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I Daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS 

IEVADS. 
Nekustamo īpašumu Pāvilostas novada, Sakas pagasta „Ābelītes” (kad. Nr. 

64860030104) un „Akmeņkaļi” (kad. Nr. 64860030129) detālplānojums izstrādāts 
atbilstoši nekustamo īpašumu īpašnieka SIA „Zviedru fonds” (40003650812) valdes 
locekļa A. Šveda ierosinājumam, Ministru kabineta 10.10.2009 noteikumiem Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu un tā sastāvā esošajiem saistošiem teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, Liepājas rajona Sakas novada domes 31.07.2008 lēmumam (protokols 
Nr.10, 11§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Ābelītes” 
un „Akmeņkaļi” Sakas pagastā Sakas novadā Liepājas raj.”, valsts, pašvaldību un 
uzņēmējsabiedrību nosacījumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Detālplānojuma grafiskā daļa ir izstrādāta uz topogrāfiskās pamatnes ar mēroga 
noteiktību M 1:500, ko izstrādājis SIA „Ģeodēzists” (licences Nr. 028) Liepājas birojs 
2008. gada jūlija mēnesī. Topogrāfiskais uzmērījums saskaņots ar visām attiecīgām 
valsts un pašvaldību institūcijām. 

Detālplānojums izstrādāts, lai detalizētu Sakas pagasta teritorijas plānojumu un tā 
sastāvā esošos saistošos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nekustamo 
īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” attīstībai, to sadalīšanai un perspektīvai apbūvei. 
 

1. KULTŪRVĒSTURISKĀ VIDE. 
Nekustamā īpašuma „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” attīstības iespējas cieši saistītas ar 

Baltijas jūras piekrastes attīstības iespēju izvērtējumu kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanai. 

Kurzemē valdošais zemnieku apmetņu tips ir viensētas. Tomēr pastāv arī daudzi 
izklaidus ciemi. Tajos zemnieku saimniecības ēkas nereti ir izvietotas blīvāk, pēc tiem 
pašiem viensētu veidošanas principiem. Kurzemes jūrmalas piekrastē zvejnieku ciemus 
veidoja sīksaimniecības, kur apbūve tika koncentrēta ciešāk. Zvejnieku ciemu 
veidošanos noteica pamatnodarbošanās un dzīvesveids, kas saistīts ar zvejniecību, 
lauksaimniecību un amatniecību. 

Kurzemes zvejnieku ciemiem raksturīgā īpatnība ir sedums – pie liedaga, kur tika 
novietotas laivas, ciešā grupējumā tika saceltas tīklu un zvejas piederumu būdas. 
Seduma sānos parasti tika novietotas vabu rindas tīklu žāvēšanai.  

Kurzemes ciemos liela nozīme ir kultūrvēsturiskai tradīcijai un viensētu 
veidošanas principiem. Atsevišķu viensētu apbūve un ēku izkārtojums balstīts uz 
savrupības principiem, paredzot katrai saimniecības vajadzībai atsevišķu ēku. Visa 
vēsturiskā apbūve ar pagalmiem, žogiem, akām, ceļiem, sakņu, augļu un bišu dārziem 
kopā veidoja organiski saliedētu apbūves vienību, kurā saglabātas paaudžu tradīcijas. 

Viensētas kodols ir dzīvojamā māja.  
Dienvidkurzemes sētām raksturīgs divpagalmu plānojums ar dzīvojamo māju 

centrā un „tīro” un „netīro” pagalmu. 
Šis teritorijas kultūrvēsturisko ainavu veido Dienvidkurzemnieciskais lauku sētas 

apveids ar apbūves izkārtojumu ap pagalmu, ēku  apbūves apjomu proporcijas, 
pielietotie materiāli un dabas videi raksturīgie siltie zemes toņi. 



 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 
Detālplānojuma teritorija sakrīt ar nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” 
robežām. 
Nekustamie īpašumi „Ābelītes” un „Akmeņkaļi”, atrodas Pāvilostas novada Sakas 
pagastā Strantes ciema  teritorijā.  
 
Detālplānojuma teritorija robežojas: 
Valsts autoceļu Ventspils - Leči - Grobiņa Liepāja – Lietuvas robeža (P111);  
nekustamo īpašumu „Noskaņas’’ (kadastra Nr. 64860030092); 
nekustamo īpašumu „Mākoņi’ (kadastra Nr. 64860030188); 
nekustamo īpašumu „Aizpori” (kadastra Nr. 64860030020); 
nekustamo īpašumu „Dzērves” (kadastra Nr. 64860030030); 
nekustamo īpašumu „Dižarāji” (kadastra Nr. 64860030014); 
 
Detālplānojuma platība: 

„Ābelītes” -  6.40 ha 
„Akmeņkaļi” – 3.50 ha 
kopplatība 9.90 ha 

 
Nekustamā īpašuma „Ābelītes” teritorijas pašreizējā izmantošana ir 

mežsaimniecības zeme un lauksaimniecībā izmantojamā zeme ar dabīgo pļavu 
veģetāciju, uz zemes gabala ”Ābelītes” atrodas nekustamā īpašuma īpašniekam 
piederoša, neapdzīvota māja, teritorija ir nosacīti līdzena un tai nav izteikta reljefa,  
zemes gabals robežojas  ar Autoceļu (P111), esošajiem piebraucamajiem ceļiem (ceļa 
servitūti) un esošu grāvju sistēma lietus un sniega kušanas ūdeņu novadīšanai.  

Atbilstoši Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības 11.11.2008 
sniegtajiem nosacījumiem Nr. 8-9/970 detālplānojuma izstrādei,  Meža valsts reģistrā ir 
reģistrēta meža zeme 2.6 ha platībā, kurai 2001. gadā izstrādāta meža inventarizācija. 
 

Nekustamā īpašuma „Akmeņkaļi” teritorijas pašreizējā izmantošana ir 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ar dabīgo pļavu veģetāciju, zemes gabals nav 
apbūvēts, uz tā neatrodas ēkas un būves, teritorija ir nosacīti līdzena un tai nav izteikta 
reljefa, teritorija ir pārslapja, zemes gabals robežojas  ar esošu piebraucamo ceļu (ceļa 
servitūts) un esošu grāvju sistēma lietus un sniega kušanas ūdeņu novadīšanai.  
 

Detālplānojuma teritoriju šķērso inženiertehniskās infrastruktūras tīkli - elektrisko tīklu 
gaisvadu līnija, pazemes elektronisko sakaru tīklu līnija, elektrisko tīklu kabeļu līnija, 
elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnija.  

2.1. Detālplānojuma teritorijas esošā zemes bilance 
1.1. tabula 

Zemes bilance (esošā situācija) 

Nr.p.k. Lietošanas veids, kods Kods Platība 

1. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0101 5.62 ha 

2. Zem pagalmiem  0.15 ha 

3. meži 0101 2.64 ha 
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4. krūmāji 0101 0,56 ha 

5. Zem ceļiem 1101 0,32  ha 

6. Zem ūdeņiem - 0,49 ha 

7. Pārējās zemes - 0,04 ha 

KOPĀ: 9.82 ha 

 

 

3. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA 

3.1. Detālplānojuma teritorijas robežas un platība 
Detālplānojuma teritorija ir nekustamie īpašumi „Ābelītes” (kad. Nr. 64860030104) un 
„Akmeņkaļi” (kad. Nr. 64860030129) 9.9 ha kopplatībā 
 
Īpašnieks -  SIA „Zviedru fonds” (40003650812) 

3.2. Apgrūtinājumi 

3.2.1 Nekustamajam īpašumam „Ābelītes” ir noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
3.2.1.1 Ceļa servitūta teritorija – 0.2 ha platībā (kods: 050301); 
3.2.1.2 Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko pazemes sakaru kabeļu līniju 

– 0,1 ha platībā (kods: 020401); 
3.2.1.3 Aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu elektrolīniju līdz  20 kV – 0.1 ha 

platībā (kods: 02050101)); 
3.2.1.4 Aizsargjoslas teritorija gar valsts autoceļu (P111) – 1.17 ha 
3.2.1.5 Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 

6.40 ha platībā (010103). 

3.2.2 Nekustamajam īpašumam „Akmeņkaļi” ir noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
3.2.2.1 Ceļa servitūta teritorija – 0.21 ha platībā (kods: 050301); 
3.2.2.2 Aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu elektrolīniju līdz  20 kV – 0.34 ha 

platībā (kods: 02050101)); 
3.2.2.3 Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 

3.5 ha platībā (010103). 
 

4. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
Ar Sakas novada domes 31.07.2008 lēmumu apstiprināto darba uzdevumu 

detālplānojuma izstrādei un valsts institūciju nosacījumiem noteikti sekojoši darba 
izstrādes mērķi un uzdevumi: 
Detālplānojuma mērķis - izstrādāt un pamatot īpašumu „Ābelītes” (kad. Nr. 
64860030104) un „Akmeņkaļi” (kad. Nr. 64860030129) sadalīšanu atbilstoši Liepājas 
rajona Sakas novada domes 27.12.2007 Saistošajiem Noteikumiem Nr.12 „Sakas 
pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Nekustamais īpašums atrodas 
lauksaimniecībā un daļēji mežsaimniecībā izmantojamā teritorijā. Atbilstoši 
detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) zemes izmantošana ir meža zeme un 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (3. 
rinda). Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (ZM) nozīmē teritorijas, kur galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, 
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pieļaujot,  zemes gabalos ar platību ne mazāku par 3 ha, viensētu, pansiju, viesu māju, 
sporta un atpūtas objektu apbūvi. Savrupmāju apbūves teritorijas nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas 
ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) apbūve; 

4.1. Darba uzdevums:  
4.1.1. izstrādājot detālplānojumu ievērot Sakas novada domes  27.12.2007 

Saistošos noteikumus Nr.12 „Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” prasības attiecībā uz minēto īpašumu; 

4.1.2. detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus; 
4.1.3. noteikt aizsargjoslas un nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 

aprobežojumus; 
4.1.4. ievērot Darba uzdevumā noteikto institūciju nosacījumus detālplānojuma 

izstrādei; 
4.1.5. plānot brauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru profilus; 
4.1.6. plānot tehnisko infrastruktūru; 
4.1.7. citus noteikumus, kas detalizē un precizē Pāvilostas novada 24.09.2009 

Saistošajiem Noteikumiem Nr.9 „Par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu”Sakas novada domes  27.12.2007 Saistošos noteikumus Nr.12 
„Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  risinājumus 
un nosacījumus. 

4.1.8. organizēt detālplānojuma izstrādi un sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar 
Ministru Kabineta 22.10.2004 noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” normām. 

 
Piezīme: Ar Pāvilostas novada 24.09.2009 Saistošajiem Noteikumiem Nr.9 „Par Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumu”, Pāvilostas novada Teritorijas plānojuma sastāvā iekļauti 
Sakas novada Sakas pagasta 27.12.2007 saistošie noteikumi Nr. 12 „Sakas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

5. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI. 
5.1. Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 19. 

oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”. 

5.2. Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar Sakas novada domes  27.12.2007 
Saistošos noteikumus Nr.12 „Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

5.3. Saskaņā ar Darba uzdevuma un institūciju izsniegtajiem nosacījumiem, 
detālplānojuma izstrādei tiek izvirzītas sekojošas prasības: 

5.3.1. detalizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu; 
5.3.2. detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot īpašumu 

lietošanas tiesību apgrūtinājumus; 
5.3.3. paredzēt ūdens novadīšanas iespējas, meliorācijas risinājumus un citu 

nepieciešamo tehnisko infrastruktūru; 
5.3.4. noteikt esošo, pieguļošo un no jauna izveidojamo ceļu un 

inženierkomunikāciju koridorus, profilus; 
5.3.5. noteikt transformējamās lauksaimniecības un meža zemes platību; 
5.3.6. analizēt detālplānojuma realizācijas ietekmi uz apkārtējo teritoriju; 
5.3.7. iekļaut citus risinājumus, kas detalizē un precizē Sakas novada teritorijas 

plānojuma nosacījumus. 
 
Piezīme: Ar Pāvilostas novada 24.09.2009 Saistošajiem Noteikumiem Nr.9 „Par Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumu”, Pāvilostas novada Teritorijas plānojuma sastāvā iekļauti 
Sakas novada Sakas pagasta 27.12.2007 saistošie noteikumi Nr. 12 „Sakas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 



6. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ESOŠĀ UN PLĀNOTĀ 
(ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 

Saskaņā ar Pāvilostas novada 24.09.2009 Saistošajiem Noteikumiem Nr.9 „Par 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumu” nekustamā īpašuma Ābelītes” (kad. Nr. 
64860030104) esošā izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 
mežsaimniecība izmantojamā zeme, savukārt  nekustamā īpašuma „Akmeņkaļi” (kad. Nr. 
64860030129) esošā izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Saskaņā ar 
teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Ābelītes” (kad. Nr. 64860030104) plānotā 
(atļautā) izmantošana ir mežsaimniecībā izmantojamā teritorija un savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) 3. rinda, savukārt „Akmeņkaļi” (kad. Nr. 
64860030129) atļautā (plānotā) izmantošana ir savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija 
(DzS) 3. rinda.  

Saskaņā ar Apbūves noteikumu prasībām savrupmāju būvniecībai, zemes gabala 
minimālā fronte 50m, zemes gabala maksimālais apbūves blīvums 4%, apbūves 
maksimālais augstums 12m, minimālā zemes gabala platība 10000m2, maksimāli 
pieļaujamā transformējamā platība uz apbūvi ir 3500 m2. Mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijās pieļaujama vienas viensētas apbūve pie nosacījuma, ja zemes gabala platība 
nav mazāka par 3ha. Meža zemes transformācijas gadījumā, maksimāli pieļaujamā 
transformējamā platība uz apbūvi ir 3500 m2. Viensētu apbūves gadījumā maksimālais 
stāvu skaits ir 2 stāvi, apbūve veidojam pēc pagalmu principa 

Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi”  īpašnieka iecere ir zemes gabalu 
izmantošana savrupmāju un viensētu apbūves vajadzībām, paredzot zemes gabalu  
sadalīšanu. 

 

1. attēls. Detālplānojuma izvietojuma shēma, plānotā (atļautā) izmantošana. 

7. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI 
Izvērtējot esošo situāciju, analizēta vides telpiskā organizācija un apbūves iespējas, 

zemes gabala apbūves apjomi, apbūves ainavas veidošana un piekļūšanas iespējas, kā 
arī inženiertehniskās infrastruktūras attīstība radot kvalitatīvu dzīves vidi un apbūves 
struktūru pēc retinātas, izkliedētas apbūves principiem, kas raksturīga piejūras 
mozaīkveida ainavai. 
Detālplānojums paredz nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” turpmāko 
attīstības iespēju savstarpēji saistītu risinājumu Baltijas jūras piekrastes ainaviskā vidē, 
saglabājot līdzsvarotu, sabalansētu un ilgtspējīgu teritorijas attīstību.  

Saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojuma teritorijas attīstības priekšlikums 
paredz videi un ainavai draudzīgu risinājumu, respektējot tautas celtniecības koka 
amatniecības mākslas un jumtu klājuma atdzīvināšanas tradīcijas. 
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Detālplānojums paredz piejūras ciemiem raksturīgās kultūrvēsturiskās vides un ainavas 
saglabāšanu, vienlaicīgi nosakot attīstības iespējas pievilcīgas dzīvojamās vides 
veidošanai, paredzot racionāli sadalīt un funkcionāli izmantot katru apbūves zemes 
gabalu teritorijas sabalansētai un ilgtspējīgai izmantošanai.  
Detālplānojumā tiek paredzētas piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam un katras 
savrupmāju dzīvojamās apbūves inženiertehniskās infrastruktūras risinājums. 
Katrs plānotais apbūves zemes gabals paredzēts vienas dzīvojamās mājas un ar to 
funkcionāli saistītas saimniecības ēku būvniecībai. 
 
Detālplānojums paredz apbūves telpisko kompozīciju veidojot arhitektoniski un stilistiski 
vienotu apbūves kompleksu  dabas vidē. 
 

8. APBŪVES STRUKTŪRA 
Detālplānojums paredz nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” iekļaut kopējā 
Pāvilostas novada teritorijas apbūves struktūrā, papildinot esošo viensētu apbūves 
struktūru Baltijas jūras piekrastes ainavā.  
Detālplānojums paredz zemes gabalu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” sadalīt veidojot vienas 
viensētas meža ielokā un sešu savrupmāju apbūves vajadzībām nepieciešamos zemes 
gabalus, paredzot katrā zemes gabalā vienas savrupmājas apbūvi (līdz 2 stāviem) un ar 
to funkcionāli saistītu saimniecības ēku apbūvi. 
Zemes gabala daļa, kuru ierobežo būvlaides, ir plānotā apbūves zona, kas paredzēta 
apbūves izvietošanai. Lai īstenotu apbūves konceptuālo ideju pēc izkliedētas, retinātas 
mozaīkveida ainavas veidošanas principiem, nav pieļaujama apbūves izvietošana ārpus 
apbūves zonas teritorijas un uz zemes gabalu robežām. 
Apbūves telpisko kompozīcija veidojama tāda, kas arhitektoniski un stilistiski iekļautos 
dabas vidē. 
Detālplānojums paredz maksimāli pieļaujamo apbūves blīvumu 4%, maksimāli 
pieļaujamā apbūves intensitāte 8 %, un minimālo brīvo teritoriju ne mazāku kā 80%. 
 

 

 

2. att. Apbūves telpiskā koncepcija* 
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* detalizētu apbūves koncepciju skat. grafiskā daļā plānā DP-4 

Lai īstenotu apbūves konceptuālo ideju pēc izkliedētas, retinātas mozaīkveida 
ainavas veidošanas principiem, nav pieļaujama apbūves izvietošana ārpus apbūves 
zonas teritorijas uz zemes gabalu robežām un ēku bloķēšanu uz zemes gabalu robežām. 
Dzīvojamā māja ir katra zemes gabala galvenā ēka, kas izvietojama vizuālās uztveres 
zonā pret piebraucamo ceļu zemes gabala centrālajā daļā.  

Detālplānojums paredz apbūves telpisko kompozīciju veidojot arhitektoniski un 
stilistiski vienotu apbūves kompleksu  dabas vidē. 

Katra zemes gabala apbūves grupa veido apbūves kompleksu 
Jaunizveidoto zemes gabalu apbūve veidojama atbilstoši viensētu apbūves 

principiem paredzot telpiskās vides veidošanu pēc stilistiski vienotas apbūves principiem 
un retinātās apbūves apjomi harmoniski veidotā ainavā. Dzīvojamā māja ir galvenā ēka 
zemes gabalā. Saimniecības ēka paredzēta dzīvojamās apbūves funkcijas 
nodrošināšanai (saimniecības ēkas platības nedrīkst pārsniegt dzīvojamās mājas kopējo 
platību).  

Pagalms ir ēku, būvju un stādījumu ierobežota labiekārtota teritorija, ap kuru veido 
ēku un būvju izkārtojumu. Zemes gabala pagalma zona paredzēta apbūves izvietošanai 
un labiekārtošanai un apstādījumu ierīkošanai ar koptu zālienu.  

8.1. Apbūves struktūra. 
Apbūvei, ēku fasādēm, žogiem un teritorijas labiekārtojuma principiem jābūt 

arhitektoniski vienotiem un vizuāli pievilcīgiem. 
Teritorija starp apbūves līniju un pagasta ceļu (ielas) sarkano līniju paredzēta  vienīgi 

piebraucamā ceļa un vienas braukšanas joslas ierīkošanai ar cieto segumu. 
Priekšpagalma, sānpagalma un aizmugures pagalma teritorijas saglabājamas ar dabīgās 
pļavas veģetāciju, neizmainot reljefu.  

Atbilstoši Pāvilostas novada saistošajiem teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem savrupmāju apbūves teritorijā priekšpagalma minimālais dziļums pie 
maģistrālā piebraucamā ceļa vai pašvaldības ceļa (izņemot iedibinātās būvlaides 
gadījumā) nevar būt mazāks par 6m, sānpagalma un aizmugures pagalma minimālais 
platums nevar būt mazāks kā 6m, savukārt viensētu apbūvei, veicot meža zemes 
transformāciju, priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālā piebraucamā ceļa vai 
pašvaldības ceļa (izņemot iedibinātās būvlaides gadījumā) nevar būt mazāks par 25 m, 
sānpagalma un aizmugures pagalma minimālais platums nevar būt mazāks kā 25 m,   

Lai veidotu viensētu retinātas apbūves konceptuālo ideju, projekts paredz savrupmāju 
apbūvei priekšpagalma dziļumu  noteikt 10m, sānpagalma un aizmugures pagalma 
minimālo dziļumu ne mazāku kā 10 m. Viensētas apbūvei priekšpagalma, sānpagalma 
un aizmugures pagalma minimālo dziļumu ne mazāku par 25m. 

Saimniecības ēkas ir apbūves kompleksa sastāvdaļa, kas funkcionāli saistītas ar 
dzīvojamo apbūvi.  

Pret piebraucamo ceļu vizuālās uztveres zonā ieteicams izvietot dzīvojamo ēku (skat. 
apbūves telpisko organizāciju). 

Dzīvojamās ēkas un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas vai palīgēku izvietojums 
precizējams izstrādājot tehniskā projektu. 
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8.2. Detālplānojuma teritorijas plānotā zemes bilance 
1.2 tabula Plānotā zemes bilance pa zemes gabaliem 

Nr. 
plānā Adrese 

Dzīvojamā 
apbūve 
0601 

meža 
zeme 
0101 

Lauks. 
izmantojamā 

teritorija 
0101 

zem 
ūdeņiem

0302 

zem 
ceļiem 
1101 kopā 

1 Ābelītes 3427 23713 6844 2134 1307 37425
2 Ābelītes I 3094 0 7225 112 407 10838
3 Ābelītes II 3398 0 4287 1563 806 10054
4 Ābelītes III 3492 0 5253 999 286 10030
5 Akmeņkaļi 3439 0 4934 1019 613 10005
6 Akmeņkaļi I 3449 0 4802 1141 613 10005
7 Akmeņkaļi II 3462 0 4361 1066 1114 10003

  kopā 23761 23713 37706 8034 5146 98360
 

1.3. tabula Kopējā plānotā bilance 

Nr.p.k. Lietošanas veids, kods Kods Platība 

1. Dzīvojamās apbūves teritorija 0601 20802 m2 

2. zeme zem ūdeņiem  0302 8034 m2 

3. Zeme zem ceļiem 1101 5146 m2 

4.  lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0101 37746 m2 

4. mežsaimniecībā izmantojamā zeme 0101 26632 m2 

KOPĀ: 98360 m2 

 

8.3. Ainavas veidošana  
Plānošanas ilgtspējīgas attīstības principi balstīti uz līdzsvarotām un harmoniskās 

attiecībām starp sociālām vajadzībām, ekonomisko darbību un apkārtējo vidi. 
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) 
 

Detālplānojumus paredz veidot izkliedētu apbūves struktūru pēc principiem, kas 
raksturīga Baltijas jūras piekrastes mozaīkveida ainavai, kurā dabas videi un ainavai ir 
noteicošā loma.  

Teritorijas plānojums paredz Baltijas jūras piekrastes pamatvērtību saglabāšanu. 
Dabīgās pļavas, meži, jūras piekraste un kāpas ir īpaši aizsargājamā ainavas telpa. 
Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” teritorijas līdzsvarotas un ilgtspējīgas 
attīstības priekšnoteikums ir veicināt tādas apbūves ainavas veidošanu, kuras 
kultūrvēsturiskā bāze ir latviešu viensētas apbūves veidolā un būtiska ainavas sastāvdaļa 
ir plānošanas principu ievērošana izkliedētas apbūves struktūras veidošanai jūras 
piekrastes ainaviskā dabas vidē. 



Ainaviskās vides un kultūrvēsturiskās vērtības raksturo apbūves telpiskās 
struktūras kopsakarības  zināma vizuāla noslēgtība un harmonija ar dabas vides 
klātbūtni. Apbūves telpiskās kompozīcijas pamatideja ir saglabāt vēsturiski apdzīvotas 
vietas tēlu, veidojot tās nākotnes telpu, konkrētās vietas savdabīgo identitāti, dzīvesveidā 
atspoguļojot apdzīvotās vietas attīstības iespējas. 

Detālplānojums paredz telpiskās vides veidošanu pēc stilistiski vienotas apbūves 
un retinātās apbūves principiem, kur: Dzīvojamā māja ir galvenā ēka zemes gabalā, 
savukārt saimniecības ēka (-s) paredzēta (-s) dzīvojamās apbūves funkcijas 
nodrošināšanai (saimniecības ēku kopplatība nedrīkst pārsniegt dzīvojamās mājas 
kopplatību). 
Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas veido apbūves kompleksu. Pamatideja veidota uz 
tautas tradīcijās balstītiem stilistiski vienotiem arhitektoniskiem viensētu plānošanas 
principiem un apbūves apjomu izkārtojumu ap pagalmu. 
 

 
 
 

3.att. Ainavas veidošanas koncepcija 
Ainava ir redzamā apkārtne, vides vizuālais veidols, kas piemīt kādai konkrētai 

vietai. Ainava ir pietiekami sarežģīta ekoloģiska sistēma, ko ilgstošā vēstures laikā 
veidojuši divi spēki- daba un cilvēks, un tās attīstība joprojām notiek šo pašu spēku 
ietekmē (A. Melluma 2003). 

Ainavas plāna sastāvdaļas ir ainavas analīze, vērtību identificēšana, aizsardzība, 
veidošana un apsaimniekošana. Ainavu saglabāšanas process ietver sevī teritoriju 
izmantošanas ierobežojumus un noteikumus, apzinātus un mērķtiecīgus ainavu 
saglabāšanas pasākumus un noteiktus ainavu attīstības mērķus. Lai tiktu saglabātas 
Latvijai un tās kultūrvēsturiskiem novadiem raksturīgās ainavas, ainavu plānošanai 
jākļūst par vienu no galvenajiem instrumentiem teritorijas ainaviskās un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā un vērtības pieaugumā. Ainavu mēroga apdraudējums, 
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perspektīvo skatu punktu izzušana, dabīgās vides un lauku kultūrainavas degradācija 
noplicina ainaviskās vides vērtību un tā neatgriezeniski tiek zaudēta.  
Ainava saistās ar konkrētās vietas atpazīstamību, identitāti un ir  cilvēka un dabas 
mijiedarbības izpausmes rezultāts. Ainavu telpas veido plānojuma teritorijas un tās 
apkārtnes telpisko vidi. 
Detālplānojums analizē apkaimes ainaviskās vides veidošanu un plānotās arhitektoniski 
telpiskās apbūves struktūras ietekmi uz apkārtējo ainavu cenšoties uzlabot apkaimes 
teritorijas plānošanu attīstības kontekstā, lai nostiprinātu apkaimes kultūrvēsturisko 
identitāti.  
 
Detālplānojuma teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastes ierobežotas saimnieciskās 
darbības aizsargjoslā, kurā ainavu telpas attīstība ierobežojama, lai aizsargātu Pāvilostas 
kultūrvēsturiskā novada vērtības, saglabātu piekrastes ainavisko telpu un bioloģisko 
daudzveidību, kas nodrošinātu dzīvei, atpūtai un tūrismam labvēlīgu vidi. 
Kultūrvēsturiskās telpas pamatelements ir vēsturiski izveidojusies mozaīkveida 
apdzīvojuma struktūra.  
Detālplānojums paredz dabīgās ainaviskās vides kvalitātes pamatvērtību saglabāšanu un 
apbūves telpisko struktūru, kas raksturīga Latvijas lauku ainavai.  
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4.att. Publiskās ārtelpas ainava 
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Detālplānojums paredz ainavas veidošanu saglabājot dabiskās vides vērtības. 
Publiskā ārtelpa ir apbūves kompleksa sastāvdaļa, kas paredzēta ainavas 

veidošanai, teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai, apkaimes ainaviskās vides 
kvalitātes uzlabošanai. Katra apbūves zemes gabala priekšpagalma un ārējā 
sānpagalma teritorija saglabājama ar dabīgās plāvas veģetāciju. 

  
Detālplānojums paredz telpiskās vides veidošanu pēc stilistiski vienotas apbūves 

principiem un retinātās apbūves apjomi harmoniski veidotu ainavisko vidi. Dzīvojamā 
māja ir galvenā ēka zemes gabalā. Saimniecības ēka paredzēta dzīvojamās apbūves 
funkcijas nodrošināšanai (saimniecības ēkas platības nedrīkst pārsniegt dzīvojamās 
mājas kopējo platību).  

 
Pagalms ir ēku, būvju un stādījumu ierobežota labiekārtota teritorija, ap kuru veido 

ēku un būvju izkārtojumu. Zemes gabala pagalma zona veidojama kā ainaviska 
apstādījumu zona ar koptu zālienu fonā. Apbūves zemes gabali ir iežogoti. Žogi ir 
apbūves kompleksa sastāvdaļa, tie veido kopskatu no publiskās ārtelpas, tādēļ tiem jābūt 
stilistiski saskanīgiem, caurredzamiem, augstumā līdz 1.6m. Detālplānojuma telpiskā 
kompozīcija paredz akcentēt apbūves risinājumu, vizuāliem un arhitektoniskiem 
paņēmieniem uzsverot apbūves apjomus, kas uztverami no publiskās ārtelpas un 
koplietošanas ceļu perspektīvas, lai uzsvērtu  ainaviskās vides kopsakarības un skatu 
punktu perspektīvas apkaimē integrējot publisko ārtelpu.  

 
Apbūves arhitektoniskais risinājums, ēku fasādes, žogi un teritorijas 

labiekārtojums veidots stilistiski saskanīgi pēc vienotiem plānojuma principiem. 
Ainaviskās vides veidošana balstīta uz kultūrvēsturiskā novada identitāti un vietējās 
būvmākslas tradīcijām. 

 
Ainavas kvalitāte tiek vērtēta no apkaimes teritorijas estētiskā, ekoloģiskā un 

ekonomiskā viedokļa. 
Detālplānojuma teritorijas ainavas veidošana tiek paredzēta apkaimes ainavas 

estētiskās vērtības uzlabošanai. Detālplānojuma teritorijas izmantošana 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai ir ierobežota, jo konkrētai vietai piemīt augsta 
atpūtas un rekreācijas vērtība. Dzīvojamās vides organizācija balstās uz kultūrvēsturisko 
bāzi lauku viensētas ainavas veidolā, kuras būtiskas ainavas sastāvdaļas ir  izkliedēta 
apbūves struktūra ar savrupības un noslēgtības dzīves stilu.  

 
Detālplānojums paredz esošā meža, teritorijā augošo koku un koku grupu 

stādījumu saglabāšanu. Teritorijā esošajiem koku un krūmu stādījumiem ir sabiedriska 
vērtība. Apkārtnes ainavā kokaugu stādījumu daudzveidībā dominē priede.  

Publiskās ārtelpas ainava veidojama uz dabīgās pļavu veģetācijas fona. Publiskā 
ainava veidota kā savdabīga dzīves vide, lai sekmētu ekoloģisko izglītošanu, apzinīguma 
un atbildības veidošanu cilvēkos. Pļavu veģetācijas kopšana prasa netradicionālu pieeju 
ainavas veidošanā, pļavas uzturēšanā un kopšanā.  

Detālplānojumā izdalītas priekšpagalma, ārējā sānpagalma, sānpagalma un 
aizmugures pagalma  teritorijas, kuru izmantošana labiekārtošanai aizliegta (saglabājams 
kā dabiskais pļavu biotops).  

Meža zemsedzi veido augājs, kurš ir jūtīgs pret nobradāšanu un mehānisku 
pārveidošanu. Meža teritorijā paredzētas gājēju pastaigu takas bez cietā seguma 
pielietošanas. Meža teritorija nav iežogota. 

Meža izmantošana atpūtas un rekreācijas vajadzībām var tikt ierobežota, lai 
samazinātu antropogēno slodzi, saudzētu un nenoplicinātu meža zemsedzi.  

Meža zemē nav atļauta: 
1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā; 
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 2) pārvietošanās ar autotransportu. 
 

8.4. Lauksaimniecības zemes transformācija 
Detālplānojums paredz nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” esošās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1.41 ha platībā transformāciju par apbūves zemi 
savrupmāju dzīvojamās apbūves vajadzībām. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija 
noteikumiem Nr. 619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas” pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā. Transformējamo zemju platības skat. 
1.4.tabulā 

 
1.4 tabula Meža un lauksaimniecības zemju transformējamās platības 

Nr. 
plānā Adrese 

Transformējamās 
meža zemes 

Transformējamās 
lauks. 

Izmantojamās 
teritorijas 

1 Ābelītes 2687 740 
2 Ābelītes I - 3094 
3 Ābelītes II - 3398 
4 Ābelītes III - 3492 
5 Akmeņkaļi - 3439 
6 Akmeņkaļi I - 3449 
7 Akmeņkaļi II - 3462 

  kopā 2687 14133 
 

8.5. Meža zemes transformācija 
Detālplānojuma teritorijā –nekustamajā īpašumā „Ābelītes”, saskaņā ar Valsts 

meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības sniegtajiem nosacījumiem 
detālplānojuma izstrādei un saskaņā ar 2001. gadā veikto meža zemes inventarizāciju,  
atrodas meža teritorija 2.6 ha platībā.  

Atbilstoši Teritorijas plānojumam uz nekustamā īpašuma „Ābelītes” atrodas esošā 
meža teritorija- Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija (ZM), kur uz mežsaimniecībā 
izmantojamās zemes iespējams izveidot apbūvi, pie nosacījuma, ja zemes gabala platība 
ir ne mazākā kā 3ha.  Detālplānojums paredz izveidot zemes gabalu „Ābelītes” 3,7 ha 
platībā esošās meža zemes apsaimniekošanas vajadzībām paredzot meža zemes 
transformāciju zem pagalma ~ 2687 m2 platībā, skat. 1.4 tabulu. 

Ar detālplānojumu ir precizēta Teritorijas plānojumā noteiktās meža zemes 
robežas. 
 

8.6. Vērtīgie un īpaši aizsargājamie biotopi 
 
Saskaņā ar Valsts meža dienesta 11.11.2008 nosacījumiem Nr.8-9/970 „Par 

nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Ābelītes” un 
„Akmeņkaļi”, Sakas novadā, Liepājas rajonā” un Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
04.09.2008 nosacījumiem Nr. 5.5.-27/1492 „Nosacījumi detālplānojuma izstrādei 
nekustamajiem īpašumiem „Ābelītes” (kad. Nr. 64860030104) un „Akmeņkaļi” (kad. Nr. 
64860030129), Sakas pagastā, Sakas novadā, Liepājas rajonā” nekustamiem 
īpašumiem „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” detālplānojuma izstrādei, netika izvirzīta prasība 
biotopu inventarizācijai un vērtīgo un īpaši aizsargājamo biotopu izvērtēšanai. 
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9. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IETEKME 
 
Detālplānojums paredz daļēju esošā zemes izmantošanas veida maiņu - no 

daļējas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās zemes uz dzīvojamās 
apbūves zemi, veicot meža zemes un lauksaimniecības zemes transformāciju. 
Pašreizējā situācijā zemes īpašums netiek izmantots lauksaimniecības produkcijas 
ražošanā, lauksaimniecības zeme netiek noganīta un netiek pļauta.  

Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” plānotā attīstība atbilst Pāvilostas 
teritorijas plānojumā paredzētajai plānotai (atļautai) zemes izmantošanai.  

Detālplānojums paredz iespējami labākā veidā plānot nekustamā īpašuma 
racionālu izmantošanu, teritorijas attīstību un vides veidošanu, saglabājot ainaviskās, 
dabas un kultūrvides vērtības, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkiem un 
sabiedrībai kopumā.  

Detālplānojuma īstenošanas rezultātā iespējami labākā veidā tiek paredzēts 
videi un ainavai draudzīgs attīstības risinājums. Detālplānojums ir izstrādāts, lai 
nodrošinātu Pāvilostas novada teritorijas pamatvērtību saglabāšanu, vides vērtību 
paaugstināšanu un īpašumu pilnvērtīgu izmantošanu. 

 
Vides stāvokļa pasliktināšanās un nelabvēlīgas vides pārmaiņas netiek pieļautas.  
 

10. ADRESĀCIJA 
 

Saskaņā ar Liepājas rajona Sakas novada domes 2008.gada 31. jūlija lēmumu 
Nr.10 (prot.Nr.10, 11§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem 
īpašumiem „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” Sakas pagastā Sakas novadā Liepājas raj.” 
detālplānojums paredz esošo zemes gabalu  „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” sadalīšanu 
septiņos zemes gabalos. Ar detālplānojumu piedāvātās adreses maināmas Pāvilostas 
novada domes un Ministru kabineta noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” noteiktajā kārtībā 

 
Jaunizveidotie zemes īpašumi (skat. tabulu). 

1.5. tabula 

Nr. plānā Adrese 

Zemes 
gabala 
platība 

1 Ābelītes 37425 
2 Ābelītes I 10838 
3 Ābelītes II 10054 
4 Ābelītes III 10030 
5 Akmeņkaļi 10005 
6 Akmeņkaļi I 10005 
7 Akmeņkaļi II 10003 
   

 

11. INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

11.1. Ūdensapgāde, kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija 
 



Nekustamo īpašumu „Ābelītes”  un „Akmeņkaļi” detālplānojums., Izstrādātājs SIA „Westhaus”  18

Teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi ir veidoti ņemot vērā  VA 
„Sabiedrības veselības aģentūra” Liepājas filiāles 11.09.2008 izsniegtos nosacījumus Nr. 
489  „Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei” un Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
04.09.2008 izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 5.5.-27/1492 „Nosacījumi detālplānojuma 
izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Ābelītes” (kad. Nr. 64860030104) un „Akmeņkaļi” 
(kad. Nr. 64860030129), Sakas pagastā, Sakas novadā, Liepājas rajonā”. 
 
Ūdens apgāde un kanalizācijas zemes gabalos risināma lokāli.  
Ūdensapgādes nodrošināšanai detālplānojums paredz veidot ūdens ņemšanas vietas - 
akas vai artēziskos urbumus. Kanalizācijas nodrošināšanai pieļaujams izbūvēt slēgta tipa 
izsmeļamās bedres vai bioloģiskās attīrīšanas sistēmas. Attīrītie sadzīves kanalizācijas 
notekūdeņi pēc to attīrīšanas novadāmi novadgrāvī. Nav pieļaujama neattīrītu 
notekūdeņu infiltrācija gruntī vai novadīšana grāvī.   
 

Ūdenssaimniecības sistēmas plānošanā ņemtas vērā prasības vides un dabas 
resursu aizsardzībai. Detālplānojums paredz apkārtnes teritorijas labiekārtošanu, 
novēršot notekūdeņu infiltrāciju un ūdens piesārņošanu.  

Lai nodrošinātu savrupmāju 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 drenāžas akā un visbeidzot tie tiek 
novadīti grāvju sistēmā. Bioloģiskā attīrīšanas sistēma diennaktī var izfiltrēt 3,5 kub.m 
kanalizācijas notekūdeņu, kas nodrošina komfortablu dzīvošanu līdz pat 10 cilvēku 
ģimenei. 

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvietojums un ūdens ņemšanas vietas shematiski 
attēlotas grafiskajā materiālā DP-2.  
Vietējo bioloģisko attīrīšanas iekārtu aizsargjosla 2m. 

Lietus ūdens kanalizācija 
Detālplānojums paredz virszemes lietus un sniega kušanas ūdeņu novadīšanu no 

zemes gabala esošajā grāvju sistēmā, kā arī  uz zemes gabala esošajā dīķī. Lietus 
ūdeņu novadīšana no ceļa braucamās daļas ar kritumu uz grāvja pusi. No 
projektējamiem zemes gabaliem tiek paredzēta virszemes lietus un sniega kušanas 
ūdeņu novadīšana gar ceļa malu uz vaļēju tekni – grāvi (skat. DP-2; Inženiertehniskās 
komunikācijas, ceļa šķērsprofili). 
 

11.2. Elektroapgāde 
 
Atbilstoši AS „Sadales tīkls” 29.08.2008. nosacījumiem Nr. 30R4A0-06.04/1415 

„Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem Ābelītes” un 
„Akmeņkaļi”, Sakas pagasta, Sakas novada, Liepājas raj.” Uz nekustamā īpašuma 
„Ābelītes” atrodas 0.4 kV kabeļu līnija un 20 kV gaisvadu līnija, uz zemes gabala 
„Akmeņkaļi” atrodas 20kV gaisvadu līnija. 

Saskaņa ar AS „Sadales tīkls” 29.08.2008. nosacījumiem Nr. 30R4A0-06.04/1415 
„Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem Ābelītes” un 
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„Akmeņkaļi”, Sakas pagasta, Sakas novada, Liepājas raj.” uz jaunizveidojamiem zemes 
gabaliem, ceļa sarkano līniju robežās, paredzēts 20/04 kV transformatora punkta 
novietošana. Projektējamam transformatora punktam tiek paredzēta piekļūšana no 
pagasta nozīmes ceļa (ceļa servitūta). Savukārt pie jaunveidojamā nekustamā īpašuma 
„Ābelītes” atsevišķs transformatora punkts netiek paredzēts, iespējamā pieslēguma vieta 
šim nekustamajam īpašumam tiek plānota no tuvumā esošā n.ī. „Mākoņi”.  

Detālplānojums paredz esošās 20 kV gaisvada elektrolīnijas likvidāciju, to aizstājot 
ar 20kV kabeļlīniju, kas izvietojama ceļa sarkano līniju robežās. 

Detālplānojuma teritorijā tiek paredzēts 0,4 kV un 20kV kabeļlīniju trasējumi, ceļa 
servitūta un ceļa sarkano līniju robežās, nodrošinot iespēju pieslēgties jaunizveidotajiem 
zemes gabalam (skat. DP-2 – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un šķērsprofils). 

11.3. Sakaru komunikācijas 
Detālplānojuma teritorijā atrodas divas telekomunikāciju kabeļlīnijas un gaisvadu 

sakaru līnija. Ņemot vērā apstākli, ka teritorijā esošā telekomunikāciju kabeļlīnijas un 
gaisvadu sakaru līnija netraucē plānotai zemes gabalu apbūvei, detālplānojums 
neparedz to pārnešanu.  

Perspektīvā jaunprojektējamā telekomunikāciju līnija plānota pagasta ceļa (ceļa 
servitūta) sarkano līniju robežās. 

11.4. Ugunsdrošības pasākumi 
Detālplānojuma teritorijā apbūve plānota tā, lai nepieciešamības gadījumā 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transports varētu tieši piekļūt apbūvei. 
Ugunsdzēsības vajadzībām jaunizveidotajā zemes gabalā paredzēts dīķis ar 
piebraukšanas iespēju pa 4m platu piebrauktuvi. 

11.5. Transporta infrastruktūra 
Plānojamās teritorijas satiksmes un transporta infrastruktūra paredzēta saglabājot 

esošo ceļu tīklu. 
Detālplānojuma teritorijai pieguļošiem vietējās nozīmes ceļiem ir tiešais pieslēgums 

pie valsts 1. šķiras autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa). Ceļa nodalījuma josla ir 
13.5 m no ceļa ass, Aizsargjosla 60m no ceļa ass. Detālplānojums neparedz apbūves 
izvietošanu ceļa aizsargjoslā. 

Saskaņā ar Valsts a/s „Latvijas valsts ceļi” 01.09.2008 nosacījumiem Nr. 4.4.4/226 
detālplānojuma izstrādei, piekļūšana pie jaunizveidotajiem zemes gabaliem tiek plānota 
izmantojot esošos vietējās nozīmes ceļus. Tiešie pieslēgumi no zemes gabaliem valsts 1. 
šķiras autoceļam P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa) netiek paredzēti. 

Projekta kartogrāfiskajā materiālā ir iezīmētas ceļa sarkanās līnijas vietējās 
nozīmes ceļiem un piebraucamiem ceļiem  (līnijbūvju izbūvei). Detālplānojumā noteikti 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, t.sk. ceļa servitūtu platības.  

Saskaņā ar VAS Latvijas Valsts Ceļi Kurzemes reģiona Liepājas nodaļas prasībām 
detālplānojuma izstrādei, detālplānojums paredz apbūvi plānot tādā attālumā no vietējās 
nozīmes pašvaldības ceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret 
autotransportu radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

Izstrādājot detālplānojumu, izvērtētas prasības gājēju drošībai, lai izvairītos no tādu 
risinājumu pielietošanas, kas apdraudētu drošību tranportlīdzeklim pēkšņi parādoties no 
aizsega (krūmi, dekoratīvie dzīvžogi, dizaina elementi un tml.). Detālplānojums neparedz 
stādījumu ierīkošanu, kas aizsedz redzamības zonu un apdraud cilvēku drošību.   

Izstrādājot vietējās nozīmes koplietošanas ceļa tehniskā projekta risinājumus, 
jānodrošina ceļa klātnes ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu.  
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II. Daļa SAISTOŠIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES 
NOTEIKUMI 

1. APBŪVES NOTEIKUMI 

1.1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.1 Šie apbūves noteikumi darbojas nekustamo īpašumu Ābelītes” un „Akmeņkaļi” 
detālplānojuma teritorijā, detalizējot saistošos Pāvilostas novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus un ir šo noteikumu papildinājumi un 
precizējumi.  

1.1.2 Detālplānojuma teritorijā ir spēkā Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šajā detālplānojumā noteiktajām 
detalizētajām un precizējošām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

1.1.3 Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar to apstiprināšanas Pāvilostas novada 
padomē un paziņojuma publicēšanas dienu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

1.2. Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana. 
Nekustamā īpašuma „Ābelītes” plānotā (atļautā) izmantošana ir meža zeme un 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (3. 
rinda), nekustamā īpašuma „Akmeņkaļi” plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorija (savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (3. rinda).  
 
 

1.2.1 Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija (ZM)  
 
Definīcija: nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība. 
Atļautā izmantošana (nolūki, kādos atļauts izmantot mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijas, ir: 

Galvenā izmantošana: meža zeme.  
Meža zeme paredzēta atpūtas un rekreācijas vajadzībām; Meža zemsedzi veido 

augājs, kurš ir jūtīgs pret nobradāšanu un mehānisku pārveidošanu. Meža teritorijā 
paredzētas gājēju pastaigu takas bez cietā seguma pielietošanas. Meža teritorija nav 
iežogota. 

Meža izmantošana atpūtas un rekreācijas vajadzībām var tikt ierobežota, lai 
samazinātu antropogēno slodzi, saudzētu un nenoplicinātu meža zemsedzi. Meža zemē 
pieļaujama kaitēkļu pārņemto, slimo un sauso koku izciršana. 

Meža zemē nav atļauta: 
1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā; 
 2) pārvietošanās ar autotransportu. 
3) zemsedzes noārdīšana 
Detālplānojums, saskaņā ar Pāvilostas novada Teritorijas plānojumu, meža zemju 

teritorijā paredz izveidot apbūvi viensētas vajadzībām. 

Viensētu apbūve meža zemes (ZM) transformācijas rezultātā    
Detālplānojums paredz nekustamā īpašuma „Ābelītes” sadalīšanu, kur uz esošās 

meža zemes (mežsaimniecībā izmantojamā teritorija) izveidojot vienu zemes gabalu 
viensētas vajadzībām. Plānotā zemesgabala platība ~ 3.7 ha.  
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Detālplānojums paredz esošās meža zemes daļu 2687 m2 platībā transformēt 
viensētas vajadzībām. Zemju transformācijas gadījumā pieļaujamā maksimālā 
transformējamā platība uz apbūves zemi ir 3500 m2. Jaunveidojamā zemes gabala 
minimālā platība: 3 ha. 
Noteikumi viensētām: 

Apbūves kompozīcija un maksimālais augstums: 
Viensētu apbūve veidojama pēc pagalmu principa. Dzīvojamo iekšpagalmu un 

saimniecības pagalmu ieteicams nodalīt. Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi 
un ne augstāk par 12,0 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma 
atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 15,0 m. 
Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 25,0 m. Sānpagalma 
minimālais platums un attālums līdz zemes gabala aizmugures robežai nedrīkst būt 
mazāks par 25,0 m. Aizmugures pagalma minimālais dziļums Aizmugures pagalma 
minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 25,0 m. 

Detālplānojums paredz šai izmantošanai maksimālo apbūves blīvumu noteikt 4%, 
maksimālo intensitāti 8% , minimālo brīvo teritoriju 80% 
            Viensētas apbūves galvenā izmantošana: 

• savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja) un ar to funkcionāli saistītas 
saimniecības ēkas 

  Viensētas apbūves palīgizmantošana: 
• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 

1.2.2 savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS)  
Definīcija: Savrupmāju apbūves teritorijas nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais 
zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu 
dzīvojamo māju) apbūve, kas izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu 
ģimeņu mājoklis. 
 Atļautā izmantošana, nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, kas paredzēta savrupmāju dzīvojamai apbūvei(DzS), ir: 
             galvenā izmantošana: 

• savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja) un ar to funkcionāli saistītas 
saimniecības ēkas 

palīgizmantošana: 
• individuālais darbs, 
• privāts mājas bērnudārzs, 
• dzīvoklis kā palīgizmantošana, 

Atbilstoši Teritorijas plānojumam detālplānojuma teritorijas daļa atrodas DzS-3 
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija 3.rinda.  
Vispārīgās prasības: jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība ir 10 000 m2, zemes 
gabala minimālā fronte 50 m, apbūves maksimālais augstums 12 m, zemes gabala 
maksimālais apbūves blīvums apbūves blīvums 4%, (1) Zemju transformācijas gadījumā 
pieļaujamā maksimālā transformējamā platība uz apbūves zemi ir 3500 m2. 
Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izņemot 
iedibinātas būvlaides gadījumus, sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemes 
gabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. Aizmugures pagalma 
minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. 
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2.1. tabula Zemes gabalu izmantošanas raksturlielumi 

 
Zemes 
gabala 
Nr. 
plānā 

 

Zemes gabalu 
nosaukumi 

Zemes 
gabala 
platība 
(m2) 

Apbūves 
zonas 
platība 
(m2) 

Maksimālais 
stāvu 
skaits* 

Maksimāli 
pieļaujamais 
apbūves 
blīvums** 
(%) 

Maksimāli 
pieļaujamā 
apbūves 
intensitāte*** 
(%) 

Minimālā 
brīvā 
teritorija● 
(%) 

Maksimālais 
palīgizmantošanas 
īpatsvars●● (%) 

1  Ābelītes 37425  3427  2  4  8  80  20 

2 Ābelītes I 
10838  3094  2  4  8  80  20 

3 Ābelītes II 10054 3398 
2  4  8  80  20 

4 Ābelītes III 10030 3492 
2  4  8  80  20 

5 Akmeņkaļi 10005 3439 
2  4  8  80  20 

6 Akmeņkaļi I 10005 3449 
2  4  8  80  20 

7 Akmeņkaļi II 10003 3462 
2  4  8  80  20 

*  apbūves virszemes stāvu skaits (skat. shēmu); 
** procentos izteikta zemesgabala visu ēku apbūves laukuma attiecība pret tā platību; 
*** procentos izteikta zemes gabalā visu ēku stāvu platības summas attiecība pret zemes gabala 

platību; 
● zemesgabalu neapbūvētā platība, kurā neietilpst autostāvvietu, ūdensbaseinu, ceļu un citu ar cieto 

segumu iesegtu teritoriju platība. Brīvo teritoriju raksturo procentos no zemesgabala kopējās 
platības. Brīvo teritoriju (pagalma teritoriju) atļauts izmantot apstādījumu un labiekārtojuma 
ierīkošanai; 

●● palīgizmantošanas īpatsvars tiek noteikts procentos no dzīvojamās mājas kopplatības. 
 

Plānotā nekustamā īpašuma izmantošana  

2.2. tabula Kopējā plānotā bilance 

Nr.p.k. Lietošanas veids, kods Kods Platība 

1. Dzīvojamās apbūves teritorija* 0601 20802 m2 

2. zeme zem ūdeņiem  0302 8034 m2 

3. Zeme zem ceļiem 1101 5146 m2 

4.  lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0101 37746 m2 

4. mežsaimniecībā izmantojamā zeme 0101 26632 m2 

KOPĀ: 98360 m2 

* Transformējamā  teritorija  ‐  Lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  transformācija par  lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
Mežsaimniecībā  izmantojamās  zemes  transformācija  veicama  atbilstoši  Ministru  kabineta  28.09.2004 
Noteikumiem Nr. 806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 
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Jebkuru zemes gabalu atļauts izmantot: 
• ēku un būvju izvietošanai; 
• autostāvvietu ierīkošanai; 
• apstādījumu ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai (pagalma teritorijā); 
• dīķsaimniecībai 
• dabisko pļavu veģetācijas uzturēšanai; 
• inženiertehnisko apgādes tīklu un objektu izvietošanai; 
• piebrauktuves ierīkošanai; 
• meža zemes teritorijā, veikt meža apsaimniekošanas pasākumus, saskaņā ar normatīvo 

aktu un meža apsaimniekošanas plāna prasībām 

Jebkuru zemes gabalu aizliegts: 
• izmantot melnzemes iegūšanai; 
• novietot, savākt un glabāt motorizētus satiksmes līdzekļus vai to daļas; 
• veidot atkritumu krāmu, lupatu un būvgružu savākšanu un uzglabāšanu; 
• izmantot dzīvošanai kravas automašīnu un vagonu korpusus un to daļas; 
• izmantot jebkurus treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas, izņemot privātā dzīvojamā 

treilera uzglabāšana zemes gabalā; 
• mājlopu izmitināšana, uzturēšana un ganīšana apbūves teritorijā; 
• neattīrītu notekūdeņu, ateju un bedru iesūcināšana gruntī, novadgrāvjos un dīķī. 

1.2.3 Līnijbuvju izbūves teritorija (L) 
DEFINĪCIJA 

Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo 
inženierkomunikāciju izvietošana. 

Atļautā izmantošana: 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnījbūvju izbūves 
teritorijās ir: 

• pagasta ceļš, 
• piebraucamais ceļš, 
• maģistrālās inženierkomunikācijas 
 

1.2.4 Pārējie noteikumi: 
• Ceļa šķērsprofili parādīti  detālplānojumā kartogrāfiskā materiālā. Izstrādājot 

inženierkomunikāciju tehniskos projektus, jāņem vērā detālplānojumā paredzētie ceļu 
šķērsprofili. 

• Ceļu (ielu) aprēķina parametri jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī 
ievērojot detālplānojumā paredzēto ceļa šķērsprofilu. 

• Inženierkomunikācijas zem ceļu (ielu) brauktuvēm - inženierbūvju izvietojumu un 
funkcionāli nepieciešamo teritoriju lielumu, arī to attālumus līdz citām būvēm nosaka 
atbilstoši detālplānojumam un tehnisko iekārtu jaudai saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām, atbilstoši attiecīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

 



1.3. Vispārīgi noteikumi visiem zemes izmantošanas veidiem. 

1.3.1 Apbūves telpiskā kompozīcija 
• Baltijas jūras piekrastes apbūve vēsturiski veidojusies kā lauku viensētu un savrupu lauku 

sētu apbūves ainava, kur apbūves ainaviskās un kultūrvēsturiskās vides kvalitāti raksturo 
kopsakarības- zināmu vizuālu noslēgtību un viengabalainību.  

• Detālplānojums paredz zemes gabalu viensētas vajadzībām, vienas savrupmājas un ar to 
funkcionāli saistītās (-o) palīgēkas (-u(  (skat. plānu DP-2) apbūvei.  

 

1.3.2 Krāsu un materiālu pielietojums 
Baltijas jūras piekrastes apbūves ainavā pārsvarā dominē siltie zemes toņi un dabīgie 
materiāli. 

1.3.3 Zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums: - 4%; 

1.3.4 Apbūves intensitāte – 8%; 

1.3.5 Minimālā brīvā teritorija – 80%; 

Brīvā teritorija - Zemes gabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst auto stāvvietas, 
baseinu, ceļu un citu ar cieto segumu iesegtu teritorijas platība. To raksturo brīvās 
teritorijas platība izteikta procentos no zemesgabala kopējās platības. Brīvo teritoriju 
(pagalma teritoriju) atļauts izmantot apstādījumu un labiekārtojuma ierīkošanai. 

1.3.6 Būvlaides 
Būvju novietojuma attālumu pret ielu un zemes gabala robežām nosaka būvlaides.  
Būvlaides līnija ir zemesgabalam noteikta līnija, uz kuras var un no kurienes sākot 
zemesgabala dziļumā drīkst izvietot ēkas un būves: 
1.būvlaides līnija no valsts nozīmes autoceļa 60 m no ceļa ass 
2.būvlaides līnija no vietējās nozīmes koplietošanas ceļa savrupmāju apbūvei 10,0m; 
3. būvlaides līnija no vietējās nozīmes koplietošanas ceļa meža (viensētu) teritorijai 
25,0m; 
 

5.attēls būvlaides  

Nekustamo īpašumu „Ābelītes”  un „Akmeņkaļi” detālplānojums., Izstrādātājs SIA „Westhaus”  24



 

 

1.3.7 Apbūves maksimālais augstums 
 

• Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums kores daļā nedrīkst pārsniegt 12 m no teritorijas 
izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams būvprojektā 
pamatots vertikāls arhitektonisks torņveida akcents ne augstāks par 15 m. 

• Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma 
starp šī punkta projekciju uz zemes un piebraucamā ceļa ass līniju un pusotra attāluma 
starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemes gabalu. 

1.3.8 Maksimālais stāvu skaits: - 2 stāvi, ieskaitot mansardu 
• maksimālais stāvu skaits noteikts pie ēkas maksimāla stāva augstuma 4 m; 
• dzīvojamo māju stāvu minimālais augstums no tīrās grīdas atzīmes līdz pārseguma 

konstrukcijas apakšējai virsmai jābūt vismaz 2,5 m; 
• Cokola stāva virszemes augstums nedrīkst būt lielāks par ½ no cokolstāva augstuma. 

 

 

6. att. Ēkas stāvu augstums 
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7. att. Ēkas stāvu un jumta slīpuma noteikšana  

 

1.3.9 Jumti 
• jumti vispārīgos gadījumos veidojami divslīpju jumta konstrukcijās. Pieļaujams mansarda 

jumta konstruktīvais risinājums. Jumta slīpums no 30 līdz 45% (skat. 4. att.); 
• apbūves telpiskā koncepcija nosaka, ka vizuālās uztveres zonā jāpielieto tradicionālā 

(simetriska) divslīpju jumta forma. Pieļaujami tikai dabīgie jumta ieseguma materiāli.  
• Jūras piekrastes apbūves ainavā nav pieļaujami plakanie, savietotie jumti. 
• jumta konstruktīvais risinājums jāveido atbilstoši ēkas arhitektūrai, izvēloties jumta 

ieseguma materiālu un krāsu, saskaņā ar apbūves telpiskās kompozīcijas koncepciju. 
Pielietojamais jumta ieseguma materiālu krāsas tonis tuvs siltiem dabiskiem zemes 
toņiem; 

• nav pieļaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, zaļu) jumta krāsu 
pielietojums. 

• nav atļauts izmantot azbestu saturošus, spīdīgus un atstarojošus jumta ieseguma 
materiālus.  

• skursteņi jāveido atbilstoši ēkas jumta arhitektūrai. 
 

1.3.10 Fasādes 
• fasādes vispārīgos gadījumos veidojamas atbilstoši ēkas arhitektūrai; 
• fasādes apdarē dominē dabīgie sienu virsmas materiāli Fasādes apdare var tikt 

kombinēta ar apmetumu, ķieģeļa vai akmens mūrējumu un stiklotām virsmām; 
Pielietojamais fasādes materiālu krāsu tonis tuvs dabiskiem siltiem zemes toņiem. Nav 
pieļaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, zaļu) sienas krāsu 
pielietojums; 

• fasādes apdarē nav pieļaujams PVC materiālu pielietojums; 
• pie ēku fasādēm nav pieļaujama skursteņu stiprināšana; 
• nav atļauta satelītantenu stiprināšana pie ēku galvenajām fasādēm, bet jumta plaknē tās 

izvietojamas tā, lai pēc iespējas mazāk eksponētos no publiskās ārtelpas. 
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1.3.11 Logi, durvis, lodžijas, balkoni 
• logi, durvis, lodžijas un balkoni vispārīgos gadījumos veidojamas atbilstoši ēkas 

arhitektūrai; 
• apbūves telpiskā koncepcija nosaka, ka primāri jāpielieto tradicionālais koka logu un 

durvju konstruktīvais risinājums; 
• pielietojamais logu, durvju, verandu, lodžiju un balkonu krāsu tonis tuvs siltiem zemes 

toņiem; 
• Nav pieļaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, zaļu) spīdīgu un 

atstarojošu krāsu pielietojums; 
• nav pieļaujama balkonu un lodžiju aizstiklošana.  

1.3.12 Pagalma noteikumi (8 attēls) 
• Jūras piekrastes ainavā pagalms ir labiekārtota teritorija ar apstādījumiem un koptu 

zālienu, kuru apņem ēkas un būves (skat. plānu DP-4); 
• zemes gabala centrālajā daļā veidojams pagalms (apbūves zona, kurā paredzēta ēku un 

būvju izvietošana, teritorijas labiekārtošana un apstādījumu ierīkošana);  
• horizontālais attālums starp zemes gabala fronti (ceļa sarkano līniju) un tuvāko galvenās 

ēkas sienu ir priekšpagalma teritorija. Priekšpagalma teritoriju nav atļauts atdalīt kā 
atsevišķu zemes vienību, izņemot gadījumu ja tas nepieciešams ceļu (ielu) sarkano līniju 
paplašināšanai;  

• priekšpagalma, sānpagalma un aizmugures pagalma teritoriju atļauts izmantot vienīgi kā 
dabīgo pļavu veģetāciju jūras piekrastes ainavā;.  

• priekšpagalmu var krustot viena braukšanas josla piebraucamā ceļa ierīkošanai. 
• priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) pie valsts nozīmes autoceļa zemes gabalam 

Nr.2 ir 60m no ceļa ass, zemes gabaliem Nr. 2,3,4,5,6 pie pagasta ceļa ir  10,0m, zemes 
gabalam Nr. 1 pie pagasta ceļa ir 25m; 

• sānpagalms ir horizontāls attālums starp zemes gabala sānu robežu un tuvāko jebkuras 
būves sienu. Sānpagalma minimālais platums ir 10,0m, zemes gabalam Nr. 1 ne mazāk 
kā 25m, attālums līdz zemes gabala aizmugures robežai  nedrīkst būt mazāks par 10.0 m, 
zemes gabalam Nr. 1 ne mazāk kā 25m; 

 

8. attēls Pagalmi 

1.3.13 Būvju novietojums zemesgabalā 
• katra apbūves zemes gabala centrālā daļa ir pagalms (apbūves zona, kurā var tikt 

izvietotas ēkas un būves); 
• ēkas un būves izvietotas ap pagalmu (pagalma teritorijā); 
• dzīvojamā māja ir galvenā ēka; 
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• ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītas ir galvenās ēkas palīgēkas; 
• būvju novietojuma attālumu pret ceļu un kaimiņu zemes gabala robežām nosaka būvlaide; 
• uz būvlaides var atrasties ar dzīvojamo ēku funkcionāli saistītu palīgēku apbūve, ja tā 

risināta vienotā arhitektoniski telpiskā kompleksā; 
• zemes gabalā var būt viena galvenā ēka un ar to funkcionāli saistītu palīgēku apbūve. 

Palīgēkas novieto zemes gabalā ne tuvāk par 10,00 m no blakus esošo zemes gabalu 
robežām; 

• ēku savstarpējā izvietojuma attālumi starp dzīvojamām un saimniecības ēkām jāpieņem 
saskaņā ar arhitektoniski telpiskās kompozīcijas, izsauļojuma (insolācijas), apgaismojuma 
un ugunsdrošības prasībām; 

• ēku izvietošana ārpus pagalma (apbūves zonas robežām) nav pieļaujama; 
• palīgēku kopējais būvapjoms (kopējā platībā un būvtilpums) nedrīkst pārsniegt 

dzīvojamās (galvenās) ēkas kopējo būvapjomu; 
• Realizējot dzīvojamās apbūves būvniecību vairākās kārtās, pirmā kārtā būvētās 

palīgēkas, t.sk. garāžas un palīgēkas nav izmantojamas kā dzīvojamās ēkas; 
• ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītās palīgēkas nav paredzētas mājlopu turēšanai. 

1.3.14 Atkritumu apsaimniekošana 
• sadzīves atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar Pāvilostas novada 

apstiprinātiem saistošiem noteikumiem;  
• sadzīves atkritumu tvertnes novietojamas katra zemes gabala pagalma teritorijā,  

piebraucamā ceļa tuvumā, speciāli konteineram izveidotā vietā.  

1.3.15  Autostāvvietu izvietojums  
• visas autostāvvietas jāizvieto zemes gabalā piebraucamā ceļa tuvumā, pagalma (t.sk. 

priekšpagalma) teritorijā. Autostāvvietas, kas izvietotas priekšpagalmā, paredzētas kā 
piebraucamā ceļa paplašinājums; 

• piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 3,5 m; 
• autostāvvietas, kas nepieciešamas dzīvojamās apbūves nodrošināšanai izbūvē un nodod 

ekspluatācijā vienlaicīgi ar dzīvojamo apbūvi. 

1.3.16 Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

Laivu, ceļojuma treileru, traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta 
priekšpagalmā, ārējā sānpagalmā un ceļa nodalījuma joslā. 

1.3.17 Žogi 
• žogi vispārīgos gadījumos veidojami atbilstoši ēkas arhitektūrai. 
• Apbūves telpiskā koncepcija nosaka, ka primāri jāpielieto tradicionālais koka žogu 

konstruktīvais risinājums; 
• pielietojamais žoga krāsojums tuvs siltiem zemes toņiem. Nav pieļaujams spilgtu, 

kontrastainu pamatkrāsu (sarkanu, zilu, zaļu) žogu krāsu pielietojums; 
• detālplānojums paredz žogus izvietot pa visa zemes gabala perimetru vai/un  norobežojot 

pagalmu (skat DP-2). 
•  Žogiem un vārtiem gar ceļiem jābūt saskanīgiem vienotā arhitektoniskā risinājumā ar 

galvenajām būvēm un kaimiņu zemes gabala žogu arhitektūru. Žogiem, kas redzami no 
publiskās ārtelpas, jābūt ne augtākiem par 1,6 m ar 50% caurredzamību; 

• žoga augstums (robežžogi) starp zemes gabaliem nedrīkst pārsniegt 1,6 m; 
• žoga vārti un vārtiņi  nedrīkst būt verami uz publiskās ārtelpas pusi; 
• robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, 

tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesgabala uz 
robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt vienotā arhitektoniskā 
veidolā; 



1.3.18 Komposta vietu izvietojums 
• komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kas redzama 

no publiskās ārtelpas; 
• komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas. 

1.3.19 Labiekārtojuma nosacījumi 
• Baltijas jūras piekrastes ainavu veido dabisko pļavu veģetācija.  
• zemes gabala labiekārtojuma un apstādījumu teritorija ir pagalma zona. 
• pagalma zonā pieļaujama teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana ar kopto zālienu. 

Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana katra atsevišķā zemes gabala pagalma 
teritorijā veidojama pēc vienotiem  ainaviskās vides veidošanas principiem. 

• augsnes virskārta pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāatjauno; 
• veicot rakšanas darbus jāveic atsegto koku sakņu aizsardzība; 
• nav pieļaujama grunts sablīvēšana, kas liedz gaisa un ūdens apmaiņu augsnei. 
• plānojot apbūvi, maksimāli saglabājami katrā zemes gabalā augošie koki. 

1.3.20 Publiskās ārtelpas veidošana 
• publiskās ārtelpas zonu veido koplietošanas ceļa ainava, kas nosacīti vizuāli saplūst ar 

katra apbūves zemes gabala priekšpagalma un ārējā sānpagalma teritorijām.  
 
• publiskās ārtelpas teritorija ir ainaviski vienota kompleksa ārtelpas ainava, kas paredzēta 

vietas identitātes veidošanai un jūras piekrastes ainaviskās vides saglabāšanai.  

 

9.attēls publiskās ārtelpas shēma 

2. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI  

2.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

2.1.1 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 
Nekustamais īpašumi  Ābelītes”  un  „Akmeņkaļi”  atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā. 
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2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslu uzdevumi un veidi 
Izstrādājot inženiertīklu 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 inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 

2.2.1 Aizsargjoslas gar ceļiem (ielām) 
Aizsargjosla gar valsts nozīmes 1. šķiras autoceļu P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa noteikta 60m 
no ceļa ass. 

Aizsargjoslas gar ceļiem (ielām) detālplānojuma teritorijā ir noteiktas kā ceļu (ielas) sarkanās 
līnijas (projektēto ceļu robežas). Ceļa (ielas) aizsargjoslās aizliegts izvietot apbūvi, izņemot ar 
inženiertīklu ekspluatāciju saistītas būves 

Detālplānojuma teritorijā aizsargjoslas gar ielām (vietējas nozīmes ceļu) tiek noteikta 12 m 
platumā, kas saskan ar ceļa (ielas) sarkano līniju.  

2.2.2 Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 
Detālplānojuma teritorijā projektējamie elektronisko sakaru kabeļkanalizācijas vadi ir izvietojami 
projektējamo ceļu (ielu) sarkano līniju, servitūtu robežās un tiem nosakāma, saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām,  2,5 m plata aizsargjosla no kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ass. Uz 
zemes gabala atrodas esošais gaisvada elektronisko sakaru tīkls, kas netraucē zemes gabala 
Nr.1 apbūvi, kam nosakāms apgrūtinājums  2,5 m plata aizsargjosla no gaisvada līnijas ass. 

2.2.3 Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
Detālplānojuma teritorijā tiek paredzēts: 0.4 kV izvietot ceļa (ielu) sarkano līniju, un servitūtu 
robežās un tai tiek noteikta 1 m plata aizsargjosla katrā pusē no kabeļlīnijas ass. 20 kV kabeļlīniju 
paredzēts izvietot ceļa  sarkano līniju robežās 

2.2.4 Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas 

būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību. Detālplānojuma teritorijā atrodas maģistrālo novadgrāvju 
teritorija. Ņemot vērā plānoto apbūvi detālplānojums paredz aizsargjoslu 5m attālumā no grāvja 
krants. 

 

2.2.5  Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” 5. punktu aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām nenosaka, ja 
apkārtne ir labiekārtota novērsta neattīrītu notekūdeņu infiltrācija.  

2.3. Sanitārās aizsargjoslas  

2.3.1 Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, 
ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 

Slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 
diennaktī — tiek noteikta aizsargjosla 2 metru platumā nu ietaišu ārējās malas. 
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2.4. Zemes gabalu apgrūtinājumu kodi un platības 
Kopējo aizsargjoslu un apgrūtinājumu izvietojumu skatīt kartogrāfiskajā materiālā DP-2 
(Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), apgrūtinājumus klasifikācijas kodiem skatīt 2.3. tabulā. 

Zemes gabalu apgrūtinājumu kodi un platības 2.3 tabula 

Parceles Nr. 

Nr.p.k. Apgrūtinājums 

Klasifikācijas 
kods 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča 

ierobežotas 
saimnieciskās 
darbības joslas 

teritorija 

010103 37425 10838 10054 10030 10005 10005 10003 

2. 
Aizsargjoslas 

teritorija gar ielu - 
ceļa (ielu) sarkanā 

līnija 

020301 1307 410 805 479 613 613 1114 

3. Ceļa servitūta 
teritorija 050301 1307 410 805 479 613 613 1114 

4. 
aizsargjoslas 
teritorija gar 
drenām un 

atklātiem grāvjiem 

020104 1026 187 1260 3136 1529 1658 1548 

5. 

aizsargjoslas 
teritorija gar 

pazemes 
elektronisko 

sakaru tīklu līnijām 
un kabeļu 

kanalizāciju 
(esošā) 

020401 939 1295 - - - - - 

6. 

aizsargjoslas 
teritorija gar 

pazemes 
elektronisko 

sakaru tīklu līnijām 
un kabeļu 

kanalizāciju 
(plānotā) 

020401 1092 340 681 388 510 510 904 

7. 

aizsargjoslas 
teritorija gar 
elektronisko 
sakaru tīklu 

gaisvadu līniju 

020402 286 - - - - - - 

8. 
Aizsargjoslas 
teritorija gar 

elektrisko tīklu 
kabeļu līniju 

020502 437 98 272 156 204 204 342 

9. 
Aizsargjoslas 
teritorija gar 

valsts 1.šķiras 
autoceļiem 

02030302 4908 6775 - - - - - 

*Komunikāciju izvietojums un līdz ar to apgrūtinājumu platības var tikt precizētas izstrādājot tehniskos projektus. 
** Aizsargjoslas trasējums un platība var mainīties pēc tehniskā projekta izstrādes un aizsargjoslas uzmērīšanas. 
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1. TOPOGRĀFISKĀ PAMATNE 
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2. DP-1 TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 
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3. DP-2 TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA 
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4. DP-3 TRANSPORTA ORGANIZĀCIJA, SARKANO LĪNIJU PLĀNS 
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5. DP-4 TERITORIJAS APBŪVES KONCEPCIJA 
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6. DP-5 AIZSARGJOSLU UN APGRŪTINĀJUMU PLĀNS 
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IV Daļa PĀRSKATS PAR IZSTRĀDES GAITU 
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1. ZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ĀBELĪTES” UN 
„AKMEŅKAĻI” DETĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBU PĀVILOSTAS 
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 

 

Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” detālplānojums izstrādāts 
atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam un saistošiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem. Detālplānojums detalizē Pāvilostas 
novada teritorijas plānojumu, paredzot daļu mežsaimniecības un 
lauksaimniecības zemju transformāciju par apbūves zemi, kas paredzēta 
septiņu individuālās dzīvojamo apbūves tipu māju apbūves vajadzībām 
(viensētas un savrupmāju), transporta infrastruktūrai un inženiertehnisko 
komunikāciju izbūvei. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Darba izstrādes vadītājs,  
Pāvilostas pagasta priekšsēdētājs:      U. Kristapsons 
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2. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO 
UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 

Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” detālplānojuma izstrāde uzsākta 
pamatojoties uz Sakas novada domes 2008. gada 31. jūlija lēmumu Nr. 10 „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Nekustamo īpašumu „Ābelītes” un „Akmeņkaļi” 
Sakas pagastā Sakas novadā Liepājas raj.”.  

Ar Sakas novada domes 30.04.2009 lēmumu Nr.4 tika nodota sabiedriskajai 
apspriešanai izstrādātā detālplānojuma 1. redakcija.  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 28.05.2009. kurā piedalījās 
detālplānojuma izstrādātāji SIA „Westhaus” un Pāvilostas pagasta padomes pārstāvji, 
citās fiziskās vai juridiskās personas nebija ieradušās.  

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti institūciju atzinumi par izstrādāto 
detālplānojuma 1. redakciju, citu fizisko vai juridisko personu iesniegumi sabiedriskās 
apspriešanas laikā netika saņemti. 
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3. AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
ĪPAŠNIEKU INFORMĒŠANAS APLIECINĀJUMS PAR 
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

   
 
SIA „Westhaus” ar savām vēstulēm informēja detālplānojuma teritorijai 

pieguļošos zemes īpašniekus par izstrādāto detālplānojuma 1. redakciju, kā arī 
informēja par sabiedriskās apspriešanas laiku un vietu kur var iepazīties ar izstrādāto 
detālplānojuma 1. redakcijas materiālu. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā priekšlikumi vai iebildumi par izstrādāto 
detālplānojuma 1. redakciju netika saņemti. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
notika  28.05.2009., kurā piedalījās detālplānojuma izstrādātāji SIA „Westhaus” un 
Pāvilostas pagasta padomes pārstāvji, citās fiziskās vai juridiskās personas nebija 
ieradušās.  
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4. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTIEM 
ATZINUMIEM. 

1 
VZD Dienvidkurzemes 

reģionālā nodaļa 12.06..2009 
Nr. 15-13-DK/74 

 

Izstrādātā detālplānojuma 1. redakcija atbilst VZD 
Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas 2008. gada 

27. augusta izsniegtajiem nosacījumiem Nr.15-05-
DK/126 

Atzinums pozitīvs 

2 
Valsts vides dienesta Liepājas 

reģionālā vides pārvalde 
03.06.2009. Nr.5.5.-29/1145 

 

Detālplānojuma 1. redakcija izstrādāta atbilstoši 
MK 883 Noteikumiem 

Atzinums pozitīvs 

 

3. 

 

AS „Sadales tīkls” Rietumu 
reģions 28.05.2009 Nr. 

30R4A0-05.04/1084 

Piekrīt izstrādātajai detālplānojuma 1. redakcijai 

 

Atzinums pozitīvs 

 

4. 
VA Sabiedrības veselības 
aģentūra "Liepājas filiāle" 

27.05.2009. Nr. 30 
Neiebilst izstrādātajai detālplānojuma 1. redakcijai 

 

Atzinums pozitīvs 

 

5. 

 

SIA "Citrus Solutions" 
05.06.2009. Nr. CS.10.2-

14/2/67 

 

Nav pretenziju izstrādātajai detālplānojuma 1. 
redakcijai 

Atzinums pozitīvs 

 

6. 

 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

05.06.2009. Nr.22/12.1-5 

Neiebilst izstrādātajai detālplānojuma 1. redakcijai 
Atzinums pozitīvs 

 

7. VAS "Latvijas" valsts ceļi 
29.06.2009 Nr.4.4.4/130 

Neiebilst izstrādātajai detālplānojuma 1. redakcijai Atzinums pozitīvs 

 

8. Lauku atbalsta dienests 
Dienvidkurzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 
19.06.2009. 6.2-14/2050 

Nav pretenziju izstrādātajai detālplānojuma 1. 
redakcijai 

Atzinums pozitīvs 

9. Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācija 
26.05.2009. Nr.6-3/13/09 

Neiebilst izstrādātajai detālplānojuma 1. redakcijai Atzinums pozitīvs 

10. Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes 
virsmežniecība 04.06.2009 
Nr. 8-9/332 

Sniedz pozitīvu atzinumu Atzinums pozitīvs 
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5. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 
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5.1. Liepājas reģionālā vides pārvalde 
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5.2. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 
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5.3. VZD Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa 



Nekustamo īpašumu „Ābelītes”  un „Akmeņkaļi” detālplānojums., Izstrādātājs SIA „Westhaus”  49

 

5.4. AS „Sadales tīkls” Rietumu reģions 
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5.5. VUGD Liepājas brigāde 
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5.6. SIA „Citrus Solutions” 
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5.7. Latvijas Valsts ceļi 
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5.8. LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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5.9. Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 
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5.10. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība 
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6. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „LATVIJAS VĒSTNESIS” 
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7. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „KURZEMES VĀRDS” 
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8. LĒMUMS DETĀLPLĀNOJUMA 1 REDAKCIJAS 
NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI 
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9. Ziņojums par institūciju sniegtiem nosacījumiem 
 

1. Detālplānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu 
formā, Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 uz 
topogrāfiskajiem plāniem (ne vecākiem par vienu gadu) ar 
mēroga noteiktību no M 1:500 līdz 1:2000.  

Detālplānojums izstrādāts uz 
topogrāfiskās pamatnes, kuru 
izstrādājis SIA "Ģeodēzists" lic. 
Nr. 028. Topogrāfiskā 
uzmērīšana  veikta 2008. gada 
jūlijā  

  

 

2. izstrādāto detālplānojumu iesniegt VZD reģionālajā nodaļā 
atzinumu sniegšanai izdrukas formā un grafiskos materiālus 
iesniedz digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā. 
Detālplānojuma grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā 
pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar 
paskaidrojumiem 

Detālplānojums izstrādāts 
AutoCAD 2007 formātā 

1 

 

VZD 
Dienvidkurzemes 
reģionālā nodaļa 

27.08.2008 Nr. 15-
05DK/126 

 

3. Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālu VZD reģionālās 
nodaļas izsniegtu  Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas grafisko un teksta datus.  

Zemes gabala robežas ir digitāli 
uzmērītas LKS-92 koordinātu 
sistēmā un reģistrētas 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastru sistēmā 

4. Ja detālplānojums paredz zemes vienības sadali vai zemes 
vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienības robežas ir 
noteiktas ar ierādīšanas metodi, pirms topogrāfiskās informācijas 
sagatavošanas, veikt plānojuma teritorijā esošo zemes vienību 
robežu uzmērīšanu un reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 

 

Detālplānojuma izstrādē ievērota 
nekustamā īpašuma "Tomiņi" 
apgrūtinājums 

 

 

 

 

  

 

5. Detālplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā esošos lietošanas 
tiesību aprobežojumus zemes vienībai un noteiktās 
aizsargjoslas, tauvas joslas kā arī noteikt visas esošo objektu 
aizsargjoslas, tauvas joslas  un grafiski iezīmēt plānojuma 
materiālos, t.sk. objektu a kuri izvietoti ārpus detālplānojuma 
teriorijas, aizsargjoslas un tauvas joslas, kas atrodas 
detālplānojuma teritorijas robežās. Ja detālplānojuma teritorijā ir 
un tiek projektētas „sarkanās līnijas”, tad tās ir jāuzrāda. 

6. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kuri saistīti 
ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs nekustamā īpašuma 
objekta apgrūtinājuma klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav - 
grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīt ar objekta, 
kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi ja tāda ir. Izpildīts 

  

  6.1. Ja detālplānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation 
vai AutoCAD vidē, tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai 
katrs detālplānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots 
unikālajā līmenī. 
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6.2. Ja detālplānojuma grafiskā sadaļa tiek gatavota ArcView 
vidē tad aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram 
detālplānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts 
unikāls kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma 
objekta apgrūtinājuma kodam. 

Izpildīts 

 7. Ar dienestu saskaņoto topogrāfisko plānu ar savietotu 
kadastra kartes informāciju ievietot detālplānojuma lietā 

Detālplānojums izstrādāts 
AutoCAD 2007 formātā 

 

 

8. Apstiprinātā detālplānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie 
materiāli, dienesta  reģionālajā nodaļa iesniedz divu  nedēļu laikā 
pēc detālplānojuma stāšanas spēkā, uz elektroniskā datu nesēja 
un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmumu par 
detālplānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par 
pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 
informāciju par teritorijas plānojuma izstrādātāju un aizsargjoslu 
grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību,  

 

1. Atzīmēt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus 
un Sakas pagasta teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas/ 
apgrūtinājumus un ievērot tos plānojumā 

Izpildīts 

2. Ūdenssaimniecības sistēmas plānošanā ņemt vērā 
Aizsargjoslu likumā noteikto vides un dabas resursu aizsardzības 
un sanitāro aizsargjoslu apgrūtinājumus attiecībā uz ūdens 
ņemšanas vietām, ar nosacījumu, ka paredzēto darbību rezultātā 
nedrīkst pasliktināties nekustamā īpašuma zemju, ūdeņu un 
apkārtējo teritoriju vides stāvoklis. 

Izpildīts 

3.Atzīmēt esošo/plānoto centralizēto un individuālo būvju, 
infrastruktūras objektu un komunikāciju nodrošinājumu, 
izvietojumu un aizsargjoslas. 

Izpildīts 

2 

Liepājas reģionālā 
vides pārvalde 
(04.09.2008. Nr.5.5-
27/1492) 

 

4. Atzīmēt dabas pamatnes un apgrūtinājumu teritorijas un 
atspoguļot minēto teritoriju apsaimniekošanas pasākumus. Izpildīts 

1. paredzēt perspektīvo ēku un būvju elektroapgādei elektrisko 
slodžu centra vietu 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijai un 
elektrotīklu inženierkomunikāciju koridorud perspektīviem 0.4 kV 
un 20kV elektrotīkliem, ar iespēju A/S „Sadales tīkls” personālam 
brīvi piebraukt un tos apkalpot jebkuros gada un laika apstākļos 

Izpildīts 
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AS „Sadales tīkls” 
Rietumu reģions 
29.08.2008 Nr. 12-90 

2. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai 
atbilstu Ministru kabineta 28.12.2004 noteikumiem Nr. 1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”. 

Izpildīts 
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3. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās 
Izpildīts 

4. Perspektīvo būvju un laukumu šķērsojošos, esošos A/S 
„Sadales tīkls” elektrotīklus, pārcelt paredzētajos 
inženierkomunikāciju koridoros. Reekonstrukcijas veikt pa 
lietotāja vai zemes īpašnieka līdzekļiem. 

Izpildīts 

5. Paredzēt iespēju pieslēgt tuvumā esošos A/S „Sadales 
tīkls”0.4 kV tīklus perspektīvē būvējamai transformatoru 
apakšstacijai. 

Izpildīts 

  

 

VA Sabiedrības 
veselības aģentūra 
"Liepājas filiāle" 
(11.09.2008. Nr. 489) 

1. Paredzēt sanitārās aizsargjoslas ap objektiem, kuriem ir 
noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības, t.i. kapsētām, 
dzīvnieku kapsētām, ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, 
atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Izpildīts 

 2. Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā 
raksturojuma saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un tā grozījumu 28 
pantu. 

Izpildīts 

 3.Ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, 
bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu saskaņā ar LR MK 
2.01.2004. noteikumu Nr. 43”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” prasībām. 

Izpildīts 

 4. Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem un atsevišķu tīklu elementiem un paredzēt 
cilvēku aizsardzības prasību ievērošanu tajās saskaņā ar LR MK 
noteikumu Nr. 198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku” prasībām 

Izpildīts 

 5.Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot saskaņā ar 
LR MK 28,2,2004, noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās” prasībām. 

Izpildīts 

 6. Sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām noteikt saskaņā ar LR 
MK 2 9.12.1998. noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām  
noteikšanas metodika” prasībām un MK 25.09.2001. noteikumu 
Nr. 416 grozījumu prasībām. 

Izpildīts 

 7. Attālumus starp dzīvojamām ēkām pieņemt saskaņā ar 
izsauļojuma, apgaismojuma prasībām. Dzīvojamo ēku 
izvietojumam un orientācijai jānodrošina dzīvojamo telpu un 
teritoriju nepārtrauktu insolāciju, ne īsāku par 2,5 stundām dienā, 
laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. 

Izpildīts 

 
8.Paredzēt dzīvojamās apbūves apzaļumošanu. Izpildīts 
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 9. Ceļu satiksmi plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa 
robežlielumi apbūves teritorijā saskaņā ar LR MK 13.07.2004. 
noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 

Izpildīts 
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prasībām. Izpildīts 

1.Tīkla aizsardzībai (nepārtrauktu sakaru tīklu elementu darbības 
nodrošināšanai) saglabāt un aizsargāt esošās sakaru 
komunikācijas. 

Izpildīts 

2.Izstrādājot projektu ievērot Latvijas valsts Likumu par 
Aizsargjoslām. 

Izpildīts 

3. Darbus sakaru komunikāciju aizsargjoslā plānot nepielietojot 
mehānismus. 

Izpildīts 

4. Sakaru pakalpojumu nodrošināšanai ieprojektēt iekšējos tīklus 
un pieslēgšanas vietu, paredzēt vietas sadales skapjiem 
ekspluatācijai ērti pieejamā vietā. Paredzēt vietu kabeļu 
kanalizācijai pa projektējamām vietām. 

Izpildīts 

5. Ja sakaru komunikācijas traucē, tām jāparedz izcelšana no 
darbu veikšanas zonas. 

Detālplānojums paredz 
piekļūšanas iespējas katram 
zemes gabalam 

 

 

5. 

SIA "Citrus Solutions" 
(10.09.2008. Nr. 
CS.7-19/623) 

 

6. 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas griezties 
Lattelecom ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu 
piegādi. 

Izpildīts 

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests (05.09.2008. 
Nr.22/12-437) 

1.Esošos un perspektīvos ceļus izbūvēt tā, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļūšanu 
visām esošām un perspektīvajām ēkām, būvēm atbilstoši 
LBN 201 – 07 6.sadaļas prasībām. 

Izpildīts 

 2. Būves projektēt un būvēt ievērojot LBN 006 – 00 III.nodaļā 
noteiktās prasības. 

Izpildīts 

 

 

3. Ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi ierīkot atbilstoši 
LBN 222 – 99 un LBN 221- - 98 prasībām, ņemot vērā 
perspektīvo apbūves intensitāti un objektu 
ugunsbīstamību. 

Izpildīts 

6. 

 4. Pirms uzsākt ēku un būvju projektēšanu no VUGD Liepājas 
brigādes rakstiskā veidā saņemt tehniskos noteikumus. 

 

7. 

Latvijas valsts meži 

(09.09.2008. Nr.4.1-
1.2/060j/150/08/1020) 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti. 
 

1. Plānojumu izstrādāt saskaņā ar Likumu „Par autoceļiem” un 
„Aizsargjoslu likumu”, kā arī ievērojot pastāvošos Latvijas 
Valsts Standartus (LVS 77:2002 „Ceļa zīmes”, LVS 
85:2005 „Ceļa apzīmējumi”, LVS  190-2:2007 „Ceļu 
projektēšanas noteikumi. Normālprofili” (ceļu un ielu  
šķērsprofilu parametru izvēle), LVS 190-3:1999 „ceļu 
vienlīmeņa mezgli”(uzbraukšanas redzamības brīvlauku 
ievērošana), kā arī projektēšanas un būvniecības normu un 
noteikumu prasības. 

Izpildīts 

 

 

 

 

 

 

 

VAS "Latvijas" valsts 
ceļi (01.09.2008. Nr. 
4.4.4./226) 

 

 

 

2. Plānojuma projektā atsevišķi izstrādāt paredzamo satiksmes 
organizācijas shēmu un projektēšanas gaitā saņemt 

Izpildīts 
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saskaņojumu no VAS „LVC”skiču izstrādes stadijā. 

3. Ievērot  Ministru kabineta noteikumu Nr.505  (07.07.2008.) 
„Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu 
pievienošanu valsts autoceļiem” prasības. 

Izpildīts 

4. plānojumā paredzēt pieslēgumu pie pieguļošā Valsts 1.šķiras 
autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa ievērot vienu no 
sekojošiem 2 nosacījumiem: a)paredzēt pieslēgumu 
izmantojot blakus esošos zemes gabalus un to 
eksistējošos pieslēgumus; b)sadarbībā ar blakus esošo 
zemes gabalu īpašniekiem izstrādāt detālplānojumu, kurā 
būtu minēti esošo pieslēgumu nākotnes izmantošanas 
nosacījumi attiecībā uz citu zemes gabalu īpāsniekiem – 
un paredzēti a/c P111 paralēlie savācējceļi. Pieļaujams, ka 
detālplānojuma izstrādes gaitā var rasties nepieciešamība 
izvērtēt situāciju satiksmes drošības jomā arī ārpus zemes 
gabala faktiskajām robežām, tāpēc meklēt iespēju 
sadarbībai ar pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem vai 
datālplānojumu izstrādātājiem. 

Izpildīts 

5. Projektējot  pieslēgumu Valsts 1.šķiras autoceļam P111 – 
ievērot visas prasības, kuras satiksmes drošības jomā 
tehniskā projekta nosacījumos izvirza VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”. Šajā kontekstā aplūkojams Valsts autoceļa P111 
posma pārbūves projekts, kas nolūkā uzlabot autoceļu 
lietotāju drošību maršrutā Ventspils-Grobiņa tiktu izstrādāts 
ārpus faktiskajām zemes gabala robežām. Ievērot, ka 
plānotie risinājumi nedrīkst būt pretrunā ar LVS prasībām. 

Izpildīts 

6. Informējam, ka daļa detālplānojuma teritorijas atrodas Valsts 
1.šķiras autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa tiešā 
tuvumā un šajā gadījumā jāievēro, ka autoceļam šajā 
posmā nodalījuma josla ir 13,5 metri no ceļa ass, bet 
aizsargjosla – 60 metri no ceļa ass. Jaunu dzīvojamo 
apbūvi plānot ārpus autoceļa P111aizsargjoslas. 

Izpildīts 

7. Informējam, ka detālplānojumā ir jāparedz, ka Valsts autoceļa 
aizsargjoslā plānotā apbūve, komunikāciju izvietošana, 
ceļu un stāvlaukumu izbūve ir paredzama vienīgi saņemot 
saskaņojumu no VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

Izpildīts 

8. Apbūvi pieļaujams plānot vienīgi tādā attālumā no ceļiem 
(ielām), kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai 
pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm, 
atbilstoši MK noteikumu Nr.598 „Noteikumi par akustiskā 
trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās” 
(13.07.2004.). 

Izpildīts 

9. Izvērtēt iespēju izstrādāt risinājumus satiksmes drošības 
uzlabošanai, pamatojoties uz esošajiem transporta 
satiksmes izpētes datiem un plānotajām intensitātes 
prognozēm minētajā vietā. 

Izpildīts 
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10. Detālplānojumu iesniegt saskaņošanai Kurzemes reģionā 
Liepājas nodaļā. 

Izpildīts 

9. Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes 1. paredzot apbūvi meža zemēs jāparedz plānotā meža zemes 

transformācijas iespējas atbilstoši noteiktajai likumdošanai 
Izpildīts 
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2. Īpašuma „Ābelītes” teritorijā, Meža valsts reģistrā ir reģistrēta 
meža zeme 2.6 ha platībā, kurā 2001. Gadā veikta meža 
zemes inventarizācija  

Izpildīts 

3. Īpašuma „Akmeņkaļi” teritorijā meža valsts reģistrā nav 
reģistrēta meža zeme. 

Izpildīts 

virsmežniecība 
(11.11.2008 Nr. 8-
9/970) 

4. Plānojamie nekustamie īpašumi atrodas Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, 
līdz ar plānojot darbības šajā teritorijā jāņem vērā 
Aizsargjoslu likuma prasības 

Izpildīts 

10. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
aģentūra (03.09.2008. 
Nr.4-3/2752) 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti  
 

11. A/S „Latvijas gāze” 
(29.09.2008. Nr.14-
2/3246) Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nav nepieciešami. 

 

1. Detālplānojuma izstrādes procesā ievērot vietējās pašvaldības 
spēkā esošajā dokumentā – Sakas pagasta teritorijas 
plānojumā noteiktās prasības un aprobežojumus. 

Izpildīts 
12. 

Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācija 
(02.09.2008. Nr.6-
2/352/08) 2. Ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona plānojuma III daļā 

noteiktās Teritorijas plānojuma vadlīnijas 2006. – 
2026.gadam. 

Izpildīts 

1. Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti. 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
(09.09.2008. 
Nr.14/3036) 

2. Pamatojoties uz  likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 
17.pantu, ēku būvniecības vai labiekārtošanas daru laikā, 
atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām, darbi 
pārtraucami un par atradumiem nekavējoties jāziņo 
Inspekcijai. 

 

 

14. 

Liepājas rajona 
padome (22.09.2008. 
Nr.3-7/295) Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti.  

 

 

15. 

Lauku atbalsta 
dienests 
Dienvidkurzemes 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde (24.09.2008. 
6.2-14/5127) 

Sakas novada Sakas pagasta nekustamie īpašumi atrodas uz 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kur jāveic šīs 
zemes transformācija, tad nosacījumi un atzinumi par 
transformējamās zemes ietekmi uz piegulošajām platībām 
tiks izsniegti veicot šo zemes gabalu transformāciju par 
apbūves zemi. 

 

 

16. 

SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” 
(15.10.2008. 
Nr.Z/3907) 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti  
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10. INSTITŪCIJU SNIEGTIE NOSACĪJUMI 
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10.1. Liepājas reģionālā vides pārvalde 
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10.2. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 
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10.3. VZD Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa 
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10.4. AS „Sadales tīkls” Rietumu reģions 
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10.5. VUGD Liepājas brigāde 



Nekustamo īpašumu „Ābelītes”  un „Akmeņkaļi” detālplānojums., Izstrādātājs SIA „Westhaus”  73

10.6. SIA „Citrus Solutions” 
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10.7. Latvijas Valsts ceļi 
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10.8. LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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10.9. Latvijas Gāze 
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10.10. Latvijas vides un ģeoloģijas aģentūra 
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10.11. Meža dienests 
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 
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10.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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10.13. Liepājas rajona  padome. 
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10.14. Latvijas mobilais telefons. 
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10.15. Latvijas valsts meži. 
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10.16. PUBLIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS LAIKRAKSTĀ „LATVIJAS VĒSTNESIS” 
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11.  LĒMUMS PA DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
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12. DETĀLPLĀNOJUMA DARBA UZDEVUMS 
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13. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA 
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14. ZEMES ROBEŽU, SITUĀCIJAS UN APGRŪTINĀJUMU PLĀNI 
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V PIELIKUMI 



Nekustamo īpašumu „Ābelītes”  un „Akmeņkaļi” detālplānojums., Izstrādātājs SIA „Westhaus”  111

1. Līgums par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību Nr.3 
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2. SERTIFIKĀTS ARHITEKTA PRAKSEI 
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3. Meža apsaimniekošanas plāns 
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	1.3.4 Apbūves intensitāte – 8%;
	1.3.5 Minimālā brīvā teritorija – 80%;
	Brīvā teritorija - Zemes gabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst auto stāvvietas, baseinu, ceļu un citu ar cieto segumu iesegtu teritorijas platība. To raksturo brīvās teritorijas platība izteikta procentos no zemesgabala kopējās platības. Brīvo teritoriju (pagalma teritoriju) atļauts izmantot apstādījumu un labiekārtojuma ierīkošanai.

	1.3.6 Būvlaides
	Būvju novietojuma attālumu pret ielu un zemes gabala robežām nosaka būvlaides. 
	Būvlaides līnija ir zemesgabalam noteikta līnija, uz kuras var un no kurienes sākot zemesgabala dziļumā drīkst izvietot ēkas un būves:
	1.būvlaides līnija no valsts nozīmes autoceļa 60 m no ceļa ass
	2.būvlaides līnija no vietējās nozīmes koplietošanas ceļa savrupmāju apbūvei 10,0m;
	3. būvlaides līnija no vietējās nozīmes koplietošanas ceļa meža (viensētu) teritorijai 25,0m;
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	6. DP-5 AIZSARGJOSLU UN APGRŪTINĀJUMU PLĀNS
	1. ZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ĀBELĪTES” UN „AKMEŅKAĻI” DETĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBU PĀVILOSTAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM
	Darba izstrādes vadītājs, 
	Pāvilostas pagasta priekšsēdētājs:      U. Kristapsons
	2. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM
	3. AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKU INFORMĒŠANAS APLIECINĀJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
	4. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTIEM ATZINUMIEM.
	5. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI
	5.1. Liepājas reģionālā vides pārvalde
	5.2. VA „Sabiedrības veselības aģentūra”
	5.3. VZD Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa
	5.4. AS „Sadales tīkls” Rietumu reģions
	5.5. VUGD Liepājas brigāde
	5.6. SIA „Citrus Solutions”
	5.7. Latvijas Valsts ceļi
	5.8. LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
	5.9. Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
	5.10. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība

	6. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „LATVIJAS VĒSTNESIS”
	7. PUBLIKĀCIJA LAIKRAKSTĀ „KURZEMES VĀRDS”
	8. LĒMUMS DETĀLPLĀNOJUMA 1 REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
	9. Ziņojums par institūciju sniegtiem nosacījumiem
	AS „Sadales tīkls” Rietumu reģions 29.08.2008 Nr. 12-90
	1. paredzēt perspektīvo ēku un būvju elektroapgādei elektrisko slodžu centra vietu 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijai un elektrotīklu inženierkomunikāciju koridorud perspektīviem 0.4 kV un 20kV elektrotīkliem, ar iespēju A/S „Sadales tīkls” personālam brīvi piebraukt un tos apkalpot jebkuros gada un laika apstākļos
	2. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai atbilstu Ministru kabineta 28.12.2004 noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
	3. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās
	2.Izstrādājot projektu ievērot Latvijas valsts Likumu par Aizsargjoslām.
	3. Darbus sakaru komunikāciju aizsargjoslā plānot nepielietojot mehānismus.
	4. Sakaru pakalpojumu nodrošināšanai ieprojektēt iekšējos tīklus un pieslēgšanas vietu, paredzēt vietas sadales skapjiem ekspluatācijai ērti pieejamā vietā. Paredzēt vietu kabeļu kanalizācijai pa projektējamām vietām.
	5. Ja sakaru komunikācijas traucē, tām jāparedz izcelšana no darbu veikšanas zonas.
	6. 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas griezties Lattelecom ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi.
	1.Esošos un perspektīvos ceļus izbūvēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļūšanu visām esošām un perspektīvajām ēkām, būvēm atbilstoši LBN 201 – 07 6.sadaļas prasībām.
	2. Būves projektēt un būvēt ievērojot LBN 006 – 00 III.nodaļā noteiktās prasības.
	3. Ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi ierīkot atbilstoši LBN 222 – 99 un LBN 221- - 98 prasībām, ņemot vērā perspektīvo apbūves intensitāti un objektu ugunsbīstamību.
	4. Pirms uzsākt ēku un būvju projektēšanu no VUGD Liepājas brigādes rakstiskā veidā saņemt tehniskos noteikumus.
	Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti.
	1. Plānojumu izstrādāt saskaņā ar Likumu „Par autoceļiem” un „Aizsargjoslu likumu”, kā arī ievērojot pastāvošos Latvijas Valsts Standartus (LVS 77:2002 „Ceļa zīmes”, LVS 85:2005 „Ceļa apzīmējumi”, LVS  190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” (ceļu un ielu  šķērsprofilu parametru izvēle), LVS 190-3:1999 „ceļu vienlīmeņa mezgli”(uzbraukšanas redzamības brīvlauku ievērošana), kā arī projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasības.
	2. Plānojuma projektā atsevišķi izstrādāt paredzamo satiksmes organizācijas shēmu un projektēšanas gaitā saņemt saskaņojumu no VAS „LVC”skiču izstrādes stadijā.
	3. Ievērot  Ministru kabineta noteikumu Nr.505  (07.07.2008.) „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” prasības.
	4. plānojumā paredzēt pieslēgumu pie pieguļošā Valsts 1.šķiras autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa ievērot vienu no sekojošiem 2 nosacījumiem: a)paredzēt pieslēgumu izmantojot blakus esošos zemes gabalus un to eksistējošos pieslēgumus; b)sadarbībā ar blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem izstrādāt detālplānojumu, kurā būtu minēti esošo pieslēgumu nākotnes izmantošanas nosacījumi attiecībā uz citu zemes gabalu īpāsniekiem – un paredzēti a/c P111 paralēlie savācējceļi. Pieļaujams, ka detālplānojuma izstrādes gaitā var rasties nepieciešamība izvērtēt situāciju satiksmes drošības jomā arī ārpus zemes gabala faktiskajām robežām, tāpēc meklēt iespēju sadarbībai ar pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem vai datālplānojumu izstrādātājiem.
	5. Projektējot  pieslēgumu Valsts 1.šķiras autoceļam P111 – ievērot visas prasības, kuras satiksmes drošības jomā tehniskā projekta nosacījumos izvirza VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Šajā kontekstā aplūkojams Valsts autoceļa P111 posma pārbūves projekts, kas nolūkā uzlabot autoceļu lietotāju drošību maršrutā Ventspils-Grobiņa tiktu izstrādāts ārpus faktiskajām zemes gabala robežām. Ievērot, ka plānotie risinājumi nedrīkst būt pretrunā ar LVS prasībām.
	6. Informējam, ka daļa detālplānojuma teritorijas atrodas Valsts 1.šķiras autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa tiešā tuvumā un šajā gadījumā jāievēro, ka autoceļam šajā posmā nodalījuma josla ir 13,5 metri no ceļa ass, bet aizsargjosla – 60 metri no ceļa ass. Jaunu dzīvojamo apbūvi plānot ārpus autoceļa P111aizsargjoslas.
	7. Informējam, ka detālplānojumā ir jāparedz, ka Valsts autoceļa aizsargjoslā plānotā apbūve, komunikāciju izvietošana, ceļu un stāvlaukumu izbūve ir paredzama vienīgi saņemot saskaņojumu no VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
	8. Apbūvi pieļaujams plānot vienīgi tādā attālumā no ceļiem (ielām), kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm, atbilstoši MK noteikumu Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās” (13.07.2004.).
	9. Izvērtēt iespēju izstrādāt risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai, pamatojoties uz esošajiem transporta satiksmes izpētes datiem un plānotajām intensitātes prognozēm minētajā vietā.
	10. Detālplānojumu iesniegt saskaņošanai Kurzemes reģionā Liepājas nodaļā.
	1. paredzot apbūvi meža zemēs jāparedz plānotā meža zemes transformācijas iespējas atbilstoši noteiktajai likumdošanai
	2. Īpašuma „Ābelītes” teritorijā, Meža valsts reģistrā ir reģistrēta meža zeme 2.6 ha platībā, kurā 2001. Gadā veikta meža zemes inventarizācija 
	3. Īpašuma „Akmeņkaļi” teritorijā meža valsts reģistrā nav reģistrēta meža zeme.
	4. Plānojamie nekustamie īpašumi atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, līdz ar plānojot darbības šajā teritorijā jāņem vērā Aizsargjoslu likuma prasības
	Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti 
	Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nav nepieciešami.
	1. Detālplānojuma izstrādes procesā ievērot vietējās pašvaldības spēkā esošajā dokumentā – Sakas pagasta teritorijas plānojumā noteiktās prasības un aprobežojumus.
	2. Ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona plānojuma III daļā noteiktās Teritorijas plānojuma vadlīnijas 2006. – 2026.gadam.
	1. Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti.
	2. Pamatojoties uz  likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17.pantu, ēku būvniecības vai labiekārtošanas daru laikā, atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām, darbi pārtraucami un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai.
	Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti. 
	Sakas novada Sakas pagasta nekustamie īpašumi atrodas uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kur jāveic šīs zemes transformācija, tad nosacījumi un atzinumi par transformējamās zemes ietekmi uz piegulošajām platībām tiks izsniegti veicot šo zemes gabalu transformāciju par apbūves zemi.
	Nosacījumi detālplānojuma izstrādei netiek sniegti 
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