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Ievads 
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, lokālplānojums ir vietējās pašvaldības 

ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās 

teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai 

vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai. Lokālplānojums groza Jaunpils novada teritorijas 

plānojumu 2013. – 2024.gadam un ir tā sastāvdaļa.  

 

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pašvaldības teritorijas 

plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās 

prasības 

 

Lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” norādītajā 

lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma teritorija ir daļa no nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola”, 

Jaunpilī, Jaunpils novadā ar kadastra numuru 90560080104, kadastra apzīmējums 90560080104. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Jaunpils novada domes 2013.gada 30.janvāra 

saistošos noteikumus Nr.2 “Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” prasības tiktāl, ciktāl Apbūves noteikumi nenosaka 

citādi. 

 

Saskaņā ar 2004.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļu, notika konsultācijas ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo 

vides pārvaldi un Veselības inspekciju. Kā rezultātā Vides pārraudzības valsts birojam tika lūgts izvērtēt 

nepieciešamību pēc ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras. Saskaņā ar Vides pārraudzības 

valsts biroja 13.02.2019. lēmumu Nr.4-02/4, lokālplānojumam netika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūra. 

 

Lokālplānojums sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem.  
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Izstrādes pamatojums 
Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar Jaunpils novada domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 30.augusta 

lēmumu Nr.126 (prot. Nr.7, 12.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpils 

vidusskola” daļai, ar kadastra apzīmējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei 

Jaunpils ciemā”. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunpils vidusskola” ir Jaunpils novada domei. 

Izsoles rezultātā Jaunpils novada dome 2018.gada 1.oktobrī noslēdza zemes nomas līgumu ar apbūves 

tiesībām ar fizisku personu par daļu no minētā nekustamā īpašuma. Saskaņā ar Jaunpils novada teritorijas 

plānojumu 2013. – 2024.gadam (turpmāk – teritorijas plānojums), minētā nekustamā īpašuma, tai skaitā 

nomai paredzētā platība, atrodas funkcionālā zonā Publiskās apbūves teritorija, kas liedz minēto nekustamā 

īpašuma daļu izmantot dzīvojamai apbūvei. Šī iemesla dēļ novada dome 2018.gada 30.augustā pieņēma 

lēmumu izstrādāt lokālplānojumu, kas grozītu teritorijas plānojumu un noteiktu atbilstošu funkcionālo zonu 

dzīvojamās apbūvei veidošanai.  

 

Iecere lokālplānojuma teritorijā veidot dzīvojamo apbūvi atbilst Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai 2013.- 2037.gadam, jo stratēģijas vīzijā novads definēts kā sabiedriski, ekonomiski aktīvu un 

pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas. Ņemot vērā pašreizējo Latvijas tendenci, kad ik gadu lauku teritorijās 

samazinās iedzīvotāju skaits, novadam katras jaunas mājsaimniecības izveidošana ir ļoti nozīmīga. To 

apliecina arī stratēģijas ilgtermiņa attīstības prioritātēs pieminētais, ka cilvēki par savām mājām izvēlētos 

Jaunpils novadu, kur ir pievilcīga dzīves vide, ko veido sakārtota un pieejama publiskā telpa un pakalpojumi, 

tehniskā infrastruktūra un ceļi.  

 

Lokālplānojuma teritorijā plānotā iecere atbilst Jaunpils ciema telpiskai apbūves struktūrai, jo lokālplānojuma 

teritorija rietumu daļā robežos ar esošo savrupmāju apbūvi kā arī pie tās tiešā tuvumā ir visi nepieciešamie 

inženiertīkli. 

 

 
Attēls 1 “Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta Jaunpils ciemā”1 

                                                           
1 Attēlā izmantota karte no www.balticmaps.eu 
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Lokālplānojuma teritorijas raksturojums 
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, nekustamais īpašums “Jaunpils 

vidusskola” ar kadastra numuru 90560080104 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

90560080104, tā platība ir 6,3 ha, lokālplānojuma teritorijas platība ir 3500 m2 no minētā nekustamā 

īpašuma. Uz nekustamā īpašuma atrodas astoņas ēkas, kas pilda ar Jaunpils vidusskolu saistītās funkcijas. 

Lokālplānojuma teritoriju neskar neviena no šīm ēkām (skatīt Attēlu 2 “Nekustamais īpašums “Jaunpils skola” 

un lokālplānojuma teritorija”). 

 

Teritorijas plānojumā nekustamajam īpašumam “Jaunpils skola” noteikta funkcionālā zona Publiskās apbūves 

teritorija P-3. Saskaņā ar teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 334.7.3. 

punktu, tā paredzēta izglītības un sporta iestādēm (skatīt Attēlu 3 “Izkopējums no Jaunpils novada teritorijas 

plānojumu 2013. – 2024.gadam”). 

 

 
Attēls 2 “Nekustamais īpašums “Jaunpils skola” un lokālplānojuma teritorija”2 

 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jaunpils ciema rietumu daļā nepilnu kilometru gājienā līdz Tukuma un Pils 

ielu krustojumam, kas uzskatāms par daļu no Jaunpils ciema centra. Ar auto lokālplānojuma teritoriju var 

sasniegt no Levestes un Pils ielu pusēm iebraucot teritorijā no Mednieku ielas (skatīt Attēlu 4 “Transporta 

plāns”). Lokālplānojuma teritorijai ziemeļos atrodas vidusskolas stadions un vidusskola, dienvidu daļā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas tiek izmantota iedzīvotāju mazdārziņiem, savukārt rietumu daļā 

teritorija robežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju.   

 

                                                           
2 Attēlā izmantots fotoattēls no www.kadastrs.lv 
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Attēls 3 “Izkopējums no Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam” 

 
Attēls 4 “Transporta plāns”3 

                                                           
3 Attēlā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras attēls 
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Saskaņā ar pašvaldības SIA “Jaunpils komunālā 

saimniecība” sniegto informāciju, lokālplānojuma 

teritorijas tiešā tuvumā ir pieejami visi 

nepieciešamie inženiertīkli. Mednieku ielas 

pagriezienā pie lokālplānojuma teritorijas ir 

veidojami pieslēgumi pie centralizētās 

ūdensapgādes, gāzes apgādes un elektroapgādes, 

savukārt centralizētie kanalizācijas tīkli atrodas 

Putnu un Mednieku ielu stūrī. Saskaņā ar VSIA 

"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 

meliorācijas digitālo kadastru, lokālplānojuma 

teritorija nav meliorēta, lietus ūdeņi no 

lokālplānojuma teritorijas tiek novadīti teritorijas 

dienvidos esošajā grāvī. Attēlā 6 “Meliorācijas 

sistēmas” redzams, ka meliorētās teritorijas 

atrodas dienvidos no lokālplānojuma teritorijas. 

Savāktie ūdeņi pa meliorācijas sistēmu nonāk 

Jaunpils dzirnezerā. 

 

 
Attēls 5 “Pieslēguma vietas centralizētajiem tīkliem”4 

 
Attēls 6 “Meliorācijas sistēmas”5 

 

Lokālplānojuma teritorijas apsekošana notika 2018.gada 7.decembrī, kad teritoriju klāja sniegs, tāpēc  to 

vislabākai raksturošanai nepieciešams izmantojot augstas detalizācijas topogrāfisko plānu mērogā 1:500 

(skatīt Attēlu 7 “Lokālplānojuma teritorijas faktiskā situācija”). Lokālplānojuma teritorija ir salīdzinoši līdzena, 

tās vidējais augstums ir no 74 līdz 75 metriem virs jūras līmeņa. Teritorija neapplūst, grunts ūdens līmenis nav 

augsts, jo teritorijas dienvidu robeža ir pa meliorācijas grāvi. Nosusināt teritoriju palīdz neliels grāvītis gar 

teritorijas dienvidu robežu, kas ūdeni novada lielajā grāvī. Lokālplānojuma teritorijas līdzenumu vidus daļā 

                                                           
4 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras attēls 
5 VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" meliorācijas digitālais kadastrs 
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pārtrauc divi paralēli grunts izbērumi 50 metru garumā un 5 metru platumā - tie saglabājušies no kādreizējās 

šautuves, kas pildījuši šautuves vaļņu funkciju. Teritorijas attīstītājs ir iecerējis šos vaļņus norakt tik tālu, cik 

tas ļaus saglabāt uz dienvidu vaļņa augušos kokus. Ar zaļo krāsu minētājā attēlā atzīmēti esošie koki, ko 

teritorijas attīstītājs ir iecerējis saglabāt. Koki pārsvarā koncentrējušies teritorijas visus daļā un pie dienvidu 

robežas.  

 

Teritoriju apgrūtina ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar jau pieminēto grāvji 3 metru platumā no grāvja 

krants malas. Ziemeļu daļā teritoriju šķērso ūdensvads, kam aizsargjosla katrā pusē ir 3 metri. Visa 

lokālplānojuma teritorija atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu. 

 

 Attēls 7 “Lokālplānojuma teritorijas faktiskā situācija”6 

                                                           
6 Attēla pamatā izmantota augstas detalizācijas topogrāfiskais plāns, ko sagatavojis SIA "RR Ģeodēzija" (17.04.2018.) 
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Risinājumi 
Ņemot vērā lokālplānojuma ieceri grozīt teritorijas plānojumu, lai noteiktu atbilstošu funkcionālo 

zonu dzīvojamās apbūves veidošanai, lokālplānojuma risinājumi paredz lokālplānojuma ziemeļu 

daļā, kur plānots veidot iebrauktuvi no Mednieku ielas, 8 metru platumā un 35 metru garumā 

noteikt funkcionālo zonu  Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kas attēlā 8 “Funkcionālais 

zonējums” ir iezīmēta ar pelēko krāsu. Šī funkcionālā zona izmantojama transporta un 

inženiertehniskai infrastruktūrai. Savukārt vidusdaļā un dienvidu daļā noteikt funkcionālo zonu 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), kas primāri paredzama savrupmāju un vasarnīcu apbūvei, bet 

tās papildizmantošana noteikta ar darījumu un tūrismu saistītas apbūves veidošanai. Par pamatu 

minētajai funkcionālai zonai kalpoja spēkā esošā teritorijas plānojuma funkcionālā zona Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) un tās izmantošana. Ņemot vērā, ka spēkā esošais teritorijas 

plānojums tika izstrādāts pēc normatīviem aktiem, kas šobrīd ir mainījušies, lokālplānojumā 

noteiktās funkcionālās zonas tika pielāgotas 30.04.2018. MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām. Lokālplānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka savrupmāju apbūves teritorijā maksimālais apbūves 

augstums ir 12 metri, maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi, apbūves blīvums - 30% un brīvās zaļās 

teritorijas radītājs - 50%. Sīkāka lokālplānojuma teritorijas izmantošana noteikta lokālplānojuma 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Tā kā lokālplānojums tika izstrādāts uz augsta detalizācijas topogrāfiskā plāna mērogā 1:500, 

grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi” tika attēlotas grāvja un ūdensvada 

aizsargjoslas. Apbūves izvietojums minētajā kartē izvietots orientējoši un būvprojektā var tik 

precizēts. 

 

Attēls 8: “Funkcionālais zonējums”7  

                                                           
7 Izkopējums no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) 


