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7. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos 
Komentārs par nosacījumu 

ņemšanu vērā 

1. Valsts vides dienests Liepājas 

reģionālā vides pārvalde 

Nr. 5.5.-07/1437 
Nosacījumi detālplānojuma izstrādei: 

1. Veikt detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi atbilstoši 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma un Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām, kā arī 

Nīcas novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Pievērst uzmanību nosacījumiem 

par vēja elektrostacijas attālumu līdz dzīvojamām mājām. 

2. Pirms detālplānojuma izstrādes saņemt sikspārņu eksperta atzinumu par plānotās vēja 

elektrostacijas būvniecības ietekmi uz sikspārņu populācijām. 

3. Pirms detālplānojuma izstrādes saņemt putnu eksperta atzinumu par plānotās vēja 

elektrostacijas būvniecības ietekmi uz putnu populācijām. 

4. Pirms detālplānojuma izstrādes veikt aprēķinus par plānotās vēja elektrostacijas trokšņu 

iespējamo ietekmi uz viensētām “Silmalas” (kadastra apzīmējums 64780170203), “Žibji” 

(kadastra apzīmējums 64780170002), “Pūces” (kadastra apzīmējums 64780170059) un 

“Čīmas” (kadastra apzīmējums 64780170053). 

5. Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā. 

6. Uzrādīt piebraucamos ceļus detālplānojuma teritorijā. 

7. Atzīmēt teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām. 

 

Pārvalde uzskata, ka saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta piekto daļu 
lokālplānojumam ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu, ja sikspārņu un 
putnu ekspertu atzinumos būs norādes par to, ka vēja elektrostacijas būvniecība var būtiski 
ietekmēs sikspārņu un putnu populācijas, kā arī, ja trokšņa aprēķinu rezultāti uzrādīs trokšņa 
robežlieluma pārsniegumus tuvākajās viensētās. 

Nosacījumi ievēroti un prasības 
iekļautas detālplānojuma 
risinājumos. 
1. ievērots; 
 
 
2. prasība izpildīta; 
 
 
3. prasība izpildīta; 
 
4. prasība izpildīta; 
 
 
 
5.-7. Ievērots 
 
 
 
 

Saskaņā ar Vides pārraudzības 
valsts biroja 14.11.2019. lēmumu 
Nr.4-02/59 “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu”, Vides 
pārraudzības valsts birojs nolēmis, 
ka detālplānojumam nav 
nepieciešams veikt stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. 

2. Dabas aizsardzības pārvalde 

30.09.2019., Nr. 
4.8/5387/2019-N 

Administrācija savas kompetences ietvaros izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma 

izstrādei nekustamajam īpašumam “Vecignāti” (kadastra Nr.64780170201), Nīcas pagastā, Nīcas 

Nosacījumi ievēroti un prasības 
iekļautas detālplānojuma 
risinājumos. 
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novadā: 

1. Sertificēta putnu sugu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānotās vēja 

elektrostacijas būvniecības darbu un uzbūvētas vēja elektrostacijas darbības ietekmi uz 

aizsargājamo putnu dzīvotnēm. 

2. Saistībā ar robežojošiem mežiem, kuros iespējams atrodas sikspārņu sugu dzīvotnes, 

nepieciešams sertificēta sikspārņu sugu aizsardzības jomas eksperta atzinums par 

robežojošajā mežā un detālplānojuma teritorijā konstatētajām sikspārņu sugām, un ja 

tiek konstatēti sikspārņi, tad atzinums jāpapildina ar plānotās vēja elektrostacijas 

būvniecības darbu un uzbūvētas vēja elektrostacijas darbības ietekmi uz sikspārņiem. 

3. Detālplānojuma izstrādei ņemt vērā Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-

2030.gadam, lai lauksaimniecības teritorijās īstenotu labas lauksaimniecības un vides 

stāvokļa nosacījumus. 

Papildus vēršam uzmanību, ka Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

“V. Telpiskās attīstības perspektīva” daļas “7.Lauksaimniecības zemju struktūra” sadaļā minēts: 

Novadā nākotnē saglabājamas trīs esošās vēja elektrostacijas, taču netiek atbalstīta jaunu vēja 

elektrostaciju izveide, izņemot vēja elektrostacijas pie privātmājām. 

Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam “V. Telpiskās attīstības 
perspektīva” daļas “7.Lauksaimniecības zemju struktūra” sadaļā minēts: Novadā nākotnē 
saglabājamas trīs esošās vēja elektrostacijas, taču netiek atbalstīta jaunu vēja elektrostaciju 
izveide, izņemot vēja elektrostacijas pie privātmājām. Ņemot vērtā aspektu, ka detālplānojuma 
teritorijas apkaimē atrodas putniem un sikspārņiem (t.sk. to īpaši aizsargājamām sugām) 
saistošas un to aizsardzībai nodibinātas teritorijas, un aspektu par īstenojamu un nākotnē 
plānotu lauksaimniecības teritoriju ilgtspējīgu attīstību un izmantošanu, Administrācija pauž 
viedokli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu plānošanas dokumentam 
“Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Vecignāti”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”. 

 
 
1. prasība izpildīta; 
 
 
2. prasība izpildīta; 
 
 
 
 
 
3. ievērots 
 
 
 
Izvērtēts Paskaidrojuma raksta 
2.(1) sadaļā 
 
 
 
Saskaņā ar Vides pārraudzības 
valsts biroja 14.11.2019. lēmumu 
Nr.4-02/59 “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu”, Vides 
pārraudzības valsts birojs nolēmis, 
ka detālplānojumam nav 
nepieciešams veikt stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. 

3. Veselības inspekcija 

15.10.2019., Nr. 4.6.1.-
10./25692/ 

Detālplānojuma izstrādes gaitā: 

1. Ievērot LR 13.10.2011. “Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 14.10.2014. MK noteikumus 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. 

MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

prasības; 

2. Vēja elektrostacijas izvietojumu plānot ne tuvāk par 500 m no lauku teritorijā esošām 

dzīvojamām mājām un ne tuvāk par 1 km no ciemu teritorijās esošās vai plānotās blīvās 

Nosacījumi ievēroti un prasības 
iekļautas detālplānojuma 
risinājumos. 
1. ievērots; 
 
2. ievērots; 
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dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.3. apakšnodaļas 

“Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde”, 163. punkta prasībām. 

Plānojot vēja elektrostacijas izvietojumu zemesgabalā, ieteicams izvērtēt vēja elektrostacijas 

“mirgošanas efekta” iespējamo ietekmi, ko rada rotoru lāpstiņu kustība, veidojot kustīgas ēnas 

uz zemes virsmas un tuvumā esošajām dzīvojamām mājām. Iesakām vēja elektrostacijas 

izvietošanā ņemt vērā, ka “mirgošanas efekts” ir atkarīgs no dzīvojamās mājas izvietojuma 

attiecībā pret vēja elektrostaciju un mirgošanas ietekme neskar mājas, kas atrodas uz dienvidiem 

no elektrostacijas. 

3. Veikt vēja elektrostacijas radītā trokšņa modelēšanu/aprēķinus. Vēja elektrostacijas 

izvietojumu plānot tā, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas un vēja 

elektrostacijas trokšņa ietekme nepārsniedz noteiktos trokšņa robežlielumus atbilstoši 

007.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 “Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” prasībām. 

4. Noteikt drošības aizsargjoslu ap plānoto vēja elektrostaciju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.
1
 

panta “Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām” prasībām, ievērojot, ka drošības aizsargjoslas 

platums ap vēja elektrostacijām ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja elektrostaciju maksimālais 

augstums. 

Plānojot teritorijas izmantošanu, ievērot Aizsargjoslu likumā 58.
1
 pantā noteiktos aprobežojumus 

drošības aizsargjoslās ap vēja elektrostacijām. 

Detālplānojuma grafiskā daļā attēlot detālplānojuma teritorijā esošo un plānoto aizsargjoslu 

robežas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. panta prasībām. 

5. Teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 

8. apakšsadaļas “Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasībām. 

6. Plānot atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” un 

saistošo noteikumu prasībām. 

 
 
 
 
 
 
 
3. ievērots; 
 
 
 
 
4. ievērots; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ievērots; 
 
6. pieņemts zināšanai 

4. AS „Sadales tīkls” 

01.10.2019. 

Nr. 30AT00-05/TN-1530 

1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20/0,4 kV apakšstacijas, 

0.23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas, u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī 

atbilstošas aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 

jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn, u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 

objektiem noteiktā kartes mērogā). 

2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošie AS „Sadales tīkls” 

piederošie elektroapgādes objekti (0,23 -20) kV elektropārvades līnijas, a.-st., TP u.c. 

elektroietaises; 

3. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai funkcionēšanai atbilstoši 

noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un precizētu pieslēguma vietu nepieciešams 

aizpildīt veidlapu “Pieteikums elektrotīkla pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot 

Nosacījumi ņemti vērā. 
1. ievērots; 
 
 
 
2. ievērots; 
 
 
 
3. ievērots; 
 



Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Vecignāti”, Nīcas pag., Nīcas nov. 
KOPSAVILKUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU 

 

33 

nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta veidlapā. Pieteikumam 

nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, 

sarkano līniju izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. 

4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura 

jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales 

būvju būvnoteikumi”. 

5. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

„Inženierkomunikāciju izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 

jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u.c. tehnikai. 

6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu 

likuma 16. pantā. 

7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likumā 

(īpaši 35. un 45. panta prasības). 

8. Plānojumā ietvert 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. 

9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši 

spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, u.c. normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos 

noteikumus, jāsniedz pieteikums elektroietaišu pārvietošanai. Esošo energoapgādes 

komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic 

par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu. 

10. Elektroenerģijas lietotāju energoapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 

elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas 

piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi”. 

11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” notiek 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

12. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 

19
1
, 23. un 24. pants. 

13. Veicot jebkādus darbus/ darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie 

jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

14. Plānojuma grafiskās daļas kartes mērogi: Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu (ne 

vecāku par gadu) topogrāfisko plānu (LKS 92 TM koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 

1:500 līdz 1:2000. 

Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 

 
 
 
4.informācija iekļauta 
Paskaidrojumu rakstā; 
 
5. ievērots; 
 
 
6. ievērots; 
 
 
 
 
7., 8., 9., 10., 11., 12. informācija 
iekļauta Paskaidrojuma rakstā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ievērots; 
 
14. plānojuma grafiskā daļa 
izstrādāta uz topogrāfijas ar 
mēroga noteiktību 1:500. 
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plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS „Sadales tīkls”. 

5. SIA „TET”  

04.10.2019. 

Nr. PN-54899 

Nosacījumi netiek izvirzīti. 

Pieņemts zināšanai 

6. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

20.09.2019., Nr. 22/12.1-
1.2/139 

Nepieciešams paredzēt: 

 ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi; 

 ugunsdrošības atstarpes starp būvēm; 

 ugunsdzēsības piebrauktuves pie būvēm; 

atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un ugunsdrošības 

prasībām. 

Detālplānojumā paredzēt atsevišķu sadaļu “Ugunsdrošība”, kurā aprakstīt augšminētos punktus 
šajā nosacījumā. 

Nosacījumi ievēroti un prasības 
iekļautas detālplānojuma 
Paskaidrojuma raksta 3.4 sadaļā- 
Ugunsdrošība. 
Konkrēti  ugunsdrošības pasākumu 
tehniskie risinājumi tiks izstrādāti 
turpmākajā projektēšanas gaitā. 

7. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

30.09.2019., Nr. 4.4.4/12056 

Ievērot šādus nosacījumus: 

1) detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Likumu “Par autoceļiem” un “Aizsargjoslu likumu”, kā 
arī ievērot pastāvošos Latvijas Valsts Standartus (LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas 
noteikumi. Normālprofili” (ceļu un ielu šķērsprofilu parametru izvēle), LVS 190-3:1999 
"Ceļu vienlīmeņa mezgli" (uzbraukšanas redzamības brīvlauku ievērošana), kā arī citu 
projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasības; 

2) plānojuma projektā atsevišķi izstrādāt paredzamo satiksmes organizācijas shēmu un 
projektēšanas gaitā saņemt saskaņojumu no VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – 
VAS „LVC”) skiču (metu) izstrādes stadijā. 

3) detālplānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši MK 2013.gada 
30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana". Apbūves teritoriju (jauno, 
vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot 
“pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību 
(galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita 
samazināšanu.  

4) ievērot, lai teritorijā plānotās vēja elektrostacijas ekspluatācijas aizsargjosla nepārklātos ar 
valsts ceļa nodalījuma joslu. 

5) ievērot, ka plānojot teritorijas iekšējo ceļu tīklu, jāpēta iespēja nodrošināt piekļuvi arī tiem 
zemes gabaliem, kuri atrodas aiz (arī blakus) plānojuma izstrādē iekļautajiem 
nekustamajiem īpašumiem.  

6) izstrādājot plānojuma projektu, ievērot, ka VAS „LVC” ir tiesīgi pieprasīt pamatojumu 
plānotā objekta ietekmei uz Valsts galvenā autoceļa A11 kopējās satiksmes plūsmu, ja 
objekts pastāvīgi vai periodiski ir raksturīgs ar palielinātu transportlīdzekļu piesaistes 
kapacitāti, kas, savukārt, var radīt bīstamību Valsts autoceļu lietotājiem; 

Nosacījumi ievēroti un prasības 
iekļautas detālplānojuma 
risinājumos. 
1. ievērots; 
 
 
2. pieņemts zināšanai, prasība tiks 
izpildīta būvprojekta izstrādes 
gaitā; 
3. ievērots; 
 
 
 
 
 
 
4.prasība izpildīta; 
 
5. ievērots; 
 
 
6. pieņemts zināšanai; 
VES nav nepieciešams intensīvi 
apkalpot, līdz ar to nepalielināsies 
satiksmes intensitāte uz autoceļa 
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7) informējam, ka plānojuma teritorijas atrodas pie Valsts galvenā autoceļa A11 „Liepāja-
Lietuvas robeža (Rucava)” tiešā tuvumā un šajā gadījumā jāievēro, ka autoceļam šajā 
posmā nodalījuma josla ir 13,5 m no ceļa ass, bet aizsargjosla - 100 m no ceļa ass;  

8) plānojumā noteikt, ka visi satiksmes organizācijas risinājumi jāparedz pirmajā būvniecības 
kārtā, taču pieļaujamas atkāpes attiecībā uz brauktuves segumu, ja kāds no teritorijā 
paredzētiem objektiem netiek nodots ekspluatācijā vienlaicīgi ar pārējiem; 

plānojumu iesniegt saskaņošanai VAS „LVC” Liepājas nodaļā. 

A11. Nenozīmīga intensitātes 
palielināšanās ir paredzama tikai 
VES būvniecības laikā. 
7.8. ievērots 
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8. INSTITŪCIJU ATZINUMI 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 
 

9. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 
 


