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I PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.1. IEVADS
Detālplānojums teritorijai starp Striķu ielu un Veides mežu, Saldū,
Saldus novadā (turpmāk tekstā – detālplānojums) izstrādāts saskaņā ar
Saldus novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.24,
13.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Striķu ielu un
Veides mežu, Saldū, Saldus novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Detālplānojuma nepieciešamību nosaka tehniskā projekta izstrāde lietus ūdens atvades sistēmas rekonstrukcija Veides mežam un tam
pieguļošajai teritorijai, lai rastu optimālāko risinājumu ūdens novadīšanas
sistēmas izveidei, mazinot plūdu draudu risku Saldus pilsētā.
Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, detalizēti nosakot
dzīvojamās apbūves izvietošanas priekšlikumus un apbūves rādītājus, kā arī
ielu un inženierkomunikāciju koridoru profilus, vadoties pēc Saldus novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums)
(sēdes prot. Nr.5, 10§), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un
ekoloģijas apstākļiem.
Izstrādes procesā ikvienam interesentam tiek nodrošināta iespēja
piedalīties detālplānojuma izstrādē.

1.2. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA
Detālplānojumā iekļautā teritorija atrodas Saldus novadā, Saldus
pilsētas D daļā starp Veides mežu un Striķu ielu, kā arī robežojas ar
Novadnieku pagastu. Detālplānojuma platība ir apmērām 13ha liela. (Skatīt
1.attēlu)

1.attēls. Situācijas plāns
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Detālplānojuma pamatā ir inženiertopogrāfiskais plāns, kas izstrādāts
2010.gada decembrī, LKS-TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā
ar mēroga precizitāti 1:500.
Saskaņā ar teritorijas plānojumu šai teritorijai plānotā (atļautā)
izmantošana galvenokārt ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM),
nelielu teritorijas daļu aizņem zaļumvietas (Z). Detālplānojums neparedz
mainīt esošos zemes izmantošanas veidus, bet definē noteikumus plānotajai
apbūvei un labiekārtojumam šajā teritorijā.
Hidroloģiskais risinājums lielākajā detālplānojuma teritorijā ir
neapmierinošs, teritorija ir mitra, applūdusi, aizaugusi ar krūmiem. Caur
detālplānojumā iekļauto teritoriju tek novadgrāvis, kurš ietek Melnajā dīķi.
Esošā reljefa dēļ grāvis ir pārplūdis un bieži pārplūst arī Melnais dīķis, daļēji
appludinot Saldus pilsētas īpašumus. Gar Striķu ielu jau ilgus gadus ir
privātmāju apbūve. Esošo inženierkomunikāciju pieslēgumi tiek risināti no
Striķu ielas. Detālplānojuma teritoriju šķērso 20 kilovoltu elektrolīnija.
Esošie zemes gabali salīdzinājumā ar pilsētas apbūves gabaliem pēc
platības ir lieli. Teritoriju veido apmēram 10 zemes vienības un teritorijas daļa
no Veides meža.

1.3. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Šī detālplānojuma mērķis ir detalizēti noteikt dzīvojamās apbūves
izvietošanas priekšlikumus un apbūves rādītājus, kā arī ielu un
inženierkomunikāciju koridoru profilus, vadoties pēc Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un grafiskās daļas (apstiprināti ar 2013.gada 25.aprīļa Saldus
novada domes sēdes lēmumu Nr.5, 10§), Latvijas Republikas
būvnormatīviem, vides un ekoloģijas apstākļiem.
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:







noteikt un precizēt transporta infrastruktūras risinājumus;
izvērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt zemes vienību sadalīšanu;
noteikt un precizēt transporta infrastruktūras risinājumus;
risināt lietus ūdens atvadi saskaņā ar būvprojektu „Veides meža lietus
ūdens atvades sistēmas rekonstrukcija Saldus pilsētā un Novadnieku
pagastā, Saldus novadā”;
izvērtēt esošās un plānotās inženiertehniskās infrastruktūras
nodrošinājuma atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un noteikt
plānoto inženierobjektu optimālo izvietojumu;
izstrādāt plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju,
nosakot perspektīvās apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo
risinājumu.
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1.4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI
1.4.1. VISPĀRĒJS APRAKSTS
Izstrādātais detālplānojums kā būtiskākās izmaiņas paredz Veides
ielas un inženierkomunikāciju koridoru noteikšana, zemes vienību sadalīšana
mazākos apbūves gabalos, ka arī nodrošina piekļūšanu - piebrauktuves
detālplānojuma teritorijā iekļautajiem un jaunizveidotajiem zemesgabaliem.
Esošais pilsētas ielu tīkls tiek papildināts, pagarinot Veides ielu līdz ceļam
Novadnieku pagastā. Iespējams, nākotnē, pie pilsētas robežas
paplašināšanas, kā arī iekļaujot šo ceļu pilsētas robežās, noteikt tam pilsētas
ielas statusu ar sarkanajām līnijām un būvlaidi 6m.
Detālplānojuma risinājumi konceptuāli izstrādāti saskaņā ar iepriekš
izstrādāto detālplānojumu Veides ielai un tai pieguļošajai teritorijai, Saldū un
apstiprināti kā sasitošie noteikumi Nr.19 (2011.gada 20.oktobra Saldus
novada domes sēdes lēm.Nr.13, 7§) „Detālplānojuma Veides ielai un tai
pieguļošai teritorijai, Saldū, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumu
grafiskā daļa”. Detālplānojuma risinājumus būtiski ietekmē esošā novadgrāvja
un segtā lietus kolektora izbūve īpašumos.
Detālplānojuma un tā sastāvā esošie apbūves noteikumi nosaka ēku
stāvu skaitu, kā arī maksimālās apbūves blīvuma un intensitātes rādītājus.
Plānotais Veides ielas pagarinājums dos iespēju zemes gabalu īpašniekiem
savus īpašumus sadalīt mazākos un apbūvēt.

1.4.2. TRANSPORTS UN BRAUKTUVES
Atbilstoši pilsētbūvnieciskajai koncepcijai detālplānojums risina gājēju
un transporta kustības shēmu, paredzot arī līnijbūvju izbūves teritorijas ielām
un gājēju celiņiem.
Esošais ielu tīkls netiek mainīts. 2011.gadā izstrādātajā detālplānojumā
Veides ielai un tai pieguļošajai teritorijai Saldū projektētā Veides iela nobeigta
ar apgriešanās laukumu. Šis detālplānojums paredz turpināt Veides ielu līdz
pašvaldības ceļam Novadnieku pagastā.
Veides ielai noteiktas sarkanās līnijas – platums starp sarkanajām
līnijām 17.5m. Ielas šķērsprofilu veido: 6m plata brauktuve, 1.5m plata ietve
vienā ielas pusē, zaļā zona un grāvis. Gar gājēju ietves malu paredzēts
izvietot ielu apgaismojuma laternas.
No Veides ielas tiek nodrošināta piekļūšana detālplānojuma teritorijā
iekļautajiem un jaunizveidotajiem zemesgabaliem. Lai piekļūtu pie dažiem
īpašumiem no Veides ielas tiek projektēti atzari – attālums starp sarkanajām
līnijām 11m, brauktuves platums ir 5m.
Iela jāizbūvē ar asfalta vai bruģakmens segumu un ietves ar
bruģakmens segumu.
Gar ielas abām pusēm tiek veidota grāvju sistēma, kas pieslēdzas pie
esošajiem grāvjiem.
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1.4.3. APBŪVE
Detālplānojums paredz jaunus apbūves gabalus, kas nākotnē varētu
veicināt blīvāku apbūvi šajā Saldus pilsētas daļā. Esošā apbūve gar Striķu
ielu netiek mainīta. Plānotā apbūve būtiski neizmainīs esošo pilsētas
kompozīciju attiecīgajā Saldus pilsētas daļā - līdzīgi kā jau esošajai apbūvei
gar Striķu ielu tā arī plānotā apbūve jaunizveidotajās zemes vienībās pārējā
teritorijā paredzēta savrupmāju un 2-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Perspektīvā apbūve plānota 1-2 stāvi. Maksimālais apbūves blīvums 20%.
Gar jaunizveidoto Veides ielu tiek noteika būvlaide 6m, no ielas sarkanās
līnijas.
1.4.4. TERITORIJAS INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE
Pazemes komunikāciju plāns izstrādāts Veides ielai, Saldus pilsētā
veidojot pieslēgumus piegulošajiem zemes gabaliem. Pazemes komunikāciju
izvietojums paredzēts, ņemot par pamatu esošo pazemes komunikāciju
izvietojumu un to diametrus.
Plānots izvietot inženierkomunikācijas ielu sarkanajās līnijās.
Plānojums risina pilsētas ūdensvada, kanalizācijas, gāzes vada, sakaru
kanalizācijas un elektrotīkla pieslēgumu katram zemesgabalam atsevišķi.
Katram patērētājam atsevišķi paredzēt gāzes spiediena regulēšanas –
uzskaites iekārtas novietni uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no
ielas sarkano līniju zonas. Gar Veides ielu paredzēts ielu apgaismojums.
Visā teritorijā kopumā tiek risināta lietus ūdens novadīšana. Lietus
ūdens novadīšana risināta konsultējoties ar sertificētu hidromelioratīvās
projektēšanas speciālistu un saskaņā ar SIA „Meko V” tehnisko projektu
lietus ūdens atvades sistēmas rekonstrukcijai Veides mežam un tam
pieguļošajai teritorijai (Striķu ielas apbūves virzienā) Saldus pilsētā un
Novadnieku pagastā. Detālplānojuma teritorijā pamatā tiek veidota vaļējā
grāvju sistēma - gar ielu un pa īpašumu robežām. Tikai atsevišķos posmos
plānoti segtie vadi, lai pēc iespējas mazāk apgrūtinātu īpašumus. Vietās, kur
jaunā grāvja trasējums atšķirsies no esoša novadgrāvja, tas tiks aizbērts.
Būvdarbu laikā atlikušo grunti, ja iespējams, izlīdzināt plānojuma
teritorijas esošajā gravā.
Komunikāciju pieslēgumi tiek risināti saskaņā ar Saldus novada domes
saistošiem noteikumiem Nr.19 „Detālplānojuma Veides ielai un tai pieguļošai
teritorijai, Saldū, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumu grafiskā daļa”.
Inženiertehniskās apgādes tīkli izstrādāti ievērojot normatīvos aktus.
1.4.5. AIZSARGJOLAS UN LIETOŠANAS TIESĪBU APGRŪTINĀJUMI
Aizsargjoslas detālplānojumā teritorijā noteiktas saskaņā ar
Aizsargjoslu likumu. Esošās aizsargjoslas noteiktas grafiski, plānotās
aizsargjoslas grafiski nosakāmas, izstrādājot objekta izpildshēmas.
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Detālplānojuma teritorijā noteiktas šādas aizsargjoslas:
-

Gar elektriskajiem tīkliem;

-

Pašvaldības autoceļa

-

Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla

-

Servitūta ceļš

-

Ielu sarkanā līnija
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1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei saskaņā ar
detālplānojumu teritorijai starp Striķu ielu un Veides mežu, Saldū, Saldus novadā
(turpmāk – detālplānojums), nodrošinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju,
lietotāju, nomnieku un vides interešu tiesisku līdzsvarotību.
2. Šie Teritorijas izmantošana apbūves noteikumi darbojas detālplānojumā
iekļautajai teritorijai starp Striķu ielu un Veides mežu, Saldū, Saldus novadā.
Turpmāk tekstā lietots saīsinājums „Noteikumi”.
3. Noteikumos lietoti šādi termini:
3.1. apbūve – teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju,
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums;
3.2. apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un
apjomu noteiktā teritorijā (piemēram, kvartālā vai zemes vienībā);
3.3. apstādījumi – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram,
parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi);
3.4. būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esoša apbūve, ja attiecīgā kvartāla
robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas.
3.5. galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs
funkcionālajā zonā;
3.6. funkcionālā zona – teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai noteikti
atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri;
3.7. inženiertehniskā teritorijas sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu
komplekss, ko veic, lai noteiktā teritorijā būtu tehniski iespējams veikt
būvniecību;
3.8. izmantošanas veids – teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības,
būvju un zemes izmantošanas kopums, kas noteikts detālplānojumā;
3.9. papildizmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots
funkcionālajā zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo
vai veicina;
3.10. publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas,
laukumi, parki, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma
piederības;
3.11.mazstāvu apbūve – apbūve, kurā virszemes stāvu skaits nepārsniedz trīs
stāvus.
3.12.vides pieejamība – iespēja jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un
fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši
būves vai telpas funkcijai.

2.

Prasības visu teritoriju plānošanai un izmantošanai

4. Visās teritorijās atļautā izmantošana:
4.1. atļauts izmantot zemi un būves, izvietot apbūvi atbilstoši attiecīgajā teritorijā
plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
4.2. brauktuves un piebrauktuves izbūve;
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4.3. teritorijas labiekārtojums;
4.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;
4.5. esošo ceļu rekonstrukcija un jaunu ceļu izbūve;
4.6. transportlīdzekļu stāvlaukumu izbūve;
4.7. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas
sistēmu izbūve.
4.8. dīķu ierīkošanai bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja dīķa virsmas laukums
nepārsniedz 0,1 ha, teritorijas labiekārtošanas, ugunsdzēsības u.c.
vajadzībām;
4.9. ģimenes dārziņu (mazdārziņu) ierīkošana un uzturēšana
Visās teritorijās aizliegtā izmantošana:
5.1. notekūdeņu, ateju un vircu bedru satura iepludināšana vaļējās
ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana
gruntī, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
5.2. novietot, savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes
līdzekļus;
5.3. vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, krāmus, lupatas,
metāllūžņus un būvgružus, piesārņotas gruntis un tml.;
5.4. Aizliegts ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;
5.5. virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā;
5.6. izmantot jebkādus ceļojuma treilerus un vagoniņus kā pastāvīgas
dzīvojamās telpas;
Vides un publiskās infrastruktūras plānošanā, arhitektūras projektu izstrādē un
ieviešanā izmanto universālā dizaina risinājumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi ar
vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem.
Stājoties spēkā jaunam pašvaldības detālplānojuma var turpināt likumīgi uzsākto
teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu teritorijas izmantošanu veic atbilstoši
spēkā esošajam pašvaldības detālplānojumam.
Vidi plāno un veido atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos vietējā
ģeodēziskā tīkla ierīkošanas un uzturēšanas jomā.
Apstādījumu izveide atļauta visās funkcionālajās zonās, izņemot transporta
infrastruktūras teritorijā.

3. Jaunu zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana
10. Jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība noteikta savrupmāju apbūves teritorijā.
11. Prasības par zemes vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja:
11.1. zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai;
11.2. jaunā zemes vienība tiek veidota, apvienojot vairākas mazākas zemes vienības.
12. Veidojot jaunas zemes vienības, nodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa.
13. Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus,
piebrauktuves, izņemot gadījumus, ja tiek izstrādāts līdzvērtīgs alternatīvs risinājums.
14. Jaunu zemes vienību var veidot, sadalot vai apvienojot zemes vienību, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem Noteikumiem un zemes ierīcības projektu.
15. Veidot jaunas zemes vienības konkrētam zemes lietojumam un jaunas adreses apstiprināt vai
esošās pārdēvēt var tikai ar Saldus novada domes vai tās pilnvarotas institūcijas lēmumu.
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16. Nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu, zemes robežu pārkārtošanu, piebraucamo ceļu
servitūtu, inženierkomunikāciju koridoru noteikšanu un citādu robežu korekciju atļauts veikt tikai
tādiem nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā.
17. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību apbūvei:
17.1. kurai ir nodrošināta piekļūšana no brauktuves, atbilstoši šo Noteikumu atbilstošo punktu
prasībām un zemes vienības ceļa vai ielas robeža nav mazāka par 15 metriem;
17.2. kas sadalīšanas rezultātā veido novada teritorijai raksturīgu zemes vienības konfigurāciju un
lielumu, kā arī tajā iespējams realizēt plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu un detālplānojumu, neveidojot starpgabalus;
18. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:
18.1. ja to neakceptē visi kopīpašnieki;
18.2. ja nav iespējams reāli, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sadalīt kopīpašumā
esošās būves;
18.3. ja zemes vienības sadalīšanas rezultātā no jauna izveidotajās zemes vienībās netiek
ievērotas noteiktās, atļautās zemes vienības minimālās platības, apbūves rādītāji (apbūves
blīvums, apbūves intensitāte, brīvā zaļumu teritorija) un citas šo Noteikumu prasības;
18.4. ja jebkuras zemes vienības forma sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā neatbilst apkārtējās
teritorijas zemes vienību struktūrai un formai (vēsturiskajai un pašreizējai);
18.5. kura plānotās zemes vienības robežas novietotas tuvāk par 4 metriem no ēkām;
18.6. ja sadalīšanas rezultātā jaunās zemes vienības būs mazākas par pieļaujamo.
19. Zemes īpašnieks nedrīkst mainīt zemes vienības robežas bez ēkas īpašnieka piekrišanas, ja ēkas
īpašniekiem ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība ir reģistrēta zemesgrāmatā.
20. Zemes vienības sadalīšanas vai apvienošanas atļaujas saņemšanas kārtība:
20.1. Zemes vienības, kas reģistrēts zemesgrāmatā, sadalīšanu vai apvienošanu ierosina tās
īpašnieks vai kopīpašnieki, iesniedzot Saldus novada pašvaldībai adresētu iesniegumu.
20.2. Lai izstrādātu zemes ierīcības projektu, pašvaldībā jāsaņem projekta izstrādes nosacījumi, kur
nosaka:
20.2.1. projekta sastāvu un vispārējās prasības tā noformēšanai;
20.2.2. valsts un pašvaldības institūcijas, ar kurām skaņojami projekta risinājumi;
20.2.3. īpašas prasības projekta risinājumu detalizācijai.
20.3. Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu
prasībām, sertificēta persona zemes ierīcības darbu veikšanai izstrādā zemes ierīcības
projektu, nosakot zemes vienības sadalīšanas, apvienošanas vai veidošanas iespējas. Zemes
vienības sadalījuma vai apvienojuma zemes ierīcības projekts tiek apstiprināts normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.

4. Funkcionālā zonējuma noteikšana
4.1. Funkcionālo zonu iedalījums un noteikšana
21. Detālplānojumā nosaka funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās
funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus.
22. Funkcionālās zonas un to apzīmējumi:
22.1. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
22.2. dabas un apstādījumu teritorija (DA);
22.3. transporta infrastruktūras teritorija (TR);
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4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
23. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), kur galvenā izmantošana ir dzīvojamā mājas,
vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu mājas, bet palīgizmantošana – citas šajā teritorijā atļautās
izmantošanas.
24. Galvenā izmantošana – savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve
līdz diviem stāviem.
25. Papildizmantošana:
25.1. tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve;
25.2. biroju ēku apbūve;
25.3. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;
25.4. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
25.5. veselības aizsardzības iestāžu apbūve;
25.6. sporta un atpūtas būvju apbūve
26. Šajā teritorijā tiek pieļauti šādi apbūves rādītāji:
26.1. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums - 20%;
26.2. Zemes vienības minimālā brīvā zaļumu teritorija – 40%;
26.3. Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte – 60%.
26.4. No jauna būvēta ēka nedrīkst atrasties tuvāk kā 4 metrus no zemes vienības robežām.
26.5. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 900m2.
26.6. Savrupmājas būvniecība pieļaujama tikai uz esošas vai jaunizveidotas zemes vienības, kuras
minimālā platība ir 900m2.
26.7. Maksimālais stāvu skaits visai apbūvei teritorijā – 2 stāvi un jumta izbūve.
27. Mazstāvu dzīvojamās apbūves zemes vienībā 10% no zemes vienības laukuma jāparedz
dekoratīvo krūmu, koku, tai skaitā augļu koku, stādījumi
28. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā aizliegts:
28.1. veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus
iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību (pastiprināti trokšņi,
smakas u.tml.);
28.2. izvietot noliktavas, ražotnes un palīgizmantošanas, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un
sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie
izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu
koncentrāciju.
29. Maksimālais autostāvvietu skaits:
29.1. savrupmāju apbūvē – 3 autostāvvietas, bet, paredzot vienā zemes vienībā vairāk par 3
pastāvīgām autostāvvietām, jāievēro atklāto autostāvvietu izvietošanas noteikumi atbilstoši šo
Noteikumu 3.13.apakšnodaļas „Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai” prasībām;
29.2. vienstāva un divstāvu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, rindu mājai, tirdzniecības,
ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu telpām, birojam, ārstniecības un veselības aprūpes
iestādei, atklātajam sporta laukumam un sporta zālei atbilstoši šo Noteikumu
3.13.apakšnodaļas „Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai” prasībām.
29.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībā pielietojami tikai individuāli izstrādāti dzīvojamo ēku
projekti. Ēku arhitektoniskajam veidolam un pielietojamiem būvmateriāliem ir jābūt
atbilstošiem apkārtējai videi.
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4.3. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
30. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu
transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī teritorijas attīstībai
nepieciešamo inženiertehnisko apgādi.
31. Transporta infrastruktūras teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir:
31.1. inženiertehniskā infrastruktūra;
31.2. transporta lineārā infrastruktūra;
31.3. atkritumu saimniecība
32. Citi noteikumi:
32.1. Ja tiek veikta esošu ēku rekonstrukcija vai jaunu ēku būvniecība uz zemes vienības, kas
robežojas ar brauktuvi, kurā izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācijas tīkli, tad obligāti
jāizbūvē pieslēgums šīm inženierkomunikācijām.
32.2. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvadu kabeļu vai vadu vilkšana pār brauktuvēm un starp ēkām, kā
arī to izvietošana uz ēku galvenajām fasādēm.
32.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas, kompaktos transformatoru punktus 20/0,4 kV, izvietot ielu
sarkano līniju robežās.
32.4. Nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā.
Izbūvējot jaunus sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklus, vai rekonstruējot
esošos, virszemes, lietus un gruntsūdeņu savākšana jānodala no sadzīves kanalizācijas
sistēmas.
32.5. Ja jaunbūvējamu vai rekonstruējamu objektu nepieciešamās jaudas nodrošināšanai vajadzīga
jaunu transformatoru apakšstaciju uzstādīšana, tās novieto ielu sarkano līniju robežās. Ja
tehniski nav iespējams uzstādīt transformatoru apakšstaciju ielu sarkano līniju robežās, tad to
novieto zemes vienībā, ēkā vai būvē, ja tiek ievērotas normatīvo aktu prasības šādu objektu
būvniecībai, tam piekrīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kā arī iespējams nodrošināt brīvu
pieeju transformatoru apakšstacijai tās apkalpojošam dienestam.
32.6. Jaunu elektronisko sakaru komunikāciju objektu (stabi, masti, torņi, konteineri, taksofonu
kabīnes) uzstādīšanai konkrētā vietā ir jāsaņem pašvaldības atļauja.
32.7. Tehnisko iekārtu precīza novietne (sadales, uzskaites skapju, vadu un kabeļu u.tml.)
saskaņojama ar katru konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.

4.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
33. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas,
sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji
pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
34. Dabas un apstādījumu teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir:
34.1. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma);
34.2. sakņu un augļu dārzu ierīkošana;
34.3. labiekārtota publiskā ārtelpa, publisku laukumu izbūve un labiekārtošana, gājēju kustības
infrastruktūras ierīkošana, apstādījumu ierīkošana.

5. Transporta infrastruktūras plānošana
5.1.

Vispārīgās prasības transporta tīkla plānošanai

35. Veidojot jaunas vai paplašinot esošās apbūves teritorijas, ielu un ceļu pieslēgumus galvenokārt
paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem.

14

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

36. Plānotajiem ceļiem blīvas apbūves teritorijās maksimāli pieļaujamais strupceļa garums ir 150 m. Ja
strupceļa garums pārsniedz 50 m, ierīko apgriešanās laukumu. Apgriešanās laukumu parametrus
nosaka tādā apmērā, lai tiktu nodrošināta glābšanas un tehniskās palīdzības autotransporta
netraucēta apgriešanās.
37. Jebkuras inženierbūves būvniecība ir pieļaujama tikai saskaņā ar būvprojektu, kas saskaņots un
akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
38. Projektētai ielai noteikts attālums starp sarkanajām līnijām 17.5m un Veides ielu atzariem attālums
starp sarkanajām līnijām - 11m (Pielikums Nr.1)

5.2.

Ielu pievienojumi (pieslēgumi)

40. Ielu tīklu plāno tā, lai tas iekļautos Saldus pilsētas kopējā ielu tīklā un nodrošinātu optimālas
piekļūšanas iespējas katrai esošai un plānotai zemes vienībai.
41. Brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos pieļaujami ne mazāki par 5 metriem.
42. Brauktuvju noapaļojumu rādiusus pie ceļu krustojumiem, kā arī pieslēgumos pie autoceļiem
projektē, ievērojot normatīvo aktu prasības satiksmes jomā.
43. Pēc inženierkomunikāciju izbūves un ceļu rekonstrukcijas brauktuvēm un ietvēm jābūt ar asfalta vai
bruģakmens segumu.
44. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem pašvaldības atļauja.
45. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzM) drīkst ierīkot tikai vienu iebrauktuvi, ja zemes
vienības ielas frontes garums nepārsniedz 50 metru garumu.

5.3.

Ietves un gājēju celiņi

46. Projektējot un izbūvējot ietves, ievēro vides pieejamības prasības.
47. Ietves un gājēju ceļus plāno iespējami attālināti no ceļu brauktuvēm, lai pasargātu gājējus no
transportlīdzekļu radītā piesārņojuma.
48. No jauna izbūvējamām ietvēm jābūt vismaz 1,5 metru platām.

6. Vispārīgās prasības apbūvei
6.1.

Apbūves parametri

49. Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība pret zemes
vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina, izmantojot šādu
formulu:

A – apbūves blīvums (procentos);
L – visu ēku apbūves laukumu summa (m2);
Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2).
50. Ja zemes vienībā ietilpst arī ūdensobjekti vai to daļas, apbūves blīvumu aprēķina attiecībā pret
visas zemes vienības platību.
51. Apbūves intensitāte ir ēku virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemes vienības platību
attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina, izmantojot šādu formulu:
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I – apbūves intensitāte (procentos);
S – visu ēku virszemes stāvu platību summa (m2);
Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2).
52. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B – brīvā zaļā teritorija (m2);
Z – zemes vienības platība (m2);
L1 – visu ēku apbūves laukumu summa (m2);
L2 – piebraucamo ceļu aizņemtā platība (m2);
L3 – autostāvvietu aizņemtā platība (m2).
53. Brīvo zaļo teritoriju raksturo brīvās zaļās teritorijas rādītājs. To nosaka procentos kā brīvās zaļās
teritorijas attiecību pret visu apbūvēto teritoriju summu un aprēķina, izmantojot šādu formulu:

b – brīvās zaļās teritorijas rādītājs (procentos);
B – brīvā zaļā teritorija (m2);
Z – zemes vienības platība (m2).
54. Apbūves augstumu nosaka pēc virszemes stāvu skaita. Plānojumā iekļautajā teritorijā maksimālais
stāvu skaits ir 2 stāvi.
55. Zemes vienības vai ēkas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir pie būves ceļa fasādes piestiprināt
karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.
56. Žogi un prettrokšņa ekrāni:
56.1. Žogs ir būve, un tā novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo Būvvaldē. Brauktuves
puses žogiem jāizgatavo žoga skice, kuras sastāvā iekļauj, aktuālu topogrāfisko plānu,
īpašumu apliecinošus dokumentus, paskaidrojuma rakstu, žoga izvietojuma plānu un žoga
vizuālo risinājumu.
56.2. Žogi uz robežas ar pierobežniekiem jāceļ un jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad
katras zemes vienības īpašniekam jāceļ un jāuztur tā žoga puse, kas, stāvot uz zemes gabala
ar seju pret brauktuvi, piekļaujas no labās puses.
56.3. Žoga vārti nedrīkst būt verami uz ceļa brauktuves pusi, ja tie šķērso ceļa brauktuves daļu vai
visā tās platumā.
57. Apbūvei paredzētās zemes vienības drīkst iežogot atbilstoši šiem Noteikumiem pa zemes gabalu
robežām, ņemot vērā papildus nosacījumus:
57.1. ceļa pusē pa ielas sarkano līniju;
57.2. zemes vienībām pie ceļu krustojumiem pa redzamības trīsstūriem;
57.3. žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju un transporta kustību;
57.4. pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām;
57.5. minimālais rādītājs žogu caurredzamībai netiek noteikts.
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57.6. žogiem dzīvojamās apbūves teritorijās gar ceļa brauktuvi ir jābūt ne augstākiem par 1,6
metriem. Robežžogus starp īpašumiem atļauts izbūvēt līdz 1,8 metriem. Ja kaimiņi par žogu
veidu un augstumu nevar vienoties, Būvvalde apspriež abu priekšlikumus un izlemj, kādu
žogu būvēt. Šis Būvvaldes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. Atsevišķos gadījumos ir
pieļaujama arī dubultžogu izbūve;
57.7. žogu „sadures” vietās zemes vienību robežpunktos iekškvartālā žoga 0.00 atzīme jānosaka
pierobežniekiem savstarpēji vienojoties;
57.8. žogiem izmantot vertikālu un horizontālu koka dēlīšu pildījumu starp betona vai metāla
stabiem augšpusē paredzot nosegdēli. Gala apdarē izmantot brūna toņa lazūrbeici.
57.9. Žogu stilistika:
57.9.1. žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku;
57.9.2. nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos;
57.9.3. aizliegti dzeloņdrāšu žogi, kā arī šī materiāla pielietošana žogos;
57.9.4. aizliegta metāla lokšņu aizpildījuma žogi gar ielas pusi. Pinuma žogs atļauts
vienlaicīgi ar stādījumu ierīkošanu, to pielietošanas iespēju nosaka Būvvaldes galvenais
arhitekts.
58. Fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm ir šādas prasības:
58.1. Katram ēkas īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam jāuztur kārtībā ēkas fasāde,
ūdens notekcaurules, renes, sniega barjeras un jumts.
58.2. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz pierobežnieku zemes vienībām. Jānovērš iespēja
ledus un sniega kupenu krišanai uz ietves un ielas braucamās daļas.
58.3. Jauniem jumtiem un seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta
materiālus. Veicot ēkas rekonstrukciju, ir jāparedz, ka rekonstrukcijas ietvaros tiek veikta
azbestu saturošo jumta segumu nomaiņa. Jumta nomaiņa veicama saskaņā ar Būvvaldē
saskaņotu fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti. Nav pieļaujama jumta
seguma daļēja nomaiņa.
58.4. Nav atļauta dūmvadu, kas saistīti ar alternatīvajām apkures sistēmām, kā arī ventilācijas
cauruļvadu izvadīšana un kondicionieru uzstādīšana ēkas fasādē pret brauktuvi.
58.5. Nav atļauta patvaļīga fasāžu krāsošana, durvju, logu un jumta seguma nomaiņa. Ēkas
fasādes siltināšana, krāsošana, logu un jumta seguma nomaiņa tiek veikta ar ēkas fasādes
vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti. Nav pieļaujama ēkas fasāžu fragmentāra
krāsošana.

6.2.

Būvju augstums, stāvu skaits

59. Būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē. Mainīgos reljefa
apstākļos augstumu nosaka atbilstoši konkrētajai situācijai.
60. Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm (piemēram,
virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru objektiem, vējrādītājiem
vai zibens novadītājiem.
61. Maksimālais stāvu skaits visai apbūvei teritorijā – 2 stāvi.
62. Maksimālais apbūves augstums – 12 metri līdz jumta korei vai 10 metri līdz dzegas, parapeta
virsmalai vai jumta malai.
63. Nevienā mājas punktā maksimālais ēku un būvju augstums nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5)
attāluma starp šī punkta vertikālo projekciju uz zemes un robežu ar pierobežnieku zemes vienību.
64. Ja ēka vai būve izvietota 4 metru no pierobežnieku zemes vienības robežām, tad tā jumta vai ēkas
sienas jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 6 metrus.
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6.3.

Pagalmi

65. Katrai zemes vienībai vai ēkai uz tās ir pagalms vai pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms,
ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms). Ja ārējais sānpagalms robežojas ar ceļu, uz to attiecas
tādi paši noteikumi kā uz priekšpagalmu.
66. Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka šo Noteikumu noteiktie attālumi no zemes
vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daļu no jebkāda prasītā priekšpagalma nedrīkst
aizņemt kāda ēka vai tās daļa, izņemot:
66.1. funkcionāli un dekoratīvi būvelementi, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas
strūklakas, skulptūras un žogi;
66.2. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām
un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 metriem uz āru no sienas;
66.3. arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes un pilastri,
kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5 metri uz āru no sienas;
66.4. Zemes vienības īpašniekam pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi. Pagalmiem jābūt līdzeniem,
lai tur nevarētu sakrāties ūdens.
67. Priekšpagalmā vai, stūra zemes vienības gadījumā, ārējā sānpagalmā, nav atļauta atklāta
ārpustelpu uzglabāšana.
68. Būvmateriālu atklāta ārpustelpu uzglabāšana priekšpagalmā vai, stūra zemes vienības gadījumā,
ārējā sānpagalmā atļauta tikai būvlaukumā, pēc būvprojekta akcepta Būvvaldē.

6.4.

Būvlaides

69. Detālplānojuma teritorijā būvlaidi nosaka kā minimālo attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei
zemes vienībā.
70. Apbūves teritorijā starp būvlaidi un ielu sarkano līniju minimālais attālums ir 6m.

6.5.

Apbūves atbilstība zemes vienības robežām

71. Attālumi starp ēkām un būvēm jāprojektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot ugunsdrošības,
insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.
72. Projektējot būvju savstarpējo novietojumu jāievēro Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr.
866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasības par
ugunsdrošības attālumiem kontekstā ar atbilstošiem konstruktīvajiem risinājumiem.
73. Brauktuvei tuvāk novieto galveno ēku. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības
dziļumā.
74. Zemes vienības reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūve jāparedz tā, lai lietus ūdeņi netecētu
uz pierobežnieku zemes vienībām kā virszemes notece.
75. Būvju novietojumu pret brauktuvi nosaka būvlaide.
76. Dzīvojamās ēkas ar logiem fasādē nedrīkst novietot tuvāk par 4 metriem no kaimiņu zemes
vienības robežas, ja kaimiņu zemes vienību īpašnieki nav noslēguši rakstisku vienošanos par šī
attāluma samazināšanu, kas turklāt atbilstu arī ugunsdrošības normām.
77. Saimniecības būves un palīgēkas var izvietot mazākā attālumā kā 1 metrs no kaimiņu zemes
vienības robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku
un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī, ja ir saņemta attiecīgā kaimiņu zemes vienības
īpašnieka rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz tehniskā projekta
ģenplāna lapas.
78. Nevienas ēkas vai citas būves neviena daļa ne uz vienas zemes vienības nedrīkst projicēties ārpus
zemes vienības robežas, izņemot, ja būve ir žogs starp zemes vienībām un/vai kaimiņu zemes
vienības īpašnieks piekrīt mainīt zemes vienības robežu pa vertikāli.

18

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

6.6.

Redzamības brīvlauki

79. Lai nodrošinātu labu pārredzamību un satiksmes drošību, zemes vienībās pie ceļu krustojumiem
ievēro redzamības brīvlaukus.
80. Zemes vienības daļā, ko veido redzamības brīvlauki, aizliegts izvietot būves, tai skaitā žogus,
paviljonus, kioskus, stendus, reklāmas objektus, kā arī ierīkot stādījumus, kas ir augstāki par 0,8m.

6.7.

Attālumi starp būvēm

81. Pieļaujamos minimālos attālumus starp būvēm nosaka, ievērojot ugunsdrošības prasības, kā arī:
81.1. ņemot vērā normatīvo aktu prasības insolācijas jomā;
81.2. nodrošinot netraucētas piekļūšanas iespējas operatīvo dienestu transportam, tai skaitā
ugunsdzēsības tehnikai.

7. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
82. Projektējot un būvējot inženierkomunikācijas, jāievēro 28.12.2004. Ministru kabineta noteikumos
Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”
noteiktie minimālie horizontālie attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm un objektiem,
savstarpējie attālumi starp inženierkomunikācijām, kā arī Aizsargjoslu likumā noteiktās
ekspluatācijas aizsargjoslas un to minimālie attālumi.
83. Jaunas maģistrālās inženierkomunikācijas būvējamas ielu sarkanajās līnijās vai aizsargjoslu
robežās. Īpašos izņēmuma gadījumos, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots, un ja nav citas
pieņemamas alternatīvas, saņemot attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, pieļaujams
tās izbūvēt, šķērsojot citu nekustamo īpašumu. Šajos gadījumos līdz tehniskā projekta
akceptēšanai noformējams un tehniskā projekta dokumentācijai pievienojams darījuma dokuments
par būvniecības darbu saskaņošanu un apgrūtinājuma nodibināšanu ar tā reģistrāciju
zemesgrāmatā.
84. Inženierkomunikāciju īpašnieks nodrošina plānveidīgu maģistrālo tīklu izbūvi ielu sarkano līniju
robežās, pievadot komunikāciju pieslēgumu atzarus līdz zemes vienības robežām. Nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina pieslēguma izbūvi no zemes vienības robežas līdz katrai
izmantošanas vietai/patērētājam zemes vienībā, t.sk. esošajās ēkās/būvēs. Ja
inženierkomunikāciju īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt pieslēgumu atzaru izbūvi
līdz zemes vienības robežām, lēmumu par atļaujas izsniegšanu nekustamo īpašumu īpašniekiem
inženierkomunikāciju būvniecībai pieņem inženierkomunikāciju īpašnieks un Būvvalde, būvniecību
saskaņojot ar Saldus novada pašvaldību.
85. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves
seguma atjaunošana.
86. Ja tiek veikta esošo ēku rekonstrukcija vai jaunu ēku būvniecība uz zemes vienības, kas robežojas
ar ielu, kurā ir izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācijas tīkli, tad obligāti jāizbūvē pieslēgums
šīm inženierkomunikācijām.
87. Maģistrālo inženierkomunikāciju pārbūvi ārpus nekustamā īpašuma vai to pārvietošanu uz citu vietu
nekustamā īpašuma robežās, ja to pieprasa nekustamā īpašuma īpašnieks, un ja tas ir tehniski
iespējams, veic par ierosinātāja finansiālajiem līdzekļiem.
88. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, jādemontē nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas,
pārbūves darbu pasūtītājam par saviem finansiālajiem līdzekļiem jāveic teritorijas sakārtošana, kā
arī ceļu, ielu un laukumu segumu atjaunošana.
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7.1.

Ūdensapgāde

89. Plānojums paredz centralizētu un nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi.
90. Ja centralizētās ūdensapgādes sistēmas būvniecība paredzēta vēlāk, nekā tiek plānots būvēt ēkas
un būves, pieļaujama lokālu ūdensapgādes urbumu ierīkošana, kā arī grodu vai iedzīto aku ierīkošana.
Grodu, iedzīto vai urbto aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to
konstruktīvajam risinājumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām un šādiem nosacījumiem:
90.1. darbībām, kas saistītas ar dziļurbumu izmantošanu un ierīkošanu, nepieciešams saņemt
reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus - Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides
pārvalde veic ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un pēc tam izsniedz tehniskos noteikumus
ūdens ieguves urbumiem, kas dziļāki par 250 metriem;
90.2.urbto aku ierīkošanu atļauts veikt tikai atbilstoši licencētām uzņēmējsabiedrībām;
90.3.aku konstrukcijai jāatbilst šādām prasībām: to augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8 metri
virs zemes līmeņa. Apkārt grodu un cauruļveida akām 1–2 metru platā joslā jāparedz betona
vai bruģējuma apmale ar slīpumu ne mazāku kā 0,005 m/m no akas. Ap akām jāizveido māla
aizsargkārta 0,5 metru platumā un 1,5–2 metru dziļumā no zemes virsmas;
90.4.Grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma
avotiem (ateju bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no pierobežnieku zemes vienībās
novietotajiem, bet ne tuvāk par 50 metriem no tiem;
90.5.Aku attālums no blakus esošā zemes īpašuma tiek noteikts ne tuvāk par 4 metriem;
90.6.Aku, kuras ir seklākas par 20 metriem, izbūvei nav nepieciešama būvniecības atļauja un
būvprojekts.
91. Visām ūdensapgādes sistēmām (artēziskiem urbumiem, akām u.tml.) jāatbilst normatīvo aktu
noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā
ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai, un dzeramajam ūdenim jāatbilst 29.04.2003.
Ministru kabineta noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
92. Centralizētās ūdensapgādes maģistrālajiem tīkliem jāspēj nodrošināt ugunsdzēsības vajadzībām
nepieciešamais ūdens patēriņš un spiediens ūdensvada tīklā, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.

7.2. Notekūdeņu savākšana
93. Detālplānojuma teritorijā nav atļauts ierīkot individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un to
filtrācijas laukus. Teritorijās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama
hermētisko izsmeļamo krājrezervuāru izbūve.
94. Ierīkotajām centralizētās kanalizācijas sistēmām jāatbilst 22.01.2002. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un citu normatīvo aktu
prasībām.
95. Visi sadzīves kanalizācijas tīklos ievadītie notekūdeņi un tādi notekūdeņi, kas izsūknēti no
hermētiskām, atsūknējamām krājtvertnēm un pārvietojamām tualetēm, jānogādā attīrīšanai uz
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Nav pieļaujama neattīrītu sadzīves notekūdeņu
ieplūdināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana
gruntī.

7.3.

Elektroapgāde un alternatīvā elektroapgāde

96. Saules bateriju paneļus, blokus un kolektorus atļauts izvietot zemes vienībās, uz ēku un būvju
jumtiem un fasādēm.
97. Zemes siltumsūkņu siltumu akumulējošo tīklu pēc saskaņošanas Būvvaldē atļauts izvietot,
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ievērojot šādus nosacījumus:
97.2.tos atļauts izvietot zemes vienībā ne tuvāk ielai vai ceļam par būvlaidi;
97.3.tos atļauts izvietot zemes vienībā ne tuvāk par 3 metriem līdz koka stumbram;
97.4.tos atļauts izvietot, ievērojot citu komunikāciju aizsargjoslas;
97.5.siltumsūkņu darbības nodrošināšanai atļauts izmantot tikai videi draudzīgos šķidrumus;
97.6.pēc siltumsūkņu akumulējošo tīklu ierīkošanas, veicot topogrāfisko uzmērīšanu un datu
reģistrāciju pašvaldības ģeotelpisko datu uzturēšanas bāzē un iesniedzot šos datus Būvvaldē.
98. Detālplānojuma teritorijā aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība.
99. Ceļu un laukumu apgaismošanai:
99.2. Ceļu apgaismošanai visā apbūves teritorijā jāizmanto viena tipa apgaismes ķermeņi;
99.3. Ceļu un laukumu apgaismošanai atļauts izmantot pie stabiem piestiprinātus vai virs ielām
iekārtus apgaismes ķermeņus;
99.4. Apgaismes ķermeņus jāizvieto tā, lai to darbības rezultātā netiktu traucēta kustības drošība
(nepareizi izvēlēts apgaismes ķermeņu augstums) un netiktu pasliktināti iedzīvotāju dzīves
apstākļi (nepareizi virzīts gaismas virziens).

7.4.

Lietusūdeņu savākšanas sistēmas

100. Apbūves teritorijā paredzēta lietusūdeņu un sniega ūdeņu novadīšana no ceļiem, laukumiem un
apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu savākšanas sistēmas.
101. Detālplānojuma teritorijā plānota centralizēta lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma.
Gar ceļu brauktuvēm veidoti vaļējie grāvji.
102. Vietās, kur lietusūdeņu savākšanas sistēmu nav iespējams pieslēgt pie esošajiem tīkliem, paredz
lokālu risinājumu, nodrošinot lietusūdeņu novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī.
103. Aizliegts lietusūdeņus tieši ievadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Pirms lietusūdeņu
ievadīšanas vaļējos virszemes objektos jāparedz to nostādināšanas sistēmas.
104. Prasības lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem un laukumiem
paredz būvprojektā.

7.5.

Atkritumu savākšanas vietas

105. Zemes īpašniekiem jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu.
106. Komposta vietas nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī tuvāk par 1 metru no
kaimiņa robežas vai uz tās, izņemot gadījumu, ja ir rakstiska vienošanās ar kaimiņu zemesgabala
īpašnieku. Komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīkojamas, izslēdzot
virszemes un gruntsūdeņu piesārņošanu.
107. Atkritumu tvertnes novieto ne tuvāk par 1,5 metru no zemes vienības robežas, izņemot, ja ir
saņemta attiecīgā blakus zemes vienības īpašnieka piekrišana uz būvprojekta ģenerālplāna
rasējuma lapas.

8. Publiskās ārtelpas plānošana
8.1.

Grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves

108. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, zemes vienības īpašniekam jāsaglabā un jāuztur
vienotā noteces sistēmā iekļautie esošie grāvji, hidrotehniskās būves un dabīgās ūdensteces.
109. Žogus apbūves teritorijās var izvietot pa grāvju malu.
110. Grāvjus vai dabīgās noteces nedrīkst aizvietot ar caurulēm, izņemot gadījumus, ja tas paredzēts
būvprojektā.
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111. Apbūvi zemes vienībā nedrīkst izvietot tuvāk par 1 metru no grāvja malas.

8.2.

Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība

112. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk nekā par 0,5 m, kā būvprojekta vai
teritorijas labiekārtošanas projekta daļu izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu. Nogāzes slīpuma
sākums nevar atrasties tuvāk par 1 m no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot
gadījumu, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.
113. Veicot būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, saglabā augsnes virskārtu un pēc būvniecības
darbu pabeigšanas to atjauno.

9. Aizsargjoslas
114. Šajos noteikumos ir uzskaitītas un grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas atbilstoši topogrāfijā
veiktajiem uzmērījumiem un Aizsargjoslu likuma prasībām uz 2014.gada 1.aprīli. Jauniem
objektiem aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.
115. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums, citi
normatīvie akti un šie Noteikumi. Īpašuma tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz
īpašumā esošas zemes vienības, ierakstāmi Zemesgrāmatā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
116. Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta, gar elektronisko sakaru un citu
komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. To
galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu
ekspluatāciju un attīstības iespējas. Noteikti šādi aizsargjoslu veidi:
116.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem – atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
116.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:
116.3.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
116.3.1.1. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem — 6,5 m attālumā
no līnijas ass;
116.4. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem – atbilstoši Aizsargjoslu likuma
prasībām.
116.5. Aizsargjoslas ap gāzesapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm –
atbilstoši Aizsargjoslu likumam.
116.6. Aizsargjoslas gar autoceļiem - pašvaldības autoceļam (Veides ceļš) – 30m;
116.7. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm - atbilstoši Aizsargjoslu likumam.

10. Noslēguma jautājumi
117. Šo noteikumu prasības nepiemēro:
118. ja būvprojektēšana ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un būvatļauja ir izsniegta
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
119. Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas
vai ierīkotas šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā daži ēku vai būvju raksturlielumi
neatbilst, bet esošais zemes vienības zemes izmantošanas veids atbilst šiem Noteikumiem, tad
esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar noteikumu, ka:
119.2.
pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs šo Noteikumu punktiem;
119.3.
nekādas pārbūves, izņemot ēku renovācija un restaurācija, nedrīkst palielināt
neatbilstību šiem Noteikumiem.
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120. Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces šajos Noteikumos,
praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, ja vien šajos Noteikumos nav
noteiktas īpašas stingrākas prasības. Tie nav klasificējami kā detālplānojuma, kā arī šo Noteikumu
grozījumi.
121. Saldus novada pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar detālplānojumu
Saldus novada pašvaldībā un interneta mājas lapā www.saldus.lv.
122. Ja tiesa kādu šo Noteikumu punktu vai prasību atzīst par spēkā neesošu, pārējā to daļa saglabā
spēku.
123. Ja kādas zemes vienības izmantojums likumīgi iesākts pirms pieņemti šie Noteikumi, kas nosaka
tam citu teritorijas izmantošanas veidu, tad šai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss.
124. Neatbilstoša izmantojuma statusa zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto
izmantojumu, bet jebkura jauna apbūve, esošo ēku pārbūve (izņemot ēku renovācija un
restaurācija) un nojaukšana jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām.
125. Ja zemes vienības īpašniekam ir līdz šo Noteikumu pieņemšanai saskaņots (akceptēts)
būvprojekts vai izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums vai būvatļauja un nav beigušies to
derīguma termiņi, tad, neskatoties uz neatbilstoša izmantojuma statusu zemes vienībai, nemainot
zemes vienību platību, nedalot zemes vienību, nemainot zemes īpašnieku u.tml., īpašnieks ir
tiesīgs turpināt iesākto darbību, ja pašvaldība nekompensē radītos zaudējumus.
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III PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN
PUBLISKO APSPRIEŠANU
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SALDUS NOVADA DOMES LĒMUMI PAR DETĀPLĀNOJUMA
IZSTRĀDI
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INSTITŪCIJU SNIEGTIE NOSACĪJUMI PROJEKTA IZSTRĀDEI
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ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO NOSACĪJUMU
IEVĒROŠANU
Institūcija

Nosacījumi

Ziņojums par
nosacījuma
ievērošanu

Valsts Meža
dienests

1.Detālplānojumā iekļaujama nepieciešamā
informācija,
kas
saistīta
ar
zemes
atmežošanu.

Ievērots

Dienvidkurzemes
virsmežniecība

LVM
Dienvidkurzemes
mežsaimniecība

2. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem vērā visa
veida aizsargjoslas un to aprobežojumi
atbilstoši Aizsargjoslu likumam ( piemēram,
aizsargjoslas par pilsētām; u.c.), t. sk.
objektu, kuri atrodas ārpus detālplānojuma
teritorijas (ja tādi ir), bet kuru aizsargjoslas
iesniedzas detālplānojuma teritorijā.
Veides mežs ir valsts mežs, kuru
apsaimnieko A/S „Latvijas valsts meži”
Dienvidkurzemes
mežsaimniecība.
Tas,
saskaņā ar Saldus novada teritorijas
plānojumu 2013. – 2025. gadam, noteikts kā
Saldus pilsētas aizsargjosla – mežu
aizsargjosla ap pilsētām. Dienvidkurzemes
mežsaimniecības mežu apsaimniekošanas
plānā šī teritorija noteikta kā ekomežs
rekreācijai, ar pamatmērķi – vietējai
sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kuras
apsaimnieko ar mērķi – saglabāt un vairot
rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.

Ievērots

Izstrādājot detālplānojumu, A/S „Latvijas
valsts meži” neatbalsta darbības, kas skartu
Veides mežu saistībā ar meža zemju
pārveidošanu.
Izstrādājot detālplānojumu, lūdzam, regulāri
informēt Dienvidkurzemes mežsaimniecības
atbildīgo pārstāvi par plānojuma izstrādes
gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises
vietu un laiku.
AS „Latvijas
Gāze”

1.Paredzēt
perspektīvā
gāzesvada
ar
spiedienu līdz 0.4MPa novietni projektējamo
ielu
sarkanajās
līnijās
vai
inženierkomunikāciju
koridors
atbilstoši

Ievērots
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Latvijas
būvnormatīvu
(LBN),
Latvijas
standartu (LVS) atbilstoši 2004.g.28.dec. MK
not.
Nr.1069
„Noteikumi
par
ārējo
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās,
ciemos un lauku teritorijās” un citu spēkā
esošo normatīvo dokumentu prasībām;
2. Paredzēt iespējas gāzes pievadu ar
spiedienu līdz 0.4MPa
izbūvei katram
patērētājam atsevišķi;
3. Paredzēt gāzes spiediena regulēšana –
uzskaites
iekārtas
novietni
katram
patētētājam uz īpašuma robežas, nodrošinot
pieejamību no ielas sarkano līniju zonas;
4. Izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar
Sabiedrības
Gāzapgādes
attīstības
departamenta Perspektīvās attīstības daļu.
5. Detālplānojuma grafisko daļu digitālā veidā
(*.dwg formātā) un izdrukas veidā iesniegt
Sabiedrības
Gāzapgādes
attīstības
departamenta Perspektīvās attīstības daļā;
6. Tehniskos noteikumus konkrētā objekta
gāzes
apgādei
patērētājam
pieprasīt
Sabiedrības
Gāzapgādes
attīstības
departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc
detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.
LR VM Valsts
vides dienesta
Liepājas
reģionālā vides
pārvalde

1. Atzīmēt nekustamo īpašumu lietošanas
tiesību apgrūtinājumus un Saldus pilsētas
teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas
un aprobežojumus;

Ievērots

2. Plānot centralizētus ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējos tīklus pie Saldus pilsētas
ūdenssaimniecības
sistēmas un ievērot
Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas un
aprobežojumus ar nosacījumu, ka paredzēto
darbību rezultātā nedrīkst pasliktināties
nekustamo īpašumu vides stāvoklis.
3. Plānot kopējo lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu Striķu ielai ar apkārtējo mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritoriju, un vienotu
virszemes ūdens novadīšanas sistēmas
izveidi Veides mežam ar jaunbūvējamās
kapsētas teritoriju, lai šajās teritorijās
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nepaaugstinātos pazemes ūdens līmenis,
plūdi neapdraudētu Saldus pilsētu un
apkārtējās teritorijas, un nepasliktināties
virszemes ūdens novadīšanai izmantojamo
ūdensteču un ūdenstilpju ūdens kvalitāte.
4.Atzīmēt
plānotās
ēkas/būves/
inženierkomunikācijas ar to aprobežojumiem
un aizsargjoslām.
5. Atzīmēt zaļās zonas un ūdeņu teritorijas un
plānot norādīto teritoriju labiekārtošanu un
apsaimniekošanas pasākumus.
AS „Sadales
tīkls” Rietumu
reģions

1.
Izstrādājot
detālplanojumu
ievērot
„Aizsargjoslu likumu”, paredzēt elektrotīklu
inženierkomunikāciju koridorus perspektīviem
0.4kV un 20kV elektrotīkliem, ar iespēju AS
„Sadales tīkls” personālam ar smago tehniku
brīvi piebraukt un tos apkalpot jebkuros gada
un laika apstākļos.

Ievērots

2. Perspektīvo un esošo būvju un laukumu
šķērsojošos esošos AS „Sadales tīkls”
elektrotīklus,
nepieciešamības
gadījumā
pārcelt paredzētajos inženierkomunikāciju
koridoros. 20kV un 0.4kV līniju pārcelšanas
apjomus, plānojuma izstrādes laikā, saskaņot
ar ST Kapitālieguldījumu funkcijas (KIF)
Rietumu Kapitālieguldījumu daļu (Rietumu
KID) un ST Ekspluatācijas funkcijas (EF)
Rietumu Ekspluatācijas daļas (Rietumu ED)
Saldus nodaļu.
3. Esošo un perspektīvo ēku un būvju
elektroapgādei paredzēt vietu 20/0.4kV
transformatoru apakšstacijai, ar iespēju AS
„Sadales tīkls” personālam brīvi piebraukt ar
smago tehniku un to apkalpot jebkuros laika
apstākļos;
4. Paredzēt iespēju pieslēgt tuvumā esošos
AS „Sadales tīkls” 0,4 kV elektrotīklus
jaunbūvējamām
transformatoru
apakšstacijām. Rekonstrukcijas veikt par
lietotāju vai zemes īpašnieku līdzekļiem.
AS Latvijas
elektriskie tīkli

Detālplānojuma teritorijā un tās tuvumā
pārvades tīkla 110kV un 330kV elektrolīniju

-
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nav un to ierīkošana nav plānota.
VAS Latvijas
Valsts Ceļi,
Kurzemes
reģiona Saldus
nodaļa

1.Detālplānojumā jāietver transporta attīstības Detālplānojuma
vispārīgs plāns atbilstoši MK Nr. 240
transporta
„Vispārīgie
teritorijas
plānošanas
risinājumi
izmantošanas un apbūves noteikumi” 6. atbilst pilsētas
punktam
„Transporta
infrastruktūras
ielu
plānošana”. Apbūves teritoriju (jauno, vai
plānojumam
rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti
ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot
„pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos
pieslēgumus
paredzēt
pie
pašvaldību
(galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem,
orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita
samazināšanu un savstarpēju attālināšanu
perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības
apstākļu. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts
galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet
reģionālajiem tikai uzņēmuma gadījumos, ja
tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla
pārplānošanu plašākā apkārtnē;
2.
Detālplānojumā
jāietver
detalizēts
transporta attīstības plāns atbilstoši MK
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.
punktam
„Transporta
infrastruktūras
plānošana”, ja nav nodrošināta piekļūšana
kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī
uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai
attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem
zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali
vairākos. Detalizētajā transporta attīstības
plānā:
- jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas,
pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes
vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu
teritoriju pieslēgšanai valsts auto ceļu tīklam,
norādot vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās
vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas
samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu
pieslēgumu skaitu valsts autoceļiem;

Jauni
pieslēgumi
valsts
autoceļiem
netiek plānoti

- jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, Sabiedriskā
ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar transporta
pieturvietām;
kustība pa
Veides ielu
3. Detālplānojumā īpaši (ar noteiktu
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apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu
skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši
blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem
autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem
zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas
piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā
plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana
no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem;

netiek plānota
Piekļušana
visiem
īpašumiem
plānota no
pilsētas ielas
un pašvaldības
autoceļa

4. Dzīvojamās un publiskās apbūves
teritorijas plānot tādā attālumā no valsts Ievērots
autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļiem, lai
būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa
papildus pasākumus aizsardzībai pret radīto
troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu jāņem
vērā MK Nr.597 „Trokšņu novērtēšanas un
pārvaldīšanas kārtība” prasības;
Pilsētas
5. Nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas netiek
robežas, aicinām akcentēt vietas, kur tas tiek mainītas
veikts līdzās esošajiem valsts autoceļiem, it
īpaši valsts autoceļu aizsargjoslās. Aicinām
ņemt vērā to, ka atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta
(2) daļai ciema statusu var piešķirt tādai
novada teritorijas daļai , kurā ir vai tiek
Jaunu ciemu
plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo
robežas netiek
cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra;
plānotas
6. Gadījumos, ja jauno ciemu robežas
paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts
autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus
apdzīvotajām
vietām
Ceļu
satiksmes
noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu
robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma
joslas
robežu,
taču,
lai
nodrošinātu
Aizsargjoslu likuma 13. panta noteikto
aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai
samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu
negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu
transporta maģistrāļu ekspluatāciju un
drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu
joslu, teritorijas plānojumā šajā vietā būvlaide
ir jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam
autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla.
Nav pieļaujama „šaurākai” būvlaidei, tas ir –
jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku
rekonstrukcija vai paplašināšana) tuvāk par
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100m no valsts galveno autoceļu ass, tuvāk
par 60m no valsts reģionālo autoceļu ass vai
tuvāk par 30m no valsts vietējo autoceļu ass.
Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo
blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā –
degvielas uzpildes stacija, autoserviss,
ēdināšanas
uzņēmums,
kuru
precīza
atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, Netiek plānoti
respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas
vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190
grupas
standartos
izvirzītās
prasības.
Izņēmums var būt tikai arī komunikācijas, ja
to izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa
rekonstrukcijas
un
paplašināšanas
Ievēroti
vajadzības;
7. Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto
vietu robežās, kur atļautais braukšanas
ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet
teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa
objektu
izvietojumu,
kuru
iespējamās
(atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un
reģionālajiem
autoceļiem
atbilstoši
normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes
ministrija, saskaņot individuāli;
8. Detālplānojumā ietilpstošajos apbūves
saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi,
kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā”
noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo
nekustamo īpašumu zemju izmantošanu
autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē
vienošanās noslēgšanas procedūras ar
īpašniekiem par zemes izmantošanu;
9. Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā
detālplānojuma
izstrādei
nepieciešamā
papildus precizējamā informācija iegūstama
LVC Saldus nodaļā;
10. Nosacījumi
izdošanas brīža;

derīgi

divu

gadus

no

11. Atzinums par izstrādāto detālplānojumu
(pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC
saskaņojumu) jāsaņem LVC Saldus nodaļā;
12. Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam
plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS
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„Latvijas Valsts ceļi”
vektordatu failu formātā.
SIA „Saldus
komunālserviss”

gan

rastra,

gan

1. Plānot ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūvi pa ceļu, iebrauktuvēm un
iekšējiem ceļiem.

Ievērots

2. Ņemt vērā detālplānojumu „Veides ielai
un tai pieguļošajai teritorijai, Saldū”;
3. Plānotajiem
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
tīkliem
noteikt
ekspluatācijas aizsargjoslu, atbilstoši
Aizsargjoslu likumam un citiem LR
normatīvajiem aktiem;
4. Plānot dalītu lietus un saimnieciskās
kanalizācijas tīklus.
SIA Lattelecom

1.Detālplānojumā , paredzot izbūvēt jaunas Ievērots
ielas un ceļus, ieplānot elektronisko sakaru
tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu
izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves;
2. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši
spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī
ievērojot LR „Aizsargjoslu likumu” 14. panta
(Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru
tīkliem), 35. panta (Vispārīgie aprobežojumi
aizsargjoslās) un 43. panta (Aprobežo
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem)
noteiktās prasības;
3.Teritorijas
aizsargjoslu
plānā
jābūt
atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un
objektu aizsargjoslām;
4.Visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko
sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA
Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami
esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir
pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla
pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru
tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem;
5.Privātiem elektronisko sakaru tīkliem , kurus
paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai
jebkuram citam publiskajam
elektronisko

sakaru

tīkliem,

jāatbilst
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Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par
privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu
publiskajam elektronisko sakaru tīklam”
(SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums
Nr. 1/16, protokols Nr. 34, 10.p), kuros
norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla
pieslēgšanas kārtība;
Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts
līgums „Par elektronisko sakaru tīkla
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju
elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi
jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam
vai vadītājam saskaņā ar šo noslēgto
robežlīgumu;
6.Uzņēmumos
un
sabiedriskās
ēkas
jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko
sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā ar
līniju ievadiem;
-

7. Privātie un publiskie elektronisko sakaru
tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru
kabineta apstiprinātajiem „elektronisko sakaru
tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK
noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 262-05” Elektronisko
sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);
8.Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla
infrastruktūras attīstības plānošanu un
pakalpojumu
nodrošināšanu,
vēlams
savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par
teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno
dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu
celtniecību;
9. Katra kalendārā gada beigās vēlams
informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā
plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.
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SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

Publikācija www.saldus.lv

Publikācija laikrakstā „Saldus Zeme”

Publikācija www.saldus.lv
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Publikācija laikrakstā „Saldus Zeme”

Publikācija www.saldus.lv
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Publikācija laikrakstā „Saldus Zeme”

Publikācija www.saldus.lv
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Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

Publikācija laikrakstā „Saldus Zeme”
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3.5. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU

71

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

72

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

73

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

74

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

75

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

76

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

77

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

78

DETĀLPLĀNOJUMS

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

79

DETĀLPLĀNOJUMS

3.6.

TERITORIJAI STARP STRIĶU IELU UN VEIDES MEŽU, SALDŪ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM INSTITŪCIJU ATZINUMIEM PAR
DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU
Institūcija

Nosacījumi

LMD
Dienvidkurzemes
virsmežniecība

Sniedz pozitīvu atzinumu

LVM
Dienvidkurzemes
mežsaimniecība

Pirms detālplānojuma realizācijas veikt
zemes atsavināšanu no a/s Latvijas
valsts meži.

AS „Latvijas Gāze”
LR VM Valsts vides
dienesta Liepājas
reģionālā vides
pārvalde

Ziņojums par
nosacījuma
ievērošanu
-

Tiks izpildīts pirms
detālplānojuma
realizācijas – Veides
ielas izbūves

Nav iebildumu.

-

Sniedz pozitīvu atzinumu

-

LR VM Dabas
aizsardzības pārvalde

-

AS „Sadales tīkls”
Rietumu reģions

Izstrādāts atbilstoši AS ”Sadales tīkls”
Rietumu
reģiona
22.01.2014.
izsniegtajiem nosacījumiem

-

AS Latvijas elektriskie
tīkli

Detālplānojuma teritorijā un tās tuvumā
pārvaldes tīkla 110kV un 330kV
elektrolīniju nav un to ierīkošana nav
plānota.

-

VAS Latvijas Valsts
Ceļi, Kurzemes
reģiona Saldus
nodaļa

1. Nav pretenziju

-

SIA „Saldus
komunālserviss”

Nav iebildumu.

-

SIA Lattelecom

Sniedz pozitīvu atzinumu

-
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