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I PASKAIDROJUMA RAKSTS  

IEVADS 

Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98660020022 detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Ventspils novada domes 25.04.2019. lēmumu 
(sēdes protokols Nr.42, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Alki” ar kadastra 
numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” 

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp nekustamā īpašuma īpašnieci un SIA „Reģionālie projekti”, detālplānojuma 
izstrādi veica SIA „Reģionālie projekti” (teritorijas plānotājs, kartogrāfs Ivo Narbuts, projektu vadītājs Tālis 
Skuja). Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes attīstības plānošanas 
speciāliste Ivetu Straume. 

Detālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citu attiecināmu normatīvo aktu prasībām. 

Detālplānojuma izstrādei saņemti institūciju nosacījumi: 

1) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, 01.11.2019., Nr.9.5.-07/1871; 
2) Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas, 01.07.2019., Nr. 4.8/3917/2019-N; 
3) Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības, 20.06.2019., Nr.VM9.7-7/278; 
4) Veselības inspekcija, Nr.4.6.1.-10./16743/; 
5) VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 18.06.2019., Nr.K-1-12/294; 
6) AS “Sadales tīkls”, 26.08.2019., Nr. 30AT00-05/TN-909. 

Nosacījumus skatīt Pārskatā par detālplānojuma izstrādi. 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

Vides pārraudzības valsts birojs 13.01.2020 pieņēma lēmumu Nr. 4-02/1 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu”. Detālplānojuma izstrādes ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots Vides pārskats. 

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums 

Detālplānojuma izstrādes ietvaros sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita Grolle 
(Sert.Nr.003) sagatavoja “Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu” (06.09.2019., Nr.41/19). 

1. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS 

1.Paskaidrojuma raksts, kas ietver detālplānojuma izstrādes pamatojumu, teritorijas esošās izmantošanas 
aprakstu, detālplānojuma risinājumu aprakstu un to saistību ar blakus esošajām teritorijām. 

2.Grafiskā daļa sastāv no karšu lapām:  

1) Topogrāfiskais plāns 
2) Esošā teritorijas izmantošana 
3) Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 

Grafiskā daļa izstrādāta uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LAS-2000,5 augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas pamatnes - topogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām M 1:500. 

3.Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, kas ietver detalizētas prasības teritorijas plānotai (atļautai) 
izmantošanai un izmantošanas aprobežojumus. 

4.Pārskats par detālplānojuma izstrādi satur pašvaldības domes lēmumus, darba uzdevumu, institūciju 
nosacījumus un atzinumus, paziņojumus, publiskās apspriešanas pasākumu aprakstu, sabiedriskās apspriedes 
sanāksmes protokolu un citus ar detālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu saistītus dokumentus. 
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2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS 

Detālplānojuma izstrādes mērķis noteikts ar Ventspils novada domes 25.04.2019. lēmumu (sēdes protokols 
Nr.42, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Alki” ar kadastra numuru 9866 002 
0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” apstiprinātajā darba uzdevumā: 

3. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ESOŠĀ IZMANTOŠANA 

3.1. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS NOVIETOJUMS 

Detālplānojuma teritorija atrodas Ventspils novada Tārgales pagasta ziemeļu daļā, Baltijas jūras krasta tuvumā, 
ietilpst Lūžņas ciema teritorijā (1.attēls). 

Attēls 1. Detālplānojuma teritorijas novietojums 

 

 

3.2. PLATĪBA UN ESOŠA ZEMES LIETOŠANA 

Detālplānojuma teritorijas platība ir – 1,1753 ha, to veido viena zemes vienība – Ventspils novada Tārgales 
pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660020022 (turpmāk  - 
Detālplānojuma teritorija) 

Detālplānojuma teritorija robežojas ar zemes vienībām: 

1) ziemeļu un rietumu pusē – ar īpašuma “Olmaņu meži” zemes vienību ar kad apz. 98660020122, valsts 
īpašums; 

2) rietumu pusē – ar īpašuma “Kalngali” zemes vienību ar kad apz. 98660020038, jaukta statusa 
kopīpašums; 

3) dienvidu pusē – ar īpašuma “Jūrmalnieki” zemes vienību ar kad apz. 98660020037, fiziskas personas 
īpašums; 

precizēt teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu 
ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā nekustamā 
īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
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4) austrumu pusē - ar īpašuma “Jāņievas” zemes vienību ar kad apz. 98660020027, juridiskas personas 
īpašums. 

3.3. ESOŠA PIEKĻŪŠANA  

Detālplānojuma teritoriju ar valsts vietējo autoceļu V1334 “Pievedceļš Lūžņai” savieno dabiskas brauktuves1, 
kurām noteikts ceļa servitūta statuss (2.attēls). 

2.attēls. Esoša piekļūšana detālplānojuma teritorijai 

 

 

1 pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā nav pretrunā MK 24.04.2018. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 10.punktam 
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3.4. TERITORIJAS IEPRIEKŠĒJĀ IZMANTOŠANA 

Detālplānojuma teritorija atrodas Lūžņā - senā vairākus kilometrus garā līvu ciemā abpus Lūžņas upei. 
Vēsturiski ciema centru veidoja nedaudzas viensētas, bet pārējās stiepās gar jūrmalu dažādā attālumā cita no 
citas. 1937.gadā Lūžņā bijušas 36 mājas un divas laivu piestātnes. Kad 19.gs 60.gados Latvijā sākās burukuģu 
būve, arī Lūžņa kļuva par vienu no kuģubūves vietām2.  

Lūžupe visos laikos bijusi robežupe starp divu īpašnieku zemēm: ordeņa un bīskapijas, vēlāk Kurzemes 
hercogistes laikā – Lusa jūrmala un Bitlera jūrmala. 1680.gadā pa Lūžupi noteikta Popes muižas robeža ar 
Ventspils kroņa muižu. Upe ciemu nosacīti sadalīja divās daļās – Mazlūžņās un Dižlūžņās3. 

Ciema teritoriju šķērsoja šaursliežu dzelzceļa līnija Ventspils—Mazirbe—Dundaga—Stende ar pieturas vietu 
Lūžņā. Dzelzceļa līnija ietilpa  Ziemeļkurzemes 600 mm sliežu platuma dzelzceļu tīklā, kas pastāvēja no 1916. 
līdz 1963. gadam, kad tas tika slēgts un nojaukts. Dzelzceļš savienoja Kurzemes ziemeļu piekrastes ostas un 
ciemus ar Ventspils un Stendes platsliežu dzelzceļa stacijām. Vēlāk mazbānīša līnijas izmantoja arī pasažieru 
pārvadāšanai un ilgu laiku tas bija vienīgais satiksmes līdzeklis gar Kurzemes jūrmalas ciemiem4. 

Pēc Otrā pasaules kara Lūžņa atradās pierobežas zonā ar ierobežotu piekļuvi, kā dēļ vietējie iedzīvotāji bija 
spiesti ciemu pamest. Dzelzceļu izmantoja padomju armija, lai veiktu piekrastes aizsardzības objektu 
būvniecību Lūžņā5.  

Padomju okupācijas gados detālplānojuma teritorijā atradās daļa no Lūžņas krasta aizsardzības baterijas 
Nr.40/133/3436. Pirmie Baltijas flotes militāro objektu celtnieki Kurzemes krastos ieradās vēlā 1939.gada 
rudenī, visa ziema un 1940.gada pavasaris tika pavadīts, lai izveidotu ražošanas un celtniecības bāzi. Vietējiem 
iedzīvotājiem, ja viņu mājas atradās plānotajā apbūves rajonā, tās bija jāpamet. Krasta aizsardzības baterijas 
Nr.40 celtniecība Lūžņas ciemā uz austrumiem no Lūžņas upes ietekas jūrā tika sākta 1940.gada rudenī. 

Baterijā tika izmantoti četri 130 mm lielgabali B-13. Katrai pozīcijai blakus izvietots pagrabs, kurā tika glabāti 
šāviņi un pulvera lādiņi. Tika uzbūvēts arī tālmēra (uguns koriģēšanas) tornis, komandpunkts, inženieru 
pozīcijas, kurās tika novietots dīzeļelektroģenerators, katlu māja, kā arī divi ugunsdzēsības ūdens rezervuāri. 
Visas celtnes bija aprīkotas ar gaisa filtrēšanas sistēmām ķīmiskā uzbrukuma gadījumam, apkures un 
ugunsdzēsības sistēmu. Baterijas celtniecība tika veikta pēc speciālas tehnoloģijas, kuru izmantoja fortifikācijas 
būvēs. Sākumā tika uzbūvēti koka veidņi, kuros tika iemontēta armatūra, un tad veidņi piepildīti ar cementa 
un granīta šķembu maisījumu. Tādā veidā monolītais lējums bija īpaši izturīgs pret pretinieka šāviņiem. 
Vienlaikus ar baterijas celtniecību tika izveidota arī kara pilsētiņa. Lūžņā tika uzbūvēta kazarma, katlu māja, 
pirts, kā arī noliktavas. Virsnieku un viņu ģimeņu vajadzībām tika uzbūvētas divas divstāvu dzīvojamās ēkas. 

Pēc Otrā pasaules kara krasta aizsardzības bateriju atjaunošana sākta pēc pēdējām Kurzemes katla kaujām 
1945. gada maijā. Aizsardzības bateriju izvietojums tika saglabāts kā 1940.gadā. Lūžņā tika pilnībā atjaunota 
baterija Nr.40 ar četriem 130 mm lielgabaliem, tā ieguva numuru 133. 1950.gada vidū krasta aizsardzības 
vajadzībām tika piegādātas mobilās 130 mm lielgabalu iekārtas CM-4-1. Pirmā šāda mobilā baterija tika 
izvietota Lūžņā. Piekrastē jau laikus tika sagatavotas pozīcijas jaunajiem lielgabaliem. Atkarībā no vajadzības 
lielgabali varēja tikt pārvietoti no vienas pozīcijas uz otru. 

Pēc 1958.gada Baltijas jūra tika pasludināta par miera jūru un valstis atteicās no stacionārajām krasta 
aizsardzības baterijām, Padomju Savienība demontēja gandrīz visas baterijas, arī bateriju Lūžņā. Tika izveidota 
jauna, mobila krasta aizsardzības baterija ar numuru 343. Mobilā baterija Lūžņā darbojās līdz sešdesmito gadu 
sākumam, kad divīzija tika izformēta. Krasta artilēriju nomainīja ar krasta raķetēm, tika izvietots 10. krasta 
aizsardzības raķešu artilērijas pulks. 1963.gadā Kubas krīzes laikā krasta aizsardzības raķetes tika nosūtītas uz 
Kubu. Pēc divu mēnešu ceļošanas tās atgriezās Lūžņā. 1993.gadā padomju karaspēks atstāja Lūžņu, aizvedot 
raķetes un lādiņus.  

 

2 Tārgales pagasta teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts, izstrādātājs Tārgales pagasta padome un Kurzemes projektu un 
konsultāciju birojs, 2007.g. 

3 http://visit.dundaga.lv/destinations/libiesu-krasts/libieshu-ciemi  
4 https://lv.wikipedia.org/wiki/Stendes%E2%80%94Ventspils_lauku_dzelzce%C4%BCi  
5 https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C5%AB%C5%BE%C5%86a  
6izmantota informācija no https://diggers.lv/index.php/militarie-objekti/krasta-aizsardzibas-baterijas/34-luznas-krasta-aizsardzibas-

baterija-nr40-133-343  
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1997.gadā, pamatojoties uz Tārgales pagasta zemes komisijas lēmumu un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes 
banka" noslēgto līgumu par zemes izpirkšanu, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Alki” tika nostiprinātas 
uz privātpersonas vārda.  

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2020.gada sākumā Lūžņā pastāvīgi dzīvoja 5 iedzīvotāji7, 
galvenokārt ciems tiek izmantots kā vasaras māju ciems. 

3.5. RELJEFS UN TERITORIJAS ZEMES LIETOŠANAS VEIDI 

Detālplānojuma teritorijā, būvējot ēkas padomju armijas vajadzībām (skatīt 3.4.nodaļu), ir veikta dabiskā 
reljefa izmainīšana zemes vienības dienvidu  un centrālajā daļā, būvju apbēršana ar augsni, apbērto būvju 
apaudzēšana ar kokiem, teritorijas nosusināšana. Pēc okupācijas karaspēka izvešanas no Latvijas, 
detālplānojuma teritorija vairs netika apsaimniekota. Atklātās platības pamazām aizaugušas.  

Dienvidu daļā augstuma atzīmes8 -  2.0 m – 3.5 m,  centrālajā daļā – 3.3 m – 3.8 m. Saglabājušos kāpu daļu 
augstuma atzīmes 5.6 - 6.5 m. Bijušais bunkurs apbērts ar augsni un veido pacēlumu ~6.5 m augstumā. 

Gar teritorijas ziemeļu daļu saglabājies dabisks, viegli viļņots piejūras kāpu reljefs (augstuma atzīmes 3,05  - 5,5 
m). Kāpas apaugušas ar priedēm.  

Zemes vienības teritorijā koku stāvā dominē priede, vietām piemistrojumā aug bērzs, egle. Krūmu stāvā bieži 
sastopams Pallasa sausserdis, parastais pīlādzis, Zviedrijas kadiķis. Zemsedzē dominē sūnas, sastopamas priežu 
sausieņu mežiem raksturīgas lakstaugu sugas9.  

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu bāzes zemes vienības eksplikāciju un zemes robežu plānu, zemes 
vienības izmantošanas veids visā platībā norādīts - zeme zem ēkām un pagalmiem (kods 061) - zeme, kuru 
aizņem ēkas, būves un pagalmi, kā arī ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamā zeme10. 

Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības 20.06.2019. nosacījumiem Nr.VM9.7-7/278 
zemes vienībā nav reģistrēta meža zeme un mežs. 

3.6. ESOŠA BRAUKTUVE, LAUKUMS UN GĀJĒJU TAKAS 

Līdz būvēm detālplānojuma teritorijā ved dabiskas brauktuves. Zemes vienības dienvidrietumu daļā 
iepriekšējās izmantošanas laikā izveidots atklāts laukums un dabiskas brauktuves. Jūras virzienā no atklātā 
laukuma - esošas gājēju takas. Ziemeļu daļā zemes vienību gājēju taka šķērso austrumu – rietumu virzienā 
(skatīt grafiskās daļas karti “Esošā teritorijas izmantošana”). 

3.7. ESOŠAS BŪVES 

Detālplānojuma teritorija iepriekš izmantota Padomju armijas vajadzībām (skatīt 3.4.nodaļu). Zemes vienības 
centrālajā daļā saglabājušās divas būves, kas reģistrētas Ventspils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Tārgales 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.388.  

Būve Nr.1 (kadastra apzīmējums 98660020022001) - bijušais bunkurs, zemesgrāmatu apliecībā reģistrēts kā 
pagrabs. Saskaņā ar 1997.gada inventarizācijas lietu11 pagrabam ir dzelzsbetona kāpnes un viens pazemes 
stāvs ar 16 telpām ar kopējo platību 109,7 m2. Pēc topogrāfiskā plāna ēkas virszemes kontūra – 192 m2, kopā 
ar apbērto ēkas apjomu – 616 m2.  

Uz apbērtā pagraba koku stāvs nav saglabājies, zemsedzē sastopama priežu mežiem raksturīga veģetācija12.  

 

7https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-
latvija  

8 Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) 
9 informācija - Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums, sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita 

Grolle (sert.Nr.003, 06.09.2019., Nr.41/19). 
10 MK 21.08.2007. noteikumi Nr. 562 "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem", 

1.pielikums 
11 inventarizācijas lietu skatīt Pārskatā par detālplānojuma izstrādi 
12 informācija - Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums, sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita 

Grolle (sert.Nr.003, 06.09.2019., Nr.41/19). 

7

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija


ǀ DETĀLPLĀNOJUMS  “ALKI” 

 

 

3.attēls.Būve Nr.1 pagrabs (bijušais bunkurs). Fonā – Būve Nr.2 saimniecības ēka (bijušais tālmēra tornis) 

 

 

4.attēls.Būve Nr.1 pagrabs (bijušais bunkurs). Fonā – Būve Nr.2 saimniecības ēka (bijušais tālmēra tornis) 

 

 

 

8



ǀ DETĀLPLĀNOJUMS  “ALKI” 

 

 

5.attēls. Būves Nr.1 (pagraba) plāns inventarizācijas lietā 
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Būve Nr.2 (kadastra apzīmējums 98660020022002) - bijušais tālmēra tornis, zemesgrāmatu apliecībā reģistrēts 
kā saimniecības ēka. Saskaņā ar inventarizācijas lietu bijušajam dzelzsbetona tālmēra tornim (saimniecības 
ēkai) ir četri stāvi un balkons tā pēdējā stāvā. Būves kopējā platība norādīta 43,4 m2. Kores augstums – 14 m. 

6. attēls. Būve Nr.2 saimniecības ēka (bijušais tālmēra tornis)  

 

7. attēls. Būve Nr.2 saimniecības ēka (bijušais tālmēra tornis)  
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8.attēls. Būves Nr.2 (saimniecības ēka) plāns inventarizācijas lietā 

 

3.8. ESOŠI INŽENIERTĪKLI 

Saskaņā ar teritorijas topogrāfisko plānu zemes vienībā nav saglabājušies padomju armijas vajadzībām 
izbūvētie inženiertīkli. 

Teritorijā neatrodas esoši AS „Sadales tīkls” elektroapgādes objekti13. Saskaņā ar Meliorācijas kadastra 
informācijas sistēmas teritorijā neatrodas kadastrā reģistrēta meliorācijas sistēma14. 

 

 

 

 

13 AS “Sadales tīkls” 26.08.2019 nosacījumi Nr. 30AT00-05/TN-909 detālplānojuma izstrādei 
14 VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 18.06.2019 nosacījumi Nr.K-1-12/294 detālplānojuma izstrādei 
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3.9. APKĀRTĒJO TERITORIJU ESOŠĀ IZMANTOŠANA 

Rietumu virzienā esošās zemes vienības (īpašumi “Jāņievas”, “Pūkas”, “Brīzes”, “Susuri”, “Medūzas” un 
“Vējotnes”) ietilpa Lūžņas krasta aizsardzības baterijas Nr.40/133/343 teritorijā, tajās saglabājušās militāro 
būvju paliekas. Īpašuma “Budūlči” teritorijā uz dienvidiem no Detālplānojuma teritorijas atradās kara pilsētiņa 
ar divstāvu dzīvojamajām ēkām, kazarmu, katlu māju, pirti un noliktavām.  

Apkārtējā teritorija ārpus bijušajām militārajām būvēm ietilpst plašā meža masīvā, kas saglabājies starp jūras 
krastu un valsts reģionālo autoceļu P124 “Ventspils—Kolka”. Detālplānojuma teritorija lielākoties robežojas ar 
priežu sausieņu mežu, uz dienvidiem – ar nosusinātu šaurlapju mežu15. Pludmales virzienā gar zemes vienības 
“Alki” robežu sākas izteikts sekundārās kāpas valnis, kas apaudzis ar nelielām priedēm un kārkliem. Attālums 
no Detālplānojuma teritorijas robežas līdz jūras pludmales augšējai daļai ~ 25 m.  

9.attēls. Esošas būves Detālplānojuma teritorijas apkārtnes zemes vienībās16 

      

        

 

 

 

 

 

  

 

15 sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr.41/19, Egita Grolle, 06.09.2019. 
16 attēli – Krasta aizsardzības baterija Lūžņā, Lauku Ceļotājs,  https://www.celotajs.lv/lv/e/glry/krastabaterejaluzna?2  
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4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI 

Detālplānojuma teritorijā plānota esošo būvju pārbūve mainot lietošanas veidu uz dzīvojamo māju 
(savrupmāju). 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 1.pantā ietverto terminu skaidrojumu būves pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā 
ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot 
lietošanas veidu. 

Teritorijas attīstības (esošo būvju pārbūves) plānošanā vērtēti šādi priekšnosacījumi: 

1) Teritorija atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas liegums “Ovīši” dabas lieguma zonā, kas 
izveidota, lai saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un pļavu 
biotopus. 

2) Gandrīz visa Detālplānojuma teritorija atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā. 

3) Gandrīz visā Detālplānojuma teritorijā konstatēti īpaši aizsargājami biotopi. Ārpus īpaši aizsargājamo 
biotopu teritorijas platības atrodas esošo būvju teritorija un esošais laukums bez veģetācijas DR malā. 

4) Detālplānojuma teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

4.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

4.1.1. DABAS LIEGUMS “OVĪŠI” 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus nosaka likums “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegumus nosaka MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 
“Noteikumi par dabas liegumiem”. Dabas liegums “Ovīši” izveidots 1999.gadā, tas atrodas starp Ventspili un 
Kolku, aptuveni 33 km garā posmā, platība - 5078 ha, no tiem 4415 ha (87 %) ietilpst Tārgales pagastā, bet 663 
ha (13%) - Ances pagastā. Teritorija izveidota, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo 
sugu atradnes. Teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē un ietver gan piekrastes, gan zālāju, mežu un purvu 
biotopus (kopā 17 ES aizsargājamie biotopi un 14 Latvijā aizsargājamie biotopi). 

Raksturīgs vigu-kangaru reljefs, t.i. jūras krastam paralēli vaļņi ar sausiem priežu mežiem mijas ar mitrām 
ieplakām, kurās ir zāļu purvi vai staignāju meži. Apdzīvotajās vietās saglabājušās Kurzemes piekrastes lībiešu 
ciemiem raksturīgas ēkas un apbūves struktūra, pateicoties kādreizējai lauksaimnieciskajai darbībai, 
izveidojušies aizsargājami zālāju biotopi17. 

Dabas lieguma “Ovīši” teritorijai izstrādāti: 

• MK 24.04.2018. noteikumi Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”; 

• Dabas lieguma „Ovīši” dabas aizsardzības plāns no 2015. gada līdz 2025. gadam. 

4.1.2. AIZSARGĀJAMĀ JŪRAS TERITORIJA “IRBES ŠAURUMS” 

Baltijas jūras teritoriālajos ūdeņos iepretim detālplānojuma teritorijai atrodas aizsargājamā jūras teritorija 
“Irbes šaurums”. Kopējā teritorijas platība - 172 412 ha, dibināta 2010.gadā. Irbes šaurums ir pārrobežu 
putniem nozīmīga vieta: svarīga ziemošanas vieta, atpūtas vieta ceļošanas laikā un ir tā saucamā migrāciju 
„pudeles kakla vieta”.18 

Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka MK 10.10.2011. 
noteikumi Nr. 807 "Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi". 

 

 

17 informācija - https://www.daba.gov.lv/lv/ovisi  
18 https://www.daba.gov.lv/lv/irbes-saurums  
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10. attēls. Īpaši aizsargājamas dabas teritorija 

 

Priekšnosacījumi detālplānojuma teritorijas attīstības plānošanai: 

 Detālplānojuma teritorija atrodas dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā, kas izveidota, lai 
saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un pļavu biotopus. 

 Nekustamais īpašums “Alki” 24.04.2018. MK noteikumu Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 3.pielikumā norādīts kā viens no īpašumiem, kurā aizliegts 
būvēt jaunas ēkas un būves, un esošo ēku un būvju pārbūve pieļaujama, izstrādājot detālplānojumu.  
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4.2. BALTIJAS JŪRAS UN RĪGAS JŪRAS LĪČA PIEKRASTES KRASTA KĀPU AIZSARGJOSLA 

Krasta kāpu aizsargjosla noteikta spēkā esošajā Ventspils novada teritorijas plānojumā. Gandrīz visa 
Detālplānojuma teritorija, izņemot nelielu daļu DR malā, iekļaujas krasta kāpu aizsargjoslā. 

11.attēls. Krasta kāpu aizsargjosla 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmo daļu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 
izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu 
erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un 
tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to 
līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. Tomēr Aizsargjoslu likuma mērķis nav liegt jebkādas cilvēka aktivitātes 
aizsargjoslā, bet gan saprātīgi ierobežot cilvēka darbības19. 

Lai nodrošinātu efektīvu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzību, likumdevējs Aizsargjoslu likuma 
36.pantā ir noteicis vairākus būtiskus aprobežojumus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 
Tostarp minētā panta otrā daļa noteic aizliegumu krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē būvēt jaunas ēkas un 
būves un paplašināt esošās, izņemot, ja pastāv kāds no šajā normā uzskaitītajiem izņēmuma gadījumiem. 

Vienlaikus saistībā ar minēto paturams prātā, ka ierobežojums īstenot būvniecību Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasta kāpu aizsargjoslā būtiski ietekmē tās personas īpašuma tiesību īstenošanu, kurai pieder nekustamais 

 

19 Administratīvā apgabaltiesas 14.06.2021 spriedums lietā Nr. AA43-0377-21/17 
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īpašums šajā teritorijā. Tādējādi Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas normās paredzētie izņēmuma 
gadījumi, kuros būvniecība šajā teritorijā ir pieļaujama, atspoguļo likumdevēja izdarītus samērīguma 
apsvērumus un centienus rast pēc iespējas taisnīgāku līdzsvaru starp atsevišķu personu tiesībām rīkoties ar 
tām piederošo īpašumu un sabiedrības interesi šīs teritorijas aizsardzībā un saglabāšanā20.  

Viens no izņēmumiem, kad krasta kāpu aizsargjoslā tomēr ir pieļaujams būvēt jaunas ēkas un paplašināt esošās, 
noteikts Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 4.punktā. Atbilstoši šai normai jauna būvniecība krasta kāpu 
aizsargjoslā ir pieļaujama gadījumā, kad ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67.pantā 
noteiktajā kārtībā apstiprinātajās un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciema robežās 
vietās, kur bijusi iepriekšējā apbūve, minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
un saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi. Savukārt Aizsargjoslu likuma 1.panta 
17.punkts skaidro, ka par iepriekšēju apbūvi ir uzskatāmas likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), 
kuras ir konstatējamas dabā.  

Atbilstoši minētajām Aizsargjoslu likuma normām būvniecība krasta kāpu aizsargjoslā ir pieļaujama tad, ja 
vienlaikus izpildās visi kritēriji:  

1) būvniecība plānota likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās ciema robežās;  
2) būvniecība veicama teritorijā, kurā konstatējama iepriekšēja likumīga apbūve jeb, citiem vārdiem 

sakot, teritorijā, kas tiesiskas būvniecības rezultātā jau ir ietekmēta;  
3) konkrēta būvniecība par pieļaujamu atzīta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā (tātad šīs 

būvniecības īstenošana kopumā atbilst vietējās pašvaldības ilgtermiņa plānošanas prioritātēm); 
4) būvniecību saskaņojusi Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde21. 

Likumdevējs aizsargjoslas aizsardzībai ir izvēlējies konkrētus instrumentus, ar kuru palīdzību samazināt vai 
novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti. Aizsargjoslas 
izveides mērķa kontekstā jebkura likuma norma attiecībā uz krasta kāpu aizsargjoslu būtu jāinterpretē pēc 
iespējas tādā veidā, kas nodrošinātu vides aizsardzību. Līdz ar to arī Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 
mērķis, tai skaitā, noskaidrojot to sistēmiski kopsakarā ar citām normām, ir vides aizsardzības nolūkos stingri 
ierobežot krasta kāpu aizsargjoslas apbūvi, tomēr pieļaujot atsevišķus izņēmumus, kas ir iztulkojami pēc 
iespējas šauri (sk. Augstākās tiesas prakses apkopojuma teritorijas plānošanas, būvniecības un vides lietās 
2008–2012 71.–72.lapu ar atsauci uz Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 12.marta sprieduma lietā 
Nr.A42147904 3.7.punktu). Viens no šādiem izņēmumiem ir noteikts Aizsargjoslu likuma 36.panta otrās daļas 
4.punktā, proti, ka jauna būvniecība šīs normas izpratnē ir iespējama arī gadījumā, kad pastāvējusi iepriekšējā 
apbūve22. 

1.Detālplānojuma teritorija atrodas Tārgales pagasta Lūžņas ciema teritorijā 

Lūžņas ciema robežas noteiktas Ventspils novada teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Ventspils novada 
domes 2016.gada 17.marta lēmumu (ārkārtas sēdes protokols Nr.69, 1.§) „Par Ventspils novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Ventspils 
novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izdoti kā 
2016.gada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5. 

2.Detālplānojuma teritorijā konstatējama iepriekšēja likumīga apbūve 

Īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98660020022 atrodas divas būves, kas reģistrētas Valsts 
zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā (Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.388): 

1) dzelzsbetona pagrabs ar ieejas kāpnēm (kadastra apzīmējums 98660020022001); 
2) dzelzsbetona saimniecības ēka ar piebūvi (kadastra apzīmējums 98660020022002). 

Detālplānojuma teritorija agrāk izmantota PSRS armijas vajadzībām, zemes vienībā “Alki” atradās daļa no 
Lūžņas krasta aizsardzības baterijas Nr40/133/343.  

 

20 Satversmes tiesas 02.03.2015. lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2014-16-01, 10.punkts 
21  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.11.2020. spriedums lietā Nr. A420212517, SKA-331/2020, 8.punkts 
22 Administratīvās apgabaltiesas 14.06.2021 spriedums lietā Nr. AA43-0377-21/17 
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Atbilstoši tiesu praksei Latvijas PSR laikos veiktās būvniecības tiesiskuma pārvērtēšana nav veicama, bet ir 
jāaprobežojas ar faktu konstatēšanu par būves esamību dabā23. Šādi secinājumi izdarīti, cita starpā ņemot vērā 
MK 20.03.2007. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”24 398.punktā 
noteikto – ja būve ir nonākusi īpašumā, pamatojoties uz dokumentiem, kas minēti likuma “Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 28.panta 6. un 8.punktā, un būve ir uzbūvēta līdz 1993.gada 5.aprīlim, 
patvaļīgas būvniecības pazīmes netiek norādītas25.  

Iepriekš minētā norma norāda, ka Latvijas PSR laikos veikto būvdarbu tiesiskumu nepārvērtē, bet pārbauda 
vienīgi būves īpašuma tiesību iegūšanu, jo būvniecības tiesiskuma pārvērtēšana pēc tik ilga laika nonāktu 
pretrunā tiesiskās stabilitātes principam. 

3. Esošo būvju pārbūve detālplānojuma teritorijā, mainot lietošanas veidu uz dzīvojamo māju (savrupmāju), 
atbilst Ventspils novada teritorijas plānojumam 

Ventspils novada teritorijas plānojumā detālplānojuma teritorija iekļauta funkcionālajā zonā “Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS2), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir Savrupmāju apbūve 
(11001). Teritorijas plānojumā zemes vienība “Alki” papildus iekļauta teritorijā ar īpašiem noteikumiem 
“Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums” (TIN3). 

4. Būvniecību saskaņojusi Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde 

Par detālplānojuma projektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem Valsts vides dienesta reģionālās 
vides pārvaldes atzinumu. 

4.3. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMI BIOTOPI 

Detālplānojuma izstrādes ietvaros sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita Grolle 
(sertifikāta Nr.003) sagatavoja “Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu”26. 

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols" un eksperta atzinumu zemes vienības “Alki” lielākā daļa 
ietilpst aizsargājamā biotopa “Mežainas piejūras kāpas” (kods 2180) platībā (skatīt 12.attēlu). Gar 
Detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļu nelielā platībā ietilpst aizsargājamais biotops “Ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas” (kods 2130)27. 

Ārpus īpaši aizsargājamo biotopu teritorijas platības atrodas esošo būvju teritorija ~406 m2 platībā un esošais 
laukums bez veģetācijas DR malā. 

“Mežainas piejūras kāpas” (kods 2180) 

Eksperte biotopa kvalitāti Detālplānojuma teritorijā novērtējusi no labas līdz zemai. Augstākas kvalitātes 
biotops sastopams zemes vienības ziemeļu daļā, kur koku audze attīstījusies uz dabiska piejūras kāpu reljefa. 
Kvalitāti pazemina samērā nelielais mežaudzes vecums, kā arī biotopa fragmentācija (celiņi), nedaudz – 
sinantropizācija (biotopam neraksturīgu sugu ieviešanās). Kvalitāti paaugstina biotopa atrašanās tiešā jūras 
krasta tuvumā, iekļaušanās piejūras biotopu kompleksā, kā arī lielā aizsargājamo un reto augu sugu 
koncentrācija biotopa platībā. 

Detālplānojuma teritorijas dienvidu daļā biotops veidojies uz mākslīgi pārveidota reljefa vai nosusinātā platībā. 
Daļā biotopa platības koku stāvs nav saglabājies, platība vairs neatbilst aizsargājamā biotopa minimālajiem 
kvalitātes kritērijiem. Salīdzinot ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” esošo kartējumu, biotopa platība 
samazinājusies par ~0,1 ha. Dienvidu daļas biotopa kvalitātes izvērtējumā eksperte norādījusi, ka biotopa 
struktūras saglabāšanās pakāpe vērtējam kā vidēja, daļēji degradēta,  funkciju saglabāšanas pakāpe – vidējas, 
nelabvēlīgas perspektīvas, biotopa atjaunošanas iespējas – grūtas vai neiespējamas. 

 

23 Administratīvās rajona tiesas 04.03.2011. spriedums lietā Nr.A421006909, 13.punkts (spriedums ar Administratīvās apgabaltiesas 
15.05.2012.gada spriedumu atstāts spēkā) 

24 zaudēja spēku 02.06.2011. 
25 Administratīvās rajona tiesas 11.03.2015.spriedums lietā Nr.A420356612, “Tiesu nolēmumu pārskats par periodu no 2014.gada 

oktobra līdz 2015.gada oktobrim”, Būvniecības valsts kontroles birojs, 29.10.2015. 
26 06.09.2019. Egitas Grolles eksperta atzinumu Nr.41/19 skatīt Pārskatā par detālplānojuma izstrādi 
27 abi biotopi saskaņā ar MK 20.06.2017. noteikumi Nr.350 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" 1.pielikumu 

noteikti kā īpaši aizsargājamo biotopu veidi 
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Esošās ietekmes: mežsaimnieciskā darbība, apbūve, samazinot biotopa platību vai pazeminot tā kvalitāti. 
Vienlaidus platības fragmentācija apbūves un celiņu rezultātā. 

Apdraudošie faktori: teritorijas apbūve un labiekārtošana, samazinot aizsargājamā biotopa platību vai 
pazeminot tā kvalitāti, biotopā ierīkojot apstādījumus, zālienus. 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*).  

Detālplānojuma teritorijā pārstāvēts biotopa 1.variants – pelēkā kāpa ar skraju augāju, kurā dominē 
pioniersugas. Raksturīgas vietām, kurās periodiski notiek diezgan aktīva smilšu pārpūšana vai izbradāšana. 
Biotopa kvalitāte novērtēta kā laba, eksperte norādījusi, ka biotopa struktūras saglabāšanās pakāpe vērtējam 
kā labi saglabājusies,  funkciju saglabāšanas pakāpe – labas perspektīvas, biotopa atjaunošanas iespējas – 
iespējama ar mērenu piepūli. 

Esošās ietekmes: kāpas aizaugšana ar kokiem un krūmiem, bioloģiskā materiāla uzkrāšanās dabiskās sukcesijas 
rezultātā. Apdraudošie faktori: antropogēnās noslodzes palielināšanās, teritorijas izmīdīšana. 

12.atēls. Īpaši aizsargājami biotopi detālplānojuma teritorijā un apkārtnē28 

 

 

28 attēla izveidē izmantoti dabas datu sistēmas Ozols dati, https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-sistema-ozols  
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4.4. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS SUGAS 

Saskaņā ar eksperta atzinumu, Detālplānojuma teritorijā konstatētas aizsargājamās augu sugu atradnes: 

1. centrālajā un ziemeļu daļā - aizsargājamās augu sugas – Pallasa sausserža Lonicera pallasii atradne ar 
platību ~0,5 ha; 

2. ziemeļu daļā – aizsargājamās augu sugas pļavas silpurenes Pulsatilla pratensis atradne29, platība zemes 
vienības “Alki” teritorijā ~0,1 ha, atradnes turpinās arī blakus esošajās zemes vienībās; 

3. ziemeļu daļā – aizsargājamās augu sugas sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra atradne, platība 
zemes vienības “Alki” teritorijā ~0,3 ha, atradnes turpinās arī blakus esošajās zemes vienībās. 

Saskaņā ar eksperta atzinumu, Detālplānojuma teritorijā konstatētās trīs īpaši aizsargājamas un četras retas 
augu sugas: 

1) Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas Sarkanās 
grāmatas 4.kategorijā. Suga konstatēta gandrīz visā zemes vienības platībā. Plašākās atradnes augs 
veido gar zemes vienības ziemeļu daļu esošajā priežu audzē. Atsevišķi eksemplāri sastopami arī cilvēku 
darbības skartajās vietās – uz apbērtajiem bunkuriem, izmīdītajās platībās. Augu vitalitāte laba. 
Kopumā konstatēti ~118 eksemplāri. Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” pieejamās 
informācijas, sugai Latvijā ir ~ 717 atradnes. Atradņu skaits Ventspils novadā vismaz 104. Dabas 
lieguma platībā augs sastopams ļoti bieži priekškāpu un pelēko kāpu biotopos, tā aizsardzības stāvoklis 
lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: dažu eksemplāru mehāniska iznīcināšana būvdarbu rezultātā vai 
veicot teritorijas labiekārtošanu. 

2) Pallasa sausserdis Lonicera pallasii – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas Sarkanās 
grāmatas 3.kategorijā. Suga konstatēta gandrīz visā Detālplānojuma teritorijas platībā. Plašākās 
atradnes augs veido gar zemes vienības ziemeļu daļu esošajā priežu audzē. Atsevišķi eksemplāri 
sastopami arī cilvēku darbības skartajās vietās – uz apbērtajiem bunkuriem, izmīdītajās platībās. Augu 
vitalitāte laba. Kopumā konstatēti ~140 eksemplāri. Latvijā augs sastopams reti, galvenokārt tikai 
piejūrā, īpaši Kurzemē. Aug dažādos mežos, purvos un kāpās. Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā 
sastopams bieži mežaino piejūras kāpu biotopā, atsevišķi eksemplāri zālāju biotopos, ruderālos 
biotopos un šo biotopu kontaktjoslās. Aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. 
Ventspils novadā konstatētas vismaz 124 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 269 atradnēs. 

Esošās ietekmes: koku un krūmu izciršana, zemsedzes izpļaušana. Potenciāli: dažu eksemplāru 
mehāniska iznīcināšana būvdarbu rezultātā vai veicot teritorijas labiekārtošanu. 

3) Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas 
Sarkanās grāmatas 4.kategorijā. Suga iekļauta konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija CITES) II 
pielikumā. Detālplānojuma teritorijas robežās augs konstatēts trīs vietās pa vienam neziedošam 
eksemplāram, priežu audzē un esošās ēkas tuvumā. Augu vitalitāte laba. Latvijā sastopama diezgan 
bieži visā valstī. Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs bieži sastopams mežaino piejūras kāpu biotopā, 
kā arī ar kokiem apaugušu pelēko kāpu, zālāju biotopos un ruderālos biotopos. Aizsardzības stāvoklis 
lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. Ventspils novadā konstatētas vismaz 6 atradnes. Latvijā augs 
sastopams vismaz 500 atradnēs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: viena eksemplāra mehāniska iznīcināšana būvdarbu rezultātā vai 
veicot teritorijas labiekārtošanu. 

4) Vīnkalnu sīpols Allium vineale – Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorijā iekļauta suga. Detālplānojuma 
teritorijā konstatēta viena augu sugas atradne, kopumā 5 eksemplāri, uz mākslīgi veidotas nogāzes. 
Augu vitalitāte laba. Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs sastopams diezgan reti pelēko kāpu biotopā. 

 

29 Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” norādītajā sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra atradnē, apsekošanas brīdī suga netika 
konstatēta (skatīt 06.09.2019. Egitas Grolles eksperta atzinumu Nr.41/19) 
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Aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā nelabvēlīgs- nepietiekams, ar tendenci 
pasliktināties. Ventspils novadā konstatētas vismaz 3 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 50 
atradnēs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: atradnes mehāniska iznīcināšana veicot teritorijas labiekārtošanu. 

5) Pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus – Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorijā iekļauta 
suga. Detālplānojuma teritorijā konstatēta viena augu sugas atradne – 2 neziedoši eksemplāri, pie 
iebrauktuves zemes vienībā. Augu vitalitāte laba. Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs sastopams bieži 
priekškāpu un pelēko kāpu biotopos. Aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. 
Ventspils novadā konstatētas vismaz 5 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 49 atradnēs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: atradnes mehāniska iznīcināšana veicot teritorijas labiekārtošanu. 

6) Tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens - suga iekļauta konvencijas par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija 
CITES) II pielikumā. Konstatēta gandrīz visā zemes vienības platībā, galvenokārt mežaino piejūras kāpu 
biotopā teritorijas ziemeļu daļā un pa retam mākslīgi pārveidotajās platībās dienvidu daļā. Kopumā 
konstatēti ~48 eksemplāri. Augu vitalitāte laba. Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs sastopams ļoti 
bieži. Ventspils novadā konstatētas vismaz 140 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 514 atradnēs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: dažu eksemplāru mehāniska iznīcināšana būvdarbu rezultātā vai 
veicot teritorijas labiekārtošanu. 

7) Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine - suga iekļauta konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija CITES) II 
pielikumā. Īpašumā konstatēta viena sugas atradne īpašuma ziemeļu daļā esošajā priežu mežā, 
kopumā 5 eksemplāri. Augu vitalitāte laba. Latvijā sastopama nereti visā valstī. Nav datu par sugas 
sastopamību dabas lieguma “Ovīši” teritorijā. Ventspils novadā konstatētas vismaz 4 atradnes. Latvijā 
augs sastopams vismaz 10 atradnēs. 

Esošās ietekmes: nav. Potenciāli: nav. 
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13.attēls.  Īpaši aizsargājamu un retu augu sugu dzīvotnes 
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14. attēls. Īpaši aizsargājamu un retu augu sugu dzīvotnes 
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EKSPERTA SECINĀJUMI PAR PLĀNOTĀS DARBĪBAS IETEKMI 

Eksperta atzinumā norādīts: 

1) Apsekošanas laikā konstatēts, ka plānotās darbības (esošo ēku pārbūves) vietā nav saglabājies koku 
stāvs un biotops neatbilst aizsargājamā biotopa minimālajiem kvalitātes kritērijiem, līdz ar to plānotās 
darbības rezultātā tieša ietekme uz aizsargājamo biotopu neveidosies. 

2) Plānotās esošo būvju pārbūves zonas tiešā tuvumā konstatētas divas aizsargājamo augu sugu – Pallasa 
sausserža (1 eksemplārs) un smaržīgās naktsvijoles (1 eksemplārs) atradnes, sugu eksistenci apdraud 
to mehāniska iznīcināšana būvniecības darbu laikā. 

3) Potenciāli apdraudētas augu sugu atradnes, kas atrodas teritorijā starp esošo būvju pārbūves zonu un 
iebraucamo ceļu, kas var tikt iznīcinātas pārvietojoties tehnikai. Šajā teritorijā atrodas divas pļavas 
silpurenes atradnes (3 eksemplāri) un divas Pallasa sausserža atradnes (4 eksemplāri). No retajām augu 
sugām pārvietošanās ceļu tiešā tuvumā aug pūkainais plostbārdis (2 eksemplāri) un tumšsarkanā 
dzeguzene (1 eksemplārs). 

4) Palielinoties antropogēnajai noslodzei un veicot teritorijas labiekārtošanu, ietekme var veidoties arī uz 
citām augu sugu atradnēm un biotopiem. Tā atkarīga no ietekmes intensitātes un labiekārtošanas 
zonas platības, veida. 

5) Kopumā iespējamā ietekme uz aizsargājamo biotopu “Mežainas piejūras kāpas”, neveicot ietekmi 
samazinošus pasākumus, vērtējama kā vērā ņemama nelabvēlīga ietekme, jo biotopa platība 
nesamazināsies, bet var pasliktināties tā kvalitāte.  

6) Ietekme uz aizsargājamo biotopu “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas” vērtējama kā nebūtiska 
ietekme, tas atrodas samērā tālu no apbūves zonas, īpašumā ietilpst ļoti maza biotopa platība. 

7) Apbūves rezultātā var veidoties būtiska nelabvēlīga ietekme uz aizsargājamām augu sugām – smaržīgo 
nakstvijoli, pļavas silpureni un Pallasa sausserdi, kā arī vērā ņemama nelabvēlīga ietekme uz retajām 
augu sugām – pūkaino plostbārdi un tumšsarkano dzeguzeni. 

8) Lai samazinātu vai novērstu ietekmi uz aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm, apbūve 
plānojama uz esošo ēku pamatiem, nepārsniedzot apbūves platību.  

9) Būvdarbu laikā nebūtu pieļaujama rakšanas darbu veikšana aizsargājamo augu sugu atradnēs. Ja 
rakšanas darbus plānots veikt atradnēs, izvērtējama aizsargājamo augu sugu pārstādīšana piesaistot 
atbilstošus speciālistus. 

10) Būvdarbos un materiālu piegādei ieteicams izmantot pēc iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku. 
Tehnikas pārvietošanās jāparedz pa esošajiem ceļiem un laukumiem, ārpus aizsargājamo un reto augu 
sugu atradnēm. 

11) Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā meža zemsedze, nav pieļaujama apstādījumu vai 
zālienu ierīkošana aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu platībās. Aizsargājamo biotopu platībās 
piemērotākā apsaimniekošana ir netraucētas attīstības nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko 
darbību. 

12) Detālplānojuma teritorijā apstādījumos aizliegts izmantot invazīvas vai ekspansīvas augu sugas, kas 
varētu izplatīties aizsargājamo biotopu platībā, nomācot dabisko augāju. 

13) Lai samazinātu iespējamo antropogēnās noslodzes palielināšanos kāpu zonā, nebūtu pieļaujama jaunu 
taku veidošana līdz pludmalei. Ja nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

14) Ievērojot 1.tabulā ietvertos nosacījumus un teritorijas saudzīgu izmantošanu, plānotās darbības 
rezultātā ietekmes uz aizsargājamiem biotopiem īpaši aizsargājamajām un retajām augu sugām nebūs 
vai tā būs nebūtiska. 

15) Nav paredzams, ka plānotā darbība radīs ietekmi uz citām tuvumā esošajām dabas vērtībām. 
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1. tabula. Ietekmju būtiskums un ietekmi samazinošie pasākumi 

ES īpaši 
aizsargājamais 

biotops 

Tieši ietekmētā 
platība, ha, 
eksemplāri 

Netieši ietekmētā 
platība, ha, 
eksemplāri 

Ietekmes 
vērtējums 

īstenojot plānoto 
darbību 

Ietekmi samazinošie pasākumi 

Ietekmes 
vērtējums pēc 

pasākumu 
īstenošanas 

Mežainas piejūras kāpas 0 0,7 
Vērā ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

• Apbūve plānojama uz esošo ēku pamatiem, 
nepārsniedzot apbūves platību. 

• Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā 
meža zemsedze, nav pieļaujama apstādījumu vai zālienu 
ierīkošana aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu 
platībās. 

• Aizsargājamo biotopu platībās piemērotākā 
apsaimniekošana ir netraucētas attīstības 
nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko darbību. 

• Ārpus aizsargājamo biotopu platības apstādījumos 
aizliegts izmantot invazīvas vai ekspansīvas augu sugas. 

• Nav pieļaujama jaunu taku veidošana līdz pludmalei. Ja 
nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

Ietekmes nav 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 

0 0,01 
Nebūtiska 
ietekme 

• Aizsargājamo biotopu platībās piemērotākā 
apsaimniekošana ir netraucētas attīstības 
nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko darbību. 

• Nav pieļaujama jaunu taku veidošana līdz pludmalei. Ja 
nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

Ietekmes nav 

 Pallasa sausserdis  
 smaržīgā naktsvijole  
 pļavas silpurene 

5 eksemplāri  
1 eksemplārs  
3 eksemplāri 

135 eksemplāri  
2 eksemplāri  
115 eksemplāri 

Būtiska 
nelabvēlīga 
ietekme 

• Būvdarbu laikā nebūtu pieļaujama rakšanas darbu 
veikšana aizsargājamo augu sugu atradnēs vai veicama 
augu pārstādīšana. 

• Būvdarbos un materiālu piegādei ieteicams izmantot pēc 
iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku. 

• Tehnikas pārvietošanās jāparedz pa esošajiem ceļiem un 
laukumiem, ārpus aizsargājamo un reto augu sugu 
atradnēm. 

• Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā 
zemsedze. 

Nebūtiska 
ietekme 

 pūkainais plostbārdis 
 tumšsarkanā dzeguzene  
 vīnkalnu sīpols 
 platlapu dzeguzene 

2 eksemplāri  
1 eksemplārs  
0  
0 

0 
47eksemplāri  
5 eksemplāri 
5 eksemplāri 

Vērā ņemama 
nelabvēlīga 

Ietekmes nav 
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4.5. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMU KOPSAVILKUMS 

1. Detālplānojuma teritorija atrodas dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā. Nekustamais īpašums “Alki” 
24.04.2018. MK noteikumu Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 3.pielikumā norādīts kā viens no īpašumiem, kurā aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, un esošo 
ēku un būvju pārbūve pieļaujama, izstrādājot detālplānojumu. 

2. Esošās ēkas Detālplānojuma teritorijā atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
normām būvniecība krasta kāpu aizsargjoslā Detālplānojuma teritorijā ir pieļaujama, jo vienlaikus izpildās 
visi kritēriji: 

1) Detālplānojuma teritorija atrodas Tārgales pagasta Lūžņas ciema teritorijā 
2) Detālplānojuma teritorijā konstatējama iepriekšēja likumīga apbūve. 
3) Esošo būvju pārbūve detālplānojuma teritorijā, mainot lietošanas veidu uz dzīvojamo māju 

(savrupmāju), atbilst Ventspils novada teritorijas plānojumam. 
4) Būvniecība tiks skaņota ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi. 

3. Detālplānojuma teritorijā konstatēts īpaši aizsargājams biotops Mežainas piejūras kāpas. Saskaņā ar 
biotopu eksperta atzinumu, esošo ēku pārbūves neradīs ietekmi biotopam, ja: 

1) apbūve tiks plānota uz esošo ēku pamatiem; 
2) ārpus apbūves zonas maksimāli tiks saglabāta dabiskā meža zemsedze, nepieļaujot 

apstādījumu vai zālienu ierīkošana aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu platībās; 
3) aizsargājamo biotopu platībās tiks nodrošināta piemērotākā apsaimniekošana - netraucētas 

attīstības nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko darbību; 
4) ārpus aizsargājamo biotopu platības apstādījumos tiks aizliegts izmantot invazīvas vai 

ekspansīvas augu sugas. 
5) netiks pieļauta jaunu taku veidošana līdz pludmalei, ja nepieciešams, ieteicama koka laipu 

ierīkošana. 

4. Detālplānojuma teritorijā konstatēts īpaši aizsargājams biotops Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. 
Saskaņā ar Saskaņā ar biotopu eksperta atzinumu, nebūs ietekmes uz biotopu, ja: 

1) aizsargājamo biotopu platībās tiks nodrošināta piemērotākā apsaimniekošana - netraucētas 
attīstības nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko darbību; 

2) netiks pieļauta jaunu taku veidošana līdz pludmalei, ja nepieciešams, ieteicama koka laipu 
ierīkošana. 

5. Detālplānojuma teritorijā konstatētas aizsargājamās augu sugu atradnes, aizsargājamas un retas augu 
sugas. Saskaņā ar eksperta atzinumu, ievērojot 1.tabulā ietvertos nosacījumus un veicot teritorijas saudzīgu 
izmantošanu, darbības rezultātā ietekmes uz īpaši aizsargājamajām un retajām augu sugām nebūs vai tā 
būs nebūtiska. 
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4.6. PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 

Detālplānojuma izstrādē ņemti vērā pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti: 

1) Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 
2) Ventspils novada teritorijas plānojums (Paskaidrojuma raksta 5.2.nodaļa) 

Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā vēlamajā apdzīvojuma struktūrā Lūžņas ciemam noteikts ciema attīstības 
centra līmenis, kas pildīs vietējās ekonomiskās attīstības atbalsta centru lomu un dažādojot pakalpojumu 
piedāvājumu, tie darbosies kā novada un vietējās nozīmes attīstības centru sadarbības posms. 

Starp vadlīnijām apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai noteikts: 

1. Piekrastes ciemu plānojumos īpaši jāizvērtē dabas pamatresursi – pludmale, kāpu josla, meži, to 
ilgtspējīgas pastāvēšanas un publiskas pieejamības nodrošināšana. Šie resursi uzskatāmi par nacionālu 
vērtību. 

2. Pēc iespējas jāizmanto esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, 
ierobežojot neapbūvēto, sevišķi „zaļo” teritoriju apgūšanu. 

3. Apdzīvotu vietu attīstībā priekšroka jādod iedzīvotāju skaita un apbūves blīvuma paaugstināšanai esošajos 
ciemos. 

Telpiskās attīstības perspektīvā Lūžņas ciems iekļaujas telpās Īpaši aizsargājama dabas teritorija, Tūrismam un 
rekreācijai nozīmīga teritorija/ Ainaviski vērtīga teritorija un piekrastes ciemu joslā Lībiešu senais krasts 

Īpaši aizsargājama dabas teritorija 

Teritoriju izmantošanas mērķis - ilgtspējīgas dabas 
aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas politikas 
īstenošana, ietverot ekonomiskos un sociālos aspektus. 

Teritorijās prioritāte ir unikālo dabas vērtību aizsardzība 
un ilgtspējīga izmantošana saskaņā ar teritoriju 
izmantošanas noteikumiem. 

Tūrismam un rekreācijai nozīmīga teritorija/ 
Ainaviski vērtīga teritorija / Lībiešu senais krasts 

Kā viena no ainaviski nozīmīgām teritorijām ar 
būtisku nozīmi tūrisma un rekreācijas 
attīstībā noteikta Baltijas jūras piekraste, 
kas aptver dažāda veida tūrisma attīstībai 
piemērotas teritorijas, ko raksturo 
augsta estētiskā kvalitāte. Teritorijas 
attīstības prioritāte ir to 
kultūrvēsturisko un estētisko vērtību 
saglabāšana, kopšana un 
popularizēšana, teritoriju ilgtspējības 
nodrošināšana un daudzveidīgu 
tūrisma pakalpojumu attīstība, 
novada ainavas daudzveidības un 
kultūrvēsturiskās savdabības 
saglabāšana un stiprināšana. Kā 
kultūrvēsturiski nozīmīga teritorija 
akcentēts Lībiešu senais krasts (Ovīši, 
Lūžņa, Miķeļtornis, Lielirbe). 

15.attēls. Telpiskās attīstības perspektīva Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
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5. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

5.1. ATTĪSTĪBAS IECERE UN PLĀNOTĀ APBŪVE 

Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis ir degradētas teritorijas revitalizācija, pārbūvējot bijušās padomju 
armijas būves un izveidojot mūsdienīgu savrupmāju (brīvdienu māju), vienlaicīgi aizsargājot un saglabājot 
teritorijas dabas daudzveidību, respektējot dabas ekosistēmas un aizsargājamo sugu dzīves vidi. 

Pēc detālplānojuma ierosinātāja pasūtījuma SIA "ARHBIROJS" (arhitekte Ilze Kalvele) izstrādātais attīstības 
priekšlikums (projekta mets) paredz esošā bunkura pārbūvi par brīvdienu māju un esošā torņa pārbūvi (skatīt 
16. - 18.attēlus) 

Plānots pilnībā saglabāt bunkura apbērumu un esošo bunkura būvi, izmantojot to kā pagrabstāvu. Uz bunkura 
betona pārseguma virsmas projektēts ēkas pirmais stāvs ar jaunu ieeju no ziemeļu puses. Apbūves laukums 
saglabāts esošais. Pirmā stāva būvei paredzētas metāla un vietām koka dēlīšu fasādes un lēzens divslīpju jumts. 

Plānota tālmēra (uguns koriģēšanas) torņa pārbūve, paredzot jaunas ārsienas izbūvi koka – stikla apdarē, 
ietverot esošo torni un no jauna projektētas kāpnes. Uz torņa esošā, augstākā balkona virsmas projektēta 
augstākā torņa telpa, jumts – lēzens, divslīpju (17.attēls). 

Detālplānojuma teritoriju plānots nožogot pa zemes vienības robežu ar zedeņu žogu. 

Zemes vienībā un tās apkārtnē atrodas bijušās Lūžņas krasta aizsardzības baterijas būvju paliekas, 
detālplānojuma teritorijas un tās tuvākās apkārtnes apbūve nav uzskatāma par tradicionālu vai kultūrvēsturiski 
nozīmīgu jūras piekrastes apbūvi. Uz detālplānojuma teritoriju nav attiecināmas Ventspils novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.8.nodaļā iekļautās prasības tradicionālās apbūves 
saglabāšanai Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā. 

16. attēls. Esošā bunkura pārbūves iecere par savrupmāju (brīvdienu māju) - uz bunkura pārseguma virsmas projektēts ēkas 
1.stāvs30 

 

 

 

 

 

 

30 autors - SIA "ARHBIROJS", arhitekte Ilze Kalvele, 2020.gada aprīlis 
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17. attēls. Projektētās ēkas 1.stāva fasādes 31 

 

18.attēls. Torņa griezums un fasādes32 

 

 

 

 

 

 

31 autors - SIA "ARHBIROJS", arhitekte Ilze Kalvele, 2020.gada aprīlis 
32 autors - SIA "ARHBIROJS", arhitekte Ilze Kalvele, 2020.gada aprīlis 
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19.attēls. Zedeņu žoga piemēri 33 

         

5.2. VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ NOTEIKTAIS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

Ventspils novada teritorijas plānojumā34 detālplānojuma teritorija iekļauta Lūžņas ciema robežās un 
funkcionālajā zonā “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kas ir funkcionālā zona piejūras ciemos, kas 
noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot retinātas apbūves veidošanu ar 
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. 
Funkcionālajā zonā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem noteikta Savrupmāju apbūve 
(11001).  

20.attēls. Ventspils novada teritorijas plānojumā noteiktais detālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums 35 

 

 

33 foto - https://www.la.lv un http://www.braki.lv/lv/foto-galerija/bilzhu-arhiivs-110723/open-gallery:233897  
34 apstiprināts ar Ventspils novada domes 17.03.2016. lēmumu (ārkārtas sēdes protokols Nr.69, 1.§) „Par Ventspils novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Ventspils novada teritorijas plānojuma 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 

35 attēla izveidē izmantota Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte, izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, 2016.gads 
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Teritorijas plānojumā zemes vienība “Alki” papildus iekļauta teritorijā ar īpašiem noteikumiem “Teritorija, kurai 
izstrādājams detālplānojums” (TIN3).  

Teritorijas plānojumā zemes vienība norādīta kā potenciāli piesārņotā vieta Nr.98668/3542 “Bijusī PSRS armijas 
teritorija – objekts Bunkuri”.  

Saskaņā ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes 25.04.2019. vēstuli Nr.9.4.-11/764, vietai Nr.98668/3542 
kategorija nomainīta uz “3 – Nav piesārņota vieta (apzināta vai pilnībā attīrīta vieta)”36. 

5.3. DETĀLPLĀNOJUMĀ NOTEIKTAIS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN APBŪVES PARAMETRI 

Detālplānojuma risinājumi neparedz zemes vienības “Alki” sadali. Visai teritorijai noteikta funkcionālā zona 
“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2). Galvenie apbūves parametri apkopoti tabulā. Detalizētas prasības 
skatīt Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos. 

2. tabula. Funkcionālo zonu galvenie apbūves parametri 

Teritorijas galvenais izmantošanas veids 
Maksimālais 

apbūves 
blīvums (%) 

Maksimālais 
būves 

augstums (m) 

Maksimālais 
stāvu skaits 

Savrupmāju apbūve (11001) 20 9 2 

5.4. PLĀNOTĀ TRANSPORTA ORGANIZĀCIJA 

5.4.1. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai 

Piekļūšanai detālplānojuma teritorijai arī turpmāk plānots izmantot esošās dabiskās brauktuves, kas zemes 
vienību “Alki” savieno ar valsts vietējo autoceļu V1334 “Pievedceļš Lūžņai”. Dabiskajām brauktuvēm noteikts 
ceļa servitūta statuss. 

Saskaņā ar 24.04.2018. MK noteikumi Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 10.9.apakšpunktu lieguma teritorijā nav aizliegts pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem 
pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm. 

5.4.2. Detālplānojuma teritorijas iekšējie ceļi un laukums 

Piekļūšanai ēkām detālplānojuma teritorijā arī turpmāk plānots izmantot dabisko brauktuvi, kas lokveidā 
noslēdzas zemes vienības dienvidu daļā pie esošās būves un laukuma. 

Nekādi dabisko brauktuvju izbūves vai pārbūves darbi netiks veikti. 

5.4.3. Gājēju piekļuve jūrai 

Gājēju nokļūšanai līdz jūrai izmanto esošas takas, kas zemes vienību šķērso ZD virzienā. Nav pieļaujama jaunu 
taku veidošana līdz pludmalei. Ieteicama labiekārtot esošo taku uz jūru, ierīkojot koka laipu, lai novērstu 
biotopu izbradāšanu. Teritorijas sasaistei ar blakus zemes vienībām, saglabā esošās gājēju takas RA virzienā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Ventspils reģionālās vides pārvaldes 25.04.2019. vēstuli Nr.9.4.-11/764 skatīt Pārskatā par detālplānojuma izstrādi. 
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21.attēls. Detālplānojuma teritorijas iekšējie ceļi un gājēju takas 

 

5.5. INŽENIERTĪKLI 

Ēkas zemes vienībā “Alki” plānots nodrošināt ar alternatīvu elektroapgādi, individuālu ūdensapgādi un 
notekūdeņu savākšanu. Inženiertīklu projektēšana un būvniecība tiks veikta atbilstoši detālplānojuma un 
būvniecības dokumentācijas risinājumiem.  

5.5.1. Elektroapgāde 

Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” nosacījumiem37 detālplānojuma izstrādei zemes vienībā neatrodas uzņēmumam 
piederoši elektroapgādes objekti. Tuvākā pieslēguma vieta (transformatoru apakšstacija) ir pie valsta vietējā 
autoceļa, pie īpašuma “Jūrmalas” ~1 km attālumā no zemes vienības “Alki”. Lai veidotu pieslēgumu AS “Sadales 
tīkls” inženiertīklam, būtu neieciešams izbūvēt 0,4 kV kabeļu līniju līdz detālplānojuma teritorijai ~1 km garumā, 
šķērsojot vairākas privātīpašumā esošas zemes vienības.  

 

 

 

 

37 AS “Sadales tīkls” 25.10.2021. nosacījumus Nr.30AT00-05/TN-31718 detālplānojuma izstrādei skatīt Pārskatā par detālplānojuma 
izstrādi 
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Ņemot vērā apgrūtinātās inženiertīklu būvniecības 
iespējas dabas lieguma “Ovīši” teritorijā un krasta 
kāpu aizsargjoslā, būvniecības dokumentācijā tiks 
izvēlēts kāds autonoms savrupmājas (brīvdienu 
mājas) elektroapgādes risinājums. 

Detālplānojuma ietvaros aplūkots piemērs ar 
elektroapgādes nodrošināšanu, izmantojot 
autonomo saules bateriju sistēmu. Autonomas, jeb 
off-grid saules bateriju sistēmas strādā neatkarīgi 
no publiskā  elektrotīkla. Piemērā aplūkotā vidējas 
jaudas autonomā saules bateriju sistēma lieliski 
darbojas no aprīļa līdz septembrim un ražo 
elektroenerģiju vietās kur elektrotīkls nav 
pieejams. Dienas laikā saražotā enerģija tiek 
uzkrāta akumulatoros, lai vēlāk to varētu izmantot 
vakara stundās un naktī vai slikta laika apstākļos. 
Akumulatori parasti tiek komplektēti tā, lai varētu 
nodrošināt autonomiju līdz trijām mākoņainām vai 
lietainām dienām.  

5.5.2. Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu 
savākšana 

Paredzēta ēku individuāla ūdensapgāde ierīkojot 
ūdens apgādes urbumu ar dziļumu līdz 20 m.  

Sadzīves notekūdeņu savākšanai esošajā uzbērumā 
plānots izbūvēt hermētisku notekūdeņu 
krājtvertni, paredzot tālāku transportēšanu un 
novadīšanu pašvaldības centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā speciāli izveidotā notekūdeņu 
pieņemšanas vietā.  

Hermētiski noslēgtās krājtvertnes izslēgts iespēju 
notekūdeņiem noplūst un tiks nodrošināta 
aizsardzība pret noplūšanu gruntī. 

5.5.3. Siltumapgāde 

Siltumapgādes risinājumu un siltā ūdens 
sagatavošanas risinājumu paredz būvniecības 
dokumentācijā. Rekomendēts uzstādīt gaiss-ūdens 
tipa siltumsūkni. Kā papildus siltuma avots 
paredzēta kamīnkrāsniņa. 

5.5.4. Inženiertīklu būvniecība 

Visas nepieciešamās inženierbūves būvē 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas saskaņā ar 
administratīvo līgumu par detālplānojuma 
īstenošanu un būvniecības dokumentāciju. 

22.attēls. Iespējamās elektroapgādes risinājuma piemērs - autonomo 
saules bateriju sistēma 

 

23.attēls. Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu savākšana 
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5.6. BŪVNIECĪBAS DARBU NOSACĪJUMI 

1. Esošo būvju pārbūvei materiālu piegādi veic pa esošām dabiskajām brauktuvēm, kurām noteikts ceļa 
servitūta statuss un kas  zemes vienību “Alki” savieno ar valsts vietējo autoceļu V1334 “Pievedceļš 
Lūžņai”. Dabisko brauktuvju pārbūve vai seguma stiprināšana netiek paredzēta. 

2. Būvdarbos un materiālu piegādei ieteicams izmantot pēc iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku. 
Tehnikas pārvietošanās jāparedz pa esošajiem ceļiem un laukumiem, ārpus aizsargājamo un reto augu 
sugu atradnēm. 

3. Būvniecības darbu veikšanai tiks izmantotas iekārtas, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

4. Plānots, ka ēku pārbūve tiks veikta vienlaicīgi ar ūdensapgādes urbuma un notekūdeņu krājrezervuāra 
ierīkošanu. Ūdensapgādes sistēmu ierīko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nodrošinot vides 
prasību ievērošanu arī būvniecības laikā. 

5. Būvmateriālu piegādes vai būvniecības laikā nav plānota neviena esoša koka nociršana. 

6. Lai neiznīcinātu zemsedzi, iespēju robežās būvmateriālus novieto uz paletēm laukumā zemes vienības 
D daļā, lai mazinātu ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem.  

7. Būvdarbu laikā nav pieļaujama rakšanas darbu veikšana aizsargājamo augu sugu atradnēs. Ja rakšanas 
darbus plānots veikt atradnēs, izvērtējama aizsargājamo augu sugu pārstādīšana piesaistot atbilstošus 
speciālistus. 

8. Nepieciešamo būvmateriālu daudzums un veidi tiks precizēti ēku pārbūves būvniecības 
dokumentācijas izstrādes laikā. 

9. Lai nepieļautu grunts piesārņošanu ar naftas produktiem no būvniecības darbos iesaistītās tehnikas, 
būvdarbu vietā nodrošina absorbējošu materiālu un tvertnes savākšanai. 

10. Būvniecības darbu laikā var rasties nenozīmīgs būvniecības atkritumu apjoms. Būvgružus atsevišķi 
savāc būvgružu konteinerā un nodod komercsabiedrībām, kas nodrošinās to tālāku apsaimniekošanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.7. AIZSARGJOSLAS UN CITI APGRŪTINĀJUMI 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīvajiem aktiem detālplānojuma teritorijā noteiktie 
apgrūtinājumi attēloti grafiskās daļas kartē. Detālplānojuma īstenošanas ietvaros nav plānotas būves, kam 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu būtu jānosaka aizsargjoslas. 

5.8. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIETOŠANAS MĒRĶA UN ADRESĀCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

Detālplānojuma risinājumi neparedz zemes ierīcības darbus. Detālplānojums paredz saglabāt esošo adresāciju 
un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM) saskaņā ar 3.tabulu. 

3. Zemes vienības NĪLM un adresācija 

Zemes vienība (kad. apz.) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Adrese 

98660020022 netiek mainīts 
“Alki”, Lūžņa, Tārgales 

pagasts, Ventspils novada 
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II GRAFISKĀ DAĻA 
1. Topogrāfiskais plāns 

2. Esošā teritorijas izmantošana 

3. Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 
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noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

 pašvaldības teritorijas plānojumam.

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

8. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši

       mēroga koeficients 0.999792

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 03.03.2019

  PIEZĪMES:

  7. Objekta platība - 1.25ha.

      (datne 1599456.edoc).

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
      "OJARS" RTK režīmā (vai pēcapstrādē) 

      un ierīkots/ noteikts atbalstpunkts:

      GP 1001: x=385786.301,y=374671.012, H=7.003m;

GP 1000: x=385858.596,y=374665.323, H=4.698m;
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III DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98660020022 (turpmāk – Detālplānojuma teritorija) teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi 
(turpmāk – Apbūves nosacījumi) ir Ventspils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu precizējumi un nosaka detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.  

2. Apbūves nosacījumi ir spēkā Detālplānojuma teritorijas robežās. 

2. Prasības transporta organizācijai 

3. Piekļūšanai Detālplānojuma teritorijai izmanto esošās dabiskās brauktuves, kas Detālplānojuma teritoriju 
savieno ar valsts vietējo autoceļu V1334 “Pievedceļš Lūžņai”.  

3. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam 

4. Ūdensapgādes nodrošināšanai ierīko ūdens apgādes urbumu. 

5. Sadzīves notekūdeņu savākšanai esošajā uzbērumā izbūvē hermētisku notekūdeņu krājtvertni, paredzot 
transportēšanu un novadīšanu pašvaldības centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotā 
notekūdeņu pieņemšanas vietā. 

6. Elektroapgādes nodrošināšanai izbūvē pieslēgumu esošai elektroapgādes sistēmai vai paredz alternatīvu 
elektroapgādes nodrošinājumu. 

7. Inženierbūvju projektēšanu un būvniecību veic atbilstoši detālplānojuma un būvniecības dokumentācijas 
risinājumiem.  

4. Funkcionālā zona “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) 

8. Teritorijas galvenais izmantošanas veids - Savrupmāju apbūve (11001). 

9. Maksimālais apbūves blīvums – 20%. 

10. Maksimālais apbūves augstums – 9 m. 

11. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi. 

12. Atļauta esošo būvju pārbūve, mainot lietošanas veidu uz dzīvojamo māju (savrupmāju). 

13. Nav pieļaujama jaunu taku veidošana līdz pludmalei. Ja nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

14. Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabā dabisko zemsedzi, nav pieļaujama apstādījumu vai zālienu 
ierīkošana, invazīvu vai ekspansīvu augu sugu izmantošana. 

15. Ārpus apbūves zonas aizsargājamo biotopu platībās nodrošina netraucētu attīstību, neveicot nekādu 
saimniecisko darbību. 

16. Būvdarbu laikā veic ietekmi izslēdzošus pasākumus uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un aizsargājamām 
un retām augu sugām. 

16.1. būvdarbu laikā nav pieļaujama rakšanas darbu veikšana aizsargājamo augu sugu atradnēs vai veic 
augu pārstādīšanu pieaicinot nozares ekspertu; 

16.2. būvdarbos un materiālu piegādei izmanto pēc iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku; 

16.3. būvdarbu tehnikas pārvietošanos nodrošina pa esošajiem ceļiem un laukumiem, ārpus aizsargājamo 
un reto augu sugu atradnēm; 

17. Zemes vienību atļauts norobežot ar žogu. 
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18. Detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīvajiem aktiem noteiktas 
aizsargjoslas saskaņā ar grafiskās daļas karti “Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”. 

 

 

 

PIELIKUMI  

Pielikums Nr.1 “Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi” 

  

39



18.02.2021
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 104393215
Derīgi līdz 18.11.2021

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EX-VALE"

Tālr: 29193939
1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 98660020022
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Dzīvojamā māja
1.4. Pieslēguma raksturojums: Jauns pieslēgums
1.5. Tehniskie rādītāji:

Nr. Pieslēdzamās elektroietaises 
atrašanās adrese

Lielākais 
elektro-

dzinējs vai 
aparāts 
(kW)

Palai-
šanas 

strāvas 
lielums

(A)

Kopā 
uzstādītā 

jauda
(kW)

Vienlai-
cīgā

maksi-
mālā

slodze
(kW)

Ievada
aizsar-
dzības
aparāta

nominālā
strāva (A)

Sprie-
gums
(V)

Fāzu
skaits

1 Alki, Lūžņa, Tārgales pag., 
Ventspils nov.

Esošie 0 0 0 0 0 0 0
Kopā nepieciešams 0 0 0 12.87 20 400/230 3
Atļauts 0 0 0 12.87 20 400/230 3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:
Tehniskā shēma. Viena izbūves kārta.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.
2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 169 - Ugāle
20 kV Līnija  
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 40 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 

Nr. SP, FP VS TP ZS
1. - T45315 Z-2 - jauns sodes 

punkts

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakšstacijas:
2.4.1 T45315 izveidot jaunu 0,4kV grupas slēdzi;
2.4.2 Transformatoru punktam izbūvēt kontroluzskaiti;
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1.Objektā AS "Sadales tīkls" personālam brīvi pieejamā vietā uzstādīt uzskaites sadalni UKh1-1/63;
2.5.2. Izbūvēt ZS KL Al-150 no T45315 Z-2 līdz UKh1-1/63 (~900m);
2.5.3. Projektējamo slodzi 12.87kW (20A) pieslēgt UKh1-1/63, izbūvējot līdz slodzes vietai nepieciešamā 
šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL.
2.5.4. Pieprasītājs organizē un apmaksā Lietotāja pēcuzskaites elektrotīkla un elektroiekārtu ierīkošanu.
2.6. Piegādātāja un Lietotāja elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža: uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO 
uzskaites sadalnē

Pieslēguma vieta: 0.4kV līnija
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:
2.7.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas 
būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas 
energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
2.7.2. Uzskaites sadalnes shēmojumam jānodrošina klientam nepieejams atslēdzošais aparāts pirms skaitītāja un 
atslēgšanai pieejams plombējams ievada aizsardzības aparāts pēc skaitītāja;
2.7.3. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" 
apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju 
sarakstam;
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2.7.4. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa 
būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
2.7.5. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu 
uzsākšanas;
2.7.6. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju 
īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;
2.7.7. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta īpašumā, kas pieder AS "Latvijas valsts meži" vai 
SIA "Rīgas meži", jāizgatavo atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo mērnieks (zemes 
kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. 
Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns saskaņojams ar meža īpašnieku;
2.7.8. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK 
standarta risinājumi;
2.7.9. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem 
līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās 
elektrolīnijas trases garenprofilu;
2.7.10. Būvprojektam ir jāpievieno darbu organizēšanas plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu 
un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām 
klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar 
realizācijas posmiem;
2.7.11. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju 
īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
2.7.12. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Gadījumā, ja 
projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", 
kas lems par saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvietot ar zemes īpašnieka informēšanu likumā noteiktā kārtībā;
2.7.13. Būvprojekta dokumentāciju iesniegt uz saskaņošanu saskano.sadalestikls.lv;
2.7.14. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem 
un 1 (vienu) projekta kopiju jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, 
kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf 
formātā, trases plāns un principiālā shēma dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā. 
Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez 
personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), 
Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba 
apjomu un materiālu specifikācija; 
2.7.15. Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietojuma dati, kuri iezīmēti 
uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. 
Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas prasībām.
Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu 
uzņēmuma ĢIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu,
elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu. Savukārt 
informāciju topogrāfiem sniedzam no pirmavotiem - brīvi izvēlēta mēroga grafiskajām kabeļu piesaistes shēmām
un planšetēm, ja nepieciešams, kabeļu līnijas trasi kopā ar topogrāfu precizējam apvidū.
Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti kabeļu tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, precīzai 
informācijai saskaņā ar LR „Ģeotelpiskās informācijas likuma" 13.pantu ir jābūt pilsētas pašvaldības datubāzes 
vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā.
2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:

18.11.2021
2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:

Projektu iesniegt AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Rietumu tehniskajā daļā, Cukura ielā 7, 
Liepājā. Pieņemšanas laiki publicēti AS "Sadales tīkls" mājaslapā www.sadalestikls.lv

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.
Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai 
darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.
Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju 
var atrast internetā mājas lapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;
Kad Sistēmas lietotājs pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas būs nosaucis projektētāju un parakstījis vienošanos 
par būvprojekta izstrādi, AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidos būvniecības ieceri 
un pilnvaros konkrēto projektētāju BIS strādāt ar šo ieceri.
Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuzskaites 0,4kV tīkla izbūves un 
"APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;
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Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu 
applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).
Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic 
papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas 
avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura 
elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces, 
piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā 
elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu 
(UPS). 

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls; 
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta
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Pielikums Nr.2 “Noteikumi elektroapgādes projektēšanai un būvniecībai” 

Ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā noteiktos aprobežojumus: 

1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt 
arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros. 

2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā 
objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā 
brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, 
izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez 
brīdinājuma. 

3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un 
pārbūves darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir 
iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas 
darbus, kurus var veikt jebkurā laikā. 

4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina 
likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus 
kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas 
vienošanās. 

6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt 
no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas 
sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai — pēc savstarpējas vienošanās — objekta īpašnieks vai 
valdītājs. 

7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja 
likumīgās prasības. 

8) Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts 
apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles 
veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts 
apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības 
lietot zemi nodotas citai personai, — zemes lietotāju. 

9) Tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot 
atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo 
nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu 
atlīdzību. 

10) Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, ja tās šķērso meža teritoriju, kur aprobežojumi noteikti tikai 
elektrolīniju trasē, — papildus iepriekšējos punktos minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi 
aprobežojumi: 

o aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; 

o aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; 

o aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, 
stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī 
veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos; 
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o aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar 
triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas 
vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 

o aizliegts celt, kapitāli remontēt, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo 
komunikāciju īpašnieka atļaujas; 

o aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes 
padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka 
apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras; 

o aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot kuģu, liellaivu un 
peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un tīkliem, ierādīt zvejas 
vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot 
dzirdinātavas; 

o aizliegts skaldīt ledu; 

o aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras 
augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus; 

o aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, 
kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku; 

o aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku; 

o aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri 
aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas 
darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā; 

o aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu 
noteikšanas metodikā, ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm 
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to 
noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku. 

o veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot nožogojumus un 
veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm. 

Ievērot prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko 
nosaka MK noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”- 3., 8.-
11.punkts: 

1) Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo 
no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Elektrolīnijas trases platums ir: 
o gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums: 
o nepārsniedz 0,4 kilovoltus, - piecus metrus platā joslā; 
o ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, - 13 metru platā joslā; 
o ir 110 kilovoltu, - 26 metrus platā joslā; 
o ir 330 kilovoltu, - 54 metrus platā joslā; 
o kabeļlīnijām – trīs metrus platā joslā. 

2) Ja, veicot zemes darbus, juridiskās vai fiziskās personas konstatē kabeli, kurš nav norādīts darbu 
veikšanas tehniskajā dokumentācijā, tās pārtrauc zemes darbus un nodrošina kabeļa saglabāšanu, kā 
arī nekavējoties ziņo par to elektrisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. Ja kabeli 
izceļ no ūdens ar enkuru, zvejas rīkiem vai citādi, kuģa kapteinis vai darbu vadītājs nekavējoties ziņo 
par to elektrisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. 

3) Aizsargjoslās papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantā minētajiem aprobežojumiem aizliegts: 
o atrasties elektrisko tīklu būvju teritorijā un telpās, atvērt elektroietaišu durvis, nožogojumus un lūkas, 

pievienoties elektriskajiem tīkliem un darbināt komutācijas aparātus; 
o mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvināt tiem jebkādus priekšmetus; 
o kāpt uz elektrisko tīklu konstrukcijām, piesliet, novietot vai nostiprināt uz tām dažādus priekšmetus; 
o laist gaisa pūķus, lidaparātu sporta modeļus un citus lidojošus priekšmetus. 
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4) Zemūdens kabeļu pārejas saskaņo ar attiecīgās ostas pārvaldi un atzīmē ostas plānos un navigācijas 
kartēs. Vietas, kur zemūdens kabeļlīnijas šķērso kuģojamās upes, kanālus un ūdenskrātuves, dabā 
norāda ar signālzīmēm. Signālzīmju dizainu un novietojumu ūdenstilpju krastos saskaņo ar attiecīgās 
ostas pārvaldi. Signālzīmes novieto elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs. 

5) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no 
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku 
vai valdītāju. 
 

Ievērot Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. panta prasības: 
 

1) Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības 
izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu. 

2) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes 
īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersanta 
objektu — iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 
o energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā vai detālplānojumā; 
o energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkano līniju, publiski lietojamās ielas, tāda 

ceļa robežās, kam nav noteiktas sarkanās līnijas, vai esošās aizsargjoslas robežās; 
o vietējā pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta 

ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes 
izmantošanas; 

o energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots esošajā energoapgādes komersanta objekta 
aizsargjoslā un pēc tā ierīkošanas aizsargjoslas platums palielinās ne vairāk kā par 10 
procentiem, ievērojot, ka šajā punktā noteiktajā kārtībā aizsargjoslu var palielināt ne vairāk kā 
vienu reizi; 

o ierīkojamam energoapgādes komersanta objektam ir noteikts nacionālo interešu objekta 
statuss un ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums; 

o citos likumos noteiktajos gadījumos. 
3) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta pārbūvi vai atjaunošanu, 

savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa 
saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja pārbūves rezultātā palielinās energoapgādes komersanta 
objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. Zemes īpašnieks nevar liegt 
energoapgādes komersantam šajā daļā un šā likuma 19.panta 1.1 daļā noteikto darbu veikšanu. 
Ja puses nevar vienoties par zemes īpašniekam izmaksājamo vienreizējo samaksu, jautājums par 
šo samaksu risināms tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā darbu veikšanas laikā vai 
pēc to pabeigšanas. 

4) Namīpašnieks nevar liegt kabeļu, armatūras, līniju un citu iekārtu un ietaišu uzstādīšanai, 
ierīkošanai, ekspluatācijai un attīstībai izmantot sava nama fasādi, zem nama esošo pagrabu un 
nama bēniņu telpas. 

5) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina 
nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 

6) Energoapgādes komersantu objektu — ēku un būvju celtniecībai, kā arī norobežotu teritoriju 
ierīkošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu var atsavināt kārtībā, kādu nosaka likums "Par 
nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". 

7) Energoapgādes komersantu objektu ierīkošana aizsargājamās dabas teritorijās saskaņojama ar 
valsts vides aizsardzības institūcijām un aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju, bet 
kultūras pieminekļos, to aizsardzības zonās vai kultūrvēsturiskās teritorijās — ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

8) Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas 
ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana 
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saskaņojama ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem 
dzīvokļu īpašumiem. 

9) Energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai un 
ekspluatācijai nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi. 

10) Nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas kārtība 
noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie aprobežojumi jauniem energoapgādes 
komersantu objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot šā likuma 19.pantā noteikto 
kārtību. Ja zemes īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanu, 
aprobežojumus nosaka ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai pārveidot energoapgādes 
komersanta objektus, kas izvietoti viņa nekustamajā īpašumā, vai veikt darbības, kas kavētu citu 
enerģijas lietotāju apgādi. 

12) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt 
energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai 
ekspluatāciju. 

13) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma 
īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. 

14) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju energoapgādes komersanta 
personālam piekļūt pie attiecīgajā īpašumā, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai ēkā esošajiem 
energoapgādes komersanta objektiem, lai veiktu šo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ar to 
ekspluatāciju saistītus darbus. Par remonta vai citu darbu nepieciešamību īpašnieku brīdina vismaz 
trīs dienas pirms šo darbu uzsākšanas, bet avārijas gadījumā tās seku novēršanu pieļaujams uzsākt 
bez īpašnieka iepriekšējas brīdināšanas, ja to nav iespējams izdarīt. 

15) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam zaudējumus, kas tieši saistīti 
ar jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanu vai esošo objektu ekspluatācijas un 
remonta nodrošināšanu. 

16) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību 
ierobežošanu, ja: 
o īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai; 
o veicot objekta pārbūvi, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes komersanta 
objekts vai aizsargjosla gar vai ap šo objektu. 

17) Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

18) Ja energoapgādes komersanta objekts tiek likvidēts vai pārvietots, komersants sakārto nekustamo 
īpašumu atbilstoši tā agrākajam stāvoklim vai arī apmaksā tā sakārtošanai nepieciešamos darbus. 

19) Pašvaldība un energoapgādes komersants var vienoties par ielu apgaismojuma tīkla nodošanu 
attiecīgajai pašvaldībai valdījumā vai īpašumā. 
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