjoms ir augstāks par Dzintaru ielas brauktuves līmeni un aizsedz vēsturiskās ielas apbūvi.
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4.3. PLĀNOJUMA TERITORIJAS NOVIETNES PLĀNS



4.4. TERITORIJAS ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS PLĀNS



4.5. TERITORIJAS ESOŠĀS IZMANTOŠANAS PLĀNS



4.6. AIZSARGJOSLU PLĀNS



4.7. GALVENAIS PLĀNS



III PĀRSKATS PAR DETĀLĀNOJUMA IZSTRĀDI

5. PROJEKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.

Detālplānojuma  projekta  sabiedriskās  apspriešanas  posms  tika  organizēts  likumdošanā 
noteiktā kārtībā.

Laikrakstā “Kursas laiks”, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', un Pāvilostas novada mājaslapā 
www.pavilosta.lv uzsākot detālplānojuma izstrādi tika ievietots sludinājums, kurā tika ietverta 
likumā noteiktā  informācija  (skat.  laikraksta  “Kursas  Laiks” 18.05.2011.  publikācijas  kopiju, 
laikraksta “Latvijas Vēstnesis” publikācijas apliecinājumu Nr. 0979646 un informatīvā izdevuma 
“Pāvilostas novada ziņas” 2011. gada maija publikācijas kopiju).

Sabiedriskās apspriešanas posms notika līdz 17.06.2011.
Detālplānojuma  sabiedriskās  apspriešanas  posmā  iedzīvotāju  ierosinājumi  un  ieteikumi 

netika saņemti.
Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas posms notika no 03.08.2011. līdz 24.08.2011. 

Sabiedriskās apspriešanas pasākums notika 18.08.2011. plkst.  14.00 Pāvilostas novada domes 
zālē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Informācija tika ievietota laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”  un  laikrakstā  “Kursas  laiks”  (skatīt  laikraksta  “Latvijas  Vēstnesis”  publikācijas 
apliecinājumu  Nr.  1000094,  un  laikraksta  “Kursas  laiks”  03.08.2011.  publikācijas  kopiju) 
Sabiedriskās apspriešanas pasākuma dalībnieku saraksts un protokols skatāms pielikumā.

Detālplānojuma  sabiedriskās  apspriešanas  posmā  iedzīvotāju  ierosinājumi  un  ieteikumi 
netika saņemti.

Tika saņemti pozitīvi atzinumi no:
• LR VARAM VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde;
• AS “Sadales tīkls”;
• Pāvilostas Ostas pārvalde;
• LR VM Veselības inspekcija;
• SIA “Lattelecom”;
• No VZD  Dienvidkurzemes  reģionālās  nodaļas  atzinums  tika  saņemts  elektroniski  un 

skatāms aizsargjoslu plānā.
29.09.2011. Pāvilostas novada dome izskatīja detālplānojuma  grozījumus īpašumam 

Dzintaru ielā 2E pirmo redakciju un ar 29.09.2011. lēmumu Nr.13. 11.§.  detālplānojuma 
grozījumi  tika  apstiprināti  kā  galīgā  redakcija,  un  apstiprināti  kā  saistošie  noteikumi  Nr.  10 
“Īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Pāvilostas  novada  domes  29.09.2011. lēmums   Nr.13. 11.§.  tika  publicēts  laikrakstos 
“Latvijas  Vēstnesis”  (skat.  publikācijas  apliecinājumu  Nr.  1019211),  “Kursas  laiks”  (skat. 
izkopējumu no 10.10.2011. laikraksta) un informatīvā izdevuma “Pāvilostas novada ziņas” 2011. 
gada oktobra publikācijas kopija.
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