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I PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. ESOŠĀ SITUĀCIJA.

1.1. IEVADS.

Detālplānojuma  grozījumu  projekts  izstrādāts  daļai  no  nekustamā  īpašuma  “Lenkas”, 
pamatojoties uz Pāvilostas novada Domes 24.09.2009. lēmumu Nr.6.20.§

Detālplānojuma  grozījumu  projekta  risinājumi  atbilst  Latvijas  Republikas  Ministru 
kabineta  2009.  gada  6.  oktobra  noteikumiem  Nr.  1148  "Vietējās  pašvaldības  teritorijas 
plānošanas noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.

1.2. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA.

Šobrīd spēkā esošais plānošanas dokuments, kas apskata visu Vērgales pagastu ir Vērgales 
pagasta teritorijas plānojums, kura sastāvā ir arī apbūves noteikumi.

Plānojuma teritorija  atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča  ierobežotās  izmantošanas 
darbības aizsargjoslā.

Detālplānojuma grozījumi tiek izstrādāti īpašuma “Lenkas” 2. zemes vienībai, kurai jau ir 
spēkā esošs detālplānojums, kurš apstiprināts ar Vērgales pagasta padomes 18.07.2008. lēmumu 
Nr. 8.§.2, un apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr. 15, un spēkā esoši detālplānojuma grozījumi, 
kuri apstiprināti ar Vērgales pagasta padomes 20.03.2009. lēmumu Nr. 3. §. 4. un apstiprināti kā 
saistošie noteikumi Nr. 6.

Esošo un plānoto vēja ģeneratoru izvietojumu īpašuma “Lenkas” 2.zemes vienībā skatīt 
attēlā 1.2.1.

Attēls 1.2.1. Vēja ģeneratoru izvietojums
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Pirms detālplānojuma izstrādes īpašumā “Lenkas” tika uzstādīts vējā ģenerators, ar šādiem 
tehniskiem rādītājiem:

● augstums līdz rotora asij – 80m;
● rotora diametrs – 80m;
● jauda – 2MV.

Ar  detālplānojumu,  kurš  tika  apstiprināts  ar  Vērgales  pagasta  padomes  18.07.2008. 
lēmumu  Nr.  8.§.2,  un  apstiprināts  kā  saistošie  noteikumi  Nr.  15,  tika  paredzēta  divu  vēja 
ģeneratoru izvietošana, papildus esošajam vēja ģeneratoram.

Vēja ģeneratora (2) maksimāli tehniskie rādītāji:
● maksimālais augstums līdz rotora asij – 51m;
● maksimālais rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Vēja ģeneratora (3) maksimāli tehniskie rādītāji:
● maksimālais augstums līdz rotora asij – 51m;
● maksimālais rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Ar  detālplānojuma  grozījumiem (apstiprināti  ar  Vērgales  pagasta  padomes  20.03.2009. 
lēmumu Nr.3.p.4.  un apstiprināti  kā saistošie  noteikumi  Nr.  6)  šajā  teritorijā  tika  paredzēta 
papildus vēja ģeneratora izvietošana.

Vēja ģeneratora (4) maksimālie tehniskie rādītāji:
● maksimālais augstums līdz rotora asij – 51m;
● maksimālais rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Pašlaik detālplānojuma teritorijā ir uzstādīti šādi vēja ģeneratori:
Vēja ģenerators (1) ar tehniskiem rādītājiem:

● augstums līdz rotora asij – 80m;
● rotora diametrs – 80m;
● jauda – 2MV.

Vēja ģenerators (2) ar tehniskiem rādītājiem:
● augstums līdz rotora asij – 27m;
● rotora diametrs – 30m;
● jauda – 250kV.

Vēja ģenerators (3) ar tehniskiem rādītājiem:
● augstums līdz rotora asij – 29.8m;
● rotora diametrs – 30m;
● jauda – 250kV.

Saskaņā ar  Vērgales  pagasta  teritorijas  plānojumu plānojuma teritorija  atrodas  plānotas 
retinātas  ģimenes  māju  dzīvojamās  un  rekreācijas  teritorijā,  un  plānotas  jauktas  sabiedrisko 
darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijā.

1.3. ZEMES ĪPAŠUMI.

Plānojuma robežās ir sekojoši nekustamie īpašumi:
Nr. 
p.k. Īpašuma adrese Kadastra Nr. Zemes gabala 

platība (ha) Īpašnieki Piezīmes

1.
Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta 

“Lenkas”
6496 002 0025 15.94  SIA “Lenkas 

Energo” 2.zemes vienība
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1.4. ESOŠĀ ZEMES IZMANTOŠANA

Patreiz plānojuma teritorijā ir viens īpašums, kurš sastāv no divām zemes vienībām. Zemes 
gabals nav apbūvēts. Teritorijā veikta meliorācija ar slēgtu drenāžas sistēmu, kas izvadīta grāvī. 
Teritoriju  šķērso  vaļējs  novadgrāvis.  Plānojuma  teritorija  tiek  izmantota  kā  lauksaimniecībā 
izmantojama zeme – pļava, kurā ir uzstādīti trīs vēja ģeneratori.

1.5. INŽENIERTEHNISKIE TĪKLI

Detālplānojuma grozījumu teritorijā atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar spriegumu 
līdz  20 kV ,  zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija  ar  spriegumu un elektronisko  tīklu  sakaru 
kabelis.
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2. DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU MĒRĶIS UN UZDEVUMS.

Detālplānojuma  grozījumu  mērķis –  precizēt  Vērgales  pagasta  teritorijas  plānojuma 
prasības īpašuma “Lenkas” 2. zemes vienības teritorijā, paredzot papildus viena vēja ģeneratora 
novietni, kopumā paredzot piecu vēja ģeneratoru izvietošanu.

Uzdevums:
1. Plānot papildus viena vēja ģeneratoru izvietošanu nekustamā īpašuma “Lenkas” 2. 

zemes vienībā, neapgrūtinot piegulošo teritoriju izmantošanu.
2. Ja nepieciešams, plānot īpašuma robežu pārkārtošanu atbilstoši teritorijas atļautajai 

izmantošanai un apbūves noteikumiem.
3. Noteikt  detalizētu  teritorijas  atļauto  izmantošanu  atbilstoši  Vērgales  pagasta 

apbūves noteikumiem.
4. Izstrādāt apbūves noteikumus.
5. Plānot komunikācijas, prasības precizējot detālplānojuma izstrādes gaitā atbilstoši 

saņemtajiem institūciju nosacījumiem, ja nepieciešams, sniegt shematiskus komunikāciju 
vai pievedceļu attīstības priekšlikumus ārpus detālplānojuma teritorijas. 
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3. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI.

Ar detālplānojuma grozījumiem īpašuma “Lenkas” teritorijā paredzēta papildus viena vēja 
elektrostacijas būvniecība. Kopā uz īpašuma “Lenkas” 2.zemes vienības paredzēta piecu vēja 
elektrostaciju būvniecība.

Plānotā (5) vēja ģeneratora maksimālie tehniskie rādītāji:
● maksimālais augstums līdz rotora asij – 51m;
● maksimālais rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda - 250kV.

Projektā  paredzēts  papildus  vēja  elektrostacijas  izvietošana  neapgrūtinot  piegulošo 
teritoriju izmantošanu.

Detālplānojuma grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā vējā ģeneratoriem 2. un 3. tiek 
parādītas divas aizsargjoslas – faktiskā un maksimāli pieļaujamā. 

Faktiskā vēja ģeneratora (2) tehniskie rādītāji:
● augstums līdz rotora asij – 27m;
● rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Faktiskā vēja ģeneratora (3) tehniskie rādītāji:
● augstums līdz rotora asij – 29.8m;
● rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Gadījumā, ja vēja ģeneratori  2. un 3. tiek rekonstruēti vai uzstādīti ģeneratori ar citiem 
tehniskajiem  rādītājiem,  tad  šie  tehniskie  rādītāji  nedrīkst  pārsniegt  maksimāli  pieļaujamos 
rādītājus:

● maksimālais augstums līdz rotora asij – 51m;
● maksimālais rotora diametrs – 30m;
● maksimālā jauda – 250kV.

Ja vēja ģenerators 1. tiek rekonstruēts vai uzstādīts cits ģenerators ar citiem tehniskajiem 
rādītājiem, tad šie tehniskie rādītāji nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamos rādītājus:

● maksimālais augstums līdz rotora asij – 80m;
● maksimālais rotora diametrs – 80m;
● maksimālā jauda – 2MV.

Detālplānojuma grozījumu projekts neparedz esošo īpašumu robežu pārkārtošanu.

3.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANA, APBŪVE UN TĀS 
IZVIETOJUMS.

Plānojuma  teritorijā  ir  viena  zemes  vienība.  Plānojuma  teritorija  atrodas  Baltijas  jūras 
ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.

Detālplānojuma grozījumu grafiskajā daļā  ir  parādītas  rekomendējamās vēju ģeneratoru 
atrašanās vietas, kā arī noteiktas esošo un plānotā vēja ģeneratora aizsargjoslas. Vēju ģeneratoru 
atrašanās vietas plānotas tā, lai neapgrūtinātu blakus esošos zemes gabalus. Esošie zemes gabala 
apgrūtinājumi skatāmi tabulā 3.1.1.

Tabula 3.1.1. Esošie apgrūtinājumi
N.p.k. Aprobežojuma kods Aprobežojums Platība (m²)

1. 010103 Baltijas jūras  un Rīgas jūras līča ierobežotas 
saimnieciskās darbības josla

158775
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N.p.k. Aprobežojuma kods Aprobežojums Platība (m²)

2. 010402 Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla 25051

3. 02030303 Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras un 
pašvaldību autoceļiem

4122

4. 02050101 Aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko  tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 
spriegumu līdz 20 kV 

3592

5. 02050102 Aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko  tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 
spriegumu no 20 kV līdz 110kV

1322

6. 020401 Aizsargjoslas  teritorija  gar  pazemes 
elektronisko  sakaru  tīklu  līnijām  un  kabeļu 
kanalizāciju

464

7 050301 Ceļa servitūta teritorija 663

8. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 45240

9. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 6362

10. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 6362

Plānotie apgrūtinājumi skatāmi tabulā 3.1.2.
Tabula 3.1.2. Plānotie apgrūtinājumi

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

1. 010103 Baltijas jūras  un Rīgas jūras līča ierobežotas 
saimnieciskās darbības josla

158775

2. 010402 Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla 25051

3. 02030303 Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras un 
pašvaldību autoceļiem

4122

4. 02050101 Aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko  tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 
spriegumu līdz 20 kV 

3592

5. 02050102 Aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko  tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 
spriegumu no 20 kV līdz 110kV 

1322

6. 020401 Aizsargjoslas  teritorija  gar  pazemes 
elektronisko  sakaru  tīklu  līnijām  un  kabeļu 
kanalizāciju

464

7 050301 Ceļa servitūta teritorija 663

8. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 45240

9. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 6362*

18385**

10. 060501 Aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru 6362*
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N.p.k. Aprobežojuma kods Aprobežojums Platība (ha)

18385**

11. 060501 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  vēja 
ģeneratoru

18385

12. 060501 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  vēja 
ģeneratoru

18385

13. 020502 Aizsargjoslas  teritorija  gar  plānoto 
elektrokabeļu līniju

2064

14. 020502 Aizsargjoslas  teritorija  gar  plānoto 
elektrokabeļu līniju

724

15. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

16. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

17. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

18. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

19. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

20. 020505 Aizsargjoslas  teritorija  ap  plānoto  elektrisko 
tīklu transformatoru apakšstaciju

20

21. 02050102 Aizsargjoslas  teritorija  gar  elektrisko  tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 
spriegumu no 20 kV līdz 110kV 

6057

*vēja ģeneratoru faktiskās aizsargjoslas
**vēja  ģeneratoru  plānotās  maksimālās  aizsargjoslas.  Zemesgrāmatā  reģistrējamas  vēja 
ģeneratoru faktiskās aizsargjoslas.

3.2. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA.

Plānotajiem vēja ģeneratoriem piekļūšana paredzēta  pieslēdzoties  pie esoša apkalpojošā 
ceļa, kas nodrošina piekļūšanu esošajam vēja ģeneratoram.

Ņemot  vērā,  ka  plānojuma  teritorijā  plānots  uzstādīt  četrus  vēja  ģeneratorus  papildus 
esošajam vēja ģeneratoram, kurus nav nepieciešams intensīvi apkalpot. Līdz ar to tas negatīvi 
neiespaidos satiksmes intensitāti uz  autoceļa V1188.

3.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Detālplānojuma  grozījumu  projekts  izstrādāts  saskaņā  ar  Valsts  ugunsdzēsības  un 
glābšanas  dienesta  Liepājas  brigādes  izdotajiem  tehniskajiem  noteikumiem.  Projekts  paredz 
ugunsgrēka gadījumā brīvu piekļūšanu ar ugunsdzēsēju transportu.
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3.4. INŽENIERTEHNISKO TĪKLU RISINĀJUMI.

Elektroapgādes  nodrošināšanai  teritorijā  plānota  atbilstošas  jaudas  tipa  transformatora 
apakšstacijas  novietne.  Elektroapgādes  pieslēgums  veicams  saskaņā  ar  VAS  “Latvenergo” 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Inženiertehnisko tīklu projekts pasūtāms atsevišķi pie licencētiem speciālistiem.
Detālplānojuma  grafiskā  pielikumā  dotā  inženierkomunikāciju  tīklu  shēma  izstrādājot 

tehnisko projektu var precizēta.
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II SAISTOŠĀ DAĻA

4. APBŪVES NOTEIKUMI.

4.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie apbūves noteikumi darbojas nekustamā ”Lenkas” robežās papildus Vērgales pagasta 
teritorijas apbūves noteikumiem.

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

Satiksmes organizācijas risinājumi jāparedz pirmajā būvniecības kārtā,  taču pieļaujamas 
atkāpes segumam, ja kāds no paredzētajiem objektiem netiek nodots ekspluatācijā vienlaicīgi ar 
pārējiem.

4.2. ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU APBŪVES UN IZMANTOŠANAS 
NOTEIKUMI.

4.2.1. RETINĀTAS ĢIMENES MĀJU DZĪVOJAMĀS UN REKREĀCIJAS APBŪVES 
TERITORIJA

Definīcija -  retinātas  apbūves  dzīvojamās  un  rekreācijas  teritorijās  galvenie  zemju 
izmantošanas veidi ir viensētu tipa vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku, kā 
arī vasarnīcu un rekreācijas objektu apbūve. 

Atļautā izmantošana
(1) Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
(2) Dzīvojamo ēku palīgēku apbūve.
(3) Tūrisma un rekreācijas objekti un teritorijas:

a.  viesu mājas;
b. lauku tūrisma mājas;
c.  kempingi;
d.  telšu laukumi;
e. sporta un atpūtas būves.

(4) Mazumtirdzniecības  un  sadzīves  pakalpojumu  uzņēmumu,  kā  arī  sporta 
būvju, kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve.

(5) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.
(6) Lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā izmantošana
(7) vēja ģeneratori - to novietne attēlota grafiskajā materiālā.

Zemesgabala  minimālā platība -  jaunveidojama zemesgabala  minimālā  platība  ciemu 
teritorijā – 1 ha; inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai atļauts atdalīt  zemes 
gabalus  ar  minimālo  platību  600  m2.  Ārpus  ciemiem  jaunveidojamo  zemes  gabalu  platība 
nedrīkst būt mazāka par Aizsargjoslu likumā noteikto.

Zemesgabala maksimālais  apbūves blīvums - zemesgabala apbūves blīvums nedrīkst 
pārsniegt 10%.

Maksimālais  stāvu  skaits  un  jumta  slīpums  -  maksimālais  stāvu  skaits  1  stāvs  un 
mansardstāvs (par pilnu stāvu netiek uzskatīts pagrabstāvs, kas virs zemes paceļas mazāk par 1,7 
m).

Jumta slīpums – no 35* līdz 45*, pieļaujama arī brīva jumta forma.
Būvlaide –  4m no zemes gabala robežas;
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20m no augstsprieguma elektrolīnijas;
30m no valsts autoceļa V1188 ass;
10m no grāvja;
2.5m no sakaru kabeļa.

4.2.2. JAUKTA SABIEDRISKO DARĪJUMU UN DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Definīcija  - jauktās publisko, darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijās galvenie 
zemju  izmantošanas  veidi  ir  sabiedriskās  nozīmes  objekti,  darījumu  iestādes, 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumi, kā arī dzīvojamās ēkas.

Atļautā izmantošana:
(1) Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve; 
(2) Sakaru un plašsaziņas iestāžu apbūve;
(3) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 
(4) Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 
(5) Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve;
(6) Reliģisko iestāžu apbūve;
(7) Finansu un kredītiestāžu, biroju apbūve;
(8) Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve;
(9) Restorānu, bāru, kafejnīcu un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve;
(10) Viesnīcu, moteļu apbūve;
(11) Azartspēļu uzņēmumu apbūve;
(12) Autostāvvietas;
(13) Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve;

Zemesgabala minimālā platība  -  jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 1200 
m2, plānotās jauktas publisko, darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijās Ziemupes un 
Saraiķu ciemos – 2000 m2 

Zemesgabala  minimālais  platums gar ielu   -  jaunveidojama zemesgabala  minimālais 
platums gar ielu vai autoceļu: 30 m.

Zemesgabala  maksimālais   apbūves  blīvums  -  zemesgabala  maksimālais  apbūves 
blīvums ir 50%. Izglītības un stacionāru veselības aprūpes iestāžu zemesgabala brīvā teritorija ir 
ne mazāka par šīs iestādes stāvu kopplatību.

Apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits -  maksimālais apbūves augstums – 12 
m

Maksimālais stāvu skaits – 3, par pilnu stāvu netiek uzskatīts pagrabstāvs, kas virs zemes 
paceļas mazāk par 1,7 m, kā arī mansardstāvs.

Būvlaide - 4m no zemes gabala robežas;
2.5m no augstsprieguma elektrolīnijas;
30m no valsts autoceļa V1188 ass;
10m no grāvja;
1m no sakaru kabeļa.

4.3. APROBEŽOJUMI VĒJA ĢENERATORA AIZSARGJOSLĀ.

 Pamatojoties uz 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem, kuru 
jauda lielāka par 20 kilovatiem nosaka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja ģeneratoru tuvumā esošo 
objektu drošību vēja ģeneratoru ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā.

Aizsargjoslas  platums  ap  vēja  ģeneratoriem  ir  1.5  reizes  lielāks  nekā  vēja  ģeneratoru 
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maksimālais augstums.
Vēja  ģeneratoru  aizsargjoslā  papildus  Aizsargjoslu  likuma  35.pantā  minētajiem 

aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
• aizliegts  būvēt  jaunas  dzīvojamās  mājas  vai  esošās  ēkas  rekonstruēt  par  dzīvojamām 

mājām;
• aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, kas var traucēt vēja ģeneratora darbību, vai esošās 

ēkas rekonstruēt tā, ka tās traucē vēja ģeneratora darbību;
• aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
• aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
• aizliegts  izvietot  degvielas  uzpildes  stacijas,  naftas,  naftas  produktu,  bīstamu ķīmisko 

vielu un produktu glabātavas
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4.3. PLĀNOJUMA TERITORIJAS NOVIETNES PLĀNS 
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4.4. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANAS PLĀNS 
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4.5. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA
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4.6. AIZSARGJOSLU PLĀNS 
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4.7. GALVENAIS PLĀNS 
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III PĀRSKATS PAR DETĀLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI

5. PROJEKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.

Detālplānojuma  grozījumu  projekta  sabiedriskās  apspriešanas  pirmais  posms  tika 
organizēts likumdošanā noteiktā kārtībā.

Laikrakstā “Kursas laiks” (skatīt 07.10.2009. laikraksta publikācijas kopiju) un laikrakstā 
“Latvijas  vēstnesis”  (skatīt  publikācijas  apliecinājumu Nr.  0820126),  uzsākot  detālplānojuma 
grozījumu izstrādi tika ievietots sludinājums, kurā tika ietverta likumā noteiktā informācija.

Priekšlikumus  un  ieteikumus  detālplānojuma  grozījumu  izstrādei  varēja  iesniegt  līdz 
04.10.2009.

Detālplānojuma  grozījumu  sabiedriskās  apspriešanas  pirmajā  posmā  iedzīvotāju 
iesniegumi vai ierosinājumi netika saņemti.

Detālplānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana notika no 13.11.2009. līdz 08.12.2009. 
Informācija  par  sabiedriskās  apspriešanas  laiku  un  sabiedriskās  apspriešanas  pasākumu  tika 
ievietota  laikrakstā  “Latvijas  Vēstnesis”  (skatīt  publikācijas  apliecinājumu  Nr. 0829785), 
laikrakstā  “Kursas  laiks”  (skatīt  13.11.2009.  publikācijas  kopiju)  un  Pāvilostas  novada 
informatīvajā  izdevumā  “Pāvilostas  novada  ziņas”  (skatīt  2009.gada.  oktobra  publikācijas 
kopiju).  Sabiedriskās  apspriešanas  sanāksme  notika  2009.  gada  2.decembrī  plkst.  11.00 
Ziemupes tautas namā (“Tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts). Protokols par sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmi pievienots detālplānojuma pielikumā.

Tika saņemti pozitīvi atzinumi no:
• A/S “Latvenergo” Rietumu reģions;
• AS “Latvijas valsts meži”;
• VAS “Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļa;
• VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde;
• LR Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa;

28.01.2010.  Pāvilostas  novada  Dome  izskatīja  detālplānojuma  grozījumus  īpašuma 
“Lenkas” 2. zemes vienībai 1.redakciju un ar 28.01.2010. Pāvilostas novada Domes lēmumu Nr. 
1.20.§ detālplānojuma grozījumi  tika apstiprināti  kā galīgā  redakcija,  un apstiprināti  saistošo 
noteikumu veidā (saistošie noteikumi Nr. 3.).

Pāvilostas novada Domes 28.01.2010. lēmums Nr.1.20.§ tika publicēts laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”  (skatīt  publikācijas  apliecinājumu  Nr. 0851792),  laikrakstā  “Kursas  laiks”  (skatīt 
05.02.2010.  publikācijas  kopiju)  un  Pāvilostas  novada  informatīvajā  izdevumā  “Pāvilostas 
novada ziņas” (skatīt 2010.gada janvāra publikācijas kopiju).
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