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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Noteikumos lietotie termini 

1.  Amatniecība – sīkražošana, kuras pamatā ir roku darbs un vienkārši darbarīki. 
2.  Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums. 
3.  Apbūves blīvums – procentos izteikta zemesgabala apbūvētā (visu ēku apbūves laukumu summa ) laukuma 

(ieskaitot autostāvvietas un piebraucamos ceļus) attiecība pret tā platību.   
4.  Apbūves intensitāte – procentos izteikta būves virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemesgabala 

platību. Stāva platību nosaka kvadrātmetros ēkas (m²) ārējā perimetra robežās. 
5.  Apbūves laukums – ēkas apbūves laukums, kas noteikts kvadrātmetros (m²) kā tāda laukuma projekciju cokola 

stāva līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita 
laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī 
laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm. 

6.  Applūstošās teritorijas – ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji 
applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos noteikts pašvaldības teritorijas 
plānojumā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai.  

7.  Apstādījumi – mērķtiecīgi stādīti, sēti un kopti apstādījumu augi, kā arī tie savvaļā ieaugušie augi, kas 
saglabājami. 

8.  Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas - dažādas nozīmes vēsturiskās ēkas, kas veido pilsēttelpas 
(dažādas nozīmes ielu un laukumu) raksturu. 

9.  Atklāta autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids un nozīmē zemi un būvi, vai tās daļu, kas plānota, 
izmantota vai paredzēta autostāvvietai, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas nodalīta vai nožogota 
automašīnu novietošanai uz laiku. 

10.  Atklāta uzglabāšana – izmantošana, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā 
neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta. 

11.  Balkons – no fasādes plaknes uz āru izvirzīts vaļējs norobežots laukumiņš starpstāvu pārseguma līmenī, kas 
papildina iekštelpas. 

12.  Bēniņi – neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu 
(līdz siltinājuma virskārtai) 

13.  Brīvā zaļā teritorija (brīvā teritorija) - zemesgabala neapbūvētā platība procentos no kopējās 
zemesgabala platības. Šajā teritorijā netiek ieskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu 
platība. Ieskaita slēgtas gājēju galerijas platību.  

14.  Būvatļauja  – vispārīgos būvnoteikumos paredzētā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības 
veikt objekta būvdarbus. 

15.  Būvdarbi – būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana. 
16.  Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. 
17.  Būvlaide – līnija zemesgabala iekšpusē, kas parasti ir paralēla ielas sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo 

attālumu starp sarkano līniju un jebkuru virszemes būvi. 
18.  Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi.  
19.  Būvnormatīvi – visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē 

būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības tehnoloģiju. 
20.  Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums. 
21.  Būvprojekta akcepts – rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi būvvalde vai cita 

institūcija Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā. 
22.  Būvtiesības – ar teritorijas plānojumu noteiktas, aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt 

būvniecību. 
23.  Būvvalde – Kuldīgas novadā būvvaldes funkcijas pilda Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa un 

Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija, kuru kompetences noteiktas nolikumos. 



 

 

24.  Dabas parki – teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas 
sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. 

25.  Darījumu iestādes – komerciāla rakstura iestādes, piemēram, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, viesnīcas, 
biroji, tirdzniecības iestādes, izstāžu zāles, konferenču centri, kafejnīcas un restorāni, neietverot ražošanu un 
vairumtirdzniecību. 

26.  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - ēka, vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai paredzēta dzīvokļiem ar kopīgu 
ieeju no zemes līmeņa un kur iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas 
neatrodas dzīvoklī. 

27.  Degvielas uzpildes stacija - izmantošana, kas ietver degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un automašīnu mazgāšanu kā papildizmantošanu. Degvielas 
uzpildes stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu. 

28.  Detālplānojums – vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās 
teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. 

29.  Divģimeņu dzīvojamā māja - izmantošana, kas ietver divu ģimeņu dzīvošanu (divas mājturības). 
30.  Dvīņu māja – 2 bloķētas ģimeņu dzīvojamās mājas, kas izvietotas uz viena vai katra uz sava zemesgabala. 
31.  Dzega – sienu vainagojošā josla, kas atdala sienu no jumta un pasargā sienu no nokrišņiem. Tā var būt arī sienu 

sadaloša starp diviem stāviem, virs logiem un durvīm. Augstuma ierobežojumos minēta jumta dzega. 
32.  Ferma – izmantošana, kas ietver atsevišķu specializētu, rūpnieciska rakstura lopkopības, cūkkopības, 

putnkopības, vai kažokzvēru audzēšanas saimniecību (ar 20 un vairāk liellopiem, vai 30 un vairāk cūkām, vai 
100 un vairāk putniem, vai 30 un vairāk aitām, vai 10 un vairāk zirgiem, vai 50 un vairāk kažokzvēriem), kā 
arī ietver pastaigu laukumus, bet neietver ganības. 

33.  Galvenā izmantošana – plānota, esoša vai nodomāta zemes un būves vai tās daļas izmantošana, kas 
zemesgabalā ir dominējoša. 

34.  Garāža – automašīnu novietnes būve vai tās daļa, kas saskaņā ar būvprojektu ir paredzēta autonovietnei un ir 
iekļauta ēkā vai tās daļā pastāvīgai automašīnas vai automašīnu novietošanai. Garāža var būt privātai vai 
publiskai izmantošanai. Šajos saistošajos noteikumos garāža privātas izmantošanas nozīmē netiek lietota, jo ir 
ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā. 

35.  Idejas mets – brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri. 
36.  Iedibināta būvlaide – esošas apbūves veidota līnija, ja dotā kvartāla robežās vismaz pusei zemesgabalos 

galvenās būves pie ielas atrodas uz šīs līnijas. 
37.  Individuālais darbs – saimnieciskā darbība, kas tiek veikta patstāvīgi, neizmantojot algotu darbaspēku, darbs, 

kuru veic pašnodarbināta persona, kas veic saimniecisko darbību un ir atbilstoši reģistrēta.  
38.  Insolācija – izsauļojums ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojamo ilgumu. To nosaka attiecīgi 

projektēšanas normatīvi. 
39.  Inženierkomunikācijas - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar 

izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem. 
40.  Inženierkomunikācija maģistrālā - izmantošana, kas ietver valsts vai pašvaldības inženiertehniskās apgādes 

(infrastruktūras) maģistrālos tīklus un līdzīgas būves, kas nepieciešamas apgādei ar izejvielām, sakariem, 
enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu.  

41.  Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves - zeme un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai paredzēta 
virszemes, pazemes un zemūdens inženiertīkliem un būvēm apbūves un izbūves teritoriju vietējo 
inženiersistēmu pieslēgšanai centralizētām apgādes sistēmām (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, gāzes 
apgāde, telekomunikācijas), kas pašas ir šie tīkli un būves. 

42.  Īslaicīgas lietošanas būve - būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz 
minētā termiņa beigām. 

43.  Izmantošana – esoša vai plānota zemes un būvju izmantošana – zemes ierīkošana, ēku un būvju būvēšana, 
renovēšana, rekonstruēšana, restaurēšana, nojaukšana un ekspluatācija.  

44.  Jumta izbūve –jumta stāva telpas, kas ir piemērotas ēkas atļautajai izmantošanai un kuru kopējā platība 1,6 m 
augstumā nepārsniedz 60% no stāva platības, kas atrodas zem tām. Šīs telpas ir izbūvētas, izmantojot slīpā 
jumta konstrukciju radīto telpu virs ēkas augšējā stāva pārseguma. 



 

 

45.  Laukums – šo saistošo Apbūves noteikumu izpratnē atklātās publiskās telpas teritorija, zeme un būve vai tās 
daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta līdzīgiem nolūkiem kā lielceļš, maģistrāle vai iela, kā arī 
apstādījumiem. Laukums ietver teritoriju, ko plānā iezīmē lielceļu, maģistrāļu, pilsētas un vietējo ielu vai 
piebrauktuvju iekšējās vai ārējās sarkanās līnijas, kā arī no apbūves brīvās kvartālu teritorijas, bet telpiski – 
aiz sarkanajām līnijām atļauto izmantošanu apbūve un/vai apstādījumi. Laukuma robežās var būt arī 
apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas būves, pazemes vai virszemes 
autonovietnes, ja to ierīkošana netraucē satiksmei, kā arī citas šajā izbūves teritorijā atļautās izmantošanas.  

46.  Lielgabarīta tehnika – tehnika (tai skaitā kravas automobiļi, lauksaimniecības tehnika, speciālā tehnika un 
autobusi), kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t. 

47.  Lodžija – pārsegta un no trim pusēm norobežota (iedziļināta fasādes plaknē) ārtelpa starpstāvu pārseguma 
līmenī, kas papildina iekštelpas. 

48.  Lokālā pilsēttelpa – iela, kvartāla daļa, kvartāls, tuvējie kvartāli, kurus vieno tipiska viengabalaina arhitektūra. 
49.  Lokālplānojums — 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. 

50.  Markīze – nolaižama auduma nojume virs loga vai balkona vai celtnes ieejas vai virs nama priekšas terases. 
(pasargāšanai no saules).Vēsturiskās apbūves zonās pieļaujama tikai ēkas galvenajā fasādē (vērsta pret ielu). 

51.  Mezonīns – jumta izbūve, stāvs. Tas atrodas ēkas centrā un ir ar atsevišķu divslīpju jumtu. Sastopams 19.gs. 
mazstāvu koka vai mūra apbūvē. 

52.  Nekustamais īpašums – zemesgabals ar vai bez uz tā esošajām ēkām, būvēm un ūdenskrātuvēm, vai atsevišķos 
gadījumos – tikai ēka vai būve. 

53.  Nepārveidota ēka – vēsturiska ēka, kas saglabājusi savu autentiskumu. 
54.  Pagalms – apdzīvotās vietās zemesgabala daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemesgabala robežām (arī 

sarkano līniju) plānotās (atļautās) izmantošanās, kura apbūve ir galvenais to izmantošanas veids: 
54.1. Aizmugures pagalms – zemesgabala daļa starp zemesgabala sānpagalmiem no zemesgabala 

aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai. 
54.2. Ārējais sānpagalms – sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.  
54.3. Iekšējais sānpagalms – sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu. 
54.4. Priekšpagalms – zemesgabala daļa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai jebkuras 

galvenās būves galvenās fasādes sienai. 
54.5. Publiskais pagalms – pagalms, kurā jānodrošina publiska pieejamība vismaz no plkst. 9.00 līdz 

22.00. Publiskie pagalmi noteikti teritorijas plānojumā. 
54.6. Sānpagalms – zemesgabala daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemesgabala 

sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai. 
55.  Papildizmantošana – esošu, plānotu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošana, ja tā ir pakārtota 

galvenajai izmantošanai un papildina to, ja tā ir izvietota vienā zemesgabalā ar galveno izmantošanu un, ja šis 
izmantošanas veids nepārsniedz 40% no attiecīgās ēkas izmantojamās platības vai 30% no zemesgabala 
apbūvējamās platības. 

56.  Palīgēkas – ēka vai būve, kas tiek izmantota zemesgabala atļautās izmantošanas jeb galvenās ēkas funkciju 
nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, viesu māja, personāla dzīvojamā māja, auto garāža, 
nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis, pagrabs u.c. 
Ja šāda ēka savienota ar galveno ēku vai iebūvēta galvenajā ēkā, tā uzskatāma par galvenās ēkas daļu.  

57.  Parapets – dekoratīva fasādes daļa, kas augstāka par jumta dzegu un norobežo jumtu, terasi, kāpnes, balkonu. 
58.  Parks – apstādījumu teritorija, kur ar dārzu mākslas un ainavu arhitektūras paņēmieniem kompleksi veidoti 

pašvaldības nozīmes ārtelpas apstādījumi pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai. 
Vienlaicīgi parks nozīmē noteiktas atklātās publiskās telpas primāro atļauto izmantošanu, galvenokārt, 
cilvēka atpūtas vajadzībām. 

59.  Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu, tiek veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu sarakstā 
esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu.  

60.  Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, 
izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

61.  Perimetrāla apbūve – noteikts zemesgabala apbūves veids, kur galvenās ēkas apjoms atrodas uz būvlaides. 



 

 

62.  Perspektīvie skati  – projekta telpiskā risinājuma uzskatāms attēlojums apkārtējā vidē 
63.  Pilsētbūvniecības piemineklis – ar likumu noteikta un aizsargāta, īpaši vērtīga vēsturiskās pilsētvides teritorija, 

kur spēkā īpaši aizsardzības pasākumi.  
64.  Plānošanas – arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai 

un kurā noteiktas prasības zemesgabala plānojumam un apbūvei. 

65.  Prettrokšņa ekrāni (sienas, vaļņi u.c.) - vienlaidu šķēršļi (būves, arī ēkas vai reljefa elementi), kas 
novietoti tiešās skaņas ceļā no tās avota uz aizsargājamo vietu un izraisa skaņas viļņu 
difrakciju 

66.  Publiskā ārtelpa (sabiedriska vieta) – ielas laukumi, parki, skvēri, krastmalas, kvartālu telpa, pagalmi, kas bez 
ierobežojumiem pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas. 

67.  Publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus 
pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri). Arī ārtelpa un baznīcu 
(Sv.Katrīnas evenģēliski luteriskā baznīca, Sv.Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Sv.Trīssvienības Romas 
katoļu baznīca) torņi. 

68.  Ražošanas uzņēmums - uzņēmums, kas nodarbojas ar ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, 
materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, 
iesaiņošanu un nosūtīšanu. 

69.  Rekonstrukcija – būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot 
funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu. 

70.  Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot 
nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu 
ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju. 

71.  Restaurācija – būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti. 
72.  Rindu māja – ēka, kas tiek izmantota vai ir plānota trīs līdz desmit dzīvokļiem  uz kopīga vai katram dzīvoklim 

nodalīta zemesgabalu kopuma, kurā dzīvokļu īpašumi ir nodalīti ar nesošajām sienām (izejošām caur visiem 
stāviem), kur katram dzīvoklim ir  neatkarīga izeja uz priekš- un aizmugures pagalmiem, kuri cieši piekļaujas 
katra dzīvokļa priekš- un aizmugures sienām.  

73.  Robdēlis – jumta apakšmalas aizsargdēļi ar ornamentāliem izzāģējumiem.  
74.  Sabiedriskas garāžas – publiskas vai privātas būves (tai skaitā – garāžu kooperatīvi) automašīnu novietošanai.  
75.  Sabiedriskas iestādes – nekomerciāla rakstura iestādes, piemēram, valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, 

izglītības, kultūras, veselības aizsardzības iestādes, reliģiskās iestādes, biedrības, nevalstisko organizāciju 
iestādes, sporta būves. 

76.  Sabiedriski nozīmīga būve - ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts 
vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēka, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas 
ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. Kuldīgas novadā par sabiedriski nozīmīgu 
būvi uzskatāma arī jebkura jaunbūve vai apjomīga rekonstrukcija vēsturiskajās apbūves zonās, izņemot 
ģimenes māju (savrupmāju). 

77.  Sarkanā līnija – juridiski noteikta, esoša vai projektēta, detālplānojumā vai zemes sadalīšanas projektā atzīmēta 
lielceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un/vai inženierkomunikāciju, koridora robeža. Ja sarkanā līnija 
atdala zemesgabala daļu, tad pašvaldība ielā iekļauto daļu var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā. 

78.  Savrupmāja - brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā māja. 
79.  Sezonāla rakstura būve - ēka, būve vai tās daļa, kuru kalpošanas laiks viena sezona, un, kas plānota izmantot 

vai nodomāta ar pašvaldības atļauju preču pārdošanai tieši patērētājam pavasara, vasaras un rudens sezonā, kā 
arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet nenozīmē minēto kā papildizmantošanu un neietver 
nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību. 

80.  Skatloga vitrīna – skatlogi, kas redzami no publiskas ārtelpas. Atrodas ēku pirmajos stāvos. 
81.  Slēgta gājēju galerija – pieļaujama slēgta gājēju galerija publiskās ēkās, izņemot vēsturiskās apbūves zonas no 

1-10, ja tai ir paredzēts caurspīdīgs jumts, vismaz 5% no tās platības ir stādījumi un tā ir publiski pieejama no 
plkst.9.00 līdz 22.00. Galerijas platību var ieskaitīt brīvajā zaļajā teritorijā, ja tiek nodrošinātas ēkai visas 
nepieciešamās funkcijas, piemēram, piegādes zona, autostāvvietas u.tml. 

82.  Skvērs – publiska ārtelpa, ko veido neliels laukums, ar vai bez apstādījumiem, kas paredzēts galvenokārt 
gājējiem un to īslaicīgai atpūtai un ko neizmanto brauktuvēm. 



 

 

83.  Spraislis - Loga rāmī starp stikliem horizontāli vai vertikāli ievietota līste 
84.  Stāvs – ēkas platība starp pārsegumiem. Maksimālais stāva augstums (šo Apbūves noteikumu izpratnē) ir 3,5 

metri. 
85.  Stāvu skaits – ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma 

starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma 
virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas 
vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 metru un lielāku augstumu pārsniedz 50% no 
ēkas apbūves laukuma. 

86.  Tehniskie noteikumi – konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās 
prasības. 

87.  Terase – norobežots vaļējs vai segts laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai virs ēkas vai tās daļas 
88.  Tirgus – norobežota teritorija, kurai piešķirts tirgus statuss un kurā tiek pārdotas preces. Tirgus teritorijā ir tirgus 

paviljoni, kioski, novietnes un citi slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, nojumes, tirdzniecības galdi (letes) 
vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arī brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no 
transportlīdzekļiem. 

89.  Treileris – kempingpiekabe, neliela mājiņa uz riteņiem, ko var pārvietot ar automobili. 
90.  Vasarnīcas – zeme ar brīvstāvošu būvi, kas plānota, izmantota vai nodomāta rekreācijas nolūkiem vienai 

ģimenei. 
91.  Vecpilsētas ēka – ēka, kas būvēta pēc nepārveidotas ēkas parauga. 
92.  Vēja parks – vienam vai vairākiem īpašniekiem piederošu piecu vai vairāk vēja elektrostaciju grupa, kurā 

atsevišķas vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā divu kilometru attālumā viena no otras. 
93.  Veranda – neapkurināma telpa, kurā vairāk par 50 % no sienu laukuma ir logi (stiklojums). 
94.  Vēsturiskās apbūves zonas - aizsargājamās apbūves teritorija, kas sastāv no pilsētbūvniecības pieminekļa - 

Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra un tam piegulošajām apbūves teritorijām, kurā jāsaglabā tajā esošā 
vēsturiskā apbūve, pilsētvides mērogs un raksturs un kurā noteiktas īpašas prasības vēsturiskās kultūrvides 
aizsardzībai un saglabāšanai. 

95.  Vēsturiskās ēkas - ēkas, kas uzbūvētas līdz 1940. gadam. 
96.  Vēsturiskais zemesgabals - zemesgabals aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā ar vai bez apbūves, kura 

robežas laika gaitā nav grozītas un uz kura robežu grozīšanu var attiecināt ierobežojumus. 
97.  Vējdēlis – koka dēlis, kurš ir jumta sānu noslēgums. Pārsvarā vecpilsētā tam ir dekoratīvi noformēts gals. 
98.  Vides pieejamība – iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši 

plānotajai būves funkcijai. 
99.  Vienkāršotā renovācija – būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi 

(izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, 
jumta ieseguma nomaiņu), koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas. 

100.  Vienkāršotā rekonstrukcija – būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves. 
101.  Viesu mājas – īslaicīgas izmitināšanas vietas ar vai bez papildus atpūtas funkcijām (pirts, banketu zāle, deju 

zāle). 
102.  Vizuālās komunikācijas objekts - reklāmas, izkārtnes, norādes un citi vizuālās informācijas objekti (brīvi 

stāvošas reklāmas, piloni utt. - visi objekti, kas informē par iestādes nosaukumu, atrašanās vietu, darba laiku, 
aktuālās izpārdošanas utt.). 

103.  Zemesgabals – Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē - zemes vienība. Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums. 

104.  Zemesgabala fronte – nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu robežām. 
105.  Zemes ierīcības projekts - vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam 

īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts projekts teritorijas organizācijas pasākumiem un zemes izmantošanas 
apstākļu uzlabošanai. 

106.   Žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas vai ielu sarkanās līnijas, vai gar tām. 



 

 

1.2. Pamatnostādnes un skaidrojumi 

1.2.1. Statuss un darbības lauks 

107.  Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā Apbūves noteikumi) ir 
Kuldīgas novada teritorijas plānojuma sastāvdaļa. 

108.  Apbūves noteikumi ir pielietojami kopā ar teritorijas plānojuma saistošās daļas grafisko 
materiālu. Tie nosaka prasības zemesgabalu (nekustamā īpašuma) izmantošanai visā 
novadā un katrā konkrētā teritorijas plānojuma grafiskajā daļā noteiktajā teritorijā, kā arī 
būvtiesību īstenošanas kārtību novadā. Šie Apbūves noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 
juridiskām personām. 

109.  Šie Apbūves noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot 
spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu prasības. 

110.  Apbūves noteikumos sniegtas atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā uz 22.08.2013. Normatīvo aktu 
grozījumu gadījumā, jāpiemēro atbilstošie grozītie normatīvie akti pēc to stāšanās spēkā. Normatīvo aktu 
grozījumi nav jāuzskata par šo Apbūves noteikumu grozījumiem. 

1.2.2. Mērķis 
111.  Apbūves noteikumi, lai Kuldīgas novadā veidotu estētisku un vizuāli pievilcīgu apbūvi un labiekārtojumu, kā arī 

lai saglabātu un pilnveidotu pilsētai raksturīgo vēsturisko apbūvi.  

112.  Šie Apbūves noteikumi nosaka, ka jebkurš nekustamais īpašums izmantojams tikai atbilstoši Kuldīgas novada 
teritorijas plānojumam un tādā veidā, ka šī izmantošana nerada draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai, 
kā arī nepasliktina citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtina personu īpašuma izmantošanu un nepazemina 
šo īpašumu vērtību. 

1.2.3. Atļautā izmantošana un neatbilstošas izmantošanas statuss 
113.  Ja Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī esoša zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana ir likumīgi 

uzsākta saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo teritorijas plānojumu, tad pēc šo Apbūves noteikumu spēkā stāšanās, 
zemesgabalu atļauts izmantot uzsāktā veidā.  

114.  Ja ar šiem Apbūves noteikumiem nekustamajam īpašumam, kura izmantošana ir likumīgi iesākta, ir noteikts cits 
izmantošanas veids, attiecīgajam nekustamajam īpašumam ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Tas nozīmē, 
ka īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība vai cita 
saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Apbūves noteikumu prasībām. Gadījumā, kad 
zemesgabals (nekustamais īpašums) atsavināts, zemesgabals zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu un 
jaunajam īpašniekam ir jāievēro šo Apbūves noteikumu prasības. 

115.  Esošus pēc platības, priekšpagalma vai visa zemesgabala dziļuma šiem Apbūves noteikumiem neatbilstošus 
nekustamos īpašumus atļauts izmantot, ja zemesgabalā iespējams nodrošināt pārējās šo Apbūves noteikumu 
prasības un būvnormatīviem atbilstošu inženiertehnisko apgādi. 

116.  Atdalīt zemesgabalus, kuri ir mazāki kā noteikts šajos Apbūves noteikumos ir atļauts sekojošos gadījumos: 
116.1. Ja tas nepieciešams zemes reformas pabeigšanai. 
116.2. Zemesgabals nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

116.3. Zemesgabals nepieciešams inženierbūvju vai publiskas infrastruktūras objektu būvniecības 
nodrošināšanai ārpus kultūras pieminekļu teritorijas un/vai 4. nodaļā noteiktajās vecpilsētas zonās. 

1.2.4. Izņēmumi 
117.  Teritorijas plānojumā pieļautie izņēmumi ir noteikti šajos Apbūves noteikumos. 



 

 

118.  Izbūves teritorijas daļā, kas noteikta kā izņēmums, turpina darboties noteikumi, kas attiecas uz to izbūves 
teritoriju, kurā izņēmums atrodas, ar šādiem nosacījumiem: 
118.1. Ja izņēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu noteikumu, tad tā vietā stājas izņēmuma noteikums. 
118.2. Ja izņēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas speciāli atļautas izmantošanas, tad tās ir 

vienīgās izmantošanas, kādas zemi vai būves drīkst izmantot. 
118.3. Ja izņēmuma noteikums speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas papildus atļautajām 

izmantošanām, tad visi citi izņēmuma noteikumi attiecas arī uz papildus atļautajām izmantošanām. 



 

 

2. Noteikumi visām apbūves teritorijām 

2.1. Noteikumi teritorijas izmantošanai 

2.1.1. Visās teritorijās atļautā izmantošana 

119.  Visā Kuldīgas novada teritorijā ir atļauta tāda izmantošana, kas nepieciešama esošo un plānoto 
objektu funkciju nodrošināšanai, tai skaitā:  
119.1. Transporta infrastruktūras objektu izbūve. 
119.2. Nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošana. 
119.3. Apstādījumu un teritorijas labiekārtojuma ierīkošana. 
119.4. Inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve. 
119.5. Erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu izbūve. 
119.6. Palīgēku izbūve zemesgabalā izvietoto ēku un būvju funkcionēšanas nodrošināšanai. 

120.  Atļauts turpināt zemesgabala neatbilstošu izmantošanu, kas neatbilst vēlāk apstiprinātā 
teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam. Jebkura jauna 
izmantošana un būvniecība, tai skaitā pārbūve vai nojaukšana, jāveic atbilstoši spēkā 
esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, kā 
arī citu normatīvo aktu prasībām. 

121.  Esošos zemesgabalos, kuru platība un uz tām esošo būvju apbūves parametri neatbilst 
pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajiem, drīkst 
izmantot un apbūvēt:  
121.1. Ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta inženiertehniskā apgāde. 
121.2. Ja ir ievēroti minimālie normatīvajos aktos noteiktie attālumi starp ēkām un līdz zemesgabala 

robežām, vai panākta rakstiska vienošanās ar blakus esoša zemesgabala īpašnieku par šo attālumu 
samazināšanu. 

121.3. Ja zemesgabals atrodas pilsētas vai ciema vēsturiskās apbūves teritorijā un netiek pārkāptas citu 
normatīvo aktu prasības. 

2.1.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana 
122.  Visā Kuldīgas novada teritorijā ir aizliegts: 

122.1. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības. 
122.2. Apdzīvotās vietās ierīkot karjerus būvmateriālu un augsnes iegūšanai. 
122.3. Vākt un uzkrāt visa veida sadzīves un rūpnieciskos atkritumus, nolietotu tehniku (tai skaitā 

automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to 
savākšanai un uzglabāšanai. Šī prasība neattiecas uz atkritumu īslaicīgu savākšanu speciālās 
noteikta parauga pārvietojamās atkritumu tvertnēs. 

122.4. Izmantot treilerus un vagoniņus kā pastāvīgas dzīvojamās telpas, izņemot tam speciāli projektētas 
un ar inženierkomunikācijām aprīkotas teritorijas (kempingi, treileru novietnes). 

122.5. Izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu. 
122.6. Veikt būvniecību piesārņotā teritorijā. 
122.7. Uzstādīt vēja elektrostacijas Vēsturiskās apbūves zonās un 100 metru attālumā no pilsētbūvniecības 

un arhitektūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 
123.  Kuldīgas pilsētā ir aizliegta mājlopu un mājputnu turēšana, ja vien tas nav īpaši atļauts šajos Apbūves 

noteikumos. 

2.1.3. Piekļūšana 
124.  Plānojot jaunas apbūves teritorijas, kā arī sadalot esošus (tai skaitā apbūvētus) zemesgabalus, katram 

zemesgabalam jānodrošina piebraukšana no pašvaldības vai privātas ielas, vai publiskas piebrauktuves, ja tā 
noteikta kā servitūts. 



 

 

125.  Apbūves teritorijās jāievēro normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai. 

126.  Ēkas un būves uz zemesgabala izvieto tā, lai pie tām būtu nodrošināta brīva ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas 
piekļūšana.  

127.  Ikvienam dzīvoklim jānodrošina atsevišķa ieeja, bet grupu dzīvokļiem vai istabām atsevišķa ieeja no 
koplietošanas telpām. 

128.  Ja ielas un koplietošanas piebrauktuves veido strupceļu, tām jānodrošina apgriešanās prasības (apgriešanās 
laukums, T- veida ielas noslēgums u.tml.). 

129.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku grupām, publiskām iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem paredz 
piebrauktuves ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām vismaz ar vienu kustības joslu 
un ietvi. 

2.1.4. Prasības vides pieejamībai cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību 
traucējumiem 

130.  Vides pieejamība cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību traucējumiem jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

131.  No jauna veidojamās vai pārbūvējamās publiskās teritorijās, kā arī publiskās un darījumu iestādēs jānodrošina 
vides pieejamība. 

132.  Esošās publiskās un darījumu ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām 
vajadzībām, jānodrošina iespēja atbilstošās iestādes funkciju realizēt citādā veidā (iespēja izsaukt 
nepieciešamā pakalpojuma sniedzēju ar zvana pogu u.tml.). 

133.  Publiskās ēkas, kuras ir kultūrvēsturiski pieminekļi vai kuras atrodas kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā, vai 
vēsturiskās apbūves zonās un to arhitektūra un tehniskie parametri nepieļauj normatīvo prasību izpildi pilnā 
apmērā, pieļaujama skaņu signāla, ar ierunāšanas iespējām, izvietošana pie ēkas ieejas, saskaņā ar šo Apbūves 
noteikumu  punktu. Skaņu signāls jāizvieto atbilstošā augstumā un jāaprīko ar atbilstošu apzīmējumu. 

134.  Uz lēmuma pamata būvvaldes darbā publisko ēku un būvju sektorā piedalās Vides pieejamības sabiedriskais 
eksperts, ar kuru jāsaskaņo plānotie risinājumi.  

135.  Būvvaldei ir tiesības deleģēt Vides pieejamības sabiedrisko ekspertu, vest pārrunas ar esošo publisko objektu 
īpašniekiem par vides pieejamības jautājumu risināšanu.  

2.1.5. Zemesgabalu dalīšana un apvienošana 
136.  Zemesgabalus atļauts sadalīt vai apvienot ar kādu citu zemesgabalu tikai saskaņā ar  normatīvajiem aktiem.  
137.  Zemesgabala fronte tiek tiek attiecināta tikai uz zemesgabaliem kuri pieguļ ielai vai ceļam. 
138.  Ja tiek veikta zemesgabala sadalīšana, tad katram jaunveidojamam zemesgabalam ir jāatbilst Apbūves 

noteikumos noteiktajiem apbūves parametriem. 
139.  Jaunveidojama zemes gabala minimālā platība var netikt ievērota gadījumos ja tiek veikta zemesgabalu 

apvienošana. 
140.  Zemesgabalu atļauts sadalīt vai apvienot ar zemes ierīcības projektu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, tikai 

tad, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi: 
140.1. Zemesgabala fronte nav mazāka par Apbūves noteikumos konkrētajā apbūves teritorijā noteikto, 

izņēmuma gadījumos, ja to var pamatot ar pieguļošo teritoriju parcelāciju un apbūves raksturu, 
zemesgabala fronte var būt līdz 20% mazāka par noteikto. 

140.2. Zemesgabala platība, ir ne mazāka par konkrētajā apbūves teritorijā noteikto minimālo 
jaunveidojama zemesgabala platību. Izņēmuma gadījumos, ja to var pamatot ar pieguļošo teritoriju 
parcelāciju un apbūves raksturu, zemesgabala platība var būt līdz 15% mazāka par Apbūves 
noteikumos noteikto. 

141.  Apvienojot vai sadalot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves, 
izņemot gadījumus, kad tiek izstrādāts līdzvērtīgs alternatīvs risinājums. 

142.  Prasības par zemesgabalu minimālo platību nav attiecināmas, ja: 
142.1. Zemesgabals nepieciešams inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 
142.2. Jaunais zemesgabals tiek veidots, apvienojot divus vai vairākus mazākus zemesgabalus. 



 

 

142.3. Kā atsevišķs zemesgabals tiek nodalīta vēsturiski izveidojusies kapsēta, saglabājot visu kapsētas 
teritoriju vienā zemesgabalā. 

2.1.6. Pagalmi 
143.  Būves uz zemesgabala izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus (skatīt 1.att.). 
144.  Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi 

(priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms). 
145.  Šajos Apbūves noteikumos ir noteiktas pagalmu minimālās platības un attālumi līdz zemesgabala robežai, 

sarkanajai līnijai vai ielas robežai.  
146.  Pagalmu ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā aizliegts izvietot būves virszemes daļas, izņemot šādus objektus: 

146.1. Funkcionālas un/vai dekoratīvas būves: saulessargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus, citus 
labiekārtojuma elementus. 

146.2. Arhitektoniskas detaļas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0,5 metriem. 
146.3. Kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1,5 metriem. 
146.4. Erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1,0 metriem. 
146.5. Balkonus, segtas un atklātas terases, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 2,0 metriem. 
146.6. Pagrabu ieejas un izgaismojumu nodrošinošas ēku daļas. 
 

147.  Pagalmus jāuztur kārtībā, tīrus un sausus, jānodrošina lietus ūdens novadīšana esošā zemesgabala robežās vai 
jārisina kompleksi apkārtējā teritorijā. 

148.  Daudzstāvu dzīvojamo rajonu iekšpagalmos atļauts izvietot tikai bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, laukumus 
atkritumu konteineru izvietošanai un stāvvietas iedzīvotāju automašīnām. Nav pieļaujama jauna apbūve 
esošajos daudzstāvu dzīvojamo rajonu iekšpagalmos. 

 
1. attēls. Pagalmi.  



 

 

2.1.7. Priekšpagalmi un ārējie sānpagalmi 
149.  Priekšpagalmu - zemesgabala daļu starp ielas sarkano līniju un būvlaidi aizliegts apbūvēt, izņemot mazās 

arhitektūras formas, žogus u.tml. elementus. 
150.  Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot ilglaicīgas būvvaldē nesaskaņotas krautnes (būvmateriālu, 

kurināmā u.c.).  
151.  Labiekārtojuma risinājumiem priekšpagalmos un ārējos sānpagalmos jābūt saskaņotiem ar būvvaldi. 

2.1.8. Būvlaides 
152.  Pilsētās un ciemos būvlaidi nosaka kā attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās 

ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.  
153.  Jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un 

būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus: 
153.1. Maģistrālajām ielām, pilsētas vai ciema nozīmes ielām – ne mazāk kā 6 metri. 
153.2. Vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 metri. 

154.  Lauku teritorijās būvlaidi nosaka kā attālumu no autoceļa aizsargjoslas. Būvlaide var sakrist ar ceļa aizsargjoslu, 
bet nevar būt mazāka par to, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes 
objektu būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai.  

155.  Priekšpagalma dziļums – ne mazāk kā 3,0 metri, izņemot teritorijas, kur ar detālplānojumu tiek plānota apbūve 
līdz ar sarkano līniju, kā arī Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās, vietās, kur vēsturiskā būvlaide sakrīt 
ar sarkano līniju.  

156.  Iedibinātas būvlaides gadījumā būve novietojama uz šīs būvlaides.  
157.  Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajos stāvos būvējamas ne tuvāk kā 3,0 metri no ielu sarkanās līnijas, izņemot 

teritorijas, kur ar detālplānojumu plānota apbūve līdz ar sarkano līniju, kā arī Kuldīgas pilsētas vēsturiskās 
apbūves zonās, vietās, kur būvlaide sakrīt ar sarkano līniju. 

158.  Būvlaide var tikt noteikta plānošanas – arhitektūras uzdevumā vai detālplānojumā. 

159.  Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās būvlaide tiek noteikta atbilstoši šo Apbūves noteikumu 4. 
nodaļas nosacījumiem. 

2.1.9. Būvju novietojums attiecībā pret zemesgabala robežām  
160.  Būvju novietojuma attālumu līdz ielai nosaka būvlaide. 
161.  Ielai tuvāk novieto galveno ēku, izņemot gadījumus, kad nav izteikta apbūves līnija. Atbilstoši zemesgabala 

izmantošanas veidam tā ir – dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes 
administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemesgabala dziļumā. 

162.  Ēkas galvenajai fasādei jābūt vērstai pret ielu. 
163.  Jebkura jaunas ēkas būvniecība (vai esošas ēkas paplašināšana) tuvāk kā 3 metri no kaimiņa zemesgabala 

robežām ir jāskaņo ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku (rakstiski uz ģenerālplāna lapas). Šī norma neattiecas 
uz sekojošiem gadījumiem, un ja būvniecības process neskar kaimiņa zemesgabalu:  
163.1. Ja tiek veikta esošas ēkas siltināšana vai esošas fasādes renovācija. 
163.2. Ja tiek veikta būvapjoma paaugstināšana, un ja tiek ievēroti visi normatīvi. 
163.3. Ja apbūve pie kaimiņu zemesgabala robežas paliek esošā apjomā. 
163.4. Ja tiek veikta ielu būvniecība. 
163.5. Ja tiek veikta laukumu būvniecība. 

164.  Ja tiek atjaunotas vēsturiskās ēkas, to vēsturiskajā apjomā, vai tiek realizēta punktā vai punktā paredzētā apbūve, 
tad punktā noteiktā saskaņojuma nepieciešamību izvērtē būvvalde. 

165.  Iebūvēt logus uz blakus zemesgabala pusi jau pastāvošās sienās, kas stāv pie pašas robežas vai tuvāk par četriem 
metriem no robežas, drīkst tikai ar īpašnieka – kaimiņa piekrišanu, nodrošinot šiem logiem gaismas 
ieplūdumu vismaz 45° leņķī. 

166.  Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemesgabala, uz kura tā atrodas, izņemot gadījumus: 



 

 

166.1. Ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, tādā gadījumā būves daļa drīkst projicēties ārpus zemesgabala 
robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 metri aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3,0 metri virs 
ietves. 

166.2. Ja būve ir žogs starp zemesgabaliem. 

2.1.10. Redzamības nodrošināšana ielu krustojumos  
167.  Aizliegts būvēt, pārbūvēt vai ierīkot jebkādu ēku vai citu būvi teritorijā, ko veido apstāšanās redzamības attālumi 

uz abām pusēm no ceļu krustojuma vai pieslēguma ass uz galvenās ielas un redzamības attālums uz 
krustojošās ielas vai pieslēguma. Šos attālumus nosaka VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

 
2. attēls.  Redzamības trīsstūris. 

 
168.  Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, furgoni, reklāmas stendi un 

citi vidi veidojoši elementi), koki, krūmi augstāki par 0,5 metriem. 
169.  Vēsturiskās apbūves zonām un citām teritorijām, kurās apbūve plānota līdz ar sarkano līniju, gājēju un transporta 

kustības drošību jānodrošina ar kustības regulēšanu vai speciālām tehniskām ierīcēm. 

170.  Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības 
drošību jānodrošina ar kustības regulēšanu vai speciālām tehniskām ierīcēm. 

2.1.11. Perspektīvie skati 

171.  Būvvaldei, izskatot publiski nozīmīgu vai potenciāli vizuāli dominējošu objektu Būvniecības iesniegumus, kā 
arī jaunbūvēm vēsturiskās apbūves zonās, ir tiesības pieprasīt iesniegt perspektīvos skatus un fotomontāžu, 
tehniskā projekta vai skiču stadijas ietvaros.   

2.1.12. Insolācijas (izsauļojuma) prasības 
172.  Dzīvojamo un publisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās 

un internātskolas) jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija, ne īsāka par 2,5 stundas dienā, laika 
posmā no 22.marta līdz 22.septembrim.  

173.  Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un internātskolas, veselības aizsardzības un atpūtas 
iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundas ilga to telpu insolācija, kuras noteiktas higiēnas un projektēšanas 
normatīvos. 

174.  Meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā arī dzīvojamās apbūves 
rekonstrukcijas gadījumā, ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 stundām. 

175.  Insolācijas atbilstību prasībām atspoguļot projektā. 

176.  Insolācijas prasības neattiecas uz šo Apbūves noteikumu 4.nodaļas vēsturiskās apbūves zonām.  



 

 

2.1.13. Apbūves parametri 
177.  Galvenie apbūvi raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā zaļā teritorija un apbūves 

augstums. 
178.  Apbūves intensitātes, brīvās zaļās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāji, ja tie šajos saistošajos noteikumos 

noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemesgabaliem, neattiecas uz tiem zemesgabaliem, kas paredzēti tikai 
transportlīdzekļu novietošanai vai tehniskās apbūves teritorijas objektiem. 

179.  Apbūves intensitāti (I) aprēķina ar šādu formulu: 
 

      S x 100 
I = ----------- % , kur S – stāvu platība, Z – zemesgabala platība 
           Z 
 
 

180.  Brīvās zaļās teritorijas rādītāju (B) aprēķina ar šādu formulu: 
 

        (Z – L1– L2 – L3) x 100 
B = ------------------------------ % , kur: 
                           Z 
Z – zemesgabala platība; 
L1 – apbūves laukums zemesgabalā; 
L2 – piebraucamo ceļu laukums zemesgabalā; 
L3 – autostāvvietu laukums zemesgabalā. 

 
181.  Apbūves blīvuma rādītāju (A) aprēķina ar šādu formulu: 
 

       L x 100 
A = ---------- % , kur L – visu apbūvēto laukumu summa; Z – zemesgabala platība. 
           Z  

 
182.  Ja zemesgabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas un 

apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemesgabala platībā. 
183.  Stāvu platību nosaka, summējot visām ēkām uz zemesgabala katra atsevišķa stāva (izņemot pazemes stāvus un 

jumta stāvu) uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas ārsienu ārējā kontūra. 
184.  Zemesgabala apbūves blīvumu, apbūves intensitāti un minimālo brīvo teritoriju aprēķina zemesgabalam, uz kura 

plānota būvniecība, gadījumā ja būvniecība notiek uz iznomāta zemesgabala, apbūves blīvumu, apbūves 
intensitāti un minimālo brīvo teritoriju aprēķina, un tiem ir jāatbilst Apbūves noteikumu prasībām, arī nomas 
zemesgabalā. 

2.1.14. Ēku un būvju augstums, stāvu skaits 
185.  Ēkas vai būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz būves jumta korei 

vai parapeta augšējai malai. Ja būves zemes planējums nav horizontāls, būves augstumu mēra no vidējā 
augstuma punkta.  

186.  Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm (virsgaismām, skursteņiem, 
torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru objektiem, vējrādītājiem, zibens novadītājiem, baznīcas 
torņiem vai kupoliem u.tml.).  

187.  Plānojot lidlauku tuvumā torņus, dūmeņus, augstsprieguma elektropārvades līnijas, radiotehniskās un citas būves, 
kas tieši vai netieši var apdraudēt lidojumu drošību, to izvietojumu saskaņo ar komersantu un iestādi, kuras 
pārvaldībā atrodas lidlauki. 

188.  Ēkas stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, tai skaitā cokola, mansarda, jumta un tehnisko stāvu. 



 

 

189.  Ja dažādās ēkas fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits un augstums, tad stāvu skaitu un augstumu aprēķina no 
augstākās fasādes puses. 

2.1.15. Noteikumi apstādījumu teritorijām 
190.  Kuldīgas novada publisko apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) veic pašvaldības 

vai privāti uzņēmumi, pamatojoties uz līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību.  
191.  Visiem zemes īpašniekiem un lietotājiem Kuldīgas novadā ir jāievēro saistošie noteikumi kas reglamentē 

teritorijas kopšanu un uzturēšanu. 
192.  Visā Kuldīgas novada publiski pieejamo apstādījumu teritorijā (daudzdzīvokļu namu pagalmos, parkos, kapsētās 

koplietošanas u.c. teritorijās), kā arī ielu sarkano līniju robežās, jaunu apstādījumu ierīkošanu un 
rekonstrukciju atļauts veikt pēc apstādījumu projekta vai skices izstrādes un saskaņošanas būvvaldē. 

193.  Saglabājamās koku alejās slimos un bojātos kokus atļauts izcirst, vietā iestādot jaunus kokus). 

2.1.16. Noteikumi koku ciršanai ārpus meža zemēm. 
194.  Koku izciršana saskaņojama ar pašvaldības institūciju, kura izdod koku ciršanas atļauju un, ja koki atrodas 

vecpilsētas teritorijā, sastāda aktu par nocērtamiem kokiem, uz kura pamata tiek izsniegta koku ciršanas 
atļauja.  

195.  Gadījumus, kad būvprojekti un/vai labiekārtojuma projekti paredz koku izciršanu, pirms tiek apstiprināta projekta 
dokumentācija, koku izciršana jāsaskaņo pašvaldības institūcijā  

196.  Koks kas atrodas tuvāk par 5 metriem no esošas ēkas un bojā tās konstrukciju ir nocērtams. 

2.1.17. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība 
197.  Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemesgabalā un veicot būvdarbus pēc iespējas jāsaglabā augsnes virskārta 

un reljefs. 
198.  Derīgā augsnes kārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 
199.  Derīgā augsnes kārta, kas tiek noņemta no pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, un pilnībā 

netiek izmantota būvniecības objekta labiekārtojumā, jānogādā ar būvvaldi saskaņotā vietā uzglabāšanai. 
200.  Būvprojektā ir jābūt atrisinātam vertikālajam plānojumam. 
201.  Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 30 – 40 cm (atkarībā no grunts tipa) ir jāskaņo 

būvvaldē, ja vien detālplānojumā nav noteikts savādāk. 

2.1.18. Būves dzīvniekiem 
202.  Dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas un būves, kas atbilst veterinārajām, 

higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām. 
203.  Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās ēkas un būves pilsētas vai ciemu teritorijā var izvietot tikai teritorijas 

plānojumā vai lokālplānojumā norādītajās teritorijās, ievērojot šādus nosacījumus: 
203.1. Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas ēkas un būves nedrīkst ierīkot  publiskās un 

daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās. 
203.2. Tiek nodrošinātas veterinārās un higiēniskās prasības, kā arī veikti pasākumi aizsardzībai pret 

troksni, smakām un tiek nodrošināts apdzīvotai vietai piemērots skats. 
204.  Pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem nodrošina tajā zemes vienībā, kurā 

atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves, neradot traucējumus un kaitējumu blakus 
esošo zemes vienību īpašniekiem. 

205.  Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves, ievēro šādus minimālos attālumus no 
dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei: 
205.1. 50 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 20 dzīvnieku vienībām; 
205.2. 100 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 21 līdz 50 dzīvnieku vienību; 
205.3. 300 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 51 līdz 500 dzīvnieku vienību; 
205.4. 500 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu vairāk par 501 dzīvnieku vienībām. 



 

 

206.  Šo noteikumu punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, ja esošo lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai 
paredzēto būvju tuvumā tiek plānota jauna dzīvojamā vai publiskā apbūve. 

207.  Šo noteikumu punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai 
paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā vai ir panākta 
savstarpēja vienošanās. 

208.  Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā cūku blīvums 
nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības. Šī prasība neattiecas uz cūku novietnēm, kurās tiek turētas piecas vai 
mazāk dzīvnieku vienības. 

209.  Jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas ēkas un būves ciemos atļauts būvēt tikai saskaņojot ar piegulošo 
zemesgabalu īpašniekiem un pašvaldību. 

210.  Projektējot un ekspluatējot dzīvnieku novietnēs jāievēro Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija noteikumu 
Nr. 628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. 

2.1.19. Atkritumu savākšana un apsaimniekošana 
211.  Plānojot jaunu apbūvi, paredz atkritumu apsaimniekošanas kārtību un prognozētajam atkritumu apjomam 

atbilstošus tvertņu novietnes laukumus. 
212.  Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā, 

saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojumu. 
213.  Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, estētiskos aspektus un apkārtējās apbūves 

raksturu un ievēro šādus attālumus no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas: 
213.1. Ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem. 
213.2. Ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma, atpūtas zonas. 
213.3. Ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem. 
213.4. Ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta blakus zemes 

vienības īpašnieka rakstiska piekrišana. 
213.5. Ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā. 

214.  Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz vismaz 2 m² un ņem vērā 
specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu tvertnēm. 

2.1.20. Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrācijas un smakām 
215.  Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņa līmeni un paaugstinātu vibrāciju jāveic trokšņa un vibrācijas 

samazināšanas pasākumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
216.  Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu vides trokšņu emisiju (piemēram vēja elektrostacijas) plāno 

tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

217.  Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz cilvēku veselību un smaku mērķlielumu pārsnieguma gadījumā 
jāpiemēro normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodes un jāveic 
korektīvas darbības smaku izplatīšanās ierobežošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.2. Prasības ēku un būvju elementiem 

2.2.1. Fasādes, jumti un notekcaurules 
218.  Katram īpašniekam, valdītājam vai apsaimniekotājam ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmu. 
219.  Fasādes krāsojumu jāuztur labā tehniskā stāvoklī atbilstoši būvvaldē saskaņotai krāsu pasei vai akceptētam 

būvprojektam. 
220.  Jumtus jāizbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem tiktu novadīts tam speciāli paredzētās vietās (tieši lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmā vai vaļējās teknēs, kas to novada uz ielas braucamo daļu un/vai lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmu), lai tas netecētu kaimiņu zemesgabalā.  



 

 

221.  Jumta seguma maiņa un rūpnieciski izgatavotu jumta logu izbūve ir atļauta tikai pēc saskaņošanas būvvaldē. 
Vēsturiskās apbūves zonās šo kārtību nosaka Apbūves noteikumu 4. nodaļa. 

222.  Jumta segums ar metāla imitācijas dakstiņiem atļauts tikai ārpus Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonām un 
ar tām vizuāli saistītām teritorijām, un saskaņojot ar būvvaldi. 

223.  Fasādes apdarē rekonstruējamām un atjaunojamām ēkām, jaunbūvēm īslaicīgas lietošanas materiāli (piemēram 
plastmasas dēlīši) ir atļauti tikai tad, ja tie pilnībā atbilst ēkas arhitektūras koncepcijai un apkārtējā kvartāla 
apbūves kontekstam. 

224.  Katra ielai pieguļoša ēka ir obligāti jāaprīko ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu (teknēm un notekcaurulēm). Lai 
notekcaurules netraucētu gājēju kustību un lietus ūdens nebojātu ēkas sienas, notekcauruļu gali beidzas ne 
augstāk kā 15 cm virs ietves un ne tālāk kā 25 cm no ārsienas. 

225.  Notekcaurules ir atļauts aprīkot ar dekoratīviem aizsargrežģiem, kas ielas pusē ir izbīdīti ne vairāk kā 25 cm no 
ēkas fasādes. 

226.  Tradicionālas arhitektūras ēkām ar divslīpņu jumtu aizliegts veidot asimetriskus dažādu jumta slīpumu jumta 
pamatplakņu apjomus, kas balstīti uz dažāda augstuma sānu fasādēm. 

227.  Kuldīgas pilsētā izstrādājot projektu daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām ir jāpiemēro „Krāsu koncepcija Kuldīgas 
pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām”. 

228.  Daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. Ja inženierapgādes objektus 
(elektrības skapjus) paredzēts izvietot pie žogiem, tad iebūvēt tā, lai tehniskā ierīce būtu vienā plaknē ar žogu. 

229.  Atļauta esošo ēku jumta stāva izbūve, ja tā atbilst Apbūves noteikumiem un, ja jumta gabarīti, ēkas novietojums 
un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības prasībām. Jumta stāva izbūve uzskatāma par rekonstrukciju. 

2.2.2. Logi, durvis, skatlogi, lodžijas, balkoni, markīzes, reklāmas 
230.  Logu nomaiņu jebkurā teritorijā, ja tie tiek paredzēti no cita materiāla vai tiek mainīts logu vai vērtnes dalījums, 

ir jāskaņo būvvaldē. 
231.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki logu maiņu veic atbilstoši šo Apbūves noteikumu pielikumā 

Nr.1 apstiprinātiem paraugiem, saskaņojot logu nomaiņu ar apsaimniekotāju. 
232.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret atšķirīgiem no pielikumā Nr.1 dotajiem paraugiem veic pēc 

visai mājai vienota fasādes projekta, kas jāsaskaņo būvvaldē. 
233.  Lodžiju un balkonu pārbūvēšana, un aizstiklošana ir būvniecība, un to veic vienlaicīgi visai ēkai saskaņā ar 

apstiprinātu projektu. 
234.  Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs jāveic atbilstoši būvvaldē saskaņotam projektam. 
235.  Vēsturiskās apbūves zonu teritorijās jebkura loga vai durvju nomaiņa veicama pēc būvvaldē saskaņota 

būvprojekta vai rakstiski saskaņota tehniskā risinājuma, ja nomaiņas laikā paredzēts logu vai durvis izgatavot 
kā analogu esošajam vēsturiskajam risinājumam. 

236.  Izvietojot vizuālās komunikācijas objektus Kuldīgas novadā jāievēro attiecīgo saistošo noteikumu prasības. 
237.  Jebkura vizuālās komunikācijas objekta izvietošana Kuldīgas novadā jāsaskaņo būvvaldē. 
238.  Ielas pusē markīzes izvietojumu un risinājumu saskaņo būvvaldē. Vēsturiskās apbūves zonās markīzes ierīko 

tikai pie ēkas galvenās fasādes.  

239.  Vizuālās komunikācijas objekts, kas no siens izvirzīts šķērsām būvlaidei, apakšējā mala nedrīkst atrasties 
zemāk par 2,50 metriem virs ietves. Izkārtnes un reklāmas nesēji novietojami ne tuvāk par 0,50 metriem no 
ietves malas. 

2.2.3. Pagrabu ieejas, lūkas un logi 
240.  Pagrabu ieejas un lūkas aizliegts ierīkot ietvēs, izņemot gadījumus, kur tas atbilst vēsturiskajam apbūves 

risinājumam vai ielas kontekstam. 
241.  Darījuma iestāžu pagrabstāvu ieejas kāpnes atļauts ierīkot ietvēs tikai Kuldīgas vecpilsētā un nodrošinot ietves 

platumu brīvai gājēju kustībai (ne mazāk kā 0,9 metri). Ietves paplašināšanu, ja tā nepieciešama, veic izbūves 
pasūtītājs. Ieejas laukumu darījuma iestāžu pagrabstāvu ieejās nodrošina ar lietus ūdens savākšanas 
aprīkojumu. 



 

 

242.  Pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 0,5 metri. Ja gaismas šahtas 
pārsegums ir vienā līmenī ar ietvi, tam aizliegts izmantot materiālu, kas ir slidens un tajā nedrīkst būt 
spraugas, kas lielākas par 1,5 centimetriem. 

243.  Pie ietves izvietotu atklātu pagrabstāvu logus, lūkas un ieejas kāpnes aizsargā ar 0,75 līdz 0,9 metriem augstām 
margām.  

244.  Jebkuras izbūves (ieejas, lūkas, gaismas šahtas) ietvēs saskaņo likumdošanā noteiktajā kārtībā un ar ielu 
apsaimniekotāju. 

2.3. Prasības novada ārtelpas elementiem apdzīvotās vietās 

2.3.1. Žogi un prettrokšņa sienas 
245.  Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās žogu izbūves parametri noteikti šo Apbūves noteikumu 4.nodaļā. 
246.  Kuldīgas novadā atļautie žogu tipi ir noteikti šo Apbūves noteikumu pielikumā Nr.2, ja žoga risinājums atšķiras 

no pielikumā apstiprinātajiem paraugiem vai žogs netiek izvietots pa zemesgabala robežām, žogs jāizbūvē 
atbilstoši būvvaldē saskaņotam būvprojektam vai skicei. 

247.  Pret ielu vērsto žogu un vārtu maksimālais augstums ir 1,45 metri, tā caurspīdīgumu un citus parametrus saskaņo 
ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem. 

248.  Žogi starp kaimiņiem jāsaskaņo ar piegulošo zemju īpašniekiem, ja to augstums pārsniedz 1,65 metrus.  
249.  Žogu caurredzamībai jābūt vismaz 30%, t.sk., dubultajam žogam, kuram dēļi ir no abām pusēm. Izņēmuma 

gadījumi pieļaujami, ja tie tiek vēsturiski pamatoti. 
250.  Žoga augstums tiek noteikts no zemes līmeņa augsnes virsmas, nevis no pasētas. 
251.  Aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi utt.) izmantošana žogu 

būvniecībā. 
252.  Prettrokšņa sienu izvietojumu, tehniskās un arhitektoniskās prasības nosaka ar detālplānojumu vai atsevišķu 

būvprojektu. 
253.  Žogs starp kaimiņiem jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi. Ja viņu starpā par to nav sevišķas norunas, tad žogs 

starp kaimiņiem jāceļ un jāuztur tam namīpašniekam, kura īpašumam sēta piekļaujas no labās puses, bet otra 
puse - viņa kaimiņam. Labo un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz zemesgabala ar seju pret ielu. 

254.  Žogus un vārtus izbūvē tā, lai tie netraucē gājēju un autotransporta plūsmas (vēršanās virzienu paredzēt uz 
iekšpagalmu). 

255.  Vēsturiskām ēkām pieļaujams atjaunot vēsturiskos žogus, pamatojoties uz vēsturiskajiem materiāliem. 

2.3.2. Apgaismes ķermeņi 
256.  Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus, pie stabiem vai ēkām (saskaņojot ar ēkas īpašnieku vai 

valdītāju) piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra 
vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās. 

257.  Dzīvojamo ēku, publisko, darījumu iestāžu un ražošanas ēku ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas koplietošanas teritorijas to īpašnieks vai apsaimniekotājs 
nodrošina ar apgaismojumu. 

258.  Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību 
un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus. 

259.  Lai nodrošinātu papildus ielu apgaismojumu, ieteicama fasāžu izgaismošana, to paredzot tehniskajā projektā. 
Atkarībā no apgaismojuma intensitātes un apjoma, t.i., ja fasādes izgaismošana būtiski uzlabo arī ielas 
apgaismojumu, izbūvējamo apgaismojumu iespējams pieslēgt pie pašvaldības apgaismojuma tīkliem, ja par to 
ir pieņemts attiecīgs domes lēmums. Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju 
sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs. 

260.  Projektējot jaunas vai rekonstruējot esošas ielas, ceļus vai stāvlaukumus, jānodrošina to apgaismojuma izbūve. 
261.  Brīdinot būves īpašnieku, pašvaldībai ir tiesības piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes 

regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites.  



 

 

262.  Ielu apgaismošanas ķermeņu paraugi vēsturiskās apbūves zonām ir noteikti šo Apbūves noteikumu pielikumā 
Nr.3. Gar ielām ieteicams izvietot 20.gs. sākuma apgaismes ķermeņus, uz tiltiem un parkos – viduslaiku tipa 
apgaismes ķermeņus. Pieļaujami arī citi risinājumi, kas atbilst apbūves stilistikai un ir saskaņoti būvvaldē. 
Vienā ielas telpā izvietojami viena veida apgaismes ķermeņi. 

2.3.3. Kioski, nojumes, paviljoni 
263.  Stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes u.c. līdzīgus objektus būvē tikai atbilstoši 

izstrādātam būvprojektam vai novieto gatavus atbilstoši būvvaldē saskaņotam novietnes plānam, kas paredz 
arī nepieciešamos pieslēgumus komunikācijām.  

264.  Elektrības un telekomunikāciju pieslēguma kabeļi šādām būvēm izvietojami pazemes kabeļlīnijās.  

265.  Ja minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju vai atrodas ielas sarkanajās līnijās, nepieciešams arī Valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” saskaņojums. 

2.3.4. Citi ārtelpas elementi 
266.   Katra atsevišķa nekustamā īpašuma galveno ēku ielas fasādi nodrošina ar mājas numura vai nosaukuma zīmi, 

kurā norādīta adrese un īpašuma statuss (pašvaldības, privātīpašums, kopīpašums u.c.), un karoga turētāju vai 
mastu. Numura vai nosaukuma zīmes izvieto saskaņā ar Domes apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem. 

267.  Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu un daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku ieejām izvieto atkritumu urnas.  

268.  Saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku, lietotāju vai apsaimniekotāju, kuram ir tādas pilnvaras un saskaņojot 
būvvaldē tehnisko risinājumu, pie būvju sienām izvieto novērošanas kameras, satiksmes regulēšanas tehnisko 
līdzekļu konsoles vai stiprinājumus, kas nepieciešami dekorāciju uzstādīšanai. 

269.  Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto speciāli šim nolūkam iekārtotās, 
būvvaldē saskaņotās vietās. 

270.  Labiekārtojuma elementu izvietojumu publiski pieejamās teritorijās saskaņo būvvaldē. 

2.3.5. Vispārīgie noteikumi labiekārtojumam un publiskajai ārtelpai 
271.  Visās jaunbūvju teritorijās ir jāveido apstādījumi atbilstoši katrā funkcionālā zonā noteiktajām apstādījumu 

minimālajām platībām. 
272.  Apstādījumi gar ielām tiek veidoti saskaņā ar publisko apstādījumu principiālo shēmu, kas parādīta teritorijas 

plānojuma kartē „Zaļās struktūras un publiskā telpa”. 
273.  Apstādījumi vēsturiskās apbūves zonās tiek veidoti saskaņā ar attiecīgo plānošanas un arhitektūras uzdevumu, 

detālplānojumu, ja tāds tiek izstrādāts, vai skici. 
274.  Visās no jauna izstrādājamo detālplānojumu teritorijās tiek paredzētas publiski pieejamas parku un/vai 

apstādījumu teritorijas, vai labiekārtoti skvēri ar minimālo platību – 10% no plānojamās kopējās teritorijas 
platības. Šajā platībā nav ietverti apstādījumi, kas paredzēti starp sarkanajām līnijām. Apbūvējot jaunas 
teritorijas, ir jāizveido vienota apstādījumu sistēma. 

275.  Ja novada teritorijā, tiek izcirsti koki, būvvaldei ir tiesības pieprasīt tos kompensēt ar jauniem stādījumiem. 

2.4. Noteikumi tehniskajām būvēm 

2.4.1. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS un GUS) 
276.  Degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav pieļaujams: 

276.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas pieminekļos vai to aizsargjoslās. 
276.2. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās. 
276.3. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu (aizsargjoslu) teritorijā. 
276.4. Memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu, kapsētu un kulta celtņu tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem. 
276.5. Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās. 



 

 

276.6. Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām. 
277.  DUS un GUS teritorijās ierīko sabiedriskās tualetes.  
278.  Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām, jāparedz iespējas savākt izlijušo degvielu. 

279.  Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai līdz 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 metriem. Šis attālums jānosaka no 
degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 

2.4.2. Autostāvvietas un velosipēdu novietošana 
280.  Minimālo autonovietņu un velonovietņu skaitu mājām, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem un citām 

publiskām ēkām, kā arī publiskās ārtelpas teritorijās nosaka, ievērojot šādus nosacījumus: 

Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina 

vienību 
Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% skaits vienība 

1. Dzīvojamās ēkas    
1.1. Vienģimenes nami 1-2 dzīvoklis - 
1.2. Daudzdzīvokļu nami (un citas ēkas ar dzīvokļiem) 1-1,5 dzīvoklis 10 
1.3. Veco ļaužu dzīvokļu mājas 0.2 dzīvoklis 20 
1.4. Atpūtas un svētku nami 1 dzīvoklis - 
1.5. Bērnudārzi un kopmītnes 1 

(minim. - 2) 
10-20 
gultas 

75 

1.6. Studentu kopmītnes 1 2-3 gultas 10 
1.7. Māsu kopmītnes • 1 3-5 gultas 10 
1.8. Strādājošo kopmītnes 1 

(minim. - 3) 
2-A gultas 20 

1.9. Veco laužu mītnes 1 
(minim. - 3) 

8-15 gultas 75 

2. Biroju, administrācijas un prakses telpas    
2.1. Biroju un administrācijas ēkas kopumā 1 • 30-40m² 

(lietd. platība) 
20 

2.2. Telpas ar lielu apmeklētāju skaitu (konsultācijas, ārstu 
prakses utt.) 

1 20-30 m² 
(lietd. platība) 

75 

3. Tirdzniecības vietas    
3.1. Veikali, universālveikali 1 

(minim. - 2 uz 
vienu veikalu) 

30-40 m² 
(tirdzn. platība) 

75 

3.2. Veikali un universālveikali ar nelielu apmeklētāju 
skaitu 

1 50 m² 
(tirdzn. platības) 

75 . 

 Lielveikali 1 10-20m² 
(tirdzn. platības) 

90 

4. Pulcēšanās vietas, baznīcas    
4.1. Pulcēšanās vietas ar reģionālu nozīmi (piem., teātri, 

koncertzāles, zāles ar dažādu izmantojumu) 
1 7 5 sēdvietas 90 

4.2. Citas pulcēšanās vietas (piem., brīvdabas teātri, skolu 
aulas, konferenču zāles) 

1 5-10 sēdvietas 90 

4.3. Baznīcas 1 20-30 sēdvietas 90 
4.4. Baznīcas ar reģionālu nozīmi 1 10-20 sēdvietas 90 
5. Sporta centri    

5.1. Sporta laukumi bez apmeklētāju vietām (piem., 
treniņu laukumi 

1 250 m²  

5.2. Sporta stadioni ar apmeklētāju vietām 1 
papildus 1 

250 m² 10-15 
apm. vietas 

 

5.3 Sporta zāles bez apmeklētāju vietām 1 50 m²  



 

 

Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina 

vienību 
Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% skaits vienība 

 Sporta zāles ar apmeklētāju vietām 1 
papildus 1 

50 m², 
10-15 apm. 

vietas 

 

5.5. Baseini un peldētavas brīvā dabā 1 200-300 m² 
zemes platības 

 

5.6. Slēgti baseini bez apmeklētājiem 1 5-10 ģērbtuves  
5.7. Slēgti baseini ar apmeklētājiem 1 

papildus 1 
5-10 ģērbtuves 

10-15 apm. 
vietas 

 

5.S. Tenisa laukumi bez apmeklētājiem 4 laukums  
5.9. Tenisa laukumi ar apmeklētājiem 4 

papildus 1 
Laukums 

10-15 apm. 
vietas 

 

5.10. Minigolfa laukumi 6 minigolfa iekārta  
5.11. Ķegļu zāles, boulings 4 katram  
5.12. Laivu mājas un novietnes 1 2-5 laivas  

6. Restorāni un naktsmītnes    
6.1. Vietējas nozīmes restorāni 1 8-12 sēdvietas 75 

 Reģionālas nozīmes restorāni 1 4-8 sēdvietas 75 
6.3. Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un citas naktsmītnes 1 2-6 gultas,  
6.4. Jauniešu naktsmītnes 1 10 gultas 75 
7. Veselības aprūpes iestādes    

7.1. Universitātes klīnikas 1 2-3 gultas 50 
7.2. Reģionālas nozīmes veselības aizsardzības iestādes 

(piem., slimnīcas smagiem gadījumiem), 
privātklīnikas 

1 3-4 gultas 60 

7.3. Vietējas nozīmes medicīnas iestādes 1 4-6 gultas 60 
7.4. Sanatorijas, kūrorti, iestādes ilglaicīgai ārstēšanai 1 st / 2-4 gultas  25 
7.5. Veco ļaužu aprūpes iestādes 1 6-10 gultas 75 
8. Skolas, jauniešu izglītības iestādes    

8.1. Pamatskolas 1 30 skolēni  
8.2. Citas vispārizglītojošās skolas, arodskolas, 

profesionālās skolas 
1 

papildus 1 
25 skolēni, 5-10 
skolēni virs 18 
gadu vecuma 

 

8.3. Specskolas invalīdiem 1 15 skolēni  
8.4. Augstskolas 1 2-4 studenti  
8.5. Bērnudārzi, dienas bērnudārzi un. 1 

(minim. - 2) 
20-30 bērni  

8.6. Jauniešu atpūtas vietas u. tml. 1 15 apmeklētāji  
9. Uzņēmumi    

9.1. Amatniecības un rūpniecības uzņēmumi 1 50-70 m² (lietd. 
platība) vai uz 3 

darbiniekiem 

10-30 

9.2. Noliktavas, noliktavu laukumi, izstāžu un 
tirdzniecības laukumi 

1 80-100 m² (lietd. 
platība) vai uz 3 

darbiniekiem 

 

9.3. Auto darbnīcas 6 apkopes vai 
remonta stends 

 

9.4. Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi 10 apkopes vieta  
9.5. Automātiskās auto mazgātavas 5 mazg. iekārta)  
9.6. Auto mazgātavas ar pašapkalpošanos  mazs. vieta  
10. Dažādi    

10.1. Mazdārziņi 1 3 mazdārziņi  



 

 

Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina 

vienību 
Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% skaits vienība 

10.2. Kapsētas 1 
(minim. - 10) 

2000 m² zemes 
platības 

 

10.3. Spēļu automātu zāles 1 
(minim. - 3) 

20 m² zāles 
platības 

 

 
281.  Autostāvvietas izvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas. 
282.  Izbūvējot atsevišķu atklātu autonovietni daudzdzīvokļu māju pagalmos, to labiekārto, paredzot norobežojošos 

stādījumus gar bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas vietām. 
283.  Autonovietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas 

autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām 
vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam. 

284.  Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar īpašām vajadzībām paredz 
vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 
autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu. 

285.  Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām 
vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai. 

286.  Ja zemesgabalā nav iespējams nodrošināt normatīvos noteikto minimālā autostāvvietu skaitu, apbūvētājs 
nodrošina nepieciešamo autostāvvietu izbūvi saskaņā ar būvvaldes noteiktajām prasībām. 

287.  Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto speciāli aprīkotas velosipēdu stāvvietas ne mazāk kā 10 
velosipēdiem. 

288.  Ja zemesgabals ietver vairāk kā vienu teritorijas izmantošanas veidu vai būve vienlaicīgi tiek izmantota dažādiem 
mērķiem un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaits, tad kopējo 
nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi 
un summē. 

289.  Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar pašu 
objektu.  

290.  Iežogotām atklātām autostāvvietām pirms vārtiem izveido priekšlaukumu vismaz 6 metru platumā. 
291.  Atklātas pastāvīgās autonovietnes no dzīvojamās apbūves, pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām vai veselības 

aprūpes iestādēm norobežo ar apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu. 
292.  Autostāvvietu un garāžu piebraucamos ceļus izbūvē vismaz 3,0 metru platus. 
293.  Kuldīgas pilsētā projektējot segumus ir jāizmanto „Bruģu krāsu un rakstu salikuma koncepcija Kuldīgas pilsētā, 

izņemot vēsturiskās apbūves zonas”, un “Kuldīgas vecpilsētas ielu un laukumu segumu rekonstrukcijas un 
Alekšupītes promenādes izveides koncepcija”. 

294.  Būvvalde var atļaut samazināt autostāvvietu skaitu ne vairāk par 30% no noteiktā minimālā autostāvvietu skaita, 
ņemot vērā autostāvvietu skaitu ietekmējošos faktorus (tai skaitā, nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu) un 
specifiku un būvniecības ierosinātāja papildus veiktos prognozējamo transporta plūsmu aprēķinus. 

295.  Veicot kultūras un sporta iestāžu apmeklētājiem nepieciešamo autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, atbilstoši 
būvvaldes noteiktām prasībām papildus var ņemt vērā publiski pieejamo autostāvvietu esamību 500 m rādiusā 
no attiecīgā objekta, to saskaņojot ar attiecīgo autostāvvietu īpašniekiem. 

296.  Vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu transportlīdzekļu novietni, paredzot šajā 
novietnē katrai būvei vai objektam nepieciešamo autostāvvietu skaitu. 

297.  Būvvalde var atļaut samazināt autostāvvietu skaitu kas nepieciešamas objektam . nodaļā noteiktajās teritorijās, 
gadījumos, kad tiek atjaunots ēkas vēsturiskais apjoms, vai tiek atjaunota zudusi ēka tās vēsturiskajā apjomā. 

298.  . nodaļā noteiktajās teritorijās aizliegta asfalta izmantošana autostāvvietu izbūvē izņemot būvvaldē skaņotus 
atsevišķus gadījumus remonta darbu zonās atjaunojot esošu asfaltbetona segumu 



 

 

2.4.3. Garāžas un saimniecības ēkas 
299.  Vēsturiskās apbūves zonās aizliegts izvietot pārvietojamas garāžas. Esošas šiem Noteikumiem neatbilstošas 

brīvstāvošas garāžas un sabiedrisko garāžu kooperatīvus šajā apbūves teritorijā likvidē vai transformē 
atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. 

300.  Saimniecības ēkas vai garāžas aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

301.  Pazemes autostāvvietas drīkst izvietot visā novada teritorijā, izņemot vēsturiskās apbūves zonas. 

2.4.4. Alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana 
302.  Vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu 20 kilovati un vairāk būvniecība, kā arī esošo izmantošana atļauta tikai 

Rūpniecības teritorijās, Tehniskās apbūves teritorijās, Lauksaimniecības teritorijās un Mežu teritorijās, 
teritorijās kuras noteiktas grafiskās daļas kartē “Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 
20kW) būvniecība”.   

303.  Plānojot vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu 20 kilovati un vairāk izvietojumu ievēro šādus nosacījumus: 
303.1. Vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā trīs rotoru diametru attālumā vienu no otras. 
303.2. No lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 500 

metriem. 
303.3. No lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par attālumu, kas ir 

piecas reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums. 
303.4. No ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves 

vēja elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 1 kilometru, bet vēja parku – ne tuvāk par 2 kilometriem. 
303.5. Vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā 2 km attālumā no NATURA 2000 teritorijām ar putnu 

aizsardzības mikroliegumiem, bet no pārējām NATURA 2000 teritorijām ne tuvāk par 500 m. 
303.6. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā papildus izvērtē ietekmi uz 

ainavu. 
303.7. Vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas. 
303.8. Ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, tad jāsaņem attiecīgās ēkas īpašnieka 

rakstisks saskaņojums. 
303.9. Vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja elektrostacijas radīto trokšņu prognozes 

aprēķins, un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem un esošo apbūvi. 
Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst pārsniegt vides trokšņa robežlielumus 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

303.10. Vēja elektrostaciju novietojumu paredz izstrādājot detālplānojumu. 
304.  Vienu vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu līdz 20 kilovatiem individuālai lietošanai  lauku sētā ārpus pilsētas 

un ciemiem atļauts izvietot, ja: 
304.1. Vēja elektrostacijas maksimālais augstums nepārsniedz 12 m un ir ievērotas citas normatīvo aktu 

prasības. 
304.2. Attālums no vēja elektrostacijas tornim līdz zemesgabala robežai ir mazāks kā masta augstums x 

1,5, nepieciešams saņemt rakstisku blakus zemesgabala īpašnieka saskaņojumu. 
304.3. Blakus esošajos īpašumos prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz normatīvos aktos pieļaujamo. 
304.4. Nav citiem īpašniekiem piederošas esošas dzīvojamās apbūves apēnojums no vēja elektrostacijas 

rotora. 
304.5. Vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera pozitīvs 

slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju. 
304.6. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā papildus izvērtē ietekmi uz 

ainavu. 
305.  Atsevišķā zemesgabalā vienu vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu līdz 10 kilovatiem pilsētas un ciemu 

teritorijā individuālās lietošanas vajadzībām atļauts izvietot, ja: 
305.1. Vēja elektrostacijas rotora diametrs nepārsniedz 3 m. 
305.2. Vēja elektrostacijas masta augstums (līdz rotora asij) nepārsniedz 8 m, vai gadījumā ja ir paredzēts 

vēja elektrostaciju stiprināt pie ēkas, rotora ass nav augstāka par 2 m virs ēkas jumta. 
305.3. Blakus esošajos īpašumos prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz normatīvos aktos pieļaujamo. 
305.4. Ir saņemts piegulošo zemesgabalu īpašnieku rakstisks saskaņojums. 
305.5. Vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera pozitīvs 

slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju. 



 

 

306.  Kuldīgas pilsētā vēja elektrostaciju un saules bateriju, paneļu, kolektoru izvietošana ir atļauta ārpus . nodaļā 
noteiktajām vēsturiskās apbūves zonās, 100 metru attālumā no pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un tikai vietās, kur tie nav redzami jumtu ainavā no Sv.Katrīnas luterāņu 
baznīcas torņa, Sv.Annas luterāņu baznīcas torņa, Sv.Trīsvienības katoļu baznīcas torņa un Pārventas skatu 
torņa. 

307.  Nav atļauta vēja elektrostaciju un saules bateriju, paneļu, kolektoru izvietošana kultūras pieminekļu, to 
aizsargjoslu teritorijā un uz aizsargājamu vēsturisku ēku fasādēm un/vai jumtiem. 

308.  Saules bateriju paneļus, blokus un kolektorus atļauts izvietot zemesgabalos, uz ēku un būvju jumtiem un 
fasādēm. 

309.  Ja saules bateriju paneļus, blokus un kolektorus plānots izvietot uz publiskas ēkas,  jāizstrādā būvprojekts, 
norādot risinājumus bloku, paneļu un kolektoru stiprināšanai un fasāžu izskatam. 

310.  Elektroenerģijas ieguves iekārtas (HES) ar vai bez ūdens uzkrāšanas būvju būvniecības atļauts izvietot 
ūdenstecēs vai izmantot esošās hidrotehniskās būves, kur tas nav pretrunā ar vides aizsardzības prasībām un 
neveicina ledus uzkrāšanos palu laikā, ārpus . nodaļā noteiktajām vēsturiskās apbūves zonām, kultūras 
pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijām, kā arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Minēto iekārtu 
uzstādīšana saskaņojama ar būvvaldi, norādot pasākumus cilvēku drošības nodrošināšanai. 

311.  Zemes siltumsūkņu zemes kolektoru atļauts izvietot zemesgabalā: 
311.1. Ne tuvāk par būvlaidi ielai vai ceļam. 
311.2. Ne tuvāk par 3 m līdz koka stumbram. 
311.3. Zemesgabalā esošā ūdensobjektā. 
311.4. Ne tuvāk par 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemesgabala robežai, šo attālumu var samazināt, 

ja saņemta blakus esošās zemesgabala īpašnieka rakstiska atļauja. 
312.  Pēc siltumsūkņa siltumu akumulējošā tīkla izbūves Pasūtītājs nodrošina iebūvēto zemes kontūru uzmērīšanu 

digitālā (MicroStation DGN, AutoCad DWG) un izdrukas veidā, un augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzē reģistrētu izpilduzmērījumu iesniedz būvvaldē. 

313.  Biogāzes staciju būvniecība atļauta Lauksaimniecības teritorijās un Rūpniecības apbūves teritorijās ievērojot 
sekojošus nosacījumus: 
313.1. Biogāzes stacija tiek būvēta pie esoša vai vienlaicīgi ar plānota atkritumu pārstrādes uzņēmuma, 

fermas, vai tamlīdzīga uzņēmuma. 
313.2. Biogāzes ražošanā pamatā jāizmanto uz vietas uzņēmumā iegūtie izejmateriāli. 

2.4.5. Prasības derīgo izrakteņu iegūšanai un karjeru veidošanai, darbībai 
un rekultivācijai 

314.  Derīgos izrakteņus Kuldīgas novada teritorijā var iegūt novada teritorijas plānojumā noteiktajās 
Lauksaimniecības un/vai Meža teritorijās. 

315.  Jaunas karjeru teritorijas derīgo izrakteņu iegūšanai atļauts veidot tikai: 
315.1. Ārpus pilsētas un ciemu teritorijām. 
315.2. Ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kultūras pieminekļu teritorijām. 
315.3. Ne tuvāk par 100 m no zemesgabala robežas vai zemesgabalā esošas, citam īpašniekam piederošas 

ēkas, izņemot, ja piegulošā zemesgabala vai ēkas īpašnieks rakstiski piekrīt derīgo izrakteņu 
ieguvei mazākā attālumā no sava zemesgabala robežas vai ēkas. 

316.  Karjera ekspluatācijai nepieciešamās ēkas, būves un pievadceļus projektē saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves 
projektu vai shēmu un nodod ekspluatācijā, saskaņā ar minēto objektu būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

317.  Ja karjerā paredzēts uzstādīt iekārtas derīgo izrakteņu drupināšanai, un iekārtu uzstādīšana paredzēta tuvāk par 
500 m no citam īpašniekam piederošas ēkas, nepieciešams saņemt ēkas īpašnieka rakstisku piekrišanu. 

318.  Karjera pievadceļi, ja tie šķērso vai piekļaujas dzīvojamās apbūves teritorijām, izglītības, un/vai ārstniecības 
iestādēm, jāparedz ar asfaltbetona segumu vai, ja derīgo izrakteņu ieguve plānota mazāk par 1 gadu, jāparedz 
pasākumi derīgo izrakteņu transportēšanas negatīvo ietekmju novēršanai. 



 

 

2.5. Noteikumi inženierkomunikācijām 

2.5.1. Inženiertehniskā apgāde 
319.  Visās apbūves teritorijās jāparedz objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar teritorijas plānojumu, 

detālplānojumiem un institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
320.  Apdzīvotās vietās maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas izvieto joslā starp ielu sarkanajām līnijām vai uz 

pašvaldībai piederošas zemes saskaņā ar projektu, izņēmuma gadījumos – ar detālplānojumu (vai tehnisko 
projektu) noteiktos inženierkomunikāciju koridoros vai joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi. 

321.  Zemesgabala iekšējās komunikācijas izvietojamas zemesgabalā, vai ārpus zemes gabala to saskaņojot ar attiecīgo 
zemesgabalu īpašniekiem, saskaņā ar tehnisko projektu vai tehniskiem noteikumiem, kur to atļauj normatīvie 
akti. 

322.  Galvenos objektus inženierkomunikāciju nodrošināšanai izvieto tehniskās apbūves un jauktas ražošanas un 
tehniskās apbūves teritorijās. 

323.  Maģistrālo tīklu projektēšanu un izbūvi nodrošina būvniecības ierosinātājs. Ēkas īpašnieks vai lietotājs nodrošina 
pieslēguma izbūvi no maģistrālā vada līdz katrai izmantošanas vietai ēkā. Būvniecības pasūtītājs ir atbildīgs 
par teritorijas sakārtošanu un seguma atjaunošanu. 

324.  Pēc detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu apstiprināšanas apbūvei paredzētām teritorijām izstrādā 
inženierkomunikāciju un vertikālā plānojuma tehnisko projektu. Teritoriju apbūvē tikai pēc vai vienlaicīgi ar 
maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā teritorijā. 

325.  Kuldīgas novadā ir spēkā tikai tādi inženiertehniskās apgādes uzņēmumu izsniegtie tehniskie noteikumi, kas 10 
(desmit) dienu laikā no to izsniegšanas brīža saskaņoti un reģistrēti būvvaldē. Reģistrāciju būvvaldē veic 
tehnisko noteikumu izsniedzējs.  

326.  Inženierkomunikāciju izbūves pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu digitālā 
(MicroStation DGN, AutoCad DWG) un izdrukas veidā, video inspekcijas rezultātus par jaunizbūvēto vai 
rekonstruēto saimniecisko un lietus kanalizāciju izbūvi, ja tāda ir prasīta, inženierkomunikāciju ekspluatējošo 
organizāciju atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai, vai ja to pieprasa būvvalde. 
Inženierkomunikāciju uzmērīšana veicama apstākļos kad ir iespējams tieši noteikt un uzmērīt komunikāciju 
izbūves dziļumu. Izpilduzmērījumi pirms iesniegšanas pašvaldībā ir jāreģistrē augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzē. 

327.  Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc 
būvniecības ierosinātājs. Nojauktās komunikācijas attēlo izpilduzmērījumos, pievienojot piezīmes par 
nojaukšanas veidu (piemēram atslēgtas, izraktas, demontētas līdz noteiktam dziļumam, utt..). 

328.  Izbūvējot inženierkomunikācijas Kuldīgā, jāņem vērā Domes saistošie noteikumi „Par inženierkomunikāciju 
izbūves un pagaidu nožogojumu uzstādīšanas kārtību Kuldīgas pilsētā”. 

2.5.2. Ūdensapgāde 
329.  Centralizēta, nepārtraukta ūdens apgāde ar dzeramo ūdeni, jāparedz šādās teritorijās: 

329.1. Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās. 
329.2. Publiskās apbūves teritorijās. 
329.3. Jauktās centru apbūves teritorijās. 
329.4. Jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur paredzēta vairāk kā 20 dzīvojamo māju (ar 

saimniecības ēkām un palīgēkām) būvniecība. 
330.  Centralizētās ūdensapgādes risinājumus plāno, ņemot vērā esošo situāciju un ekonomiskos aprēķinus, atbilstoši 

izvēloties pieslēgumus kopīgajiem centralizētajiem tīkliem vai veidojot lokālās centralizētas ūdensapgādes 
sistēmas. 

331.  Viensētās, kā arī savrupmāju apbūves teritorijās, kur plānotas mazāk kā 20 dzīvojamās mājas, ievērojot 
normatīvo aktu prasības, var ierīkot individuālo ūdensapgādi.  

332.  Jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kurās paredzēta vairāk nekā 20 dzīvojamo māju būvniecība, 
kā pagaidu risinājumu līdz centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvei var ierīkot individuālo ūdensapgādi, 
paredzot pieslēgšanas iespējas centralizētajiem tīkliem. 



 

 

333.  Pilsētās un ciemos ārējas ugunsdzēsības ūdensapgādei paredz centralizētu ūdensapgādes 
sistēmu ar ugunsdzēsības hidrantiem, un iespēju piekļūt ūdens ņemšanas vietai, kas 
iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

334.  Savstarpējās attiecības starp centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju nosaka 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un lietošanas noteikumi”. 

335.  Lokālās ūdens ieguves vietas no neaizsargātā gruntsūdens horizonta (grodu, cauruļveida akas u.c.) un no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (sausās tualetes, izvedamas notekūdeņu krāj tvertnes, dzīvnieku 
novietnes u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemes vienībās novietotajiem vēlams maksimāli attālināt (vismaz 20-
50 m). 

336.  Grodu, cauruļaku vai artēzisko aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to 
konstruktīvajiem risinājumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām 

337.  Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

2.5.3. Kanalizācija 
338.  Apbūves teritorijās, kurās ir vai tiek plānota centralizētā ūdensapgāde, nodrošina notekūdeņu centralizēto 

savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

339.  Ja teritorijā, nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma,  var veidot lokālas notekūdeņu savākšanas 
sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

340.  Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves teritorijas, kurās dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20, 
paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu. 

341.  Savrupmāju apbūves teritorijās līdz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvei, ievērojot spēkā esošo 
būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, var ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises 
vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem 
tīkliem. 

342.  Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, jāierīko 
hermētiskas izsūknējamās tvertnes vai individuālas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, ievērojot vides jomu 
regulējošo normatīvo aktu prasības. Krājrezervuāru izbūvi Kuldīgas novadā reglamentē saistošie noteikumi 
Nr.2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas 
novadā”. 

343.  Kuldīgas vecpilsētā ēkas pieslēdz maģistrālajiem vai lietotāju lokālajiem kanalizācijas tīkliem. Aizliegta jaunu 
sauso tualešu ierīkošana šajā teritorijā. 

344.  Savstarpējās attiecības starp centralizētās saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu 
lietotāju nosaka ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un lietošanas noteikumi”. 

2.5.4. Siltumapgāde 
345.  Ēkas, kas pieslēgtas centrālajai siltumapgādes sistēmai, var atslēgt no šīs sistēmas tikai Domes saistošos 

noteikumos noteiktā kārtībā. 
346.  Jaunbūvējamas publiskas ēkas un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, attālums no kurām līdz centralizētai 

siltumtrasei ir mazāks kā 50 metri vai tās plānots būvēt 100 metru rādiusā no esošas katlu mājas, pieslēdz 
centralizētai  siltumapgādes sistēmai. 

347.  No centralizētas siltumapgādes aizliegts atslēgt ēkas un dzīvokļus, uz kuru zemesgabala nav iespējams novietot 
kurināmā glabātuves un paredzēts izmantot apkuri ar cieto kurināmo. 

348.  Rekonstrukcijas vai jaunbūvju gadījumā publiskās ēkas un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (izņemot 
gadījumus, kad tiek rekonstruēti atsevišķi dzīvokļi) vēsturiskās apbūves zonās, ja attālums no tām līdz 
centralizētai siltumtrasei ir mazāks kā 50 metri vai tās plānots būvēt 100 metru rādiusā no esošas katlu mājas, 
pieslēdz centralizētai  siltumapgādes sistēmai. 



 

 

2.5.5. Elektroapgāde 
349.  Apdzīvotās vietās izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošas elektroapgādes sistēmas, trases iebūvē pazemes 

kabeļlīnijās. 

350.  Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes 
kabeļiem. 

2.5.6. Citas komunikācijas 

351.  Apdzīvotās vietās izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošas komunikāciju sistēmas (sakaru, kabeļtelevīziju 
u.c.), trases iebūvē pazemes kabeļlīnijās. 

2.5.7. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
352.  Jaunu lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve vai esošo rekonstrukcija tiek veikta, pamatojoties uz pašvaldības 

vai tās institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
353.  Novadgrāvju profila izmaiņas, kā arī caurteku vai ūdens novadīšanas sistēmu izbūve saistībā ar zemesgabala 

apbūvi veicama, pamatojoties uz pašvaldībā saskaņotu tehnisko projektu.  
354.  Aizliegts aizbērt esošus maģistrālos grāvjus un dabīgās ūdensteces, ja netiek nodrošināta alternatīvas ūdens 

savākšanas un novadīšanas vienota sistēma, kas saskaņota Domē.  
355.  Vietās, kur nav iespējams lietus ūdens kanalizāciju pieslēgt pie centralizētajiem tīkliem, jāierīko vietējo lietus 

ūdens savākšana, pielietojot risinājumus, kas nodrošina lietus ūdens novadīšanu esošajā zemesgabalā 
filtrējošā slānī vai speciāli veidotā sistēmā. 

356.  Esošo grāvju un dabīgo noteču saglabāšana: 
356.1. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie grāvji un dabīgās noteces ir jāsaglabā, izņemot 

gadījumus, ja detālplānojumā vai būvprojektā ir noteikts savādāk.  
356.2. Aizliegts aizbērt ielas sāngrāvjus, ierīkojot segtus cauruļvadu posmus, ja tas nav pamatots ar 

izstrādātu projekta dokumentāciju. 
356.3. Ēkas un citas būves drīkst būvēt tuvāk par 10 metriem no grāvju augšmalas tikai ar pašvaldības 

saskaņojumu. 

2.5.8. Elektronisko sakaru komunikācijas 
357.  Inženiertehniskās apgādes tīklos ietilpst publiskās fiksēto un mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to 

saistītās inženierkomunikācijas. 
358.  Elektronisko sakaru tīklus izbūvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
359.  Pirms būvprojekta izstrādes, jāveic jaunas sakaru bāzes stacijas novietojuma vietas izvēli, pamatojoties uz 

elektromagnētiskā lauka līmeņu aprēķinu (modelēšanu) bāzes stacijas apkārtnē un tā, lai apbūves teritorijās 
un iedzīvotājiem pieejamās vietās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņu pārsniegumi netiktu prognozēti un 
tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstība robežlīmeņiem saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām (ICNIRP 1998.gada vadlīnijām “Vadlīnijas laikā mainīgo elektrisko, magnētisko un 
elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai (līdz 300DHz)” un Eiropas Savienības rekomendācijām 
“Padomes 1999.gada 12.jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku (HZ līdz 300GHz) iedarbības uz 
vispārējo sabiedrību ierobežošanai”(1999/519/EK); 

360.  Pirms jaunas sakaru bāzes stacijas nodošanas ekspluatācijā jāveic elektromagnētiskā lauka līmeņu mērījumus 
un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšana Veselības inspekcijā. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju 
pieņem ekspluatācijā tikai pēc spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto robežlīmeņiem atbilstošu 
elektromagnētiskā lauka līmeņu konstatēšanas bāzes stacijas apkārtnē, iedzīvotājiem pieejamās vietās, t.sk. 
apbūves teritorijās. 



 

 

3. Atsevišķu teritoriju (funkcionālo zonu) izmantošanas un apbūves noteikumi 

3.1. Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas veidi (funkcionālais 
zonējums) 

3.1.1. Teritorijas izmantošanas veidi 
361.  Kuldīgas novada teritorijas plānojums un šie Apbūves noteikumi nosaka prasības katras konkrētas teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā noteiktās teritorijas (funkcionālās zonas) izmantošanai. Kuldīgas novada teritorijā 
noteikti šādi teritorijas izmantošanas veidi (funkcionālās zonas): 
361.1. Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 
361.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) 
361.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) 
361.4. Publiskās apbūves teritorijas  (P) 
361.5. Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) 
361.6. Rūpniecības apbūves teritorijas (R) 
361.7. Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) 
361.8. Tehniskās apbūves teritorijas (TA) 
361.9. Dabas apstādījumu teritorijas (DA) 
361.10. Lauksaimniecības teritorijas (L) 
361.11. Mežu teritorijas (M) 
361.12. Ūdeņu teritorijas (Ū) 

362.  Atsevišķām funkcionālajām zonām ir noteiktas apakšzonas, pievienojot funkcionālās zonas apzīmējuma 
burtiem ciparu indeksu un apbūves noteikumos nosakot konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu. 

3.1.2. Robežas  
363.  Apbūves teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas, zemesgabalu robežas, grāvji, ūdenstilpnes un citas dabīgās 

robežšķirtnes. 

3.2. Savrupmāju apbūves teritorijas DzS 

364.   Savrupmāju apbūves teritorija ir funkcionālā zona, kas tiek noteikta ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar 
savrupu dzīvesveidu un atbilstošu inženiertehnisko apgādi. 

3.2.1. Savrupmāju apbūves teritorijas DzS-1 

365.  Savrupmāju apbūves teritorijas Kuldīgas pilsētā un ciemos, kur, galvenie zemju 
izmantošanas veidi ir savrupmāju, dvīņu un rindu dzīvojamo māju un to palīgēku apbūve.  

366.  Atļautā izmantošana: 
366.1. Savrupmāju apbūve. 
366.2. Kuldīgas pilsētā - dvīņu un rindu māju apbūve (izņemot vēsturiskās apbūves zonas). 
366.3. Dzīvojamo māju palīgēku apbūve. 
366.4. Izstrādājot detālplānojumu – pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu apbūve. 
366.5. Izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, sporta 

būvju un ar tām saistīto palīgēku apbūve, restorānu, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes 
uzņēmumu apbūve. 

367.  Papildizmantošana: 
367.1. Individuālā darba veikšana (t.sk., amatniecība), ja ar to nodarbojas īpašnieks vai ģimenes loceklis. 
367.2. Siltumnīcas. 
367.3. Viesu māju apbūve bez papildus atpūtas funkcijām. 

368.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība katrai vienībai: 



 

 

368.1. Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 1200 m². 
368.2. Dvīņu ēku tipa apbūvei - 600 m² katrai vienībai. 
368.3. Rindu ēku tipa apbūvei - 300 m² katrai vienībai. 

369.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu:  
369.1. Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 30 metri. 
369.2. Dvīņu ēku tipa apbūvei – 15 metri katrai vienībai. 
369.3. Rindu ēku tipa apbūvei – 6 metri uz katru dzīvojamās vienības fasādes daļu. 

370.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 40%. Izstrādājot detālplānojumu apbūves blīvumu pieļaujams 
palielināt līdz 50%.  

371.  Minimālā brīvā zaļā teritorija 50%. Ja tiek rekonstruēta esoša ēka zemesgabalā kur brīvā zaļā teritorija faktiski ir 
mazāka par šajā punktā noteikto, nav pieļaujama apbūves laukuma palielināšana zemesgabalā. Izstrādājot 
detālplānojumu minimālo brīvo zaļo teritoriju var samazināt līdz 40%.  

372.  Maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi. 
373.  Citi noteikumi: 

373.1. Aizliegta jaunu ģimeņu māju teritoriju apbūve, kamēr tajos nav izbūvēti kopējie inženiertīkli 
(elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija). 

373.2. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez kaimiņa piekrišanas 
tuvāk kā 1,5 metri no kaimiņa robežas. 

373.3. Priekšpagalmā atļauta tikai mājsaimniecībai piederošu automašīnu izvietošana, bet nav atļauts 
izvietot vairāk par divām automašīnām. Aizliegts zemesgabala teritoriju izmantot smagā 
autotransporta vai traktortehnikas novietošanai, jebkura veida komerciālai autotransporta 
apkopšanai (remontam, mazgāšanai u.tml.). 

373.4. Jaunbūves vai ēkas rekonstrukcijas gadījumā, ja būvprojekta risinājumi skar priekšpagalma 
risinājumu, projektā jāiekļauj priekšpagalma labiekārtojuma, skice. 

373.5. Esošajos dzīvojamo māju apbūves rajonos un visā Pārventas un Putnudārza dzīvojamās apbūves 
teritorijā rindu mājas pieļaujamas tikai katrā trešajā zemesgabalā gar ielu un ne vairāk kā trīs 
vienības (dzīvokļi) katrā rindu mājā uz viena zemesgabala. 

374.  Izņēmumi: 
374.1. Kuldīgas pilsētas Sakņu ielas 4 detālplānojums – apbūves blīvums 85%. 
374.2. Maksimālais stāvu skaits -2 stāvi ir sekojošās teritorijās Kuldīgas pilsētā: 

374.2.1. Krasta ielas perspektīvajā apbūves teritorijā uz Ventas krasta pusi. 
374.2.2. Stendes ielai piegulošajos zemesgabalos. 
374.2.3. Aizputes ielai piegulošajos zemesgabalos posmā no krustojuma ar Alsungas ielu līdz 

pilsētas robežai. 
374.2.4. Ēdoles ielai piegulošajos zemesgabalos posmā no ielas sākuma līdz valsts autoceļam 

P118 (Kuldīgas apvedceļš) 
374.2.5. Ventspils ielai piegulošajos zemesgabalos posmā no krustojuma ar Grants ielu līdz 

krustojumam ar Lapegļu ielu. 
374.2.6. Dzirnavu ielai piegulošajos zemesgabalos posmā no krustojuma ar Mucenieku ielu līdz 

pilsētas robežai. 
374.2.7. Liepājas ielai piegulošajos zemesgabalos posmā no krustojuma ar Piltenes ielu līdz 

krustojumam ar Planīcas ielu. 

3.2.2. Savrupmāju apbūves teritorijas DzS-2 

375.  Retināta savrupmāju apbūve apdzīvotās vietās, kur galvenie zemju izmantošanas veidi ir savrupmāju 
un to palīgēku apbūve. 

376.  Atļautā izmantošana: 
376.1. Savrupmāju dzīvojamo māju apbūve. 
376.2. Dzīvojamo māju palīgēku apbūve. 
376.3. Izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu, kā arī rekreācijas būvju, 

kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve. 
376.4. Viesu māja. 
376.5. Lauksaimnieciskā izmantošana. 
376.6. Telpas individuālam darbam. 



 

 

376.7. Amatnieku darbnīcas. 
377.  Papildizmantošana: 

377.1. Dzīvokli. 
377.2. Individuālā darba veikšana (t.sk., amatniecība), ja ar to nodarbojas īpašnieks vai ģimenes loceklis. 

378.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība katrai vienībai 5 000 m² 
379.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums20%. 
380.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu 40 m. 
381.  Maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi. 

3.2.3. Savrupmāju apbūves teritorijas DzS-3 

382.  Vasarnīcu tipa apbūve apdzīvotās vietās, kur galvenie zemju izmantošanas veidi ir dārzkopības 
sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku, vasarnīcu un to palīgēku apbūve.  

383.  Atļautā izmantošana: 
383.1. Vasarnīcu un dārza māju būvniecība. 
383.2. Dārzkopība. 
383.3. Nodrošinot normatīviem atbilstošu ūdensapgādi un kanalizācijas novades sistēmu un izstrādājot 

detālplānojumu - savrupmāju apbūve, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, sporta 
būvju apbūve, kafejnīcu apbūve, apkalpes uzņēmumu apbūve. 

384.  Papildizmantošana - individuālā darba veikšana (t.sk., amatniecība), ja ar to nodarbojas 
īpašnieks vai ģimenes loceklis. 

385.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība 600 m². 
386.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu 20 metri. 
387.   Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 30%. 
388.  Minimālā brīvā zaļā teritorija 60% 
389.  Maksimālais stāvu skaits ir 2 stāvi. 

3.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM 

390.  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir funkcionālā zona ar daudzdzīvokļu ēku līdz trim stāviem apbūvi, kas 
tiek noteikta ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu klāstu. 

391.  Atļautā izmantošana: 
391.1. Daudzdzīvokļu ēku apbūve. 

392.  Papildizmantošana: 
392.1. Ar galveno izmantošanu saistītu palīgēku apbūve. 
392.2. Izglītības iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, restorānu, bāru, kafejnīcu un 

citu apkalpes uzņēmumu apbūve. 
392.3. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu, bibliotēku, sabiedrisko organizāciju un biedrību, 

mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, finansu un kredītiestāžu apbūve. 
392.4. Atklātas autostāvvietas. 
392.5. Ēku pirmajos stāvos atļauts ierīkot mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu, kafejnīcu un citu 

sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumus. 
392.6. Ēku pirmajos stāvos amatniecības, sadzīves pakalpojumu objekti, ja netiek veidotas noliktavas. 
392.7. Ūdens, kanalizācijas, siltuma, elektroapgādes, gāzes, sakaru apgādes tīkli un objekti. 

393.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība 1200 m². 
394.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 70%. 
395.  Minimālā brīvā zaļā teritorija – 20%. 
396.  Maksimālais stāvu skaits 3. 
397.  Maksimālais dzegas augstums, ja tas ir kontekstā ar apkārtējo apbūvi – 12 metri, kores augstums – 17 metri. 



 

 

398.  Citi noteikumi 
398.1. Par publiskām telpām saskaņā ar  nodaļas prasībām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajā stāvā, 

un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus.  
398.2. Par publiskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas 

telpas (piemēram, koridorus, ratiņtelpas, vējtverus), ja nav vienošanās kopsapulces lēmumā un 
telpas netiek nodrošinātas citā vietā un veidā. 

398.3. Nožogot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijas atļauts tikai jaunbūvējamās 
apbūves teritorijās, izstrādājot atbilstošu būvprojektu. 

398.4. Pirms apbūves blīvuma palielināšanas esošajos daudzstāvu dzīvojamo namu pagalmos izstrādā 
detālplānojumu, kurā obligāti jāparedz esošās publiskās infrastruktūras kompensēšana, ja tā tiek 
samazināta. Kā apbūves blīvuma palielināšana netiek uzskatīts labiekārtojums un nepieciešamā 
infrastruktūra teritorijas funkcionēšanai. 

398.5. Jaunbūves gadījumā obligāts ir teritorijas labiekārtojums kas jāparedz būvprojektā. 

3.4. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD 

399.  Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ir funkcionālā zona Kuldīgas pilsētā ar apbūvi vairāk par trim stāviem, 
kas tiek noteikta ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju, atbilstošu inženiertehnisko apgādi un pakalpojumu 
klāstu. 

400.  Atļautā izmantošana: 
400.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūve. 

401.  Papildizmantošana: 
401.1. Atklātas autostāvvietas. 
401.2. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 
401.3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 
401.4. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 
401.5. Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. 
401.6. Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve. 
401.7. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve. 
401.8. Pasta, sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestāžu apbūve. 
401.9. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apbūve. 
401.10. Bibliotēku, sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve. 
401.11. Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas. 

402.  Jaunveidojama zemesgabala minimālo platību jaunai apbūvei nosaka ne mazāku kā 150% pret plānotās apbūves 
laukumu. 

403.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 60%. 
404.  Minimālā brīvā zaļā teritorija: 20%. 

405.  Maksimālais stāvu skaits 5. 
406.  Maksimālais dzegas augstums, ja tas ir kontekstā ar apkārtējo apbūvi – 20 metri, kores 

augstums – 25 metri. 
407.  Citi noteikumi 

407.1. Par publiskām telpām saskaņā ar 7.9. nodaļas prasībām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajā 
stāvā, un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus 

407.2. Par publiskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas 
telpas (piemēram, koridorus, ratiņtelpas, vējtverus), ja nav vienošanās kopsapulces lēmumā un 
telpas netiek nodrošinātas citā vietā un veidā. 

407.3. Nožogot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijas atļauts tikai jaunbūvējamās 
apbūves teritorijās, izstrādājot atbilstošu būvprojektu. 

407.4. Pirms apbūves blīvuma palielināšanas esošajos daudzstāvu dzīvojamo namu pagalmos izstrādā 
detālplānojumu, kurā obligāti jāparedz esošās publiskās infrastruktūras kompensēšana, ja tā tiek 
samazināta. Kā apbūves blīvuma palielināšana netiek uzskatīts labiekārtojums un nepieciešamā 
infrastruktūra teritorijas funkcionēšanai. 

407.5. Jaunbūves gadījumā obligāts ir teritorijas labiekārtojums kas jāparedz būvprojektā. 



 

 

3.5. Publiskās apbūves teritorijas P 

408.  Publiskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu 
publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. 

409.  Atļautā izmantošana: 
409.1. Biroju ēku apbūve. 
409.2. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve. 
409.3. Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve. 
409.4. Koncertzāļu, teātru, klubu, tautas namu un apjumto vasaras estrādes ēku apbūve.  
409.5. Fitnesa un boulinga ēku apbūve. 
409.6. Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve. 
409.7. Tirdzniecības centru (izņemot atklāta tipa auto un lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas 

tirdzniecības vietas), atsevišķu veikalu, tirgu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve. 
409.8. Ēkas, kas tiek izmantotas gadatirgiem un izsolēm. 
409.9. Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. 
409.10. Viesnīcu, viesu namu, moteļu un kopmītnes ēku apbūve. 
409.11. Azartspēļu ēku apbūve vietās, kur to neaizliedz normatīvie akti. 
409.12. Pasta, sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestāžu apbūve. 
409.13. Sporta būvju un ar tām saistīto palīgēku apbūve. 
409.14. Muzeju, mākslas galeriju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve. 
409.15. Veterināro iestāžu apbūve, Kuldīgas pilsētā nav pieļaujama dzīvnieku stacionārā aprūpe. 
409.16. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 
409.17. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 
409.18. Reliģisko organizāciju ēku apbūve. 
409.19. Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve. 
409.20. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. 
409.21. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 
409.22. Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas. 
409.23. Atklātas autostāvvietas. 
409.24. Satiksmes infrastruktūras objekti – autoostas, pieturas. 
409.25. Zemesgabalos pie Ganību un Graudu ielām – degvielas un gāzes uzpildes stacijas. 
409.26. Kuldīgas pilsētā plānojuma grafiskajā daļā norādītajās kempingu teritorijās - kempingi, treileru 

novietnes, telšu vietas. 
410.  Papildizmantošana: 

410.1. Dzīvoklis. 
410.2. Telšu vietas un treileru novietnes kā papildizmantošana ārpus Kuldīgas pilsētas vēsturiskās 

apbūves zonām, ja tās nepasliktina vides estētisko pievilcību, tiek nodrošināta tranporta, 
elektoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pieejamība, kā arī tās tiek saskaņotas ar kaimiņu 
zemesgabala īpašniekiem un būvvaldi. 

411.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m². 

412.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu 20 metri. Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves 
zonās minimālais jaunveidojama zemesgabala platums gar ielu – 15 metri. 

413.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 85% 
414.  Minimālā brīvā zaļā teritorija 15%. Izglītības un stacionāru veselības aprūpes iestāžu 

zemesgabala minimālā brīvā zaļā teritorija ir ne mazāka par šīs iestādes stāvu kopplatību, 
izņemot vēsturiskās apbūves zonas, kur minimālā brīvā zaļā teritorija ir ne mazāka par 
15%. 

415.  Apbūves maksimālais augstums: 
415.1. Maksimālais dzegas augstums pret ielu – 13,5 metri, izņemot gadījumus, ja tiek rekonstruētas 

esošas ēkas, kas augstākas par šo augstumu vai blakus šādām ēkām tiek veidota jauna apbūve – 
šajā gadījumā jauno ēku augstums nedrīkst pārsniegt augstākās blakus esošās ēkas augstumu. 

415.2. Maksimālais kores augstums - 17 metri. 
415.3. Atsevišķu ēku daļu (vertikālu dekoratīvu izbūvju, torņu, skatu laukumu u.tml.) augstums – 20 m.  



 

 

415.4. Ja to pieļauj apkārtējās apbūves stilistika, dzegas un kores augstumus var palielināt par 25%, 
izstrādājot detālplānojumu. 

415.5. Kuldīgas pilsētā sakrālu ēku augstums nedrīkst pārsniegt Sv.Annas baznīcas augstumu. 
416.  Jaunveidojamos zemes gabalos jāveido publiski pieejama ārtelpa vismaz 15% apmērā no zemesgabala platības. 

417.  Izņēmumi: 
417.1. Sekojošos zemesgabalos, ēkās kuras ir likumīgi uzbūvētas un nodotas 

ekspluatācijā līdz šo noteikumu apstiprināšanai, papildus ir atļauta arī nodaļā   
punktā noteiktā atļautā izmantošana: 
417.1.1. Tehnikas iela 14, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0131. 
417.1.2. Kaļķu iela 33, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0075. 
417.1.3. Tehnikas iela 1, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0072. 
417.1.4. Kaļķu iela 38, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0067. 

417.2. Zemesgabalā Aizputes iela 39, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 013 0092, ir atļauta kapliču ēku 
apbūve. 

417.3. Zemesgabalos Planīcas iela 67, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 012 0016, Ventspils ielā 105, 
Kuldīgā, kadastra apzīmējums 6201 003 0018, un Ventspils iela 107, Kuldīga, kadastra 
apzīmējums 6201 003 0030, papildus atļautā izmantošana ir lielgabarīta tehnikas un 
lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība un apkope. 

417.4. Galdniecībai Stendes ielā 12, Kuldīgā, zemesgabala kadastra apzīmējums 6201 021 0038, pagaidu 
atļautā izmantošana – galdniecības uzņēmums ar šādām papildus prasībām: 
417.4.1. Aizliegta ražotnes teritorijas paplašināšana. 
417.4.2. Aizliegta kokmateriālu sagatavošanas ražotnes izvietošana. 
417.4.3. Aizliegta materiālu atklātā uzglabāšana, ja tā redzama no publiskās ārtelpas. 
417.4.4. Uzņēmumam jānodrošina vides aizsardzības un trokšņu aizsardzības prasības. 

417.5. Zemesgabalos L.Paegles ielā 10, Kuldīgā, zemesgabala kadastra apzīmējums     62010230086 un 
L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, zemesgabala kadastra apzīmējums 62010230087 papildus atļautā 
izmantošana jaunbūvēm ir pārtikas ražošanas, īslaicīgas uzglabāšanas un tirdzniecības objekti. 

3.6. Jauktas centra apbūves teritorijas JC 

418.  Jauktas centra apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs 
jauktu izmantošanu spektrs un kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, 
kuras nākotnē plānots attīstīt par šādiem centriem.  

419.  Atļautā izmantošana: 
419.1. Biroju ēku apbūve. 
419.2. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve. 
419.3. Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve. 
419.4. Ēkas, kas tiek izmantotas izsolēm un izstādēm, kā arī apbūves teritorijas gadatirgiem un tirgiem. 
419.5. Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. 
419.6. Viesnīcu, viesu namu, moteļu un kopmītņu ēku apbūve. 
419.7. Azartspēļu uzņēmumu apbūve vietās, kur to pieļauj normatīvie akti. 
419.8. Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju apbūve. 
419.9. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 
419.10. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 
419.11. Reliģisko organizāciju ēku apbūve. 
419.12. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. 
419.13. Rindu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). 
419.14. Dvīņu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). 
419.15. Savrupmāju apbūve. 
419.16. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 
419.17. Pasta, sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestāžu apbūve. 
419.18. Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve. 
419.19. Sporta būvju un ar tām saistīto palīgēku apbūve. 
419.20. Muzeju, mākslas galeriju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve. 



 

 

419.21. Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas. 
419.22. Veterināro iestāžu apbūve, Kuldīgas pilsētā nav pieļaujama dzīvnieku stacionārā aprūpe. 
419.23. Labiekārtota publiska ārtelpa. 

420.  Papildizmantošana. 
420.1. Autostāvvietas. 

421.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 
421.1. Jaunveidojama zemes gabala minimālā platība - 1200 m². 
421.2. Rindu māju apbūvei, vienai vienībai – 300 m². 
421.3. Dvīņu mājau apbūvei - 600 m² katrai vienībai. 
421.4. Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās – atbilstoši 20.gs sākuma (1900.-1941.g.) situācijai. 

422.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu: 
422.1. Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu 20 metri. 
422.2. Rindu ēku tipa apbūvei – 6 metri uz katru dzīvojamās vienības fasādes daļu. 
422.3. Dvīņu māju apbūvei – 15 metri katrai vienībai. 
422.4. Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās – atbilstoši 20.gs sākuma (1900.-

1941.g.) situācijai. 
423.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: zemesgabalos ar dzīvojamo apbūvi - 70%, ar apbūvi iestādēm un 

uzņēmumiem - 85%. 
424.  Minimālā brīvā zaļā teritorija zemesgabalos ar dzīvojamo apbūvi - 30%, ar apbūvi iestādēm un uzņēmumiem - 

15%. 
425.  Apbūves maksimālais augstums: 

425.1. Maksimālais dzegas augstums: 13,5 metri, ko var palielināt līdz 17 metriem pie nosacījuma, ja ēka 
tiek paaugstināta daļēji un paaugstinātā daļa nepārsniedz 30% no apbūves laukuma. Gadījumos, ja 
tiek rekonstruētas esošas ēkas, kas augstākas par šo augstumu vai blakus šādām ēkām tiek veidota 
jauna apbūve, atļauts jaunos apjomus pielāgot esošajiem augstumiem. 

425.2. Vēsturiskās apbūves zonā Nr. 1. maksimālais dzegas augstums tiek noteikts ne augstāks kā blakus 
esošās augstākās ēkas dzega, šie noteikumi precizēti 4. nodaļā, izņemot sakrālas ēkas. 

425.3. Sakrālām ēkām augstums nedrīkst pārsniegt Sv.Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas zvanu torņa 
augstumu. 

426.  Jaunapbūvējamās JC teritorijās jāveido publiski pieejama ārtelpa vismaz 15% apmērā, vēsturiskās apbūves 
teritorijās – vismaz 10% apmērā, ja to pieļauj zemesgabalu platība. 

427.  Citi noteikumi: 
427.1. Visās JC teritorijās jāparedz autostāvvietas atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet, ja to neatļauj 

zemesgabala platība, tad autostāvvietu skaits jānodrošina pašvaldībai piederošās teritorijās, slēdzot 
vienošanos par ieguldījumu pilsētas infrastruktūrā.   

427.2. Pārbūvējot dzīvokļus daudzdzīvokļu namu pirmajā stāvā par sabiedriskām vai darījumu telpām, tās 
jānodrošina ar atsevišķu ieeju. 

427.3. Dzīvokļu rekonstrukcija par sabiedriskām telpām citos ēkas stāvos pieļaujama, ja tā atbilst 
normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šo Apbūves noteikumu  nodaļas prasībām.  

3.7. Dabas un apstādījumu teritorijas DA 

428.  Dabas un apstādījumu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu sabiedrībai brīvi pieejamas dabas 
vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai 
kvalitatīvas dabas un kultūrvides vai citu sociālo funkciju nodrošināšanu, kapsētas, ietverot ar attiecīgo 
funkciju saistītās ēkas un būves. 

3.7.1. Dabas un apstādījumu teritorijas DA-1 

429.  Dabas un apstādījumu teritorijas, kur galvenie zemju izmantošanas veidi ir dabas teritorijas, 
krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais 
izmantošanas veids.  



 

 

430.  Atļautā izmantošana: 
430.1. Meži, pļavas, krūmāji, krastmalu apstādījumi un dabiskie biotopi. 
430.2. Meža parki, dabas parki, regulāri applūstošas pļavas, palienes un tajos paredzētās brauktuves. 
430.3. Peldvietas un glābšanas posteņi. 
430.4. Ar vides aizsardzību saistītās būves. 
430.5. Ar ūdensteču apsaimniekošanu un šķērsošanu saistītās būves. 
430.6. Ar rekreāciju saistītās sezonāla rakstura vai īslaicīgas lietošanas būves un kājāmgājēju 

infrastruktūra. 
431.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība – 3000 m². 
432.  Maksimālais apbūves blīvums – 5%. 
433.  Maksimālais stāvu skaits – 1. Skatu torņu augstums netiek ierobežots.   
434.  Izņēmumi: 

434.1. Lapegļu iela Nr. 7 – ūdens ņemšanas vietu rezerves teritorija. 

3.7.2. Dabas un apstādījumu teritorijas DA-2 
435.  Parku teritorija, kuras galvenie zemju izmantošanas veidi ir sabiedriskas nozīmes labiekārtoti koplietošanas 

rekreācijas objekti, parki, skvēri, piemiņas vietas.  
436.  Atļautā izmantošana: 

436.1. Parki, skvēri, meža parki un to infrastruktūra. 
436.2. Ar rekreāciju saistītas sezonāla rakstura vai īslaicīgas lietošanas būves. 
436.3. Brīvdabas skatuvju un to infrastruktūras apbūve. 
436.4. Piemiņas vietas. 

437.  Papildizmantošana: 
437.1. Kafejnīcu un apkalpes uzņēmumu apbūve. 
437.2. Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem. 

438.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība 3000 m², parku teritorijām nosakāms detālplānojumā. 
439.  Maksimālais apbūves blīvums – 5% ēkām un būvēm un 5% infrastruktūrai. 
440.  Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi.  

441.  Parku un apstādījumu teritorijās jānodrošina publiskā pieejamība vismaz no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. 
442.  Kuldīgas pilsētā ir šādi parki: 

442.1. L.Paegles parks. 
442.2. Pilsētas dārzs. 
442.3. Veco kapu parks. 
442.4. Mākslas dienu parks. 
442.5. Estrādes parks. 
442.6. Semināra parks. 
442.7. 1905.gada parks. 
442.8. Pārventas parks. 

443.  Ēdoles pagastā ir šādi parki: 
443.1. Ēdoles pils parks. 
443.2. Dzirnavu dārzs. 
443.3. Pinku grava. 

444.  Gudenieku  pagastā ir šādi parki: 
444.1. Biržu muižas parks. 
444.2. Centra parks. 

445.  Īvandes pagastā ir šādi parki: 
445.1. Īvandes muižas parks. 

446.  Kabiles pagastā ir šādi parki: 
446.1. Kabiles muižas parks. 
446.2. Estrādes parks. 
446.3. Dabas parks. 

447.  Kurmāles pagastā ir šādi parki: 



 

 

447.1. Piemiņas parks represētājiem. 
448.  Laidu pagastā ir šādi parki: 

448.1. Laidu muižas parks. 
448.2. Vangas parks. 

449.  Padures pagastā ir šādi parki: 
449.1. Padures muižas parks. 
449.2. Deksnes parks. 
449.3. Ķimales muižas parks. 

450.  Pelču pagastā ir šādi parki: 
450.1. Pelču parks. 

451.  Rendas pagastā ir šādi parki: 
451.1. Skolas parks. 
451.2. Ozolu muižas parks. 

452.  Snēpeles pagastā ir šādi parki: 
452.1. Snēpeles muižas parks. 
452.2. Pagastmājas parks. 

453.  Turlavas pagastā ir šādi parki: 
453.1. Jāmaiķa parks. 
453.2. Dižgaiļu parks. 
453.3. Bērza birzs. 

454.  Vārmes pagastā ir šādi parki: 
454.1. Vārmes muižas parks. 
454.2. Atpūtas parks “Aizupītes”. 
454.3. Estrādes parks “Liepu birzs”. 
454.4. Piemiņas birzs. 
454.5. Omiķu grava. 

3.7.3. Dabas un apstādījumu teritorijas DA-3 
455.  Tūrisma un rekreācijas teritorijas, kur galvenie zemju izmantošanas veidi ir sabiedriskas nozīmes 

labiekārtoti koplietošanas tūrisma un rekreācijas objekti.  
456.  Atļautā izmantošana: 

456.1. Brīvdabas sporta laukumi un aktīvās atpūtas teritorijas. 
456.2. Masu izklaides un atpūtas pasākumu apbūve.  
456.3. Labiekārtoti tūrisma un rekreācijas objekti – kempingi, treileru novietnes, telšu vietas (Kuldīgas 

pilsētā kempingi, treileru novietnes un telšu vietas atļautas tikai plānojuma grafiskajā daļā norādītās 
kempingu teritorijās), atrakciju parki, tūrisma apkalpes objekti, atpūtas un izklaides pasākumu 
vietas un ar tiem saistītā apbūve, ar sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem saistīta apbūve. 

456.4. Ārpus Kuldīgas pilsētas - viesu mājas, lauku tūrisma mājas. 
456.5. Ārpus Kuldīgas pilsētas - parki, skvēri, meža parki. 

457.  Papildizmantošana: 
457.1. Ar galveno izmantošanu saistīta publiskā apbūve. 
457.2. Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem. 
457.3. Ārpus Kuldīgas pilsētas - dzīvoklis. 

458.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība – 2000 m². 
459.  Maksimālais apbūves blīvums – 15%, izņemot atsevišķas teritorijas, kur prasībās 

detālplānojumu izstrādei  apakšnodaļā noteikts mazāks maksimālais apbūves blīvums. 
460.  Maksimālais stāvu skaits ēkām – 2, ieskaitot bēniņus, ja tos iespējams izbūvēt atbilstoši 

atļautajai izmantošanai. 



 

 

461.  Citi noteikumi: 
461.1. Zemesgabalos Dārzniecības iela 2, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 003 0004, un Pilskalna iela 

18, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 001 0002, atļautā izmantošana ir - zirgkopības un ar to 
saistīto pasākumu vietu apbūve un zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas. 

3.7.4. Dabas un apstādījumu teritorijas DA-4 
462.  Kapsētu teritorijas, kur galvenais zemju izmantošanas veids ir mirušo cilvēku apbedījumi. 
463.  Atļautā izmantošana: 

463.1. Kapsētas (apbedījumi). 
463.2. Kapliču un krematoriju ēku apbūve. 
463.3. Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem kā papildizmantošana. 

464.  Kapsētu teritorijai jānodrošina piebraucamo ceļu ierīkošana un uzturēšana 
465.  Kuldīgas pilsētā noteiktas šādas kapsētas 

1.1. Annas kapi. 
1.2. Jāņkalna kapi. 

2.  Ēdoles pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
2.1. Sauleskalnu kapi. 
2.2. Kaušu kapi. 
2.3. Lieģu kapi. 
2.4. Ķesteru kapi. 
2.5. Lūšu kapi. 
2.6. Paružu kapi. 
2.7. Vingru kapi. 
2.8. Akmeņu (Mācītāju) kapi. 
2.9. Brandavu kapi. 
2.10. Dreimaņu kapi. 
2.11. Buku kapi. 
2.12. Mežoku kapi. 
2.13. Postmuižas kapi. 

3.  Gudenieku pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
3.1. Adzes kapi. 
3.2. Prūšu kapi. 
3.3. Dūru kapi. 
3.4. Kumsteru kapi. 
3.5. Struiju kapi. 
3.6. Jaunās muižas kapsi. 
3.7. Dzintaru kapi. 
3.8. Ruņģu kapi. 
3.9. Nagļu kapi. 
3.10. Ūdru kapi. 
3.11. Kunču kapi. 
3.12. Bijušie kapi pie “Putniņiem”. 
3.13. Baltā kalna kapi. 

4.  Īvandes pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
4.1. Apuzes kapi. 
4.2. Zvinguļu kapi. 
4.3. Balģāļu kapi. 
4.4. Ķaupju kapi. 
4.5. Todaižu kapi. 

5.  Kabiles pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
5.1. Kabiles kapi. 
5.2. Kalnansu kapi. 
5.3. Gatviņu kapi. 
5.4. Meķu kapi. 
5.5. Konteses kapi. 



 

 

6.  Kurmāles pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
6.1. Segļu kapi. 
6.2. Viļenieku kapi. 
6.3. Vilgāles kapi. 
6.4. Siliņu kapi. 
6.5. Dzelmju kapi. 
6.6. Ēmu kapi. 
6.7. Vācu kapi. 
6.8. Mundiciemu kapi. 
6.9. Paulīnes kapi. 
6.10. Planīcas kapi. 
6.11. Meža kapi. 
6.12. Oļas kapi. 
6.13. Pūces kapi. 
6.14. Pūķu kapi. 

7.  Laidu pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
7.1. Laidu kapi. 
7.2. Ārzes kapi. 
7.3. Dumpīšu kapi. 
7.4. Vangas kapi. 
7.5. Sakaru kapi. 
7.6. Mācītājkapi. 
7.7. Strēļu kapi. 
7.8. Biezaišu kapi. 
7.9. Kapiņu kapi. 
7.10. Vālodzes kapi. 

8.  Padures pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
8.1. Kalnāju kapi. 
8.2. Aucenieku kapi. 
8.3. Banku kapi. 
8.4. Bučku kapi. 
8.5. Beltu kapi. 
8.6. Brandavu kapi. 
8.7. Nabes kapi. 
8.8. Padures kapi. 

9.  Pelču pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
9.1. Rimzātu kapi. 
9.2. Bikšu kapi. 
9.3. Aņīšu kapi. 
9.4. Bišavu kapi. 
9.5. Pelču kapi. 
9.6. Ģiņu kapi. 
9.7. Līču kapi. 

10.  Rendas pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
10.1. Usmas kapi. 
10.2. Meķu kapi. 
10.3. Mežzīļu kapi. 
10.4. Kraķu kapi. 
10.5. Lejaskrogu kapi. 
10.6. Dziedātāju kapi. 
10.7. Tūrkalnes kapi. 
10.8. Kapenieku kapi. 
10.9. Tālleju kapi. 
10.10. Koļu kapi. 
10.11. Avotnieku kapi. 
10.12. Ozolu kapi. 
10.13. Jaunie Cērpu kapi. 
10.14. Vecie Cērpu kapi. 



 

 

10.15. Strauju kapi. 
11.  Rumbas pagastā noteiktas šādas kapsētas: 

11.1. Galmicu kapi. 
11.2. Biežu kapi. 
11.3. Maņģenes kapi. 
11.4. Skujenieku kapi. 
11.5. Krišjāņu kapi. 
11.6. Ostu kapi. 
11.7. Ledermaņu kapi. 
11.8. Dīču kapi. 
11.9. Rudnieku kapi. 
11.10. Kaļķu kapi. 
11.11. Kantiku kapi. 
11.12. Brūveru kapi. 
11.13. Silarāju kapi. 
11.14. Pūces kapi. 
11.15. Cepvalku kapi. 
11.16. Pļavsargu kapi. 
11.17. Kalpjāņu kapi. 
11.18. Griķu kapi. 
11.19. Lāčplēšu kapi. 
11.20. Rumpju kapi. 
11.21. Polīšu kapi. 
11.22. Grīdnieku kapi. 
11.23. Segļu kapi. 
11.24. Upatnieku kapi. 
11.25. Ķempju kapi. 
11.26. Belsu kapi. 
11.27. Celmu kapi. 
11.28. Dragūnu kapi. 

12.  Snēpeles pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
12.1. Kundu kapi. 
12.2. Valku kapi. 
12.3. Kungu kapi. 
12.4. Dravnieku kapi. 
12.5. Centra kapi. 
12.6. Vaboļu kapi. 
12.7. Viesalgu kapi. 
12.8. Mūrnieku kapi. 
12.9. Kalna kapi. 
12.10. Inkuļu kapi. 
12.11. Vindenieka kapi. 

13.  Turlavas pagastā noteiktas šādas kapsētas: 
13.1. Zvirgzdkalnu kapi. 
13.2. Jaunie kapi. 
13.3. Naglu kapi. 
13.4. Maras kapi. 
13.5. Saulkalnu kapi. 
13.6. Orzaku kapi. 
13.7. Ziemeļu kapi. 
13.8. Pilskalna kapi. 
13.9. Pliķu kapi. 
13.10. Ciemgalu kapi. 
13.11. Kalējciema kapi. 
13.12. Aizsaules kapi. 
13.13. Dambenieku kapi. 
13.14. Balgaļu kapi. 

14.  Vārmes pagastā noteiktas šādas kapsētas: 



 

 

14.1. Alekšu kapi. 
14.2. Busku kapi. 
14.3. Kūlu kapi. 
14.4. Dreimaņu kapi. 
14.5. Spāru kapi. 

3.7.5. Dabas un apstādījumu teritorijas DA-5 
15.  Dabas un apstādījumu teritorijās DA-5 primārais zemes izmantošanas veids ir dārzkopība un sakņkopība. 
16.  Atļautā izmantošana: 

16.1. Ģimenes dārziņi. 
16.2. Siltumnīcu un sezonas rakstura dzīvojamo un saimniecības ēku apbūve. 

17.  Jaunveidojamu zemes gabalu minimālā platība – 0,5 ha. 
18.  Zemes gabalu apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 5 %. 
19.  Maksimālais stāvu skaits – 1. 

3.8. Rūpniecības apbūves teritorijas R 

20.  Rūpniecības apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.  

3.8.1. Rūpniecības apbūves teritorijas R-1 

21.  Rūpniecības apbūves teritorijas Kuldīgas pilsētā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un noliktavu uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, 
kuriem atbilstoši normatīviem ir noteiktas sanitārās aizsargjoslas vai īpašas prasības 
transportam.  

22.  Atļautā izmantošana: 
22.1. Vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve: zinātniskās izpētes un līdzīga rakstura objekti, visu veidu 

laboratorijas, farmaceitisko, medicīnisko un ķīmisko izstrādājumu ražošana.  
22.2. Pārtikas, tekstila, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas objekti un līdzīga veida ražošanas 

objekti, amatniecības izstrādājumu ražošana. 
22.3. Galdniecības uzņēmumu (no gataviem izejmateriāliem) apbūve. 
22.4. Poligrāfijas uzņēmumu ražošanas ēkas.   
22.5. Būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas ēku apbūve.  
22.6. Metāla izstrādājumu, mašīnu un iekārtu ražošanas un remonta ēku apbūve. 
22.7. Transporta un loģistikas uzņēmumu apbūve. 
22.8. Noliktavu apbūve un atklātas noliktavu teritorijas. 
22.9. Komunālo uzņēmumu un iestāžu apbūve. 
22.10. Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas, apstrādes, pārstrādes teritorijas. 
22.11. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 
22.12. Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve. 

23.  Papildizmantošana: 
23.1. Ar ražošanu saistītas darījumu ēkas. 
23.2. Mazumtirdzniecības pakalpojumu objekti. 
23.3. Autostāvvietas. 
23.4. Autotirdzniecība. 
23.5. Autoserviss. 
23.6. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas. 

24.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību nosaka, izstrādājot detālplānojumu vai zemes 
ierīcības projektu, bet ne mazāk kā 1200 m². Esošajās ražošanas teritorijās  – 600 m² ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti visi normatīvi un apbūves pieļaujamie rādītāji, un tiek nodalīts 
zemesgabals esošas ēkas vai ēkas daļas uzturēšanai. 



 

 

25.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālais platums gar ielu – 20 metri, atsevišķām teritorijām 
var noteikt lielāku minimālo platumu, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu. 

26.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 80%. 
27.  Minimālā brīvā zaļā teritorija: - 20%. 
28.  Maksimālais apbūves augstums - atbilstoši ražotnes tehnoloģiskā procesa nepieciešamībai, bet 

dzegai nepārsniedzot 15 metrus un jumta korei – 20 metrus, izņemot tehnoloģiskā procesa 
nodrošināšanai nepieciešamas konstrukcijas (skursteņi, silosi, u.tml.), kuru augstumu 
nosaka tehniskajā projektā. Ar detālplānojumu apbūves augstumu atļauts palielināt par 
20%. 

29.  Citi noteikumi: 
29.1. Priekšpagalmā un ārējos sānpagalmos aizliegti atklāti izejvielu, ražošanas atlikumu, būvgružu un 

citu atkritumu uzglabāšanas laukumi. 
29.2. Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad viena objekta 

aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu.  
29.3. Vismaz 5 % no zemesgabala platības jāparedz apstādījumiem.  
29.4. Pēc būvvaldes pieprasījuma ir jāveic paredzētās darbības plānotā radītā trokšņa prognoze un 

detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem 
un cita veida piesārņojumu. 

29.5. Pie ielas pieguļošām ražošanas teritorijām paredz labiekārtotas teritorijas 30,0 metru joslā ar vizuāli 
augstu apstādījumu īpatsvaru ne mazāk kā 30% šajā joslā. Labiekārtojuma skici saskaņo ar 
pašvaldības atbildīgajām institūcijām.  

29.6. Ja ražošanas teritorijas bloķējas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, uz tā gruntsgabala 
robežas malām, kas saskaras ar atšķirīgas izmantošanas teritoriju, ražotājs sev piederošajā teritorijā 
ierīko 5 metru platu aizsargjoslu ar kokaugiem. 

3.8.2. Rūpniecības apbūves teritorijas R-2 
30.  Rūpniecības apbūves teritorijas Kuldīgas pilsētā, kur galvenie zemes izmantošanas veidi ir vieglās 

rūpniecības ražošanas uzņēmumu, noliktavu, transporta un inženierkomunikāciju objektu 
apbūve. 

31.  Atļautā izmantošana: 
31.1. Vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve: zinātniskās izpētes un līdzīga rakstura objekti, visu veidu 

laboratorijas, farmaceitisko, medicīnisko un ķīmisko izstrādājumu ražošana.  
31.2. Pārtikas, tekstila, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas objekti, amatniecības izstrādājumu 

ražošana. 
31.3. Galdniecības uzņēmumu (no gataviem izejmateriāliem) apbūve. 
31.4. Poligrāfijas uzņēmumu ražošanas ēkas. 
31.5. Būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu ražošanas ēku apbūve (tikai ar gataviem izejmateriāliem). 
31.6. Metāla izstrādājumu, mašīnu un iekārtu ražošanas ēku apbūve (tikai ar gataviem izejmateriāliem). 
31.7. Transporta un loģistikas uzņēmumu apbūve. 
31.8. Noliktavu apbūve (nav atļautas atklātas noliktavu teritorijas). 
31.9. Vairumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu apbūve. 
31.10. Tehniskās apkopes stacijas. 
31.11. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas. 
31.12. Biznesa inkubatoru un līdzīga veida apbūve gar galvenajām maģistrālām ielām 150 metri joslā no 

ielas ass. 
31.13. Darījumu iestāžu apbūve – gar galvenajām maģistrālajām ielām atļauta 150 metri joslā no ielas ass. 
31.14. Inženiertehniskās (ūdens, kanalizācijas, siltuma, elektro, gāzes, sakaru) apgādes tīkli un objekti. 
31.15. Siltumnīcu apbūve. 

32.   Papildizmantošana: 

32.1. Mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu apbūve. 



 

 

33.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība 1200 m².  
34.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālais platums gar ielu – 20 metri, atsevišķām teritorijām 

var noteikt lielāku minimālo platumu, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu. 

35.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 80% 
36.  Maksimālais apbūves augstums - atbilstoši tehnoloģiskā procesa nepieciešamībai, bet dzegai 

nepārsniedzot 12 metrus un jumta korei 16 metrus, izņemot tehnoloģiskā procesa 
nodrošināšanai nepieciešamas konstrukcijas (skursteņi, silosi, u.tml.), kuru augstumu 
nosaka tehniskajā projektā. Ar detālplānojumu apbūves augstumu atļauts palielināt par 
20%. 

37.  Minimālā brīvā zaļā teritorija: - 20%. 
38.  Citi noteikumi: 

38.1. Visiem ražošanas procesiem jānotiek slēgtās telpās. Nav pieļaujama atklāta izejvielu, materiālu, 
ražošanas atlikumu, būvgružu, piesārņojošu izejvielu uzglabāšana. 

38.2. Ja Rūpniecības apbūves teritorijas bloķējas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, uz tā 
gruntsgabala robežas malām, kas saskaras ar atšķirīgas izmantošanas teritoriju, ražotnes īpašnieks 
sev piederošajā teritorijā pret galvenajām maģistrālajām ielām ierīko 5 metru platu apstādījumu 
aizsargjoslu. 

38.3. Detālplānojumā vai būvprojektā paredz pasākumus apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem 
un cita veida piesārņojumu. 

39.  Zemesgabalos Virkas iela 1, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0051, Akmeņu iela 2, Kuldīga, kadastra 
apzīmējums 6201 005 0076 un kaļķu iela 16, Kuldīga, kadastra apzīmējums 6201 005 0032, R-2 teritorijā 
papildus ir spēkā sekojoši nosacījumi: 
39.1. Nav atļauta atklāta uzglabāšana teritorijā. 
39.2. Apbūve nedrīkst dominēt pār vēsturisko Kaļķu ielas apbūvi, nav pieļaujama esošo ēku un būvju 

paaugstināšana. 
39.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 50%. 

3.8.3. Rūpniecības apbūves teritorijas R-3 

40.  Rūpniecības apbūves teritorijas kur galvenie zemes izmantošanas veidi ir rūpniecības un 
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, to darbībai un attīstībai nepieciešamo teritoriju 
organizācijas, inženiertehnisko apgādes un transporta infrastruktūras apbūve.  

41.  Atļautā izmantošana: 
41.1. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve. 
41.2. Smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve. 
41.3. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 
41.4. Pārtikas ražošana. 
41.5. Derīgo izrakteņu ieguve. 
41.6. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 
41.7. Inženiertehniskā infrastruktūra. 
41.8. Transporta infrastruktūra. 
41.9. Energoapgādes uzņēmumu apbūve. 
41.10. Transporta uzņēmumu apbūve. 

42.  Papildizmantošana: 
42.1. Biroju ēku apbūvei. 
42.2. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūvei. 
42.3. Vairumtirdzniecības apbūvei. 
42.4. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvei. 
42.5. Elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve. 
42.6. Siltumenerģētisko ražotņu teritorijas. 
42.7. Transporta uzņēmumu apbūve. 



 

 

42.8. Sabiedrisko garāžu apbūve. 
42.9. Noliktavu apbūve un atklātas noliktavu teritorijas. 
42.10. Komunālo uzņēmumu un iestāžu, kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu 

apbūve. 
42.11. Fermas un mājlopu novietnes (tikai pašvaldības lauku teritorijā). 
42.12. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas. 

43.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība – 1200 m². 
44.  Maksimālais apbūves blīvums – 60%. 
45.  Minimālā neapbūvētā teritorija 20% 
46.  Ēku  un būvju augstums tiek noteikts pēc objektu tehnoloģiskajām īpatnībām atbilstoši 

normatīvu prasībām, maksimālais augstums – 16 m. Pieļaujamas augstākas izbūves, ja to 
paredz tehnoloģija 

47.  Maksimālais stāvu skaits – 3. 
48.  Citi  noteikumi 

48.1. Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad viena objekta 
aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu. 

48.2. Vismaz 5 % no zemesgabala platības jāparedz apstādījumiem.  
48.3. Ja Rūpniecības apbūves teritorijas bloķējas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, uz tā 

gruntsgabala robežas malām, kas saskaras ar atšķirīgas izmantošanas teritoriju, ražotnes īpašnieks 
sev piederošajā teritorijā pret galvenajām maģistrālajām ielām ierīko 3 metru platu apstādījumu 
aizsargjoslu. 

48.4. Būvdarbus var uzsākt pēc ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanas. 

3.9. Tehniskās apbūves teritorijas TA 

49.  Tehniskās apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 
infrastruktūru.  

50.  Atļautā izmantošana: 
50.1. Inženiertehniskās (ūdens, kanalizācijas, siltuma, elektro, gāzes) apgādes tīkli un objekti. 
50.2. Transporta un loģistikas uzņēmumu apbūve. 
50.3. Noliktavu un vairumtirdzniecības uzņēmumu apbūve. 
50.4. Tehniskās apkopes un tehniskās apskates stacijas. 
50.5. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas. 
50.6. Atsevišķi nodalītu atklātu autostāvvietu apbūve. 
50.7. Esošo garāžu kooperatīvu un sabiedrisko garāžu apbūve (vairāk par 10 garāžām). 
50.8. Atklātas auto un lielgabarītu lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības vietas,  
50.9. Daudzstāvu autostāvvietas. 
50.10. Pakalpojumu uzņēmumu apbūve. 
50.11. Militāro aizsardzības objektu apbūve. 
50.12. Ārpus pilsētas individuālas lietošanas būves dzīvnieku turēšanai. 

51.  Papildizmantošana: 
51.1. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apbūve. 
51.2. Darījumu iestāžu apbūve. 

52.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība 1200 m². 
53.  Jaunveidojamu zemesgabalu minimālais platums gar ielu – 20 metri, atsevišķām teritorijām 

var noteikt lielāku minimālo platumu, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu. 

54.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 80% 



 

 

55.  Maksimālais apbūves augstums: atbilstoši ražotnes tehnoloģiskā procesa nepieciešamībai, bet 
dzegai nepārsniedzot 12 metrus un jumta korei 16 metrus, izņemot tehnoloģiskā procesa 
nodrošināšanai nepieciešamas konstrukcijas (skursteņi, silosi, u.tml.), kuru augstumu 
nosaka tehniskajā projektā. Ar detālplānojumu apbūves augstumu atļauts palielināt par 
20%. 

56.  Minimālā brīvā zaļā teritorija: - 20%. 
57.  Citi noteikumi: 

57.1. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi. 
57.2. Vismaz 15 % no zemesgabala platības paredz zaļajiem stādījumiem. 
57.3. Ja tehniskās apbūves teritorijas bloķējas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, uz tā 

gruntsgabala robežas malām, kas saskaras ar atšķirīgas izmantošanas teritoriju, tehniskās apbūves 
īpašnieks sev piederošajā teritorijā ierīko 3 metrus platu apstādījumu aizsargjoslu. 

57.4. Pie ielas pieguļošām tehniskās apbūves teritorijām paredz labiekārtotas platības 20,0 metru joslā ar 
apstādījumu īpatsvaru ne mazāk kā 30%. Labiekārtojuma skici saskaņo ar pašvaldības atbildīgām 
institūcijām. 

57.5. Detālplānojumā vai būvprojektā paredz pasākumus apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem 
un cita veida piesārņojumu. 

57.6. Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad viena objekta 
aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu, 

57.7. Tehniskās apbūves teritorijā pie Kuldīgas ūdens ņemšanas vietām (Lapegļu ielā) atļauta tikai ar 
ūdenssaimniecību saistītu objektu apbūve. 

3.10. Transporta infrastruktūras teritorijas TR 

58.  Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu visa veida transporta 
līdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. 

59.  Atļautā izmantošana: 
59.1. Inženiertehniskā un transporta infrastruktūra, 
59.2. Galvenās maģistrālās ielas, 
59.3. Galvenās ielas, 
59.4. Šķērsielas, 
59.5. Iekškvartālu ielas, 
59.6. Laukumi, 
59.7. Piebraucamie ceļi un koplietošanas iebrauktuves, 
59.8. Tilti un estakādes. 
59.9. Autoostas un sabiedriskā transporta pieturas. 
59.10. Atklātas publiskas autostāvvietas. 
59.11. Maģistrālās inženierkomunikācijas. 

60.  Kuldīgas pilsētas ielu klasifikācija (ar indeksu * apzīmētas perspektīvās ielas): 
60.1. Galvenās maģistrālās ielas B (savieno dažādus pilsētas rajonus, nodrošina visas 

pilsētas vai ievērojamas tās daļas apkalpošanu. Ielām raksturīga augsta satiksmes 
intensitātes pakāpe) – Aizputes iela, Ganību iela, Graudu iela, Jelgavas iela, 
Lapegļu iela, Liepājas iela, Mucenieku iela, Piltenes iela, Planīcas iela, Skrundas 
iela, Stacijas iela, Stendes iela, Sūru iela, Ventspils iela, Virkas iela. 

60.2. Galvenās ielas C (savstarpēji savieno galvenās maģistrālās ielas, nodrošina atsevišķu pilsētas 
rajonu apkalpošanu) – Baznīcas iela, Dzelzceļa iela, Ēdoles iela, Jaunsaimnieku iela, Kalna iela, 
Krasta iela, Parka iela, Pelču iela, Rūpniecības iela, Saldus iela, Vidus iela, Vienības iela. 

60.3. Šķērsielas D (savstarpēji savieno galvenās maģistrālās un galvenās ielas, nodrošina vairāku 
kvartālu apkalpošanu) – Akmeņu iela, Alejas iela, Annas iela, Aploku iela, Apšu iela, Avotu iela, 
Baložu iela, Darba iela, Dārzniecības iela, Dzintaru iela, Dzirnavu iela, Gēsthahtes iela*, Grants 
iela, Kalpaka iela, Kaļķu iela, Ķelšu iela, Liepu iela, Mazā Pļavas iela, Mālu iela, Nomales iela, 
Pasta iela, Pētera iela, Plostu iela, Policijas iela, Putnu iela, Raiņa iela, Rumbas iela, Skolas iela, 



 

 

Smilšu iela, Strēlnieku iela, Šķērsu iela, 1905.gada iela, Vakara iela, Valciņu iela, Vītolu iela, 
Ziedoņa iela, Ziedu iela. 

60.4. Iekškvartālu ielas E (pārējās ielas ar lokālu nozīmi) –Adatu iela*, Alejas iela*,  
Alsungas iela, Alunāna iela, Atpūtas iela, Ausekļa iela, Aveņu iela, Bērzu iela, 
Briežu iela*, Bumbieru iela, Celtniecības iela, Cepļa iela*, Cepurīšu iela*, Cīruļu 
iela, Dārza iela, Dīķa iela, Doņu iela*, Egļu iela, Gaismas iela, Gāzes iela*,Gravas 
iela, Īsā iela, Īvandes iela, Izstādes iela, Jaunā iela*, Jāņa iela, Jura Mātera iela, 
Jūrkalnes iela*, Kaimiņu iela*, Kalēju iela*, Kārklu iela*, Klusā iela, Koku iela*, 
Kraujas iela Krauļu iela*, Kurmāles iela,  Leona Paegles iela, Laimdotas iela, 
Lauku iela, Lidoņu iela*, Mazā Annas iela, Mazā iela, Mazā Upes iela, Mazā 
Pļavas iela, Mazā Piltenes iela, Mederu iela, Mednieku iela, Melleņu iela*, 
Meistaru iela, Mēness iela, Mērnieku iela, Meža iela, Novadu iela, Pīlādžu iela, 
Pils iela, Pilskalna iela, Pelču iela, Peldu iela*, Pļavas iela, Priežu iela, Pureņu 
iela, Riteņu iela, Robežu iela, Rožu iela, Sakņu iela, Sargu iela*, Saules iela, 
Siltumnīcu iela, Siena iela*, Skuju iela, Smilgu iela, Strautu iela, Šaurā iela, 
Šķērsiela, Tehnikas iela, Tirgus iela, Tīruma iela, Torņa iela, Upes iela, Ventas 
iela, Vijolīšu iela, Vimbas iela, Zāģu iela, Zaļā iela, Zemeņu iela, Zirgu iela, 
Ormaņu iela*, Ošu iela*, Ozolu iela*, Rātskunga iela, Vēju iela*, Vizbuļu aleja, 
Vīgriežu aleja, Vīgriežu iela, Ziedoņa iela*. 

Ābeļu aleja, Akāciju aleja, Aroniju aleja, Aveņu aleja, Bumbieru aleja, Ceriņu aleja, Cidoniju aleja, Cīrulīšu 
aleja, Dienvidu aleja, Ērkšķogu aleja, Ievu aleja, Jāņogu aleja, Jasmīnu aleja, Kastaņu aleja, Kļavu 
aleja, Ķiršu aleja, Lazdu aleja, Madaru aleja, Mežmalas aleja, Ozolu aleja, Pelču aleja, Plūmju 
aleja, Pūpolu aleja, Rožu aleja, Ūdens aleja, Upeņu aleja, Vīgriežu aleja, Zemeņu aleja, Ziemeļu 
aleja. 

60.5. Jaunu ielu izveides gadījumā tās tiek iekļautas esošajā ielu klasifikācijā atbilstoši to funkcionālajai 
nozīmei, un tas netiek uzskatīts par teritorijas plānojuma grozījumiem. 

61.  Pamatattālumus starp ielu sarkanajām līnijām nosaka atbilstoši ielu klasifikācijai un saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām. 

62.  Prasības ielu, komunikāciju, ietvju un grāvju izbūvei, rekonstrukcijai un uzturēšanai: 
62.1. Jaunajās apbūves teritorijās izstrādājot detālplānojumus vai ielu tehniskos projektus ir jāpielieto 

noteikumos pielikumā Nr. 4 norādītie šķērsprofili. Rekonstruējot esošās ielas ir jāpielieto 
šķērsprofili, ja tas ir iespējams.  

62.2. Jaunu jebkuras nozīmes ielu, gājēju celiņu vai veloceliņu izbūvei izstrādā tehnisko projektu.  
62.3. Ja jaunbūvējamo ielu trases nav noteiktas teritorijas plānojumā, tās pamato ar detālplānojumu.  
62.4. Jebkuras nozīmes ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes ir segtas ar cieto 

segumu, izņemot gadījumus, ja stāvlaukumu izbūves gadījumā stāvvietu zonās tehniskais projekts 
paredz atvieglotas konstrukcijas segumu (stiprināts zāliens, blietētas grants vai akmens materiāla 
klājums u.tml.). 

62.5. Ielām, kurām veikta kompleksa pazemes komunikāciju un virszemes seguma (izņemot bruģi) 
rekonstrukcija, aizliegta atkārtota virszemes seguma pārrakšana vismaz 5 gadus pēc rekonstrukcijas 
veikšanas, izņemot avārijas novēršanas gadījumus. Šādā gadījumā segums jāatjauno tā iepriekšējā 
kvalitātē, garantijas saistības nosakot kā jaunbūves gadījumā, skaitot no seguma atjaunošanas brīža. 

62.6. Ielai piegulošā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs uztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un 
grāvi gar zemesgabala ielas robežu, neatkarīgi no tā vai tas atrodas īpašnieka teritorijā vai ielu 
sarkanajās līnijās. 

62.7. Pašvaldības dienestiem ir pienākums uzturēt kārtībā ielu un laukumu brauktuves, kā arī  kopējo 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. 

62.8. Ūdens novadīšanai zemesgabalu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus, drenāžas sistēmas un 
caurtekas sava zemesgabala robežās saskaņā ar pašvaldības vai tās institūciju izdotajiem 
tehniskajiem noteikumiem un rakšanas darbu atļauju. 

62.9. Pašvaldības dienestiem ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos  grāvjus privātos zemesgabalos 
saskaņā ar detālo plānojumu, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemesgabala 
īpašnieku. 



 

 

62.10. Ielas un ielu pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

62.11. Jaunus ielu un/vai autoceļu pieslēgumus vēlams veidot tikai pie tādas pašas kategorijas ielas vai 
ielas, kas ir vienu kategoriju augstāka vai zemāka, atbilstoši šo Apbūves noteikumu punktā  dotajai 
ielu klasifikācijai, ievērojot pakāpeniskuma principu. 

62.12. Piebrauktuves pieslēdz ielām ne tuvāk kā 50 metri no krustojuma, izņemot gadījumus, ja 
zemesgabala platums gar ielu ir mazāks par šo attālumu. 

62.13. Jaunbūvējamiem apkalpes objektiem vēlams izveidot apvienotu piebrauktuvi, lai samazinātu 
jaunveidojamo krustojumu skaitu. 

62.14. Visām jaunbūvējamām un rekonstruējamām ielām, ietvēm un stāvlaukumiem ierīko 
apgaismojumu.  

62.15. Lai atjaunotu esošo ielu, ietvju un laukumu segumu vai paplašinātu ietves un laukumus, 
neietekmējot blakus esošo zemesgabalus un ielu brauktuves, būvprojekts un būvatļauja nav 
nepieciešama. Šādus darbus veic saņemot būvvaldes saskaņojumu, pamatojoties uz 
apsekošanas aktu un iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno: 
62.15.1.  Uz topogrāfiska plāna izstrādātu skici, 
62.15.2. Paskaidrojumu rakstu, 
62.15.3. Zemes robežu plānu un īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, 
62.15.4. Darba organizācijas plānu, 
62.15.5. Saskaņotu satiksmes organizācijas plānu (nepieciešams, ja tiek traucēta transporta un 

gājēju kustība), 
62.15.6. Ja iespējama pieslēgšanās esošai lietus ūdens kanalizācijai, to izbūvē pamatojoties uz 

vienkāršoto inženiertīklu izbūves shēmu.  
63.  Kuldīgas pilsētas laukuma teritorijā ir atļauts izvietot rekreācijas objektus un ar tiem saistīto 

labiekārtojumu (strūklakas, apstādījumus u.c.), vismaz 50% laukuma teritorijas saglabājot 
automašīnu novietošanai. 

3.11. Mežu teritorijas M 

64.  Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu 
galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai. 

65.  Atļautā izmantošana: 
65.1. Mežsaimnieciskā izmantošana. 
65.2. Dabas aizsardzība. 
65.3. Rekreācija. 
65.4. Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve, ja to pieļauj dabas aizsardzības prasības. 
65.5. Lauksaimnieciskā izmantošana. 
65.6. Viensēta dzīvojamā ēka un saimniecības ēka (šķūnis, nojume, pirts, garāža). 
65.7. Vēja elektrostaciju ar nominālo jaudu virs 20 kW būvniecība atļauta teritorijās kuras noteiktas 

grafiskās daļas kartē “Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20kW) 
būvniecība”. 

65.8. Meža infrastruktūras izveidošana un uzturēšana. 
66.  Zemesgabala minimālā platība – 2ha. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai atļauts atdalīt 

zemes gabalus ar minimālo platību 600 m². 
67.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums – 10% 
68.  Zemesgabala maksimālais apbūves laukums: 

68.1. 0,2ha zemes vienībās ar platību līdz 10ha. 
68.2. 0,4 ha zemes vienībās ar platību virs 10 ha. 

69.  Maksimālais stāvu skaits – 3 (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti atļautai izmantošanai). 
Augstuma ierobežojumi neattiecas uz vēja elektrostacijām, (ja tiek izstrādāts 
detālplānojums), kā arī uz inženierkomunikāciju objektiem – torņiem, antenu mastiem, u.c. 



 

 

70.  Dzīvojamo māju skaits uz zemesgabala: 
70.1. Atļauts izvietot vienu dzīvojamo māju ar palīgēkām. 
70.2. Atsevišķos gadījumos ar pašvaldības piekrišanu pieļaujama otras dzīvojamās mājas ar palīgēkām 

būvniecība, nedalot zemesgabalu, nemainot tā kopējo platību un netraucējot racionālu 
apsaimniekošanu. 

3.12. Ūdeņu teritorijas Ū 

71.  Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai. 

72.  Atļautā izmantošana: 
72.1. Transporta infrastruktūra. 
72.2. Energoapgādes uzņēmumu apbūve un ar to saistītā infrastruktūra 
72.3. Zvejniecība, zivsaimniecība un ar to saistītā infrastruktūra. 
72.4. Ūdeņu teritorijas atļauts izmantot tikai atklātu dabīgu un mākslīgu ūdens teritoriju uzturēšanai un 

uzlabošanai, kā arī ar tām saistīto hidrotehnisko būvju būvniecībai, rekreācijai un zivju ieguvei 
atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

72.5. Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve, ja to pieļauj dabas aizsardzības prasības. 
72.6. Apūdeņošanas un meliorācijas sistēmu būves, ūdens uzkrāšanas būves, dambji, aizsprosti. 

73.  Citi noteikumi: 
73.1. Apbūves minimālais attālums no krasta līnijas - 10 metri. Vecpilsētā, atjaunojot esošus vēsturiskus 

apjomus, kā arī, veidojot jaunus būvapjomus starp ēkām, kas vēsturiski būvētas uz krasta līnijas, 
atļauts jaunos būvapjomus izvietot uz esošo ēku apbūves līnijas gar ūdensteci. 

73.2. Dabīgo ūdensteču un ūdenstilpņu tīrīšana jāveic saskaņā ar 2006.gada 13.jūnija MK noteikumiem 
Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”. 

3.13. Lauksaimniecības teritorijas 

74.  Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā 
resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem. 

3.13.1. Lauksaimniecības teritorijas L 

75.  Lauku teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir augkopība, 
dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība un ar to saistītie pakalpojumi. 

76.  Atļautā izmantošana: 
76.1. Viensētu apbūve – dzīvojamā ēka un ar to saistītas palīgēkas (kūts, klēts, šķūnis, nojume, pirts, 

siltumnīca, pagrabs,garāža). 
76.2. Lauksaimnieciskā izmantošana. 
76.3. Dārzkopība, augļkopība. 
76.4. Biškopība. 
76.5. Kokaudzētavas. 
76.6. Lopkopība, fermas. 
76.7. Dzīvnieku novietnes. 
76.8. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 
76.9. Pārtikas ražošanas uzņēmumu apbūve. 
76.10. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, kuru kopējā platība zemesgabalā nepārsniedz 2000 m². 
76.11. Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve, ja to pieļauj dabas aizsardzības prasības. 
76.12. Energoapgādes uzņēmumu apbūve. 
76.13. Mežsaimnieciskā izmantošana. 
76.14. Zivju dīķis. 
76.15. Publiskai ārtelpai ar vai bez labiekārtojuma. 



 

 

76.16. Vēja elektrostaciju ar nominālo jaudu virs 20 kW būvniecība atļauta teritorijās kuras noteiktas 
grafiskās daļas kartē “Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20kW) 
būvniecība”. 

76.17. Ražošanas objekti, kuru apbūves laukums zemesgabalā nepārsniedz 2000 m². 
76.18. Telekomunikāciju sakaru torņi un masti. 

77.  Papildizmantošana: 
77.1. Dzīvoklis. 
77.2. Amatnieku darbnīcas. 
77.3. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve. 
77.4. Viesu māja, lauku tūrisma māja. Objektam ar plānoto apmeklētāju skaitu virs 20, jāveic 

būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 
77.5. Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve. 
77.6. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
77.7. Kultūras iestāžu apbūve. 
77.8. Sporta ēku un būvju apbūve. 
77.9. Reliģisko organizāciju ēku apbūve. 
77.10. Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. 
77.11. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve. 

78.  Zemesgabala minimālā platība - 2 ha. Inženiertehniskās apgāde tīklu un objektu izvietošanai atļauts atdalīt 
zemesgabalus ar minimālo platību 600 m². 

79.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums10%. 
80.  Uz viena zemesgabala atļauts izvietot ne vairāk kā divas dzīvojamās mājas ar palīgēkām. 
81.  Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti atļautai 

izmantošanai). Augstuma ierobežojumi neattiecas uz vēja elektrostacijām, kā arī uz 
inženierkomunikāciju objektiem – torņiem, antenu mastiem, u.c. 

82.  Minimālie attālumi no dzīvnieku fermām: 
82.1. Līdz A kategorijas ceļiem – 300 m. 
82.2. Līdz B un C kategorijas ceļiem – 150 m. 
82.3. Līdz D kategorijas ceļiem – 50 m. 

83.  Citi noteikumi: 
83.1. Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība ir atļauta tikai pēc, vai vienlaicīgi ar ielu vai pievedceļu izbūvi, 

kas nodrošina to sasniedzamību. 
83.2. Apbūve ir pieļaujama tikai tajās teritorijas daļās, kur to neaizliedz dabas aizsardzības normatīvie 

akti. 
83.3. Veicot meliorētas lauksaimniecības zemes apmežošanu ir jāsaņem atbildīgās 

iestādes atzinums par apmežošanas ietekmi uz meliorācijas sistēmu. 
83.4. Novada nozīmes ainaviski vērtīgajās teritorijās ierīkojot derīgo izrakteņu ieguves 

vietas, vai mainot lauksaimniecības zemes kategoriju ir jāveic ietekmes uz ainavu 
vizuālā analīze, nepieļaujot ainaviskās vērtības pasliktināšanos. 

3.13.2. Lauksaimniecības teritorijas L-1 
84.  Lauku teritorijas ārpus apdzīvotām vietām, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir lauksaimniecība 

un ar to saistītie pakalpojumi, un viensētu būvniecība. 
85.  Atļautā izmantošana: 

85.1. Lauksaimnieciskā izmantošana. 
85.2. Savrupmāju dzīvojamo māju apbūve. 
85.3. Dzīvojamo ēku palīgēku apbūve. 
85.4. Izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu, kā arī rekreācijas būvju, 

kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve. 
85.5. Viesu māja. 
85.6. Lauksaimnieciskā izmantošana. 



 

 

85.7. Telpas individuālam darbam. 
85.8. Amatnieku darbnīcas. 
85.9. Dzīvoklis kā papildizmantošana. 

86.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība katrai vienībai 5000 m² 

87.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 20%. 
88.  Maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai 

izmantošanai). 

3.13.3. Lauksaimniecības teritorijas L-2 

89.  Lauku teritorijas ārpus apdzīvotām vietām, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids 
ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi, un ģimeņu māju būvniecība. 

90.  Atļautā izmantošana 
90.1. Lauksaimnieciskā izmantošana. 
90.2. Savrupmāju apbūve. 
90.3. Divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. 
90.4. Dzīvojamo ēku palīgēku apbūve. 
90.5. Izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu, kā arī rekreācijas būvju, 

kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve. 
91.  Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība katrai vienībai: 

91.1. Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 1200 m². 
91.2. Dvīņu ēku tipa apbūvei - 600 m². 

92.  Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu 
92.1. Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 30 metri. 
92.2. Divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei – 15 metri. 

93.  Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 30%. 
94.  Maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai). 

95.  Citi noteikumi: 
95.1. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez 

kaimiņa rakstiskas piekrišanas tuvāk kā 1,5 m no kaimiņa robežas. 



 

 

4. Noteikumi Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonām 

4.1. Statuss un teritorija 

4.1.1. Vispārīgie noteikumi  
96.  Šie noteikumi konkretizē Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonu teritoriju izmantošanu un to apbūves 

noteikumus. 

97.  Visās Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās jāievēro vispārējie noteikumi Kuldīgas pilsētas vēsturiskās 
apbūves zonās, kas noteikti šajā nodaļā, kā arī citās nodaļās, bet noteikumi atsevišķām apbūves zonām 4.3. 
nodaļā tikai precizē vispārējos noteikumus. Piemēram, ja īpašnieks vēlas nomainīt logus ēkai, kas atrodas 3. 
zonā, saistošas ir prasības logu nomaiņai 2.2.2., 4.2.6. un tikai konkretizējot 4.3.3. nodaļas prasības. 

4.1.2. Definīcija 

98.  Vēsturiskās apbūves zonas (Kuldīgas novada teritorijas plānojumā atzīmētas ar robežām un kārtas numuriem 1-
11) sastāv no pilsētbūvniecības pieminekļa - Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra un tam piegulošajām apbūves 
teritorijām, kurās noteiktas īpašas prasības vēsturiskās kultūrainavas aizsardzībai un saglabāšanai. 

4.1.3. Robežu apraksts 

99.  Liepājas ielas apbūve no Pilsētas laukuma līdz Kalpaka ielas Nr.2 robežai, Kalpaka ielas Nr.2 robeža līdz Smilšu 
ielai, Smilšu ielas apbūves kreisā puse no mājas Nr.29 līdz Mālu ielas apbūvei, Mālu ielas apbūve abās ielas 
pusēs līdz Mālu ielai Nr. 22, Smilšu ielas kreisās puses apbūve līdz Pētera ielas apbūvei, Pētera iela Nr.7, 
Smilšu ielas apbūve ieskaitot Nr.9, Smilšu iela līdz 1905.gada ielai Nr.10, 1905.gada ielas pāra puses apbūve 
līdz Pētera ielas Nr.2 apbūvei, Pētera ielas pāra puses apbūve ieskaitot Pētera ielu Nr.8, Pētera ielas nepāra 
puses apbūve no Pētera ielas Nr.3 līdz Ventspils ielas apbūvei, Ventspils ielas apbūve abās ielas pusēs līdz 
Gravas ielai, Ventspils ielas apbūve no Virkas ielas līdz Ventas krastam, Ventas krastmala no Akmeņu ielas 
līdz vecajam tiltam, vecais tilts pāri Ventai, Mārtiņsala, Ventas kreisais krasts no tilta līdz Dīķu ielai, Dīķu 
ielas apbūves kreisā puse līdz Vimbas ielai, Vimbas ielas kreisā puse līdz M. Annas ielai, M. Annas ielas 
apbūve abās pusēs līdz Annas ielai, Annas ielas apbūves kreisā puse līdz Jelgavas ielai, Jelgavas ielas 
apbūves abas puses līdz rūpnīcas ,,Vulkāns” robežai, Skrundas ielas apbūves abas puses līdz mājai Nr.17, 
L.Paegles iela līdz ēkai Nr.9, no ēkas Nr.9 (ieskaitot) līdz Dzirnavu ielas ēkai Nr.14, Dzirnavu iela līdz 
Mucenieku ielas apbūvei, Dzirnavu ielas Nr.7 apbūve, Mucenieku iela līdz Mucenieku ielai Nr.8, Mucenieku 
ielas apbūve no Nr.8 līdz Mucenieku ielai Nr.20, Liepājas ielas Nr.40 - 46 apbūve, pa Liepājas ielas Nr.46 
zemes robežu līdz Pilsētas laukumam. 
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umi Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās reglamentē šādus apbūves parametrus: 
100.1. Ieteicamos apbūves pamattipus. 
100.2. Ielu telpas pilsētbūvnieciskos noteikumus. 
100.3. Jumtu iesegumu un jumtu izbūves. 
100.4. Ārsienas, fasādes. 
100.5. Durvis, vārtus. 
100.6. Logus. 
100.7. Papildus detaļas. 
100.8. Žogus. 
100.9. Reklāmas. 
100.10. Krāsojumu. 

101.  Pārējie nosacījumi apbūvei ir noteikti attiecīgajās Apbūves noteikumu sadaļās atbilstoši teritorijas zonējumam.  
102.  Šajos Apbūves noteikumos noteiktas prasības, kas jāievēro visās vēsturiskās apbūves zonās, kā arī papildu 

prasības, kas jāievēro katrā no šīm zonām. 
103.  Būvprojektos, atsaucoties uz iespējamiem analogiem ēku vai detaļu risinājumiem ir jānorāda analogo risinājumu 

adrese un pats risinājums. 
104.  Palīgēkām (izņemot siltumnīcas) ir jāievēro visas šajā nodaļā noteiktās prasības. 



 

 

4.2. Noteikumi visām Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonām 

4.2.1. Apbūves pamattipi 
105.  Kuldīgas vecpilsētā ir noteikti 6 ēku pamattipi (tie raksturo ēkas ārējo apjomu, nevis funkciju, piemēri doti 

pielikumā Nr. 5):  
105.1. Ēka ar galveno fasādi pret ielu. Šim tipam ir divslīpņu jumts, ar kori, kas paralēla ielai, jumts ir 

simetrisks, jumta dzega – izteikti plastiska, šim tipam pieskaitāmas arī ēkas ar četrslīpņu jumtiem, 
kas būvētas 19. gs un 20.gs. sākumā.  

105.2. Ēka ar gala fasādi pret ielu. Šim tipam ir divslīpņu, nošļaupts divslīpņu vai mansarda jumts, ar 
kori, kas perpendikulāra ielai, jumta gala fasādes zelmenis ēkām ar nenošļauptiem divslīpņu un 
mansarda jumtiem veido trīsstūri ar simetriskām malām. 

105.3. Ēka ar mezonīnu. Šim tipam ir divslīpņu jumts, ar kori, kas paralēla ielai, un ar izbūvi jumtā – 
mezonīnu, kas šaurāks par galvenās fasādes platumu, mezonīns ar materiālu un krāsojumu ir daļa 
no kopējās fasādes, šim tipam atbilstošas ir arī ēkas ar mezonīniem, kam ir horizontāls, divslīpju 
vai kombinēts parapets. 

105.4. Ēka ar mansardu. Šim tipam ir mansarda jumts – jumta plakne apakšdaļā – stāvāka kā augšdaļā, 
pārejas daļā mansarda jumtam ir dzegas dēlis, jumts ir simetrisks, jumta slīpums apakšējā daļā – 
65° - 70°, augšējā daļā – 30° - 50°. 

105.5. Stūra ēka ar arhitektoniski izteiktu stūra akcentu. Šim tipam ir divslīpņu vai ar parapetu 
kombinēts jumts, kura kores ir paralēlas ielām vai publiskām iebrauktuvēm; kvartāla stūris ir 
uzsvērts. 

105.6. Ēka pagalmā ar galeriju otrajā stāvā. Šim tipam ir divslīpņu jumts, pirmais stāvs – mūra vai 
koka, otrais – koka, ar galeriju un kāpnēm no ārpuses. 

105.7. Ēka pagalmā ar garenfasādi pret Alekšupīti. Šim tipam ir divslīpņu jumts, ar kori, kas paralēla 
Alekšupītei; jumts ir simetrisks, ēka ir vienstāva vai divstāvu ar mūra cokolstāvu, pirmais stāvs 
slēgta tipa – mūra, pakkoka vai jaukta materiāla, otrais stāvs mūra vai pārsvarā koka, ar galeriju vai 
bez. 

105.8. Ēka pagalmā ar galafasādi pret Alekšupīti. Šim tipam ir divslīpņu jumts, ar kori, kas 
perpendikulāra Alekšupītei, jumts ir simetrisks, ēka ir vienstāva vai divstāvu ar mūra cokolstāvu, 
pirmais stāvs slēgta tipa – mūra, pakkoka vai jaukta materiāla, otrais stāvs mūra vai pārsvarā koka, 
ar galeriju vai bez. 

106.  Ir atļauts būvēt šiem pamattipiem atbilstošas ēkas, kā arī ēkas, kuras neatbilst minētajiem pamattipiem, bet atbilst 
katrai no vēsturiskajām zonām raksturīgajiem, nepārveidotiem būvapjomiem, ja tās atbilst lokālās pilsēttelpas 
kontekstam vai to pilnveido (šajā gadījumā projektā jānorāda konkrētie, raksturīgie paraugi pēc to adresēm). 

107.  Uz sakrālām ēkām neattiecas neviens no apbūves tipiem. 
108.  Izbūvējama jumta platība no būvapjoma viedokļa netiek uzskatīta par ēkas otro stāvu. 

109.  Apjomīgai rekonstrukcijai kas būtiski mana ēkas apjomu vai jaunbūvei vēsturiskajās apbūves zonās būvvaldei 
ir tiesības pieprasīt būvniecības ieceres publisko apspriešanu. 

4.2.2. Kvartāla apbūves un ielu telpas pilsētbūvnieciskie noteikumi 
110.  Kuldīgas vecpilsētā saglabā un, kur tas ir zudis, atjauno vēsturisko ielu un laukumu tīklu. Vēsturiskā būvvlaide ir 

pilsētbūvniecības pieminekļa sastāvdaļa tomēr, vietās, kur nepieciešams ielas teritorijas rekonstrukcijai un 
uzlabošanai, ir atļauts mainīt kādreizējās būvlaides novietojumu, izstrādājot detālplānojumu. 

111.  Ja savlaicīgi neveikta remonta, dabas stihijas vai ugunsgrēka dēļ iet bojā ēka, tad tās vietā pieļaujama tikai tāda 
paša apjoma atbilstošas konstrukcijas, detalizācijas, stila un būvmateriāla ēka. 

112.  Zaudētas apbūves vai tās bojā ejas gadījumā aizliegta parka, skvēra vai autostāvvietas izveidošana tās vietā, bet 
gan atjaunojama apbūve tās vēsturiskajā vietā un apjomā.  

113.  Ja uz vairākiem zemesgabaliem veido jaunu apbūves gabalu, vai arī, ja apbūve aptver vairākus blakus esošus 
zemesgabalus, tad jaunajā apbūvē atspoguļo vēsturisko zemesgabalu un būvju dalījumu. 

114.  Pārbūvju  gadījumā  apjoma izmaiņas veido atbilstoši plānotajai funkcijai un attiecīgās vēsturiskās zonas apbūves 
nosacījumiem. 

115.  Pārbūvju un jaunbūvju gadījumā saglabā ēku vēsturisko novietojumu gar ielu (uz sarkanās līnijas vai uz 
iedibinātās būvlaides, turpinot esošās apbūves raksturu). 



 

 

116.  Fasādes platums gar ielu nedrīkst pārsniegt platāko esošas ēkas fasādi attiecīgajā ielā. 
117.  Labiekārtojums iebrauktuvēm – akmens vai betona bruģis, betonētas plāksnes, blietētas granīta šķembas, kā arī 

visu šo materiālu kombinācijas. 
118.  Ietvju, ielu un laukumu, pagalmu segumiem nav pieļaujams izmantot asfaltbetonu, izņemot būvvaldē skaņotus 

atsevišķus gadījumus.  
119.  Ja paredzēta ielu rekonstrukcija, būvprojektā nepieciešami risinājumi ielu līmeņa pazemināšanai līdz 20. gs. 

sākuma līmenim. 
120.  Jaunu būvapjomu būvniecība atļauta atbilstoši grafiskajā daļā kartē “Jaunu ēku būvniecība Kuldīgas vēsturiskās 

apbūves zonās” noteiktajās apbūves vietās, kur katrai apbūves vietai ir noteikts atļautais būvvietas un ēkas 
tips. 

121.  Ja zudušās vēsturiskās apbūves vietas var pierādīt ar vēsturiskām fotogrāfijām, vēsturiskām kartēm, vai situāciju 
dabā, tad ir atļauta jaunas ēkas būvniecība piemērojot punktā  vai  noteiktos būvvietas tipus, ēkas tipu 
atbilstoši punkta prasībām nosaka būvvalde. Šādā gadījumā būvniecības iecerei ir rīkojama būvniecības 
ieceres publiskā apspriešana. Apbūve nav atļauta teritorijās kuras ir norādītas grafiskās daļas kartē “Jaunu ēku 
būvniecība Kuldīgas vēsturiskās apbūves zonās”. 

122.  Jaunu ēku būvvietas tipi: 
122.1. Vēsturiskās apbūves vieta. 
122.2. Daļēja vēsturiskās apbūves vieta, saglabājot raksturīgo izvietojuma tipoloģiju (pēc analoģijas), jo 

mainījusies pilsētbūvnieciskā situācija. 
122.3. Jaunas apbūves vietas. 

123.  Jaunu ēku tipi: 
123.1. Vecpilsētas ēka, pamatota ar izpētes materiāliem. 
123.2. Tipiska vecpilsētas ēka pēc lokālās pilsēttelpas konteksta (pēc analoģijas). 
123.3. Vecpilsētas ēkai raksturīgs būvapjoms ar mūsdienīgu detalizāciju (vēsturiskās apbūves būvapjoms, 

tektonika, mērogs, ritms, dalījums, faktūra, tekstūra, krāsa, mūsdienu detalizācija – profili, apdares 
detaļas, profili, stiklojums (nav atļauts tonēts stikls, stikls ar faktūru, spoguļstikls). 

124.  Ja nav pieejami izejas dati izpētes veikšanai  punktā noteiktajam būvapjoma tipam, tad ir atļauta  punktā noteiktā 
tipa būvapjoma būvniecība, bet ievērojot un saglabājot vēsturisko ēku tipoloģiju (piemēram palīgēka, 
dzīvojamā ēka, klēts). Šādā gadījumā būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka papildus 
nosacījumus. 

125.  Nav pieļaujama pilnīga esošas ēkas kopijas būvniecība citā vietā. 

126.  Esošas ēkas pārcelšana uz citu būvvietu Kuldīgā pieļaujama, ja tas atbilst lokālās pilsēttelpas kontekstam. 

4.2.3. Jumts un jumta izbūves 
127.  Šie noteikumi attiecas uz visām būvdetaļām, kas atrodas uz jumta slīpās plaknes. 
128.  Ēkām, kas atrodas ielas malā un redzamas no publiskās ārtelpas, jumti ieklājami ar S - veida dakstiņiem sarkanā 

tonī vēsturiskajos izmēros. 
129.  Ēkām zemesgabala dziļumā, un kas nav redzamas no publiskās ārtelpas, atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 
130.  Aizliegts veidot asimetriskus divslīpņu jumtu apjomus, kas balstīti uz dažāda augstuma sānu fasādēm vienā 

apjomā, aizliegts veidot nesimetriskus mezonīnus un jumta izbūves. 
131.  Rekonstruējamo ēku jumtu izbūves veido ar simetrisku divslīpņu, vienslīpņu vai izliektu jumtu atbilstoši katras 

ēkas arhitektūras stilam un kvartāla kontekstam. Vairākām ēkām nav pieļaujama vienādas formas izbūvju 
veidošana, ja tās vienlaicīgi ir redzamas no skatu punkta cilvēka acu augstumā. Jumtu izbūvju piemērus skatīt 
pielikumā Nr.6. 

132.  Vienlaidu jumta izbūves maksimālais platums – 2 metri (2 spāru tiesas), minimālais attālums no jumta gala līdz 
izbūvei – 1,5 metri, minimālais attālums starp jumta izbūves apakšmalu un jumta dzegu – 3 dakstiņu tiesas. 



 

 

 
4. attēls. Robdēlis un dzega. 

 
133.  Jumta izbūvju krāsojumu pielāgo ēkas jumta vai fasādes krāsojumam. 
134.  Satelītantenas novieto tajā ēkas pusē, kas nav redzama no ielas. Ja nav iespējams pilnībā izpildīt šīs prasības, 

satelītantenas krāso krāsā, kas piekļaujas virsmas tonim, uz kuras ir izvietota satelītantena. Vēlams vienai ēkai 
izvietot vienu antenu. 

135.  Televīzijas un sakaru antenu uz jumta novieto tā, lai tās pēc iespējas mazāk būtu redzamas no ielas, t.sk. 
pielāgojot krāsojumu virsmai uz kuras tā ir izvietota. 

136.  Vienā ēkas jumta plaknē atļautas viena veida izbūves.  
137.  Jumta logi ir atļauti tikai vietās, kur tie nav redzami no ielas vai citas publiskās ārtelpas, kā arī no Sv.Katrīnas 

luterāņu baznīcas torņa, Sv.Annas luterāņu baznīcas torņa, Sv.Trīsvienības katoļu baznīcas torņa un Pārventas 
skatu torņa. 

138.  Atjaunojot, mainot vai no jauna izbūvējot jumta segumu paredzēt robdēli un dekoratīvu koka dzegu, ja ēkai šie 
elementi vēsturiski ir bijuši (attēls Nr.4.). 

139.  Ja ēkai vēsturiski ir bijusi mūrēta dzega, to jāsaglabā nepārveidotu, vai arī jāatjauno, ja tā ir zudusi. 
140.  Māla kārniņu jumtu segumam nepielietot unificētus sānu kārniņu elementus, bet jumta malas apstrādāt ar koka 

vējdēļiem. Nepielietot rūpnieciski izgatavotus māla dūmvadu un ventilācijas izvadus. 
141.  Aizliegts pielietot rūpnieciski krāsotu skārdu fasādes, jumta elementiem un jumta klājumiem.   
142.  Ja tiek ieklāts cinkots skārda jumta segums, var tikt izmantots rūpnieciski sagatavotas valcētā skārda loksnes bez 

redzamām papildus rūpnieciskām stiprinājumu detaļām un gofrējumiem, kas amatnieciski tiek savalcētas. 
Skārds var tikt krāsots pēc 2 gadiem, krāsas toni saskaņojot būvvaldē. 

143.  Vēsturiskām ēkām atļauts pielietot amatnieciski izgatavotas cinkota skārda notekrenes ar šķērsgriezuma 
diametru līdz 120 mm. Atkāpe no apaļa notekreņu šķērsgriezuma un/vai diametra pieļaujama gadījumā, ja 
tiek atjaunotas esošas vēsturiskās notekrenes. Nav pieļaujama rūpnieciski izgatavotu un/vai rūpnieciski 
krāsotu notekreņu un to stiprinājumu (āķi, skavas) pielietošana. 



 

 

4.2.4. Ārsienas, fasādes un to apdare 
144.  Ēku ārsienu būvniecībā vai apdarē pieļaujamie materiāli – koks, masīvi mūrētas ķieģeļu sienas un dažādu 

materiālu sienas ar krāsota apmetuma apdari. Materiāli lietojami atbilstoši to vēsturiski tradicionālai 
arhitektonikai. Ārsienas, kas būvētas no citiem materiāliem, apšuj ar koku vai apmet. 

145.  Jaunbūvēm ārsienu materiāli ir lietojami saskaņā ar būvapjoma tipiem, kas atrunāti nodaļās  un . 
146.  Ārsienu apdarē aizliegti plastikāta apdares materiāli. 
147.  Esošām koka un ķieģeļa sienām nav pieļaujama papildus apdare, izņemot atbilstoša tipa krāsojumu, kas 

nodrošina esošo koka konstrukciju saglabāšanu. 
148.  Gadījumos, kad tiek atjaunotas apmestas vēsturisku ēku ārsienas, nav pieļaujama ēkas koka konstrukciju 

aizvietošana ar citiem materiāliem. 
149.  Atjaunojot vēsturiskās ēkas, ja iespējams, būvniecībā jāizmanto tādi materiāli, saistvielas un krāsas, kas izmantoti 

sākotnējās ēkas celtniecībā. 
150.  Ēkas virspamatus, izņemot laukakmeņu un ķieģeļu mūri, ja tas nav bijis apmests, apmet un krāso. Kvartālos, kur 

raksturīgs reljefs/dekoratīvs virspamatu apmetums, jaunbūvēm pielieto līdzīga tipa apmetumu. 
151.  Balkonus, lodžijas, pakāpienus un citas papildus būvdetaļas pieskaņo ēkas stilam un vecpilsētas apbūves 

kontekstam, tos pamatojot ar vēsturisko izpēti un/vai analogiem. 
152.  Nav pieļaujams struktūrapmetums, izņemot gadījumus, kuri ir vēsturiski pamatoti. 
153.  Nav pieļaujama vēsturisku ēku un to kopiju un vēsturiskā būvapjomā būvēto ēku siltināšana no ārpuses, ja tiek 

mainīti vēsturiskās ēkas risinājumi. 
154.  Pārbūvējot vēsturiskās ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana un redzamo arhitektonisko 

veidojumu (piemēram, ailu aizpildījums, stikla dalījumi, portāli, vitrīnas, logu apmales, markīzes, pilastri, 
dzegas, jumta izbūves u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. 

155.  Nav atļauts izmainīt vēsturisko ēku logu un ieejas durvju vērtņu dalījumu. Bojātie logi un durvis jāatjauno 
atbilstoši restaurācijas prasībām. 

156.  Aizliegts novietot, inženierapgādes ierīces un objektus (piemēram, elektrības skapjus, kondicionierus u.c.) pie 
ēku galvenajām (ielas) fasādēm, vai fasādēm kurair vērstas pret publisko ārtelpu. 

157.  Vēsturiskajām ēkām atjauno ēkas krāsojumu, kas atbilst attiecīgā apbūves perioda raksturam, atbilstoši 
restaurācijas projektam un mākslinieciski - arhitektoniskās izpētes ieteikumiem, tas pats attiecināms uz 
vēsturisku ēku kāpņu telpu krāsojumu. 

158.  Ja ēkai nav izstrādāts restaurācijas projekts, ēkas krāso saskaņā ar ēkas krāsu pasi, kas izstrādāta izmantojot 
fasādes krāsojuma zondāžu un saskaņota būvvaldē. 

159.  Vēsturiskām ēkām un zudušo vēsturisko ēku atjaunošanā jāizmanto tradicionālās krāsas, mūrim – kaļķa krāsa, 
kokam – lineļļas, kokdarvas vai miltu krāsa. 

160.  Mūra ēkām jāizmanto kaļķa krāsas, bet kokam lineļļas krāsa. 
161.  Fasādēs, kur saglabājušies vēsturiski reklāmu un citi zīmējumi, tie jāatjauno vai jāsaglabā neskarti, tos nedrīkst 

pārklāt ar jaunu vienlaidus fasādes krāsojumu, tas pats attiecināms uz vēsturisku ēku kāpņu telpu krāsojumu. 

162.  No jauna būvējamām ēkām fasādes krāsojuma risinājums tiek veidots atbilstoši attiecīgās ielas vai vēsturiskās 
zonas ēku raksturīgajiem paraugiem. Gadījumos, ja ēka tiek projektēta, izvēloties to veidot kontekstā ar 
konkrētu vēstures periodu, tad tiek pielietots kāds no attiecīgajam periodam raksturīgajiem krāsojuma 
paņēmieniem un risinājumiem. 

4.2.5. Durvis un caurbrauktuvju vārti 
163.  Ieejas durvis ielas fasādē un teritorijās, kas redzamas no publiskās ārtelpas, veido no koka, vertikālas, taisnstūra 

formas, simetriskas, amatnieku darinātas, atļauta izliekta durvju augšējā mala, ja analogi sastopami vecpilsētā 
un ir saskaņā ar ēkas arhitektonisko stilistiku 

164.  Virs durvju vērtnes ieteicams veidot logu, kas stilistiski atbilst vēsturiskiem piemēriem. 
165.  Ieejas durvis, kas izbūvētas pirms 1940. gada, restaurē vai kopē, ja restaurācija nav iespējama, no jauna 

iebūvējamas durvis darina saskaņā ar ēkas arhitektūras stilu. 



 

 

166.  Atļautais durvju vērtnes stiklojuma laukums, ja tas pamatots ar vēsturisko izpēti, ne vairāk kā 2/3 daļas no visas 
vērtnes laukuma. Ja funkcionāli nepieciešams izveidot stiklotas ieejas durvis, tās atsevišķi skaņo būvvaldē. 
Šādas durvis nav atļautas vēsturiskās  apbūves zonā Nr. 1. 

167.  Ja durvis ir vērstas pret publisko ārtelpu, durvju stiklojumam nav pieļaujams izmantot stikla paketi. 
168.  Durvju rokturi – metāla, kombinēti ar koku, amatnieku darināti, jaunbūvju gadījumā pieļaujami rūpnieciski 

ražoti, visus risinājumus saskaņojot būvvaldē. 
169.  Vārtus atjauno to agrākajā izskatā, atļauta vārtu izveide starp ēkām vietās, kur tie agrāk bijuši, vai arī gadījumos, 

kad tie papildina un uzlabo attiecīgā kvartāla kontekstu. 
170.  Ja caurbrauktuvē tiek iebūvēti vārti, tad atļautais materiāls ir koks vai metāla kalumi. 
171.  Ēku caurbrauktuvju vārtu vai ailu platums, augstums, tehniskie un arhitektoniskie risinājumi jāpamato ar 

vēsturiskiem izpētes datiem, ņemot vērā ēkas vēsturisko tipoloģiju. Caurbrauktuvēs ir atļauts iebūvēt koka vai 
metāla kaluma vārtus, to pamatojot ar analogiem, vai vēsturisko izpēti. 

172.  Vārti ierīkojami tā, ka atvērtā veidā tie netraucē gājēju kustību uz ielas vai ietves. Vārtu izbūve jāveic saskaņā ar 
individuālu projektu. 

173.  Aizliegta vizuāli redzama kodu atslēga, sarunu iekārta ēku ārdurvīm, vārtiem, fasādēm Kuldīgas vēsturiskajās 
apbūves zonās un kultūras pieminekļos, ja tā nav nosegta ar Vecpilsētai raksturīgiem materiāliem (piemēram, 
koks, metāls) stilistiski saderīgi ar ēku.Nav atļauta tehnisko iekārtu iebūvēšana ārdurvīs. 

4.2.6. Logi 
174.  Fasādēs, kas redzamas no publiskas telpas un publiskās ārteplas, atļauti tikai koka logi, kuru proporcijas un 

detalizācijas risinājumi raksturīgi vēsturiski nepārveidotām ēkām attiecīgajā vēsturiskās zonas ielas vai 
kvartāla daļā (projektā jānorāda konkrētie, raksturīgie paraugi pēc to adresēm).  

175.  Vēsturiskas ēkas renovācijas vai logu nomaiņas gadījumā logus atjauno to vēsturiskajā izskatā un konstruktīvajā 
izpildījumā, apdarē un apkalumos.  

176.   punktā noteiktajam jaunbūves tipam ir atļauti vertikāla formāta koka logi, uz publisko ārtelpu stikla rūtis ar 
spraišļojumu, kas raksturīgs katrai vēsturiskās apbūves zonai. Logi sienas plaknē jānovieto vertikāli. 

177.  Koka logu vērtnes nedrīkst stiprināt tieši sienas konstrukcijā: logs sastāv no loga rāmja un vērtnēm. 
178.  Rekonstruējamām ēkām, ja nav pieejami vizuāli izpētes materiāli, un punktos  un  noteiktajiem jaunbūvju tipiem 

logu virsmas laukums sadalāmas ar spraišļiem. Spraišļu platums – 2,5 – 3,0 centimetri, šķērsgriezums – 
trapecveida, verandām spraišļu platums 1,5 – 3,0 centimetri. Visas stikla virsmas, kuru augstums pārsniedz 
0,60 metrus, vismaz vienreiz ir jāpārdala ar horizontālu šķērskoku augšējā trešdaļā. Stikla virsmas, kuras ir 
platākas par 0,5 metriem vismaz vienreiz ir simetriski jāpārdala ar vertikālu šķērsli. Izņemot skatlogus. 

179.  Ēkām kuras neatrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ja logs nav redzams no publiskas ārtelpas, uz 
pagalmu atļauts iebūvēt alumīnija vai koka pakešu iekšlogus, saglabājot koka ārlogus to vēsturiskajā izskatā. 
Šo iekšlogu dalījums un rāmja vai tā profila risinājums nedrīkst pasliktināt vēsturiskā loga izskatu (5.attēls), 
un šo logu vērtnes nedrīkst būt ar atgāžamu konstrukciju. 

 
5.attēls - Iekšlogs un ārlogs 



 

 

180.  Loga virsmu dalījums jāpielāgo ielas vai kvartālā esošo ēku logu tipiskajam dalījumam vai attiecīgajam apbūves 
tipam (atkarībā no apbūves perioda), kurš sastopams vecpilsētas teritorijā, pieļaujama logu forma, kas dominē 
apkārtējā apbūvē. 

181.  Ēkās, kurās vēsturiski ir bijuši koka slēģi, tos atjauno pēc vēsturiskā parauga. Izmanto autentiskās eņģes un viras, 
vai vēsturisko eņģu un viru kopijas, ja oriģināli nav pieejami. Ja kvartālam tas raksturīgs, tad slēģus ieteicams 
veidot arī jaunbūvējamās ēkās, ja tas atbilst ēkas kontekstam. 

182.  Esošu vēsturisko logu nomaiņas, remonta gadījumā būvvaldē jāsaskaņo plānotā risinājuma skice, norādot logu 
pretskatu, šķērsgriezumu un detaļas, materiālu un krāsu. 

183.  Skatlogi atļauti veikalu un publisku ēku pirmajos stāvos. Skatlogu asīm jāsakrīt ar augšējo stāvu logu asīm, ja tas 
ir arhitektoniski iespējams. 

184.  Aizliegta vēsturisko ēku pirmā stāva logu palielināšana skatlogu vajadzībām, ja tas nav pamatots ar vēsturiskās 
izpētes materiāliem. 

185.  Jaunbūvēm skatlogu maksimālais platums – 3,0 metri, attālums starp skatlogiem – ne tuvāk kā ½ no loga ailas 
platuma, attālums no skatloga līdz cokolam – ne mazāks par 0,3 metriem, un saskaņā ar ēkas fasādes 
kompozīciju. 

186.  Aizliegta skatloga izbūve līdz ielas līmenim. 
187.  Ielu fasādēs aizliegts aizmūrēt esošos logus, bet, ja fasādē vēsturiski ir bijuši “aizmūrētie logi”, tad tos vēlams 

atjaunot. 

188.  Par logu nomaiņu Kuldīgas vecpilsētā atbildīgs ir gan ēkas īpašnieks, gan darbu veicējs, kas šos logus 
uzstāda. 

4.2.7. Papildus detaļas 
189.  Atjaunojot vēsturiskās ēkas, jāatjauno vēsturiskās detaļas (slēģi, metāla kalumi, balkoni, logu dalījums u.tml.). 

Nepieciešams atjaunot arī zudušās detaļas. 
190.  Aizliegtas plastikāta un rūpnieciski krāsota metāla lietus ūdens notekcaurules. Jā vēsturiski ir bijuši notekcauruļu 

dekoratīvie elementi, tos ir jāatjauno, notekcauruļu aizsargrežģu maksimālais augstums – 1.8 metri, attālums 
no caurules 3 – 4 centimetri, to apakšējā daļa nedrīkst būt atliekta uz ietves pusi vairāk kā 25 cm no ēkas 
fasādes. 

191.  Veikala skatlogu markīzes ir ne vairāk kā divu skatlogu platumā, salokāmas, darinātas no tekstilmateriāla, krāsa – 
saskaņota ar fasādes krāsojumu. 

192.  Ruļļveida ārējām žalūzijām jābūt stiprinātām sienas konstrukcijā vai aplodā, aizliegta to stiprināšana pie ārsienas 
virs loga. Ēkās, kur konstatētas vēsturiski iebūvētas koka ruļļveida žalūzijas, ieteicams tās atjaunot. 

193.  Atļautas koka vai tekstila markīzes un žalūzijas. 
194.  Aizliegta jaunu elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļu izvietošana pie vēsturisku ēku fasādēm tieši vai ar 

citu konstrukciju palīdzību, ēkas apsaimniekotājam jānodrošina stiprinājuma detaļu un konstrukciju 
noņemšana no ēku fasādēm, ja tiek nomontēti esoši elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļi, kas izvietoti 
pie šiem stiprinājumiem. 

195.  Dekoratīvie fasādes elementi ir jāveido no materiāla, kurus pielietoja vēsturiski – mūrēti ķieģeļi vai koks 
(piemēram, starpdzega), nav pieļaujams veidot tos butaforiskus, piemēram no putupolistirola vai cita 
siltumizolācijas materiāla. 

4.2.8. Žogi un vārti tajos 
196.  Gar ielas malu ir atļauti ēkas tipoloģijai atbilstoši vertikālu koka latu vai metāla kalumu žogi ar apmestiem vai 

akmens stabiem vai koka un metāla kombinēti žogi, vai dzīvžogi Žogi jāpieskaņo attiecīgās ielas 
vēsturiskajiem analogiem ņemot vērā ēkas vēsturisko tipoloģiju, dzīvojamām ēkām galvenokārt paredzot 
koka žogus, bet publiskām ēkām metāla kalumu žogus. 

197.  Stiepļu pinuma žogi gar ielas malu ir atļauti tikai savrupmāju apbūves teritorijās un tikai tad, ja tie ir kombinēti ar 
dzīvžogu. Stiepļu pinuma žogi atrodas aiz dzīvžoga vai dzīvžogā un tie nedrīkst pārsniegt dzīvžoga augstumu. 
Dzīvžoga augstums 0,7 – 1,4 metri. 

198.  Vēlams paredzēt žogu atjaunošanu vēsturiskajā (pirms 1940.gada) izskatā un augstumā, risinājumu pamatot ar 
vēsturiskajiem materiāliem.  



 

 

199.  Jaunu žogu izbūvēšanas gadījumā žoga izbūve veicama pēc būvvaldē saskaņota būvprojekta vai skices. 
200.  Aizliegts izvietot žogus ielas pusē ārpus iedibinātas būvlaides.  

201.  Nav pieļaujama žogu izveide, kuram dēļi ir no abām pusēm (tā saucamie dubultie žogi).  

4.2.9. Vizuālās komunikācijas objektu izvietošana publiskajās vietās 

202.  Izvietojot reklāmu vizuālās komunikācijas objektus Kuldīgas vecpilsētā, jāievēro 20.gs. pirmās 
puses stilistika, izgatavošanas paņēmieni un vēsturiskās fotofiksācijas, tai jābūt pielāgotai ēkas 
arhitektūrai.  

203.  Kuldīgas vecpilsētā nav pieļaujami: 
203.1. Slietņi ar intensīvas pakāpes spīdīgām konstrukcijām, 
203.2. Atstarojošas krāsas un no iekšpuses izgaismoti vizuālās komunikācijas objekta paneļi (gaismas 

kastes), 
203.3. Telpiski burti, 
203.4. Kustīgi skaņu objekti, 
203.5. Neona gaismas, 
203.6. Baneri (pieļaujami tikai uz pasākumu laika posmu vai īpašos gadījumos, kā īslaicīgā reklāma, 

informācija utt.), 
203.7. Atstarojošas krāsas, spoguļplēves, 
203.8. Vizuālās komunikācijas objekti pie apgaismes stabiem, 
203.9. Aizliegts izvietot reklāmu uz ēku gala fasādēm, 
203.10. Aizliegts pilnībā aizlīmēt skatlogu necaurredzamā veidā (maksimāli pieļaujamais apjoms – 50% 

vienam skatlogam), kā arī izvietot informāciju, pielīmējot skatlogā no iekšpuses izdrukas un 
uzrakstus uz papīra, kā reklāmas pagaidu risinājumu. 

4.2.10. Nosacījumi azartspēļu organizēšanas vietām 
204.  Ieeju telpās kurās notiek azartspēles paredz no pagalma (sētas fasādes) vai caur ielas fasādes puses telpā. 
205.  Azartspēļu telpu platība nedrīkst aizņemt vairāk kā 50% no visu telpu kopplatības, atlikušajā platībā jāparedz 

sabiedriska funkcija – ēdināšana, kafejnīca, u.tml. 
206.  Azartspēļu telpas jāparedz nedrīkst piekļauties ēkas ielas fasādei. 
207.  Liepājas ielā, ēkas kurā tiek organizētas azartspēles ielas fasādes pusē, kas saistītas ar azartspēļu telpām, jāparedz 

vasaras terases ar kafejnīcām. 
208.  Azartspēļu organizēšanas vietu ierīkošanai jāveic būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 



 

 

4.3. Noteikumi atsevišķām vēsturiskās apbūves zonām 

4.3.1. Zona Nr. 1 „Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūve” 

 
6. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.1. 

“Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūve” 
 
209.  Ēkām, kas atrodas ielas malā vai redzamas no citām sabiedriskām teritorijām vai publiskās ārtelpas, jumtiem ir 

noteikts māla dakstiņu ieklājums sarkanos vai brūnos toņos un vēsturiskajos izmēros. 
210.  Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 
211.  Maksimālais dzegas augstums tiek noteikts ne augstāks kā ielas fasādē blakus esošās augstākās ēkas dzega, ja 

vien tas netiek pamatots savādāk ar vēsturiskās izpētes materiāliem. Šī norma neattiecas uz sakrālām būvēm.  
212.  Vienlaidu jumta izbūves maksimālais platums – 2,0 metri , izņemot mezonīna tipa izbūves, ja tādas raksturīgas 

attiecīgajam vēsturiskajam periodam vai kvartāla apbūvei, minimālais attālums starp jumta izbūvēm – 1,5 
metri, minimālais attālums no jumta gala līdz izbūvei – 3,0 metri vai trīs spāru tiesas, ja to kopējais platums 
mazāks par 3,0 metriem, minimālais attālums starp jumta izbūves apakšmalu un jumta dzegu – 3 dakstiņu 
tiesas, izņemot mezonīna tipa jumta izbūvēm.  

213.  Ēkas ielas fasādes stiklojuma kopplatība nedrīkst pārsniegt 50%. 



 

 

214.  Priekšlogiem un iekšlogiem atļauti tikai koka rāmji ar parasto stiklojumu, kuru proporcijas un detalizācijas 
risinājumi raksturīgi vēsturiski nepārveidotām ēkām attiecīgajā vēsturiskās zonas ielas vai kvartāla daļā 
(projektā jānorāda konkrētie, raksturīgie paraugi pēc to adresēm).  

215.  Skatlogiem pieļaujama stikla pakete, ja tā nepazemina ēkas kultūrvēsturisko vērtību, ja tiek pielietota pakete 3 – 
6 mm biezumā un paketes metāliskā josla tiek krāsota balta, brūna vai melna, pieskaņojot loga rāmja tonim.  

216.  Atjaunojot ēku fasādes būvvaldē jāsaņem ēkas fasāžu un arhitektoniskās inventarizācijas anketas. 
217.  Īslaicīgas lietošanas būvēm un palīgēkām (izņemot siltumnīcas), t.sk., mazēkām ir jāievēro visas šajā nodaļā 

noteiktās prasības. 
218.  Nav pieļaujama vēsturisku ēku un to kopiju un vēsturiskā būvapjomā būvēto ēku siltināšana no ārpuses, ja tiek 

mainīti vēsturiskās ēkas risinājumi. Iespējama ēku siltināšana no iekšpuses.  
219.  Pārbūvējot ēkas, nav atļauts to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana un redzamo arhitektonisko veidojumu 

(piemēram, ailu aizpildījums, stikla dalījumu, portāli, vitrīnas, logu apmales, markīzes, pilastri, dzegas, jumta 
izbūves u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai pārveidošana. 

220.  Ēkām atļauts pielietot amatnieciski izgatavotas (šķērsgriezuma diametrs līdz 120 mm) cinkota skārda 
notekrenes. Atkāpe no apaļa notekreņu šķērsgriezuma un/vai diametra pieļaujama gadījumā, ja tiek atjaunotas 
vēsturiskās notekrenes. Vēsturiskām ēkām aizliegta rūpnieciski izgatavotu un/vai rūpnieciski krāsotu 
notekreņu pielietošana 

4.3.2. Zona nr. 2 „Mālu ielas apbūve” 

 
7.attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.2. “Mālu ielas apbūve” 

 
221.  Būvapjoma tips: 

221.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°. 
221.2. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°ar mezonīnu. 



 

 

221.3. Citi tipi, kas atbilst šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem, vispirms tiek 
saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas konkrētās zonas vai ielas 
posma apbūves stilistikā. 

221.4. Stūra apbūve – ar stūra apjoma paaugstinājumu, parapetiem un simetriskiem divslīpju jumtiem. 
222.  Ieeja – ēkas centrā, ar simetrisku logu rindu abās pusēs. izņēmuma gadījumos pieļaujama ieejas nobīde, ja tā 

izvietota uz kādas no simetriski veidoto ailu asīm. 
223.  Pirmā stāva ielas fasādē, logu platība nedrīkst pārsniegt 30% no fasādes plaknes, mezonīns – 75% no plaknes. 
224.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamas no publiskās ārtelpas) – sarkani vai brūni māla vai 

izņēmuma gadījumā betona kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka vējdēļiem. Rekonstrukcijas gadījumā pieļaujams materiāls, kāds ir bijis ēku ceļot. Ēkām 
kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

225.  Žogi –ar minimālo caurredzamību – 10%.  
226.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

226.1. Logi – 3, 4 vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
226.2. Durvis – divviru vai vienviru, pilnkoka ar koka pildiņiem. 

227.  Dzegas augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas augstumam. 

4.3.3. Zona Nr. 3 „Smilšu ielas apbūve” 

 
8.attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.3. “Smilšu ielas apbūve” 

 
228.  Būvapjoma tips: 

228.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°. 
228.2. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° ar mezonīnu. 

229.  Ieeja – ēkas centrā, ar simetrisku logu rindu abās pusēs, izņēmuma gadījumos pieļaujama ieejas nobīde, ja tā 
izvietota uz kādas no simetriski veidoto ailu asīm. 

230.  Durvis, logi ielas fasādē stiklojumam nepārsniedzot 20% no fasādes plaknes. 
231.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) – māla, izņēmuma gadījumos 

betona (sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, 
atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

232.  Žogi – ieteicami uz sarkanās līnijas ar minimālo caurredzamību - 10%. 
233.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

233.1. Logi – 3, 4 vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem; 



 

 

233.2. Durvis – vienviru vai divviru saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 
234.  Dzegas augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku pamatelementiem. 

4.3.4. Zona Nr. 4 „Ventspils ielas apbūve” 

 
9.attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.4. „Ventspils ielas apbūve” 

 
235.  Būvapjoma tips: 

235.1. Vienstāva vai divstāvu ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°. 
235.2. Vienstāva vai divstāvu ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° ar mezonīnu; 
235.3. Citi tipi, kas atbilst šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem, vispirms tiek 

saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas konkrētās zonas apbūves 
stilistikā.  

236.  Pirmā stāva ielas fasādē, logu platība nedrīkst pārsniegt 30% no fasādes plaknes, mezonīns – 50% no plaknes. 
237.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) – māla, izņēmuma gadījumos 

betona (sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, 
atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

238.  Žogi – ieteicami, ar minimālo caurredzamību 10%. 
239.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

239.1. Logi – 3, 4 vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
239.2. Durvis – divviru saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 

240.  Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas un kores augstumam. 

241.  Ēku rekonstrukcijā, kuras būvētas pēc 1940. gada un kuras raksturīgas attiecīgā perioda apbūvei, atļauti 
risinājumi, kas atšķiras no iepriekš minētajiem, t.i., nav jāpiemēro ēkas sākotnējam būvapjomam neraksturīgi 
atdarinājumi no agrākas vēsturiskās apbūves. 



 

 

4.3.5. Zona Nr. 5 „Kaļķu ielas apbūve” 

 
10. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.5. “Kaļķu ielas apbūve” 

 
242.  Gruntsgabala dziļumā ēkām, kas izvietotas nogāzē, var būt vairāk kā viens stāvs, ja apjoma jumta dzegas augšējā 

absolūtā atzīme nepārsniedz gar ielu izvietotā būvapjoma jumta dzegas absolūto augšējo atzīmi; bet ne vairāk 
kā 3 stāvi, ieskaitot bēniņus, ja tos var izbūvēt. 

243.  Saimniecības un palīgēkas ēkas nav atļauts izvietot kā gruntsgabalus noslēdzošus apjomus gar Ventas upi. 
244.  Būvapjoma tips: 

244.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° (gar ielu) vai 25° līdz 45° pārējā 
gruntsgabalā. 

244.2. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° ar mezonīnu. 
244.3. Vairākstāvu ēkas ar divslīpņu jumtu, ja tās atbilst šo Apbūves noteikumu punkta nosacījumiem. 
244.4. Citi tipi, kas atbilst šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem, vispirms tiek 

saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas konkrētās zonas apbūves 
stilistikā. 

244.5. Šī punkta apakšpunktos ,  un  minētie būvapjomu tipi netiek piemēroti esošām rekonstruējamām 
ēkām, ja tās būvētas pēc 1940. gada. 

245.  Ielas fasādē stiklojuma apjoms nedrīkst nepārsniegt 30% no fasādes plaknes.  
246.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas, t.sk. Ventas upes pretējā krasta) 

– māla vai betona (sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet 
jumta malas apstrādājot ar koka segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiskās ārtelpas, 
atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 



 

 

247.  Žogi – ieteicami gar ielas sarkano līniju, ar minimālo caurredzamību 10%. 
248.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

248.1. Logi – 3,4, vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
248.2. Ieejas durvis – vienviru vai divviru, saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 

249.  Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas un kores augstumam, ja to 
nav – nepārsniedzot 3,2 metri jumta dzegai, 6,5 metri mezonīna dzegai un 8,5 metri korei. 

4.3.6. Zona Nr. 6 „Mārtiņsalas apbūve” 

 
11. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.6. “Mārtiņsalas apbūve” 

 
250.  Apbūve atļauta tikai vēsturiskās apbūves vietās. 
251.  Būvapjoma tips: 

251.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°. 
251.2. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° ar mezonīnu.  

252.  Pirmā stāva publiski redzamajā fasādē, logu platība nedrīkst pārsniegt 30% no fasādes plaknes, mezonīnam – 
75% no plaknes. 

253.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām, kas redzamas no publiskās ārtelpas, t.sk. Ventas upes pretējā krasta) koka 
skaidas, kur tās vēsturiski bijušas, māla kārniņi, kur tie vēsturiski bijuši. 

254.  Būvdetaļas fasādēs: 
254.1. Logi – 3, 4 vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar zonā esošo ēku raksturīgajiem risinājumiem. 
254.2. Durvis – vienviru vai divviru saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 
254.3. Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas un kores 

augstumam. 



 

 

4.3.7. Zona Nr. 7 „Annas ielas, Mazās Annas ielas un Vimbas ielas apbūve”  

 
12. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.7. 

“Annas ielas, Mazās Annas ielas un Vimbas ielas apbūve” 
 
255.  Būvapjoma tips: 

255.1. Atbilstoši šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem. 
255.2. Atļauti ne vairāk kā divu stāvu būvapjomi, ar jumta slīpumu – 35° līdz 45°. 
255.3. Divstāvu apjomiem mezonīni nav atļauti, jumta stāva izgaismošanai atļauts izmantot jumta izbūves 

saskaņā ar šo Apbūves noteikumu  nodaļas nosacījumiem. 
256.  Ieejas mezgliem no pagalma puses vai ēkas sāniem ieteicams izmantot izvirzītus koka konstrukciju vējtverus.  
257.  Būvapjomu paplašināšanai uz pagalmu pusi ieteicams izmantot koka verandas vai terases. 
258.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) māla vai betona (sarkani vai 

brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas apstrādājot ar koka 
segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, atļauti lubu, dēļu, skaidu 
jumti. 

259.  Žogi – ieteicami uz sarkanās līnijas, ar minimālo caurredzamību - 10%. 
260.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

260.1. Logi – 3, 4, vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
260.2. Durvis – vienviru vai divviru saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 

261.  Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas  un kores augstumam, ja to nav 
– jumta dzega nedrīkst pārsniegt 3,2 metri vienstāva ēkai vai 6,0 metri divstāvu ēkai, mezonīna dzega 
nedrīkst pārsniegt 6,0 metri vienstāva ēkai, bet mezonīna kore – 8,0 metrus; divstāvu ēkām atļauts pārsniegt 
dzegas augstumu ar dekoratīvi veidotiem parapetiem, kas uzsver ēkas centrālo daļu. 



 

 

262.  Daudzdzīvokļu ēkai (adrese) pieļaujami koka logi ar paketi. Iespējams ēku siltināt no ārpuses, nepielietojot 
struktūrapmetumu. 

4.3.8. Zona Nr. 8 „Jelgavas ielas un Skrundas ielas apbūve” 

 
13. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.8. 
“Jelgavas ielas un Skrundas ielas apbūve” 

 
263.  Būvapjoma tips: 

263.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°. 
263.2. Vienstāva ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45° ar mezonīnu. 
263.3. Divstāvu ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35° līdz 45°, ar vai bez parapeta. 
263.4. Citi tipi, kas atbilst šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem, vispirms tiek 

saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas konkrētās zonas apbūves 
stilistikā.  

264.  Ieeja – ēkas centrā, ar simetrisku logu rindu abās pusēs; izņēmuma gadījumos pieļaujama ieejas nobīde, ja tā 
izvietota uz kādas no simetriski veidoto ailu asīm; ja ieeja ēkā tiek veidota no pagalma vai sānu fasādē, tad 
logu dalījumam ielas fasādē tiek piemērots pret fasādes centu simetrisks logu ailu izvietojums. 

265.  Ielas fasādē stiklojuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no fasādes plaknes. 
266.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) – māla, izņēmuma gadījumā 

betona (sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, 
atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

267.  Žogi – ieteicami, ar minimālo caurredzamību - 10%. 
268.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 

268.1. Logi – 3,4, vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
268.2. Durvis – divviru saskaņā ar analogu piemēru šajā zonā. 

269.  Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas  (mezonīna dzegai – blakus 
esošas mezonīna dzegas vai divstāvīgas ēkas dzegas augstumu) un kores augstumam, ja to nav, tad 
vienstāvīgas ēkas dzega nedrīkst pārsniegt 3,6 metrus, mezonīna dzega – 6,5 metri, mezonīna kore – 9,0 
metri, bet divstāvīgas ēkas dzega – 8,5 metri. Izņēmums ir parapeta tipa fasādes centrālās daļas vai stūra 
fasādes dekoratīvi paaugstinājumi, kuri nedrīkst pārsniegt 10,0 metru augstumu, izņemot gadījumus, ja ēku 
sānos tiek veidoti vēsturiskajai apbūvei raksturīgi asimetriski stūra būvķermeņi (torņi, izbūves u.tml.), kuru 
augstums nedrīkst pārsniegt 14,0 metrus. 



 

 

4.3.9. Zona Nr. 9  „Mucenieku ielas un L.Paegles ielas apbūve” 

 
14. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr.9. 

”Mucenieku ielas un L. Paegles ielas apbūve” 
 
270.  Būvapjoma tips: 

270.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O. 
270.2. Vienstāva ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O ar mezonīnu. 
270.3. Divstāvu ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O, ar vai bez parapeta. 
270.4. Ēka kvartāla stūrī vai ielas krustojumā ar publisku iebrauktuvi – ar augstumu līdz diviem stāviem 

un izbūvējamu jumta stāvu, ar vai bez parapeta, ar paaugstinātu stūra apjoma daļu;. 
270.5. Citi tipi, kas atbilst šo Apbūves noteikumu  apakšnodaļā noteiktajiem pamattipiem, vispirms tiek 

saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas konkrētās zonas apbūves 
stilistikā.  

271.  Ieeja – ēkas centrā vai stūra apjoma daļā, ar simetrisku logu/skatlogu rindu abās pusēs; izņēmuma gadījumos 
pieļaujama ieejas nobīde, ja tā izvietota uz kādas no simetriski veidoto ailu asīm; ja ieeja ēkā tiek veidota no 
pagalma vai sānu fasādē, tad logu dalījumam ielas fasādē tiek piemērots pret fasādes centru simetrisks logu 
ailu izvietojums. 

272.  Ielas fasādē stiklojuma apjoms nedrīkst nepārsniegt 30% no fasādes plaknes. 
273.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) –māla, izņēmuma gadījumos 

betona (sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka segdēļiem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas nav redzamas no publiski pieejamās ārtelpas, 
atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

274.  Žogi – ieteicami starp ēkām ielas malā, ar minimālo caurredzamību – 10% un augstumu līdz 1,4 metriem, 
izņemot gadījumus, kad tie projektēti individuāli. 

275.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 
275.1. Logi – 3, 4, vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem. 
275.2. Durvis – vienviru vai divviru, projektētas atbilstoši apjoma raksturam. 

276.  Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas (mezonīna dzegai – blakus 
esošas mezonīna dzegas) un kores augstumam. Izņēmums ir parapeta tipa fasādes centrālās daļas vai stūra 
fasādes dekoratīvi paaugstinājumi, kuri nedrīkst pārsniegt 10,0 metru augstumu, izņemot gadījumus, ja ēku 



 

 

sānos vai stūros tiek veidoti vēsturiskajai apbūvei raksturīgi asimetriski stūra būvķermeņi (torņi, izbūves 
u.tml.), kuru augstums nedrīkst pārsniegt 14,0 metrus. 

4.3.10. Zona Nr. 10 „Ventspils, Smilšu, Liepājas un tām piegulošo ielu apbūve” 
277.  Noteikumi attiecas uz šādu apbūves teritoriju: 
278.  Ventspils ielas apbūve no ēkas Ventspils 29 līdz Alunāna ielai, Alunāna ielas un 1905. gada ielas apbūve no 

Ventspils ielas līdz Vecpilsētas robežai, Smilšu ielas dienvidu puses un Torņa ielas apbūve, Šaurās ielas, 
Kalpaka ielas, Baložu ielas, Putnu ielas un Liepājas ielas apbūve no Šaurās ielas līdz Smilšu ielai, Mucenieku 
ielas ziemeļu puses apbūve no ēkas Adatu ielā 5 līdz Vecpilsētas robežai. 

 
15. attēls. Vēsturiskās apbūves zona Nr. 10 

“Ventspils, Smilšu, Liepājas un tām piegulošo ielu apbūve” 
 
279.  Jaunbūvju (galveno ēku) izvietojums – uz sarkanās līnijas vai iedibinātās būvlaides, turpinot esošās apbūves 

raksturu (skatīt ielas principiālo shēmu); 
280.  Fasādes platums gar ielu – nepārsniedzot platāko esošas ēkas fasādi gar atbilstošo ielu atbilstošam 

funkcionālajam lietojumam; 
281.  Būvapjoma tips: 

281.1. Vienstāva ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O. 
281.2. Vienstāva ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O ar mezonīnu. 
281.3. Divstāvu ēka ar divslīpņu jumtu leņķī no 35O līdz 45O, ar vai bez parapeta. 
281.4. Ēka kvartāla stūrī vai ielas krustojumā ar publisku iebrauktuvi – ar augstumu līdz diviem stāviem 

un izbūvējamu jumta stāvu dzīvojamām ēkām, un līdz trim stāviem un izbūvējamu jumta stāvu 



 

 

sabiedriskām ēkām, ar vai bez parapeta, ar paaugstinātu stūra apjoma daļu – šādām ēkām tiek 
pieļauts minimālais jumta leņķis 20o. 

281.5. Ēka ar gala fasādi pret ielu vai publisku brauktuvi, ja tai tiek veidots arhitektoniski izteiksmīgs 
zelminis un simetrisks logu/durvju dalījums. 

281.6. Citi tipi vispirms tiek saskaņoti skiču risinājumā ar iespēju tos noraidīt, ja risinājums neiederas 
konkrētās zonas apbūves stilistikā. 

282.  Ieeja – ēkas centrā vai stūra apjoma daļā, ar simetrisku logu/skatlogu rindu abās pusēs; sabiedriskām ēkām 
pieļaujama ieejas un logu dalījuma nobīde, ja tas nepieciešams ēkas funkcijas nodrošināšanai vai atbilst 
apjoma arhitektūras risinājumam.  

283.  Ielas fasādē stiklojuma apjoms nedrīkst nepārsniegt 30% no fasādes plaknes. 
284.  Jumta segumam jāpielieto (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) – māla, izņēmuma gadījumos 

(sarkani vai brūni) kārniņi, betona kārniņiem nepielietojot sānu kārniņu elementus, bet jumta malas 
apstrādājot ar koka segdēļiem. Sabiedriskām ēkām, kuru augstums ir vismaz trīs stāvi – cinkota skārda vai 
kapara segums, kas veidots ar 19./20. gs mijas tradicionāliem būvpaņēmieniem. Ēkām kvartāla dziļumā, kas 
nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas, atļauti lubu, dēļu, skaidu jumti. 

285.  Žogi – ieteicami starp ēkām ielas malā, ar minimālo caurredzamību – 10% un augstumu līdz 1,4 metriem, 
izņemot gadījumus, kad tie projektēti individuāli un/vai atbilst vēsturiski pielietotajam žoga tipam ar masīva 
betona stabiem un kalta metāla konstrukcijas pildījumu. 

286.  Būvdetaļas ielas fasādēs: 
286.1. Logi – 3,4, vai 6 rūšu dalījums saskaņā ar kvartālam raksturīgajiem risinājumiem, kā arī vairāk 

rūšu dalījums (sabiedriskām ēkām), ja tas ir simetrisks loga ailei un atbilst ēkas kopējam 
arhitektūras risinājumam; skatlogus atļauts veidot bez rūtīm, ja to apjoms atbilst vēsturiskajās 
zonās noteiktajiem parametriem. 

286.2. Durvis – vienviru vai divviru, projektētas atbilstoši apjoma raksturam. 
287.  Dzegu augstums ielas fasādēs – nepārsniedzot apskatāmajā apbūves zonā gar ielu izvietotas blakus esošas 

augstākās ēkas pamatdzegas un mezonīna pamatdzegas augstumus, izņemot parapeta tipa fasādes centrālās 
daļas vai stūra fasādes dekoratīvus paaugstinājumus, kuri nedrīkst pārsniegt 12,0 metru augstumu, izņemot 
gadījumus, ja ēku sānos vai stūros tiek veidoti vēsturiskajai apbūvei raksturīgi asimetriski stūra būvķermeņi 
(torņi, izbūves u.tml.), kuru augstums nedrīkst pārsniegt 16,0 metru. 



 

 

5. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība 

5.1. Kultūras mantojums 

288.  Kuldīgas novadā ar šiem Apbūves noteikumiem noteikti Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un potenciālie 
vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (skatīt Pielikumā Nr.7). 

289.  Ap vietējās nozīmes kultūrvēsturiskiem objektiem tiek noteikta aizsargjosla, kas sakrīt ar zemesgabala, uz kura 
atrodas objekts, robežām. Vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu uzturēšanas un sakopšanas noteikumi ir 
definēti Kuldīgas novada saistošajos noteikumos un individuāli noslēgtajos apsaimniekošanas līgumos starp 
Kuldīgas novada pašvaldību un objekta īpašnieku. 

290.  Būvvalde pieņem lēmumu par atļauju nojaukt ēku, ja ēka vecāka par 50 gadiem vai atrodas vēsturiskajās 
apbūves zonās un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā, pēc Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas pozitīva atzinuma saņemšanas. Būvvalde var pieprasīt izstrādāt ēkas vēsturisko un 
arhitektonisko izpēti, ēkas fiksācijas projektu (apjomam, detaļām, mezgliem utt.) un sniegt detalizētu 
atzinumu par ēkas konstrukciju stāvokli. Ēkas nojaukšana notiek pašvaldības speciālista vadībā, lai varētu 
fiksēt un saglabāt vērtīgas vēsturiskās būvdetaļas un atradumus. 

5.2. Saglabājamā ielas telpa Kuldīgas pilsētā 

291.  Lai saglabātu Kuldīgas pilsētvidei būtisku, vēsturiski veidojušo ielu telpu, saglabājamās ielas telpas statuss tiek 
tiek noteikts sekojošām ielām (skatīt grafiskajā daļā kartē “Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas 
Kuldīgas pilsētā ārpus vēsturiskām apbūves zonām. Saglabājamā ielas telpa Kuldīgas pilsētā”): 
291.1. Stendes iela. 
291.2. Aizputes iela posmā no krustojuma ar Alsungas ielu līdz pilsētas robežai. 
291.3. Ēdoles iela posmā no ielas sākuma līdz valsts autoceļam P118 (Kuldīgas apvedceļš). 
291.4. Ventspils iela posmā no vēsturiskās apbūves zonas līdz krustojumam ar Lapegļu ielu. 
291.5. Dzirnavu iela posmā no vēsturiskās apbūves zonas līdz pilsētas robežai. 
291.6. Liepājas iela posmā no krustojuma ar Piltenes ielu līdz krustojumam ar Planīcas ielu. 
291.7. Skrundas iela posmā no vēsturiskās apbūves zonas līdz valsts autoceļam P118 (Kuldīgas 

apvedceļš). 
292.  Rekonstruējot esošu, vai paredzot jaunu apbūvi saglabājamā ielas telpā ir jāsaglabā konkrētajā 

ielas posmā vēsturiski iedibinātais apjoma augstums, jumta slīpums, fasādes frontes garums 
un fasādes kompozicionālais risinājums. 

5.3. Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas ārpus vēsturiskās 
apbūves zonām 

293.  Kuldīgas pilsētā ārpus  nodaļā noteiktajām vēsturiskās apbūves zonām ir noteiktas arhitektoniski un 
kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas, kuras ir iedalītas sekojošās kategorijās: 
293.1. Stila dominantes – būvperiodam raksturīgs būvniecības stila paraugs, 

arhitektoniski nozīmīga ēka ar augstu autentiskuma saglabātības pakāpi un 
pilsētbūvnieciskās  novietnes nozīmi. 

293.2. Industriālās būves - būvperiodam raksturīgs būvniecības stila paraugs, 
arhitektoniski nozīmīga ēka ar augstu autentiskuma saglabātības pakāpi un 
pilsētbūvnieciskās  novietnes nozīmi. 

293.3. Fona apbūve – būvperiodam raksturīga ēka vai ēku grupa ar augstu autentiskuma 
saglabātības pakāpi, kas veido ielas telpas pilsētbūvniecisko mērogu un nosaka tās 
raksturu. 

294.  Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām papildus jāievēro sekojoši nosacījumi: 



 

 

294.1. Jāsaglabā ēkas esošais būvapjoms, materiāli, detalizācija un vizuālais tēls ņemot 
vērā sākotnējo ēkas funkciju. 

294.2. Zemesgabalā starp ēku un ielu nav pieļaujama papildus apjoma būvniecība. 
294.3. Pagalma pusē pieļaujama ēkas piebūve, kas nepārsniedz ēkas augstumu un 

platumu. Piebūves risinājumā paredzēt vēsturiskajai ēkai raksturīgos apdares 
materiālus (mūris, koks, kaļķu apmetums u.c.), bet pieļaujama mūsdienīga 
detalizācija saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotu būvprojekta 
risinājumu. 

294.4. Ja paredzēta ēkas atjaunošana, pielietot apdares materiālus atbilstoši ēkas 
vēsturiskajam būvperiodam. 

294.5. Zemesgabalā uz kura atrodas arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīga ēka ir 
pieļaujama šajos apbūves noteikumos noteiktā maksimālā apbūves blīvuma un 
maksimālās apbūves intensitātes parametru palielināšana 1.5 reizi, bet minimālās 
brīvās zaļās teritorijas parametra samazināšana 1.5 reizi. 

295.  Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas ir noteiktas pielikumā Nr. 8 un grafiskajā daļā kartē 
“Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas Kuldīgas pilsētā ārpus vēsturiskām apbūves zonām. 
Saglabājamā ielas telpa Kuldīgas pilsētā”. 

5.4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

296.  Kuldīgas novada teritorijā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 
296.1. Starptautiskas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (skatīt Pielikumā Nr.9). 
296.2. Valsts nozīmes īpaši aizsargājamie dabas pieminekļi Kuldīgas novadā (skatīt Pielikumā Nr.9). 
296.3. Aizsargājamie koki – dižkoki (Kuldīgas novadā apzinātos dižkokus skatīt Pielikumā Nr.10). Par 

aizsargājamu koku uzskatāms ikviens koks kurš nav ietverts pielikumā Nr. 10, bet atbilst Ministru 
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktajiem parametriem. 

296.4. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1. punktam par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem uzskatāmi arī laukakmeņi, kuru virszemes 
tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, un 10 metru plata josla ap tiem. 

297.  Ja īpaši aizsargājamai dabas teritorijai ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi tie ir 
saistoši zemes izmantošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežās. Gadījumos kad īpaši aizsargājamai 
dabas teritorijai nav apstiprināti individuālie aizsardzības noteikumi ir jāievēro Ministru kabineta 2010. gada 
16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasības. 

5.5. Mikroliegumu aizsardzība 

298.  Mikroliegumu izveidošana un apsaimniekošana veicama atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem 
Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” nosacījumiem. 

299.  Kuldīgas novadā pavisam ir noteikti 68 mikroliegumi, no tiem 51 mikroliegums konkrētu putnu sugu 
aizsardzībai, 10 mikroliegumi mežu biotopu aizsardzībai un 7 mikroliegumi konkrētas augu sugas 
aizsardzībai. 

5.6. Ainavu aizsardzība un plānošana 

300.  Turpmākās plānošanas procesā ir jānosaka Kuldīgas novada ainaviski vērtīgās teritorijas. 



 

 

301.  Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, 
piemēram, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska 
reljefa pārveidošana. 

302.  Ainaviski vērtīgās teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura rezultātus ietver ainavu plānā. 
303.  Ainaviski vērtīgajās teritorijās un vietās pašvaldība var pieprasīt veikt ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai 

būvprojekta ietvaros. 
304.  Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes izstrādā ainavu dizaina plānu. 

305.  Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās apmežošana ir aizliegta, ja tās rezultātā tiks aizsegtas augstvērtīgas 
skatu perspektīvas vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs. 



 

 

6. Aizsargjoslas un citi aprobežojumi 

6.1. Aizsargjoslu noteikšana un aizsardzības režīms 

6.1.1. Aizsargjoslu noteikšana teritorijas plānojumā 

306.  Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā grafiski parādītas tās aizsargjoslas, kuru attēlošana 
iespējama izvēlētajā kartes mērogā. 

6.1.2. Aizsargjoslas reglamentējošie dokumenti 
307.  Aizsargjoslu noteikšanu un aizsardzības režīmu nosaka LR likums „Aizsargjoslu likums” un no tā izrietošie 

normatīvie akti. 

6.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

6.2.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 
308.  Atbilstoši 2008.gada 3.jūnija MK noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 

metodika” 7. punktam Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā noteiktas applūstošās teritorijas. 
309.  Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas: 

309.1. Pilsētas un ciemu teritorijā minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla tiek noteikta – 10 m. 
309.2. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 300 m lauku apvidos tiek noteikta sekojošām upēm: 

309.2.1. Venta. 
309.2.2. Abava. 

309.3. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 100 m lauku apvidos tiek noteikta sekojošām upēm: 
309.3.1. Vanka. 
309.3.2. Kauliņa. 
309.3.3. Užava. 
309.3.4. Rīva. 
309.3.5. Šķēde. 
309.3.6. Ēda. 
309.3.7. Riežupe. 
309.3.8. Veldze. 
309.3.9. Īvande. 

309.4. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 50 m lauku apvidos tiek noteikta sekojošām upēm: 
309.4.1. Tērande. 
309.4.2. Stirna. 
309.4.3. Lapupe. 
309.4.4. Mazupe. 
309.4.5. Palīce. 
309.4.6. Kārpene. 
309.4.7. Ķīšupe. 
309.4.8. Dūrupe. 
309.4.9. Padure. 
309.4.10. Valgale. 
309.4.11. Mērgava. 
309.4.12. Rūpjupe. 
309.4.13. Sprincupe. 
309.4.14. Lējējupe. 
309.4.15. Skalda. 
309.4.16. Vaipa. 
309.4.17. Ēnava. 



 

 

309.4.18. Lapupe. 
309.4.19. Kāņupe. 
309.4.20. Dzirupe. 
309.4.21. Rudupe. 
309.4.22. Bebrupīte. 

309.5. Pārējām upēm tiek noteikta minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 10 m. 
309.6. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla Usmas ezeram – 500 m. 
309.7. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla Vilgāles ezeram – 300 m. 
309.8. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 100 m lauku apvidos tiek noteikta sekojošiem 

ezeriem: 
309.8.1. Pinku ezers. 
309.8.2. Zvirgzdu ezers. 
309.8.3. Slujas ezers. 
309.8.4. Segliņu ezers. 
309.8.5. Lielais Nabas ezers. 
309.8.6. Mazais Nabas ezers. 

309.9. Minimālā virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 50 m lauku apvidos tiek noteikta sekojošiem 
ezeriem: 
309.9.1. Ķikuru ezers. 
309.9.2. Āpu ezers. 
309.9.3. Rieksātu dīķi. 
309.9.4. Gulbis. 
309.9.5. Zilonis (Dziloņa ezers). 
309.9.6. Sviriņu ezers. 
309.9.7. Mežmuižas ezers. 
309.9.8. Mežzīles dzirnavu ezers. 
309.9.9. Griķu dīķi. 
309.9.10. Jaunie dīķi (Rumbas pag.). 
309.9.11. Ērkules ezers. 
309.9.12. Padures ūdenskrātuve. 

310.  Ventas upes aizsargjosla noteikta pa Ventas upes applūstošo teritoriju un atzīmēta Kuldīgas novada teritorijas 
plānojuma grafiskajā materiālā. 

6.2.2. Aizsargjoslas ap purviem  
311.   Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem tiek noteikti: 

311.1. 10 līdz 100 hektārus lielām purvu platībām - 20 metru josla. 
311.2. par 100 hektāriem lielākām purvu platībām - 50 metru josla meža augšanas 

apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām 
kūdras augsnēm un vismaz 100 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz 
slapjām kūdras augsnēm. 

6.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 
312.  Minimālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem platums ir: 

312.1. Lauku apvidos – 500 metri. 
312.2. Kuldīgas pilsētā – 100 metri.. 

313.  Aizsargjoslas likumdošanā noteiktā kārtībā ir jākoriģē atkarībā no kultūras pieminekļu un apkārtējās vides 
īpatnībām. 

6.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 
314.  Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, 

akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie 



 

 

ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu 
infiltrācija un ūdens piesārņošana. 

315.  Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka un saskaņo ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" un Veselības inspekciju. 

316.  Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas ir attēlotas aizsargjoslas ap pilsētas un ciemu 
centralizētās ūdensapgādes sistēmu ūdens ņemšanas vietām. 

317.  Kuldīgas novada ūdensapgādes urbumu sarakstu, atbilstoši valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” sniegtajai informācijai, skatīt pielikumā Nr. 11. 

6.2.5. Mežu aizsargjoslas ap Kuldīgas pilsētu 

318.  Mežu aizsargjoslas ap Kuldīgas pilsētu, ar kopējo platību 554.36 ha, ir noteiktas teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā: 
318.1. Kurmāles pagastā 102.53 ha. 
318.2. Pelču pagastā 63.23 ha. 
318.3. Padures pagastā 67.70 ha. 
318.4. Rumbas pagastā 320.90 ha. 

6.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

6.3.1. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem 
319.   Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi: 

319.1. Pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem - lokālplānojumos vai detālplānojumos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu robežplānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta 
ielas robeža). 

319.2. Lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 
319.2.1. Valsts galvenajiem autoceļiem - 100 metru. 
319.2.2. Valsts reģionālajiem autoceļiem - 60 metru. 
319.2.3. Valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem - 30 metru. 

6.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 
320.  Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds minimālais platums: 

320.1. Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju - zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra 
attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas. 

320.2. Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa zemes 
nodalījuma joslā un tuvāk par 1 metru no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, - šajā elektronisko 
sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa zemes nodalījuma 
joslas robežai. 

320.3. Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkano līniju robežās un tuvāk par 1 metru no 
sarkanās līnijas, - šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu 
nosaka līdz ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanajai līnijai. 

320.4. Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas tuvāk par 1 
metru no ēkas vai būves, - šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē 
aizsargjoslu nosaka līdz ēkas vai būves pamatiem. 

320.5. Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1 metru 
gan no sarkanās līnijas, gan no ēkas vai būves pamatiem, - šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 



 

 

kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves pamatiem 
(atkarībā no tā, kas atrodas tuvāk) 

320.6. Gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām un elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras 
šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus, - ūdens platība, ko visā 
tās dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā 
no elektronisko sakaru tīkla jūras kabeļu līnijas (katrā tās pusē) un 100 metru attālumā no kabeļa 
(katrā tā pusē) upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos. 

320.7. Ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas 
un reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu sadales skapjiem un kastēm ar ieraktu pamatni vai 
skapjiem un kastēm, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, kabeļu kanalizācijas akām un optisko 
kabeļu uzmavām gruntī - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 
metra attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu kanalizācijas 
akas un optisko kabeļu uzmavas ārējās malas. 

320.8. Ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un konteineriem - zemes gabals un gaisa telpa, ko 
norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no elektronisko sakaru iekārtu skapja vai 
konteinera nožogojuma (norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas 
virsmas. 

320.9. Gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko 
sakaru tīkla līnijas ass. 

321.  Kuldīgas novada teritorijā noteiktas aizsargjoslas ap elektronisko radiosakaru līniju torņiem, to antenu mastiem 
un atsaitēm. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to 
atsaitēm veido: 
321.1. Ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemesgabals un gaisa 

telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no 
to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas 
virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots. 

321.2. Ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemesgabals un 
gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no 
atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā. 

322.  Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ. 

6.3.3. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu 
stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts 

nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem  
323.  Kuldīgas novadā noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap valsts monitoringa novērojuma objektiem: 

323.1. Hidroloģiskā novērojumu stacija “Renda” (atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 
6280 007 0397) - 5 m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstilpnē 10 m uz abām 
pusēm no nosacītās līnijas, kas novilkta hidrometriskās iekārtas GR-70 perpendikulāri ūdenstilpnes 
krastam līdz pretējā krasta trošu balstam. 

323.2. Hidroloģiskā novērojumu stacija “Kuldīga” (atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 
6284 005 0180) - 5 m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet ūdenstilpnē 10 m uz abām 
pusēm no nosacītās līnijas, kas novilkta hidrometriskās iekārtas GR-70 perpendikulāri ūdenstilpnes 
krastam līdz pretējā krasta trošu balstam. 

323.3. Metereoloģiskā novērojumu stacija “Kuldīga” (atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 
6284 005 0180) - 20 m rādiusā no centra. 

323.4. Pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija - “Kuldīga” (atrodas zemesgabalā ar kadastra 
apzīmējumu 6284 007 0104) - 10 m ap katru urbumu. 

324.  Grafiskajā daļā objekti ir attēloti ar nosacītiem apzīmējumiem, bet aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša 
mēroga dēļ. 

6.3.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
325.  Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētā un ciemos - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 

vertikālas virsmas abpus līnijai: 



 

 

325.1. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
325.2. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu - 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas. 
325.3. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu - 12 metru attālumā no malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas. 
326.  Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās - zemes gabals un 

gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 
326.1. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 
326.2. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu - 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas. 
326.3. Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu -30 metru attālumā no malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas. 
327.  Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu 

līnijas katrā pusē 1metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai būves, 
tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem; 

328.  Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, - ūdens platība, ko 
visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu 
līnijas ass. 

329.  Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām - zemes gabals un gaisa 
telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.  

330.  Grafiskajā daļa atzīmētas gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu virs 20 kilovoltiem aizsargjoslas. Pārējo 
elektrisko tīklu aizsargjoslas nav attēlotas neatbilstoša mēroga dēļ. 

6.3.5. Siltumtīklu aizsargjoslas 
331.  Aizsargjoslas gar siltumtīkliem plānojuma grafiskajā daļā nav atliktas, jo tās neatbilst plānojuma mērogam. 

Plānojuma grafiskajā daļā parādītas esošo un plānoto siltumtīklu trases. Aizsargjoslas ap tām jānosaka 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām. 

332.  Siltumtīklu aizsargjoslas veido: 
332.1. Gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm- zemes gabals, kuru aizņem 

siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas. 

332.2. Ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem- zemes gabals, kuru aizņem 
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

333.  Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ. 

6.3.6. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
334.  Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem plānojuma grafiskajā daļā nav atliktas, jo tās neatbilst 

plānojuma mērogam. Plānojuma grafiskajā daļā parādītas esošo un plānoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
trases, aizsargjoslas ap tām jānosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām: 
334.1. Gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 metri 

katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 
334.2. Gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā 

pusē no cauruļvada ārējās malas. 
334.3. Gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

335.  Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ. 

6.3.7. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 
336.   Aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem nosaka šādi: 

336.1. 50 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra: 



 

 

336.1.1. Astronomiski ģeodēziskā tīkla punktiem. 
336.1.2. Horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktiem. 
336.1.3. Ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktiem. 
336.1.4. Gravimetriskā tīkla 1.klases punktiem. 

336.2. 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra - pārējiem ģeodēziskā tīkla punktiem. 

6.3.8. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, 
gāzes noliktavām un krātuvēm 

337.  Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 
veido: 
337.1. Gar gāzesvadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā 

pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu: 
337.1.1. Līdz 0,4 megapaskāliem - 1 metra attālumā. 
337.1.2. Vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem - 5 metru attālumā. 
337.1.3. Vairāk par 1,6 megapaskāliem - 15 metru attālumā. 

337.2. Gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas 
ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, - līdz ceļa 
zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metru. 

337.3. Gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, - ūdens platība, ko visā 
dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no 
gāzesvada ass. 

337.4. Ap gāzapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 
337.4.1. Ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm - 25 metru attālumā no tvertnes. 
337.4.2. Ap gāzes regulēšanas stacijām - 6 metru attālumā no iežogojuma. 
337.4.3. Ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem - 10 metru 

attālumā no iežogojuma. 
337.4.4. Ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas 

spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 1 metra attālumā. 
337.4.5. Ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes 

regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 
megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem - 5 metru attālumā. 

337.4.6. Ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes 
regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 
megapaskāliem - 10 metru attālumā. 

337.4.7. Ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) - 10 metru attālumā 
no iežogojuma. 

337.4.8. Ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem - 4 metru 
attālumā no zemējuma kontūras. 

337.5. Ap gāzes noliktavām un krātuvēm - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 
337.5.1. Ap gāzes krātuvju urbumiem- 50 metru attālumā no urbuma. 
337.5.2. Ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām - 100 

metru attālumā. 
337.5.3. Ap gāzes balonu grupu iekārtām - 10 metru attālumā. 
337.5.4. Ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) - 10 metru attālumā. 
337.5.5. Ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem - 10 

metru attālumā. 
337.5.6. Ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām - 10 

metru attālumā.  



 

 

6.4. Sanitārās un drošības aizsargjoslas 

6.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 
338.  Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteiktas 300 metru aizsargjoslas ap kapsētām. 

6.4.2. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un 
atkritumu izgāztuvēm. 

339.  Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm ir 100 metri. 

6.4.3. Aizsargjoslas ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai 

pārstrādes uzņēmumiem 
340.  Aizsargjoslas platums ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu: 

340.1. Lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem, kuru sadedzināšanas jauda ir, sākot no 50 kilogramiem 
stundā, — 100 metri. 

340.2. Pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus, — 50 metri. 

6.4.4. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
341.  Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un ietaises 

tehniskā raksturojuma: 
341.1. Attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu 

uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī, — 50 
metri. 

341.2. Atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai — 100 
metri. 

341.3. Atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem — 200 metri. 
341.4. Atklātiem filtrācijas laukiem — 50 metri. 
341.5. Slēgta tipa filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas 

ietaisēm, — 2 metri. 
342.  Ap ciemu centralizētās kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas: 

342.1. 200 metru aizsargjosla ap Turlavas, Ķikuru, Snēpeles, Ozolu un Rendas ciemu attīrīšanas ietaisēm. 
342.2. 100 metru aizsargjosla ap Vilgāles, Padures, Ēdoles un Mežvaldes ciemu attīrīšanas ietaisēm. 
342.3. 50 metru aizsargjosla ap Gudenieku, Sermītes, Valtaiķu, Laidu, Vārmes, Kabiles un Ventas ciemu 

attīrīšanas ietaisēm. 

6.5. Drošības aizsargjoslas 

6.5.1. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām 
343.  Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām ir šāds minimālais platums — 50 metru no būvēm un iekārtām, 

kurās atrodas ogļūdeņraži. 

6.5.2. Aizsargjoslas ap naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu 
un produktu cauruļvadiem, , tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem 
344.  Aizsargjoslām ap naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 

pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir šāds minimālais platums: 
344.1. Ap tilpnēm: 



 

 

344.1.1. Kuru ietilpība ir lielāka par 200 m³ un kuras paredzētas naftas un naftas produktu 
ieplūdināšanai avārijas gadījumā, — 50 metri no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām 
konstrukcijām. 

344.1.2. Kuru ietilpība ir lielāka par 10 m³ un kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un 
produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā, — 50 metri no šīm tilpnēm vai tās 
norobežojošām konstrukcijām. 

344.2. Ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas 
stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, 
uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem — 100 
metri no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas 
vai produkti. 

6.5.3. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām 

345.  Aizsargjoslām ap degvielas uzpildes stacijām un automašīnu degvielas uzpildes iekārtām ir 
šāds minimālais platums - 25 metri no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām. 

6.5.4. Aizsargjoslas ap aizsprostiem 
346.  Kuldīgas novada teritorijā noteiktas drošības aizsargjoslas ap aizsprostiem. 
347.  Aizsargjoslas minimālais platums augšpus un lejpus aizsprosta ir vienāds ar ūdensteces platumu lejpus aizsprosta. 

Aizsargjoslas platumu mēra no hidrotehnisko būvju vistālāk akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, 
virsūdens un zemūdens daļām. 

348.  Aizsargjoslas platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metri. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta 
vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām. 

6.5.5. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām 
349.  Aizsargjoslas platums ap vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja 

elektrostaciju maksimālais augstums. 

6.5.6. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, 
ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes 
mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes 

savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu 
gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās 

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, 
automobiļu gāzes uzpildes stacijām 

350.  Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes 
regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes 
stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 
uzpildes stacijām veido: 
350.1. Ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām — zemes gabals un gaisa 

telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, 
gāzesvadam ar diametru: 
350.1.1. Līdz 300 mm — 75 metru attālumā. 
350.1.2. No 300 mm līdz 600 mm — 125 metru attālumā. 
350.1.3. No 600 mm līdz 800 mm — 150 metru attālumā. 

350.2. Ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar ieejas spiedienu: 
350.2.1. Līdz 0,6 megapaskāliem — 7 metru attālumā. 
350.2.2. Virs 0,6 megapaskāliem — 15 metru attālumā. 



 

 

350.3. Ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem — 10 metru 
attālumā. 

350.4. 2) ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju 
urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, 
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 
uzpildes stacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo 
objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 
350.4.1. Ap dabasgāzes kompresoru stacijām — 450 metru attālumā no būves ārsienas vai 

kompresoru stacijas iekārtām. 
350.4.2. Ap dabasgāzes savākšanas punktiem — 300 metru attālumā. 
350.4.3. Ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām — 100 

metru attālumā. 
350.4.4. Ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem — 10 

metru attālumā, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 50 litriem, lielākiem gāzes 
baloniem — 25 metru attālumā. 

350.4.5. Ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas 
spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3 — 50 metru attālumā no 
iežogojuma. 

350.4.6. Ap dabasgāzes krātuvju urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumiem, kuri 
nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni, — 100 metru attālumā no 
urbuma. 

350.4.7. Ap dabasgāzes krātuvju urbumiem, kuri atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir 
savienoti ar kolektorslāni, — 300 metru attālumā no urbuma. 

350.4.8. Ap dabasgāzes uzpildes stacijām ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās 
gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem, — 
25 metru attālumā. 

350.5. Aizsargjosla ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un gāzes regulēšanas un 
mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas izbūvētas vai rekonstruētas pēc 2002.gada 
1.septembra, tiek noteikta ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā: 
350.5.1. 25 metri no gāzesvada ass — ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem. 
350.5.2. 100 metri — ap gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām. 

6.5.7. Aizsargjoslas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 
milimetru un lielāks 

351.  Aizsargjoslu gar virszemes siltumvadu veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 25 metru attālumā katrā pusē no siltumvada nožogojuma vai tā vistālāk ārpusē izvirzīto daļu 
projekcijas uz zemes virsmas. 

6.6. Tauvas joslas 

352.  Ūdensteču un ūdenstilpju krastos jāievēro tauvas joslas noteikumi saskaņā ar Zvejniecības likuma 9. pantu. 
353.  Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

353.1. Gar privāto ūdeņu krastiem – 4 metri. 
353.2. Gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 metri. 

354.  Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums jānosaka attiecīgās būves plānā. 
355.  Tauvas joslas platums tiek skaitīts: 

355.1. Gar upju un ezeru lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas. 
355.2. Gar upju un ezeru kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā 

ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. 
356.  Tauvas josla nav noteikta privātiem ūdeņiem, kuri visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder 

vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. 

357.  Tauvas josla ir jāparāda, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus un zemes ierīcības plānos jāapzīmē kā 
lietošanas tiesību ierobežojums. 



 

 

7. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība 

7.1. Prasības lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu un 
zemes ierīcības projektu izstrādei 

358.  Lokālplānojumi, detālplānojumi un tematiskie plānojumi tiek izstrādāti pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un spēkā esošo Teritorijas plānojumu. 

359.  Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas: 
359.1. Ja apbūvei paredzētas vairāk kā 10 zemes vienības. 
359.2. Ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta 

infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem. 
360.  Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi citos gadījumos, ņemot vērā izstrādes 

pamatojumu, nosaka pašvaldība. 
361.  Izstrādājot detālplānojumus konkrētai teritorijai, jānosaka un/vai jāprecizē: 

361.1. Jaunveidojamo zemes vienību robežas. 
361.2. Ielu sarkanās līnijas. 
361.3. Būvlaides. 
361.4. Zemes vienības apbūves rādītājus. 
361.5. Minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz ēkām un citām būvēm. 
361.6. Ēku un citu būvju skaitu, to stāvu skaitu un augstumu. 
361.7. Inženiertehnisko apgādi. 
361.8. Transportlīdzekļu novietnes (ja nepieciešams). 
361.9. Visa veida aizsargjoslas un apgrūtinājumus. 
361.10. Prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai (ja nepieciešams). 
361.11. Būvju un ēku izvietojumu (orientējoši, ja tas noteikts darba uzdevumā). 
361.12. Piekļūšanu jaunveidojamajām zemes vienībām. 
361.13. Detālplānojuma īstenošanas kārtību. 
361.14. Citi rādītāji atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam darba uzdevumam detālplānojuma izstrādei. 
361.15. Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt papildus prasības - veikt teritorijas augu 

sugu un biotopu izpēti, veikt ģeoloģisko izpēti, trokšņu prognozes aprēķinu, noteikt atļautās 
izmantošanas veidu ierobežojumus un izvirzīt stingrākas prasības, atkarībā no konkrētās teritorijas 
specifikas u.c. 

362.  Ja detālplānojuma teritorijas robežās ir noteikti vairāki teritoriju izmantošanas veidi, izstrādājot detālplānojumu, 
pieļaujama teritorijas izmantošanas veidu robežu precizēšana saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu 
platību attiecības detālplānojuma teritorijā, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

363.  Detālplānojumos, kas tiek izstrādāti virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, ir jāprecizē applūstošās teritorijas 
robežas, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem. Šajās teritorijā ir spēkā 
Aizsargjoslu likuma noteiktie aprobežojumi. 

364.  Par izstrādājamajiem detālplānojumiem 500 m robežzonās ir jāinformē kaimiņu pašvaldības. 
365.  Lokālplānojumos un detālplānojumos jāattēlo ģeodēziskie punkti un to aizsargjoslas. 
366.  Zemes ierīcības projekti izstrādājami saskaņā ar normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu prasībām. 
367.  Detālplānojumus, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās var turpināt izstrādāt atbilstoši 

izsniegtajam darba uzdevumam. 
368.  Pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta pamatojoties uz teritorijas plānojumu kurš 

bija spēkā uzsākot detālplānojuma izstrādi, un kura risinājumi neatbilst šo noteikumu prasībām, viena gada 
laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. 



 

 

369.  Kuldīgas novadā spēkā esošie detālplānojumi noteikti šo noteikumu  apakšnodaļā , un šī saraksta papildinājums 
nav Kuldīgas novada Teritorijas plānojuma grozījumi. Apstiprinātie detālplānojumi ir pieejami Kuldīgas 
novada mājas lapā un pašvaldības arhīvā. 

7.2. Būvtiesību īstenošanas kārtība 

370.  Visu veidu ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas 
ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka būvju un ēku projektēšanu un būvniecību reglamentējošie 
normatīvie akti.  

371.  Būvatļaujas tiek izdotas uz normatīvajos aktos noteiktu termiņu. 
372.  Būvniecības iecere īstenojama saskaņā ar prasībām ko nosaka: 

372.1. Teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi. 
372.2. Lokālplānojums konkrētai teritorijai. 
372.3. Detālplānojums konkrētai teritorijai. 
372.4. Plānošanas un arhitektūras uzdevums vai būves nojaukšanas uzdevums, izņemot vienkāršotas 

rekonstrukcijas un renovācijas gadījumos. 
373.  Lai izvērtētu būvniecības ieceres atbilstību teritorijas plānojumam būvvalde ir tiesīga pieprasīt būvniecības 

ieceres idejas metu. 
374.  Būvniecības ieceres publiskā apspriešanas procedūras organizēšanas nepieciešamību, papildus normatīvajos 

aktos noteiktajiem gadījumiem, izvērtē un nosaka pašvaldības būvvalde.  
375.  Būvniecības ieceres publiskā apspriešana papildus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem ir jāveic: 

375.1. Šo apbūves noteikumu punktos , , un noteiktajos gadījumos; 
375.2. Katlumājām ar kopējo jaudu virs 2 MW pilsētas vai ciemu teritorijās. 

376.  Ja esošās ēkas vai būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi projektētas, būvētas, 
pārbūvētas vai ierīkotas šo apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī, taču daži 
raksturlielumi neatbilst šiem apbūves noteikumiem, tad esošās ēkas un būves drīkst pārbūvēt vai 
atjaunot ar nosacījumu, ka netiks palielināta neatbilstība spēkā esošajiem apbūves noteikumiem. 

377.  Izstrādes stadijā esošos būvprojektus pabeidz saskaņā ar izsniegto un spēkā esošo plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu. 

378.  Ja plānošanas un arhitektūras uzdevums ir izsniegts pirms šo apbūves noteikumu spēkā stāšanās, tad nav atļauta 
tā derīguma termiņa pagarināšana. 

379.  Būvvaldē akceptēšanai iesniedz iešūtus būvprojekta visus sējumus, ar oriģināliem saskaņojumiem, vismaz 3 
eksemplāros. Vienu no tiem cauršūtu cietos kartona vākos iesniedz glabāšanai pašvaldības arhīvā. 

380.  Ja projekts netiek saskaņots vai akceptēts būvvaldei ir tiesības paturēt vienu projekta eksemplāru. Pēc projekta 
akceptēšanas eksemplārs tiek atdots autoram. 

381.  Ja ir beidzies būvprojekta vai izvērstā skiču projekta akcepta termiņš, un ir ja mainījusies esošā situācija, 
piemēram, zemesgabalu augstuma atzīmes, jauni būvapjomi, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, 
būvprojekta autoram nepieciešams izstrādāt papildus risinājumus. Atkārtotas akceptēšanas prasības izvērtē 
būvvalde. 

382.  Inženiertīklu izbūves gadījumā Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā un video 
inspekciju (saimnieciskajai un lietus kanalizācijai), ja tāda ir pieprasīta. Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzē reģistrētu izpilduzmērījumu digitālā (DGN, DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas 
veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem, kā arī video inspekcijas rezultātus par jaunizbūvēto 
vai rekonstruēto saimniecisko un lietus kanalizāciju izbūvi, iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam 
iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem 
inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoši licencēta firma vai 
sertificēts mērnieks. 

383.  Gadījumā ja ir izbūvēts labiekārtojums vai ir mainījusies ēkas konfigurācija, pirms ēkas vai būves pieņemšanas 
ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrētu 
būvdarbu izpilduzmērījumu digitālā (DGN, DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas veidā. 



 

 

7.3. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un renovācijai, 
prasības ēkas un būves vai to daļu funkcijas maiņai  

384.  Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkciju maiņu ir nepieciešams saskaņot būvvaldē.  
385.  Jaunajai funkcijai ir jāatbilst teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām.  
386.  Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus nekustamajos īpašumos, apgrūtina 

piekļūšanu tiem, traucē likumīgi uzsākto zemes izmantošanu, ēku un būvju ekspluatāciju vai pasliktina vides 
stāvokli.  

387.  Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja pienākums ir veikt ēkas vai 
būves remontu.  

388.  Ja ēkā vai būvē atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts, visi būvniecības darbi jāsaskaņo ar Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - ar vietējo pašvaldību.  

389.  Rekonstruējot, restaurējot vai renovējot ēku vai būvi, kurā atrodas ģeodēziskais punkts - nivelēšanas sienas 
zīme vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīme, rekonstrukcijas, restaurācijas un renovācijas projekti jāsaskaņo 
ar ģeodēziskā punkta turētāju.  

7.4. Ēku un citu būvju nojaukšana  

390.  Ēku un būvju nojaukšanai ir nepieciešama būvvaldes izsniegta būvatļauja.  
391.  Kārtību kādā veidā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas ēkas un būves nosaka pašvaldības 

saistošie noteikumi. 
392.  Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina, tajā skaitā arī pamati. Ja nojauktās ēkas vai būves vietā 

6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo.  
393.  Ja ēka vai būve atrodas avārijas stāvoklī, apdraud cilvēkus vai būtiski degradē ainavu un vidi, pašvaldība var 

uzdot tās īpašniekam ēku sakārtot vai nojaukt. Ja īpašnieks neņem vērā atkārtotus brīdinājumus, pašvaldība ir 
tiesīga tādu ēku vai būvi sakārtot vai nojaukt, piedzenot no īpašnieka darbu izdevumus. 

394.  Ja būves nojaukšanu organizē pašvaldība, būves nojaukšanas iesniegumu – uzskaites karti iesniedz pašvaldība vai 
darbu izpildītājs, kuram pašvaldība uzdevusi nojaukt būvi. 

395.  Aizliegts nojaukt kultūras pieminekļus. pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās apbūves nojaukšana jāsaskaņo ar 
būvvaldi.  

396.  Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonās bez nojaukšanas atļaujas aizliegts nojaukt jebkuru ēku vai tās daļu.  
397.  Būvju nojaukšanas kārtību vēsturiskajās apbūves zonās nosaka šo Apbūves noteikumu  nodaļa . 
398.  Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar Valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” Kuldīgas nodaļu. 

7.5. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana  

399.  Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei, augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras nogulu, grunts piesārņojuma, 
nesagatavotas piekļūšanas, kā arī maģistrālo inženierbūvju vai kādu citu apstākļu dēļ, jāveic teritorijas 
inženiertehniskā sagatavošana.  

400.  Sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiņu, 
rekultivācijas darbus, maģistrālo inženierbūvju, kā arī ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu 
izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt 
apbūvi.  

401.  Izstrādājot būvprojektus, nepieciešamības gadījumā jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no plūdiem, 
pārpurvošanās, noslīdeņiem u.c. bīstamiem dabas procesiem. Pasākumi teritorijas pasargāšanai no plūdiem 
pieļaujami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus. Būvvalde plānošanas un arhitektūras 
uzdevumā var izvirzīt nosacījumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.  



 

 

402.  Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot būvdarbus, kur tas ir iespējams maksimāli 
jāsaglabā augsnes virskārta, dabiskais reljefs un veģetācija. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas 
jāatjauno.  

403.  Zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana (planēšana) vairāk par 30 cm ir jāsaskaņo ar pašvaldību un 
attiecīgo inženiertehnisko komunikāciju īpašniekiem. Jānodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi 
neietekmētu blakus esošās teritorijas.  

7.6. Stihiju postījumu atjaunošana  

404.  Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji  nopostītu ēku vai būvi 
tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta. 

405.  Ja būvprojekts nav saglabājies – to var atjaunot tādā apjomā un detalizācijas pakāpē kāda bija pirms bojājumiem 
pamatojoties uz jaunāko pieejamo inventarizācijas lietu. Sādā gadījumā ēkas atjaunošana pieļaujama bez 
akceptēta būvprojekta, bet iepriekš iesniedzot būvvaldē ēkas tehnisko apsekojumu, pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu, sertificēta arhitekta izstrādātus ēkas atjaunošanas rasējumus būvniecībai pietiekošā apjomā. Šādā 
gadījumā tiek pieprasīta autoruzraudzība. Sabiedriski nozīmīgu ēku atjaunošana pieļaujama, saskaņā ar tās 
celšanas tehnisko projektu, ja tāda nav – jāizstrādā būvprojekts. 

7.7. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai  

406.  Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, 
kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana un 
aizaudzēšana ar nezālēm, kā arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajās zemes vienībās. Pagalmi ir jāuztur tīri 
un sausi, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, lai netiktu appludinātas blakus esošās zemes 
vienības.  

407.  Ja ēka vai nepabeigta jaunbūve uz nenoteiktu laiku netiek ekspluatēta, ir jāievēro sekojoši nosacījumi: 
407.1. Durvis, vārti un logi ir noslēdzami, un to teritorija ir nožogojama, lai novērstu nepiederošu personu 

uzturēšanos un iekļūšanu tajās. 
407.2. Ēkās un teritorijā ap to jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama 

atkritumu uzkrāšanās. 
407.3. Ēka un teritorija ap to nedrīkst apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku dzīvību. 
407.4. Ēkas konservācijas pasākumi ir jāsaskaņo ar būvvaldi. 

408.  Visās teritorijās aizliegts pieļaut nekontrolētu latvāņu izplatību, nodrošinot latvāņu pļaušanu vismaz 2 reizes 
vienas vasaras sezonā un veicot pļaušanas darbus pirms auga ziedēšanas perioda, t.i., periodā līdz 23.jūnijam 
un periodā līdz 31.augustam.  

409.  Ēkas īpašniekam vai ir tiesiskajam valdītājam jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur 
kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes 
krāsošana jāveic saskaņā ar būvvaldē saskaņoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu. 

410.  Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un sniega 
kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos. Katram namam ielas pusē ir jābūt ierīkotai 
lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali 
jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi.  

411.  Atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā pašvaldības saistošo noteikumu prasības.  
412.  Pārstājot audzēt un realizēt ātraudzīgos kārklus, teritorijas, kurās tie auguši nedrīkst pamest un kārklu audzes 

jāizvāc. 
413.  Sadzīves atkritumi jāapsaimnieko un regulāri jāizved, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

7.8. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana  

414.  Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NILM) tiek mainīts, ievērojot normatīvo aktu prasības.   



 

 

7.9. Kārtība dzīvokļu pārbūvei par publiskajām telpām 

415.  Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, ja paredzētā izmantošana atbilst apbūves noteikumu prasībām, ēkas 
konstruktīvais risinājums to pieļauj, ja ir iespējams ievērot skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, 
ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, ir atļauta dzīvokļu pārbūve par publiskajām telpām. 

416.  Dzīvojamās ēkās aizliegts ierīkot uzņēmumus, kuru darbība saistīta ar negatīvu ietekmi uz vidi un vides 
piesārņojumu (bioloģiskais piesārņojums, smakas, troksnis, putekļi un citi kaitīgie vides faktori). 

417.  Pēc pārbūves publisko telpu platībai, augstumam, inženiertehniskajam risinājumam, vides kvalitātei un citiem 
parametriem jāatbilst normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām. 

418.  Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļa īpašniekam, ja tas vēlas mainīt dzīvokļa funkciju, tas ir jāsaskaņo ar 
visiem kaimiņiem vai jābūt kopsapulces lēmumam ar vismaz 75% iedzīvotāju piekrišanu funkcijas maiņai. 

7.10. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai 

419.  Patvaļīga būvniecība Kuldīgas novadā nav pieļaujama. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie 
administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

420.  Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam, 
pašvaldības amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to 
izskatīšanai Kuldīgas novada Domes Administratīvajā komisijā. 

421.  Kuldīgas novada Dome lemj par patvaļīgas būves vai ēkas nojaukšanu vai par iespēju turpināt būvniecību. 
422.  Lai izskatītu iespēju turpināt būvniecību būvvalde ir tiesīga pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka: 

422.1. Būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem. 
422.2. Institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem. 

423.  Ja pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums par patvaļīgi būvētās ēkas vai būves, vai tās daļas nojaukšanu, 
būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība 
var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu, piedzenot no īpašnieka darbu izdevumus. 

424.  Ja pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums par iespēju turpināt būvniecību, ir jāizstrādā būvprojekts, un ēkai 
vai būvei ir jāatbilst teritorijas plānojuma un normatīvo aktu prasībām. 

425.  Pēc būvprojekta akceptēšanas būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

7.11. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība  

426.  Teritorijas plānojuma grozīšana jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
427.  Apbūves noteikumu izmaiņas var pamatot un veikt ar teritorijas plānojuma grozījumiem.  
428.  Grozījumi apbūves noteikumos nedrīkst grozīt normatīvajos aktos noteiktās prasības un radīt attiecīgo normatīvo 

aktu pārkāpumus.  
429.  Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet 

pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saņemtā 
priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar pašvaldības un 
augstākstāvošajiem teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem.  

7.12. Noteikumu kontrole un ievērošana  

430.  Apbūves noteikumu izpildi kontrolē pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos arī citas institūcijas.  
431.  Par apbūves noteikumu pārkāpšanu iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 

citiem normatīvajiem aktiem.  
432.  Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst šo apbūves noteikumu pārkāpumus.  
433.  Par saistošo Apbūves noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt Kuldīgas novada 

būvinspektors, kā arī Pašvaldības policija. 



 

 

434.  Lēmumu par soda apjomu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā, ņemot vērā 
pārkāpuma veidu, pieņem pašvaldība.  



 

 

8. Prasības obligāti izstrādājamiem detālplānojumiem vai lokālplānojumiem, un spēkā esošo 
detālplānojumu saraksts 

8.1. Prasības obligāti izstrādājamiem detālplānojumiem vai 
lokālplānojumiem. 

  

 
16.attēls. Teritorijas, kurām ir obligāti izstrādājams 

detālplānojums vai lokālplānojums 
 
435.  Izstrādājot detālplānojumus, jāprecizē šo Apbūves noteikumu 8.2. punktā minētās prasības.   
436.  Katrai no 17. attēlā parādītajām teritorijām jāizstrādā viens detālplānojums (vienots detālplānojums visai 

norādītajai teritorijai). 
437.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 1 ir spēkā šādas papildu prasības: 

437.1. Jāparedz ielu tīkla un komunikāciju risinājums. 



 

 

437.2. Jāparedz labiekārtotas publiski pieejamas apstādījumu teritorijas izveide. 
438.  Detālplānojuma teritorijai Nr.2 ir spēkā šādas papildu prasības:  

438.1. Jāparedz ielu tīkla un komunikāciju risinājums. 
438.2. Jāparedz ielas trase, kas savieno Mucenieku, Liepājas, Planīcas un Ēdoles ielu krustojuma zonu ar 

Lapegļu un Ēdoles ielu krustojuma zonu (ar iespējamu pieslēgumu jaunbūvējamai ielai). 
439.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 3 ir spēkā šādas papildu prasības: 

439.1. Jāparedz ielu tīkla un komunikāciju risinājums. 
439.2. Jāparedz brīvais ielu un apbūves plānojums. 
439.3. Jāizvērtē ainaviskie skatu punkti. 

440.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 4 ir spēkā šādas papildu prasības: 
440.1. Pirms detālplānojuma izstrādes ir jāveic Ventas krasta erozijas izpēte un detālplānojums ir 

jāizstrādā balstoties uz erozijas izpētes rezultātu materiāliem un rekomendācijām. 
440.2. Teritorijā nav pieļaujama vietējas kanalizācijas un infiltrācijas sistēmas, kā arī citi pasākumi, kuri 

var ietekmēt Ventas krasta eroziju. 
440.3. Jāparedz dažādu funkcionālo tipu apbūve, apkalpojošā infrastruktūra, sabiedrisko un darījumu 

objekti, publiski pieejami apstādījumi. 
440.4. Jāparedz ielu tīkla un komunikāciju risinājums. 
440.5. Jāparedz Ventas upes publiskā pieejamība caur detālplānojuma teritoriju. 
440.6. Jāanalizē ainaviski pievilcīgie skati uz Ventas ieleju un jānodrošina to saglabāšana. Jāizstrādā 

teritorijai silueta analīze un plānotais siluets. 
440.7. 20% no kopplatības jāparedz publiski pieejamiem apstādījumiem – parki, skvēri, labiekārtotas 

koplietošanas teritorijas. Labiekārtojumu izvietot vienotā koncepcijā. 
440.8. Detālplānojuma robežās ir jāizstrādā vienota apbūves un arhitektoniska koncepcija, kas ietver 

apbūves raksturu, apjomu, parametru un apdares materiālu aprakstu. 
440.9. Zonā, kas piekļaujas Ventas upes krastam, izvietot darījumu iestādes ēkas pirmajos stāvos. Apbūvi 

plānot tā, lai pēc iespējas tiktu atklātas skatu perspektīvas uz Ventas ieleju. 
440.10. Teritorijā iespējams izstrādāt detālplānojumu vienotu vai atdalītu pa maģistrālajām ielām (3 

detālplānojumi), pirms tam izstrādājot vienotu koncepciju visai detālplānojuma teritorijai.  
441.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 5 ir spēkā šādas papildu prasības: 

441.1. Jāievērtē un jāprecizē plānotās satiksmes infrastruktūras trasējums. 
441.2. Jāizvērtē risinājumu ietekme uz skatu perspektīvām no Ventas labā krasta. 
441.3. Apbūves blīvums dabas un apstādījumu teritorijā nedrīkst pārsniegt 5%. 
441.4. Nedrīkst veidot vienlaidus būvapjomu. 

442.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 6 ir spēkā šādas papildu prasības: 
442.1. Apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 5 %. 
442.2. Apbūve jākoncentrē Krasta ielas zonā. 
442.3. Apbūve nedrīkst veidot vienu apjomu, tā jāsadala vairākās vienībās, kur ēkas kopējā platība 

nepārsniedz 300 m². 
442.4. Aizliegti tipveida ēku risinājumi. 
442.5. Detālplānojuma ietvaros jāanalizē un jānosaka skatu perspektīvas, kuras nedrīkst aizbūvēt. 
442.6. Apbūve nedrīkst pasliktināt ainavas kvalitāti no pretējā krasta. 
442.7. Detālplānojuma risinājumi nedrīkst veicināt nogāzes eroziju. 

443.  Lokālplānojuma teritorijai Nr. 7 ir spēkā šādas papildu prasības: 
443.1. Plānot perspektīvo apbūvi, paredzot dzīvojamo vai sabiedrisko apbūvi. 
443.2. Saglabāt ne mazāk kā 30% dabas un apstādījumu teritoriju DA-2. 
443.3. Plānot perspektīvās ielas un stāvlaukumus. 
443.4. Pieļaujama moderna sabiedriskā apbūve. 
443.5. Jāparedz lokālplānojuma teritorijas, un tai piegulošo teritoriju meliorācijas pasākumi. 
443.6. Plānotā apbūve nedrīkst dominēt pār Jelgavas ielas un Leona Paegles ielas vēsturisko apbūvi skatu 

punktos no Skrundas, Jelgavas un Mucenieku ielām. 
444.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 8 ir spēkā šādas papildu prasības: 

444.1. Jāveic teritorijas vēsturiskās apbūves analīze. 
444.2. Jāparedz pasākumi teritorijā esošās ūdensteces saglabāšanai un apsaimniekošanai. 
444.3. Jāparedz perspektīvās jaunās apbūves vietas. 
444.4. Pieļaujama zemesgabalu dalīšana ar zemes ierīcības projektu līdz detālplānojuma izstrādei. 

445.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 9 ir spēkā šādas papildu prasības: 



 

 

445.1. Jāveido vizuāli pievilcīga Stacijas ielas apbūves fronte (ielas telpa). 
445.2. Jāparedz satiksmes organizācijas shēma detālplānojuma teritorijā. 
445.3. Iespēju robežās jāsaglabā vēsturisko ēku apjomi un apdares materiāli. 
445.4. Plānotā apbūve nedrīkst dominēt pār Jelgavas ielas un Skrundas ielas vēsturisko apbūvi. 

446.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 10 ir spēkā šādas papildu prasības: 
446.1. Apbūve nedrīkst pasliktināt skatu perspektīvas no Mārtiņsalas un vecā Ventas tilta skatu punktiem. 
446.2. Jāsaglabā vēsturisko ēku būvapjomi un fasādes apdares materiāli, kam ir vēsturiska nozīme, 

izņemot palīgēkas ražošanas funkciju nodrošināšanai bez arhitektoniski – mākslinieciskās vērtības. 
446.3. Jānodrošina Ventas upes publiskā pieejamība caur detālplānojuma teritoriju. 

447.  Detālplānojuma teritorijai Nr. 11 ir spēkā šādas papildu prasības: 
447.1. Dabas un apstādījumu teritorijā apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 15%. 
447.2. Apbūve jāparedz ainaviski iederīga, izkliedēta, nedrīkst pasliktināt dabas un kultūrainavas kvalitāti. 
447.3. Nav pieļaujama tipveida ēku apbūve, izņemot gadījumus, ja tiek veidots tūrisma mītņu komplekss 

pēc vienota projekta. 
447.4. Jāanalizē skatu perspektīvas no vecā Ventas tilta un Mārtiņsalas. 
447.5. Jāizstrādā krasta siluets. 
447.6. Jāparedz gājēju un veloceliņa (takas) izveide gar Ventas krastu. 
447.7. Jānodrošina Ventas upes publiskā pieejamība caur detālplānojuma teritoriju. 
447.8. Nav pieļaujama nogāžu apbūve, kā arī darbības, kas veicina nogāžu eroziju. 

8.2. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 

448.  Adatu ielas kvartāla detālplānojums. Apstiprināts 2002.gada 31.oktobrī, lēmums Nr.19.p.47. Saistošie noteikumi 
Nr.6/2002. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/5 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

449.  Šaurās ielas kvartāla detālplānojums. Apstiprināts 2003.gada 29.maijs, lēmums Nr.8.p.1. Saistošie noteikumi 
Nr.4/2003. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/6 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

450.  Vakara iela 4, Kuldīgā detālplānojums. Apstiprināts 2004.gada 29.janvārī, lēmums Nr.2.p.66. Saistošie noteikumi 
Nr.1/2004. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/7 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

451.  Liepājas ielā 42, 44, 46, 48, Kuldīgā detālplānojums. Apstiprināts 2004.gada 2.novembrī, lēmums Nr.19.p.7. 
Saistošie noteikumi Nr.5/2004. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/8 (24.09.2009. 
Nr.8.p.9.). 

452.  Skolas ielas zaļā zona. Apstiprināts 2004.gada 2.novembrī, lēmums Nr.19.p.8. Saistošie noteikumi Nr.6/2004. 
Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/9 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

453.  Sūru – Aizputes ielu rajona detālplānojums teritorijai starp Mucenieku, Aizputes, Pureņu ielām un veco 
dzelzceļu. Apstiprināts 2004.gada 30.decembrī, lēmums Nr.23.p.36. Saistošie noteikumi Nr.8/2004. 
Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/10 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

454.  Torņa ielas kvartāla detālplānojums. Apstiprināts 2006.gada 25.maijā, lēmums Nr.7.p.39. Saistošie noteikumi 
Nr.2/2006. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/11 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

455.  Vēju ielas kvartāla detālplānojums. Apstiprināts 2007.gada 25.maijā, lēmums Nr.14.p.16. Saistošie noteikumi 
Nr.11/2007. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/12 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

456.  Sūru ielas 21 un tai piegulošās teritorijas detālplānojums. Apstiprināts 2008.gada 26.jūnijā, lēmums Nr.10.p.59. 
Saistošie noteikumi Nr.7/2008. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/13 (24.09.2009. 
Nr.8.p.9.). 

457.   Sakņu ielas 4 detālplānojums. Apstiprināts 2009.gada 30.aprīlī, lēmums Nr.4.p.7. Saistošie noteikumi Nr.2009/6. 
Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/14 (24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

458.   Sūru ielas 5 un tai piegulošās teritorijas detālplānojums. Apstiprināts 2009.gada 30.aprīlī, lēmums Nr.4.p.8. 
Saistošie noteikumi Nr.2009/7. Apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/15 (24.09.2009. 
Nr.8.p.9.). 

459.   Jelgavas iela 94, Kuldīgā detālplānojums. Apstiprināts kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2009/21 
(24.09.2009. Nr.8.p.9.). 

460.  Detālplānojums nekustamā īpašuma „Ābeļnieki” 1. zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā 
(kad.62600020082). Apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr.2009/16. 



 

 

461.  Detālplānojums nekustamā īpašuma „Ozolaine” 2.zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā 
(kad.62600010026). Apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr.2009/17. 

462.  Nekustamā īpašuma „Ozolaine” īpašumi ar (kad. apz.62600010025, 62600010024) Kurmāles pagastā, Kuldīgas 
rajonā detālplānojums. Apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr.2009/18. 

463.  Kuldīgas rajona Ēdoles pagasta nekustamā īpašuma „Torņkalni” detālplānojums. Apstiprināts kā saistošie 
noteikumi Nr.2009/19. 

464.  Detālplānojums nekustamā īpašuma „Sidrabes” daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060032 
Laidu pagasts, Kuldīgas novads. Apstiprināts ar 29.09.2011. Kuldīgas novada Domes lēmumu /Nr.11.p.77./ 
kā saistošie noteikumi Nr.2011/27. 



 

 

9. Teritorijas ar pagaidu atļauto izmantošanu Kuldīgas novadā  

465.  Teritorijas ar pagaidu atļauto izmantošanu ir teritorijas, kurās atrodas ģimenes (sakņu) dārzi un, kura ir nodota 
pagaidu lietošanā ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanai bez tiesībām veikt apbūvi. Primārais izmantošanas veids 
ir dārzkopība un sakņkopība. 

466.  Ģimenes (sakņu) dārzu teritorijās ir noteikta pagaidu atļautā izmantošana - mazdārziņi līdz jaunu objektu vai 
būvniecības ieceru īstenošanai. 

467.  Ģimenes (sakņu) dārzu pagaidu izmantošanas teritorijas tiek noteiktas ar Kuldīgas novada domes lēmumu.
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Pielikums Nr. 1 
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu paraugi 

(logu maiņas gadījumā) 
 

1. 103 sērija 
 

  
 

 

 
Logu izmēri doti cm logu ailām. 
Logu izmēri precizējami uz vietas. 
Logu rāmju iespējamais materiāls – koks, plastmasa, alumīnijs. 
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2. 103 sērija 
 

 

 
 

 
Logu izmēri doti cm logu ailām. 
Logu izmēri precizējami uz vietas. 
Logu rāmju iespējamais materiāls – koks, plastmasa, alumīnijs. 



K U L D Ī G A S  N O V A D A  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  N O T E I K U M I  
 

  

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E                                    2 0 1 3  
100 

 
3. 104 sērija 
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Pielikums Nr. 2 
Žogu paraugi 
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5. Žogs ar pasētas plāksni 
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Pielikums Nr. 3 
 

KULDĪGAS VECPILSĒTAS IELU APGAISMES ĶERMEŅU PARAUGI 
20.gs. sākuma tipa ielu laternas paraugs 
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Pielikums Nr. 4 
 

Šķērsprofili ielām,  
izņemot Kuldīgas vēsturiskās apbūves zonas (piemēri) 

 
1. Galvenās ielas  

 

 
 
 

2. Galvenās maģistrālās ielas 
 

 
Krustojumos un pie gājēju pārejām jānodrošina autobraucēju un kājāmgājēju savstarpējā redzamība 
neparedzot koku stādījumus redzamības trijstūra teritorijā. 
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3. Šķērsielas (2 varianti) 
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Pielikums Nr. 5 
 

ĒKU TIPI VĒSTURISKĀS APBŪVES ZONĀS 
(piemēri) 

 
1. Ēka ar galveno fasādi pret ielu 
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2. Ēka ar gala fasādi pret ielu (piemēri) 
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3. Ēka ar mezonīnu (piemēri) 
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4. Ēka ar mansardu (piemēri) 
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5. Stūra ēka ar arhitektoniski izteiktu stūra akcentu (piemēri) 
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Pielikums Nr. 6 
 

Jumtu izbūves vēsturiskās apbūves zonās 
(piemēri) 
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Pielikums Nr. 7 
 

Kultūras pieminekļi 

1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi valsts un vietējās nozīmes 

Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

1211 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Ēdoles senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

1213 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Ķaupu senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1220 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Basu pilskalns Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1231 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Kuldīgas senpilsēta Kuldīgas novads, Kuldīga  

1210 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Ēdoles viduslaiku pils Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

1212 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Vecmuižas (Īvandes) 

pilskalns Kuldīgas novads, Īvandes pagasts  

1218 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Strazdiņu senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1232 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Veckuldīgas pilskalns 
ar senpilsētu Kuldīgas novads, Kuldīga  

1233 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Kuldīgas viduslaiku 
pils Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 1  

1226 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Krūku pilskalns Kuldīgas novads, Pelču pagasts  

1234 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Grotleju senkapi Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  

1235 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Kļaviņu Velnapēdas 

akmens - kulta vieta Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  

1236 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Kurmāles (Meņģu) 

pilskalns Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  

1238 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Valtaiķu viduslaiku 
pils Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

1239 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Dižstrautu senkapi 
(Kapu kalniņš) Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

1240 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Sermites pilskalns Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

1247 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Ābelnieku senkapi Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Ķimale  

1258 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Lielrendas Velna laiva 

- senkapi Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1259 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Rendas pilskalns Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1248 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Padures (Beltes) 
pilskalns ar apmetni Kuldīgas novads, Padures pagasts  

1249 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Tigves (Tigas) 
pilskalns Kuldīgas novads, Padures pagasts  

1254 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Avotiņu senkapi Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1266 Valsts Arheoloģija Mazsāliju pilskalns ar 
apmetni Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts  
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

nozīmes 

1267 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Elderenes Svētavoti - 
kulta vieta Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts  

1269 Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Ķoniņciema Elku birzs 
- kulta vieta 

Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, 
Ķoniņciems  

1271 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Birzmaļu apmetne Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

1272 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Birzmaļu senkapi Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

1273 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Turlavas (Kundu) 

pilskalns Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

1274 Valsts 
nozīmes Arheoloģija Lipaiķu pilskalns Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

1214 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Pūjalgu pilskalns Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1216 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Sedļu senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1215 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Pūjalgu Baznīcas kalns 

- kulta vieta Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1217 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Smiltnieku senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1219 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Struju senkapi Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

1221 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Biļļu senkapi Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1222 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Guļu senkapi Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1223 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Ģēģeru senkapi Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1224 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Aniņu senkapi Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1225 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Lancenieku senkapi Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts  

1255 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Mordaiķu pilskalns Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1230 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Kabiles pilskalns Kuldīgas novads, Kabiles pagasts  

1227 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Līču senkapi Kuldīgas novads, Pelču pagasts  

1228 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Pakalnu senkapi Kuldīgas novads, Pelču pagasts  

1229 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Zālīšu senkapi 

(Jāņkalniņš) Kuldīgas novads, Pelču pagasts  

1237 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Sudmaleju senkapi Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  

1253 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Mantas kalns - kulta 

vieta Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1256 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Goskalns - apmetne Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1257 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Kroju senkapi Kuldīgas novads, Rendas pagasts  
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

1260 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Zviedru senkapi Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1261 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Sluju senkapi Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

1268 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Krauļu senkapi Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts  

1270 Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Sāmiešu apmetne Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

3582 Valsts 
nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

3588 Valsts 
nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

3585 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

3584 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un 

luktas 
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

3594 Valsts 
nozīmes Māksla Luktas ar 

gleznojumiem (10) 
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

3599 Valsts 
nozīmes Māksla Kāpnes Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts  

3609 Valsts 
nozīmes Māksla Krāsns Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

3608 Valsts 
nozīmes Māksla 

Griestu dekoratīvā 
apdare 

Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 
Kabile  

3619 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3622 Valsts 
nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3618 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3617 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeļu luktu 

gleznojumi (10) 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3616 Valsts 
nozīmes Māksla Cilnis " Kuldīgas 

ģerbonis" 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3615 Valsts 
nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 33  

3621 Valsts 
nozīmes Māksla 

Interjera dekoratīvā 
apdare 

Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 
iela 33  

3625 Valsts 
nozīmes Māksla Vitrāžas (3) Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu 

iela 12  

3623 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu 

iela 12  

3627 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 16  

3626 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 2  

3628 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 24  

3629 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 27  
3630 Valsts Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

nozīmes iela 29  

3631 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 32  

3632 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 

13  

3633 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 

14  

3634 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 

15  

3635 Valsts 
nozīmes Māksla Cilnis Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 1  

3636 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 17  

3638 Valsts 
nozīmes Māksla Cara vārti Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 31  

3641 Valsts 
nozīmes Māksla Ikona "Dievmāte" Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 31  

3649 Valsts 
nozīmes Māksla Kupola gleznojumi Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 31  

3650 Valsts 
nozīmes Māksla Kamīns Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 5  

3654 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 

6  

3665 Valsts 
nozīmes Māksla Sānu altāri (2) Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 

6  

3651 Valsts 
nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 

6  

3657 Valsts 
nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 

6  

3676 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3688 Valsts 
nozīmes Māksla Vitrāžas (15) Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3680 Valsts 
nozīmes Māksla Luktas Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3677 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju komplekts Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3675 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3674 Valsts 
nozīmes Māksla Baznīcēnu soli Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3673 Valsts 
nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3678 Valsts 
nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 

Valtaiķi  

3689 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju vērtnes (2) Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

3695 Valsts 
nozīmes Māksla Durvju vērtnes (2) Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Ķimale  

3696 Valsts 
nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, 

Turlava  
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

3697 Valsts 
nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, 

Turlava  

3698 Valsts 
nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, 

Turlava  

3701 Valsts 
nozīmes Māksla Vitrāža "Kalējciema 

ģerbonis" 
Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, 

Turlava  

6329 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Lielīvandes muižas 

apbūve 
Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6328 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Ēdoles luterāņu 

baznīca un kapliča 
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 

Ēdole  

6327 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Ēdoles pils ar 
nocietinājuma 

grāvjiem un parku 

Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, 
Ēdole  

6331 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Jaunā dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6332 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Klēts Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6333 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Stallis Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6330 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Vecā dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6335 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Īvandes 
ūdensdzirnavas ar 

iekārtu 

Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 
Īvande  

6334 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Īvandes luterāņu 

baznīca 
Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, 

Īvande  

6337 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Kabiles muižas apbūve Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6336 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Kabiles luterāņu 
baznīca 

Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 
Kabile  

6343 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Stallis Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6344 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Stirnūzis Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6340 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6338 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Muižas dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6339 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Mežkunga māja Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6341 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Klēts Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6345 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Vešūzis Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, 

Kabile  

6347 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Tilts pār Ventu Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela  

6348 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, 1905. 

gada iela 12  

6350 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Hercoga aptieka, tagad 

dzīvojamā ēka 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 10  
6351 Valsts Arhitektūra Sv. Katrīnas luterāņu Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

nozīmes baznīca iela 33  

6352 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Pilsdzirnavas ar iekārtu Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 36  

6349 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 7  

6353 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas 

iela 1  

6354 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 

14  

6355 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 17  

6356 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Pētera kapličas zvanu 

tornis 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Pētera iela 

3  

6357 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Kuldīgas pils sarga 
mājiņa Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 4  

6358 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Sv. Trīsvienības katoļu 
baznīca 

Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 
6  

6359 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Laidu muižas 

ansamblis Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

6363 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Parks Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

6362 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Ratnīca - klēts Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

6361 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

6360 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Pils Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

6364 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Valtaiķu luterāņu 
baznīca 

Kuldīgas novads, Laidu pagasts, 
Valtaiķi  

6367 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Padures muižas apbūve Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Padure  

6370 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Parks Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Padure  

6368 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Muižas dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Padure  

6369 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Klēts Kuldīgas novads, Padures pagasts, 

Padure  

6371 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Mežmuižas klēts Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

7435 Valsts 
nozīmes Pilsētbūvniecība Kuldīgas pilsētas 

vēsturiskais centrs Kuldīgas novads, Kuldīga  

38 Valsts 
nozīmes Vēsture Baltijas skolotāju 

seminārs 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 31  

6346 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Divu dzīvojamo ēku 

komplekss 

Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 
13 Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna 

iela 15  

8481 Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Lipaiķu luterāņu 
baznīca Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

8480 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Jāmaiķu luterāņu 

baznīca Kuldīgas novads, Turlavas pagasts  

8544 Valsts Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 5  
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

nozīmes 

8686 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Vecais rātsnams Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 5  

8687 Vietējās 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas 

iela 9  

8722 Valsts 
nozīmes Arhitektūra Kuldīgas Sv. Annas 

luterāņu baznīca 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu 

iela 12  

8724 Vietējās 
nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā un 

saimniecības ēka 
Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas 

iela 3a  

8720 Vietējās 
nozīmes Arhitektūra Usmas luterāņu 

baznīca Kuldīgas novads, Rendas pagasts  

8753 Vietējās 
nozīmes Arhitektūra Pelču muižas pils Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Pelči  

 

2. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Kuldīgas novadā 

Nr.p.
k. Nosaukums Kultūrvēsturiskā objekta tips 

Kuldīga 

1. Autoceļa mūra tilts pār Alekšupīti pie Sv. 
Katrīnas baznīcas  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

2. Piemineklis Kuldīgas-Skrundas šosejas 
izbūvei  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

3. Autoceļa mūra tilts pār Alekšupīti 
Baznīcas ielā  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

4. Sērkociņu fabrika (3 korpuss) Jelgavas 
ielā 45  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

5. Autoceļa mūra tilts pār Alekšupīti Pasta 
ielā  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

6. Autoceļa mūra tilts pār Alekšupīti Skolas 
ielā  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

7. Dzelzceļa stacija „Kuldīga” Stacijas ielā 
2  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

8. Ventas kanāla paliekas pie vecā tilta  Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

9. Verstes stabs Aizputes ielā pie Kurmāles 
mežniecības ēkas  

Pašvaldības nozīmes industriālais kultūrvēsturiskais 
objekts 

10. Baznīcas iela 14  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

11. Baznīcas iela 15 Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

12. Baznīcas iela 17  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

13. Baznīcas iela 19 Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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Nr.p.
k. Nosaukums Kultūrvēsturiskā objekta tips 

(ierindas apbūve) 

14. Baznīcas iela 23 Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

15. Baznīcas iela 30 Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

16. Baznīcas iela 36 nr.2 Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

17. Dzirnavu iela 5  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

18. Kalna iela 2 nr.1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

19. Kalna iela 3 nr.1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

20. Kalna iela 10  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

21. Kalna iela 19  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

22. Kalna iela 25 nr.1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

23. Liepājas iela 8 nr.1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

24. Liepājas iela 9  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

25. Liepājas iela 11  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

26. Liepājas iela 13  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

27. Liepājas iela 14  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

28. Pils iela 4a  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

29. Pils iela 5 palīgēka  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

30. Policijas iela 4  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

31. Policijas iela 10 nr.1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

32. Policijas iela 10 nr.2  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

33. Raiņa iela 4  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

34. Raiņa iela 7  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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Nr.p.
k. Nosaukums Kultūrvēsturiskā objekta tips 

(ierindas apbūve) 

35. Rumbas iela 3  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

36. Rumbas iela 5  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

37. Rumbas iela 7  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

38. Rumbas iela 13  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

39. Strautu iela 3  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

40. Upes iela 9  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

41. Ventspils iela 7  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

42. 1905.gada iela 1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

43. Baznīcas iela 1  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

44. Baznīcas iela 34  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

45. Baznīcas iela 7a  Potenciāls vietējas nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
(ierindas apbūve) 

46 Liepu aleja Stendes ielā Vietējas nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

47 Liepu aleja Aizputes ielā Vietējas nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

Ēdoles pagasts 

1 Pinku grava Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2 Stumbra kalns Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3 Centra ezers Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4 Krišjāņa Valdemāra saliņa Centra ezerā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5 1905. gada upuru piemiņas liepa pie 
Kaušu kapiem 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6 Dzīvojamā māja „ Kažoki” Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7 Ēdoles pils apbūvē ietilpstošā dzīvojamās 
māja „ Kļavas” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8 Ēdoles pils apbūvē ietilpstošā dzīvojamās 
māja „Gobas” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9 Ēdoles pils apbūvē ietilpstošā dzīvojamā 
māja  „ Pasts” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10 Ēdoles pils klētis Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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Nr.p.
k. Nosaukums Kultūrvēsturiskā objekta tips 

Gudenieku pagasts 

1. Basu muižas magazīna Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Biržu muižas kungu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3. Biržu muižas kalpu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Biržu muižas klēts Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Biržu muižas parks Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Jaunās muižas kalpu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Jaunās muižas klēts Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8. Jaunās muižas siernīca Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. “Saltvalki”- dzīvojamā ēka celta 1848. 
gadā (ēkas celšanas gadaskaitlis iekalts 
pamata akmenī pie ieejas) 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

10. Klēts un kūts „Saltvalkos”- Klēts celta 
1818. gadā ar 5 durvīm. Klēts priekšā ir 
akmens, kurā redzams skaitlis “1818” 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

11. Katlāpu viensēta - klēts celta 1833. gadā. 
Pakša gali tēsti ar cirvi. Durvīm eņģes 
gatavotas no koka (vienā galā dzīvo 
saimnieki) 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

12. Dzīvojamā ēka Kaibutos - dzīvojamā ēka 
celta 1868. gadā 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

13. Klēts Kaibutos - klēts celta 1860. gadā, 
guļbaļķu tehnikā ar 4 durvīm, nojumi un 
skaidu jumtu 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

14. Dzīvojamā ēka Užavās - dzīvojamā ēka 
celta 1909. gadā. Ēkai pamata akmenī pie 
ieejas durvīm celšanas gadaskaitlis ar 
iniciāļiem “JA 1909” (Jans Akots) 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

15. Klēts Užavās - Klēts celta 1892. gadā, 
divdaļīga, kāķupaksis 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

16. Smīdru viensēta - kūts un klēts zem viena 
jumta. Redzams gada skaitlis “1886”. 
Saglabājies uzbraucamais tilts 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

17. Jaunarāju klēts - klēts celta 1886. gadā, 
guļbaļķu, ar interesantiem durvju 
kalumiem un skujiņā salaistiem dēļiem 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

18. Gudenieku muižas kalpu māja - 
19.gs.vidus 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

19. Gudenieku muižas kūts - 19.gs.vidus Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

20. Jāņa Kristītāja Gudenieku katoļu baznīca 
– (1937. gads) klajas apkārtnes 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 
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augstākajā vietā. Blakus aug jauni koki 

21. Gudenieku baznīcas mācītājmāja Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

22. Gudenieku baznīcas kūts Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

23. Gudenieku pamatskola ar dārzu - pie 
“Saulgriežiem” 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

24. Bijušā Gudenieku pagastmāja Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

25. Biržu muižas aleja Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

26. Gudenieku muižas aleja Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

27. Adzes muižas sēta ar ēku drupām Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

28. Piemineklis pagasta represētajiem 
iedzīvotājiem 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

29. Piemineklis 2.pasaules kara partizānu 
vienībai 

Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

30. Bij. Dzirnavnieku vēja dzirnavas Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

31. Suitu teritorija (Alsungas un Gudenieku 
pagasti). Vēsturiskais katoļticīgo 
vienlaidus apdzīvotais areāls 
luterāniskajā Kurzemē. Teritoriju vieno 
un raksturo etnogrāfiskās un folkloras 
tradīcijas 

Teritorija ar īpašu vēsturiskās attīstības gaitu 

32. Bijušās Biržu muižas parks 4.5 ha 
(19.g.s. vidus 

Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

33. Bijušās Rīvas upes senleja un palieņu 
pļavas, kuras saimnieciski neizmantojot 
pamazām pārpurvojās un aizaug 

Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

34. Bijušās Timzas pļavas – nemeliorētas 
pļavas Gudenieku pagasta 
ziemeļrietumos, kurām raksturīga 
Gudenieku kadiķu lieguma flora un dabas 
daudzveidība; 

Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

35. Senās litorīnas kāpas pie Kāpeniekiem;  Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

36. Meža nogabals pie “Bulkām” ar bagātīgu 
kadiķu audžu pamežu 

Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 
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37. Pilsgrava Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

38. Teritorija ielejveida pazeminājumā no 
Ērkules ezera līdz Dižandrejiem 

Pagastā vēl nepētītas dabas teritorijas, kas nav 
iekļautas šajā sarakstā, bet kuras ir bagātas ar lielu 
floras un faunas daudzveidību 

Īvandes pagasts 

1. Īvandes parks Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Mazīvandes muiža Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3. Todaižu muižas apbūve Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Īvandes pagastmāja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Vecais Suitu ceļš Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Lielīvandes muižas kalpu māja 
„Muižnieki” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. M. Kalndruvas piemiņas akmens Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8. K-za „Cīņa” piemiņas akmens Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. Dobes dzīvojamā māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Piemiņas akmens 1941.-
1949.g.deportētajiem pagasta 
iedzīvotājiem pie Īvandes luterāņu 
baznīcas 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

11. Īvandes dzirnavu dīķis Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

12. Krusta priede Perspektīvais pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais 
objekts 

Kabiles pagasts 

1. Kabiles kapsēta Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Kalnansu parki Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

3. Gatviņu kapi ar zvanu torni, veidoti 
20.gs.s. 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Meķu kapi Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Kabiles mācītājmuižas mācītājmāja, celta  
1876.gadā 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Kabiles mācītājmuižas kalpu māja, celta 
19.gs. 2.puse, pie mājas neliels parks un 
dīķis 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Kabiles mācītājmuižas parks un dīķis Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 



K U L D Ī G A S  N O V A D A  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  N O T E I K U M I  
 

  

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E                                    2 0 1 3  
126 

Nr.p.
k. Nosaukums Kultūrvēsturiskā objekta tips 

8. Kāņu muižas apbūve, 19.gs.v. 
pārvaldnieka māja un klēts 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. Kabiles baznīckrogs ar stadulu un 
saimniecības ēku, celta 19.gs.v., atrodas 
lielceļa malā 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Gatviņu kapu vārti ar zvanu torni Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

11. Upesmuižas dzirnavas, atrodas pie 
Riežupes 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

12. Konteses kapi Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

13. Kalnansu purva akacis, atrodas pagasta D 
daļā Kalnansu purvā 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

Kurmāles pagasts 

1. Bioloģiski nozīmīga ūdenstilpne Āpu 
ezers (21 ha) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

2. Putniem nozīmīga ūdenstilpne Vilgāles 
ezers (242 ha) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

3. Vārdupes kalns Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

4. Upīškalna, Priedaines priežu teritorija Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

5. Kurmāles upītes ieleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

6. Suitu ceļš (Kurmāles pagastā atrodas ļoti 
neliels valsts autoceļa V 1279 posms) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Priedaines aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

8. Kurmāles aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

9. Baužas aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

10. Vecvilgāles aleja (kopš 09.12.2005. 
valsts aizsardzībā, kā dabas piemineklis) 

 

11. Jāteles aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

12. Bijušās Ozolaines muižas ēka Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

13. Taurkalnu muižas kalnu dzirnavas Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

14. Piemiņas akmens 1941. – 1949.g. 
deportētajiem pagasta iedzīvotājiem 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

Laidu pagasts 

1. Piemineklis 1905. gada upuriem vietā, 
kur tika nošauti 36 revolucionāri 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Ārlāti’’- draudzes skola no 1877. gada Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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līdz 1. pasaules karam. Tajā mācījušies  
Māteru Juris un Jēkabs Janševskis  

3. Bijušā Valtaiķu mācītājmuiža. Šeit 
1841.gadā notikusi latviešu teātra izrāde 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Rudes muiža ar parku, kurā auga 
dižliepa, apkārtmērs 6 m. (pēdējā vētrā 
nolūza)  

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Dumpīšu kapi, kuros  apglabāts Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieris Kārlis Ēversons ( 
1893.-1975.) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. ,,Jaunbrēdiķu„ dendrārijs (2,6 ha; 
noteikts arī kā valsts nozīmes dabas 
piemineklis) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

7. Ozols (apkārtmērs – 6 m) pie mājas 
,,Pastari” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

8. Laidu kapi, apglabāts ilggadīgais Baltijas 
galvenais cenzors Pēterburgā Mārtiņš 
Remiķis ( 1845.- 1921.) 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

Padures pagasts 

1. Mazā Nabes ezera kadiķu audze – platība 
~3 ha. 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

2. Jaunvirkas ozolu birzs Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

3. Ozolnieku ozolu birzs –  aug ~ 30 ozoli, 
no tiem 3 vietējās nozīmes dižkoki un 
viens valsts nozīmes 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

4. Vecleju dendroloģiskie stādījumi - 10 ha, 
īpaši aizsargājams dabas objekts kopš 
1977. gada 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

5. Deksnes muižas parks Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Avotiņš pie Nabes ezera Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

7. Pārvaldnieka māja, pašvaldības īpašums Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8. Kalpu māja “Ūšas” , pašvaldības īpašums Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. ”Ūšu” mājas vārāmais namiņš – vienīgais 
atsevišķi stāvošais manteļskurstenis 
Latvijā, pašvaldības īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Kalpu māja “Sudmalkalni”, dzīvokļi 
privatizēti 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

11. Jaunvirkas muižas kungu māja (20 gs. 
sāk.), dzīvokļi privatizēti 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

12. Vēgu muižas apbūve - kungu māja, Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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saimniecības ēka, kūts (19  gs. vidus), 
privātīpašums 

13. Padures vecā skola (celta 1870. gadā), 
dzīvokļi privatizēti 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

14. Padures ķieģeļcepļa dūmenis (19 gs. 
beigas), privatizēts – ražošanā netiek 
izmantots 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

15. Krāču muižas klēts (19 gs. vidus) , 
privātīpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

16. Struņķu krogs (19 gs. vidus) – tagad 
pārbūvēts par atpūtas iestādi, 
privātīpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

17. Vāgu krogs (19 gs. vidus) , tagad 
“Vīgriežu” īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

18. Ķimāles muiža (18. – 19. gs. 2. puse) – 
pils, tagad skola, samērā labi saglabāta, 
parka paliekas tiek koptas, pašvaldības 
īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

19. Deksnes muižas klēts (19. gs. vidus), 
pašvaldības īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

20. Deksnes muižas parks (19. gs. vidus ), 
pašvaldības īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

21. Nabas muižas apbūve (19. gs. vidus), 
bezsaimnieka īpašums 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

Pelču pagasts 

1 Pelču muižas dzīvojamās ēkas fasādes 
dekoratīvā apdare 1903. g 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2 Pelču muižas dzīvojamās ēkas krāsnis 20 
gs.- 2 gab. 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3 Baronu dzimtu kapi Pelču centrā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4 Pelču muižas bibliotēkas interjera 
dekoratīvā apdare 20.gs 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

Rumbas pagasts 

1. Ēķupes muižas kalpu māja (18. gs. 
beigas - 19. gs. sākums), senākais 
kultūras piemineklis pagastā, saistīts ar 
Kurzemes hercogistes laiku (1562. - 
1795.gadi). Muižas kalpu māja atrodas 
pagasta DR daļā Ēķupē.  Iekļauta Valsts 
un vietējās nozīmes pieminekļu saraksta 
projektā 

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 

2. Augšmaņģenes muižas klēts (19. gs. 2. Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 
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puse), saglabājusies no krievu laikiem 
Kurzemē (1795. - 1918. g.). Atrodas 
pagasta ZR daļā Maņģenē. Iekļauta 
Valsts un vietējās nozīmes pieminekļu 
saraksta projektā 

3. Veldzes vecā skola (19. gs. beigas), 
saglabājusies no krievu laikiem Kurzemē 
(1795. - 1918. g.). Atrodas pagasta 
vidusdaļā. Iekļauta Valsts un vietējās 
nozīmes pieminekļu saraksta projektā 

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 

4. Masu terora upuru kapi (1905.g. un 
1919.g.), apbedīti nošautie cīnītāji, 
atrodas Brūveru kapos 

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 

5. Piemineklis fašisma terora upuriem 
(1941.-1945.g.), atrodas pagasta 
vidusdaļā, Kuldīgas mežniecības 
124.kvartāla krustcelēs uz šķembu 
pakalniņa. Pieminekli 1988.gadā veidoja 
tēlniece I.Berga, arhitekts G. Pētersons 

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 

6. Piemineklis vācu fašistu nošautajiem 
civiliedzīvotājiem (1941.-1945.g.) 
atrodas Silenieku mežā 

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis 

Snēpeles pagasts 

1. Snēpeles luterāņu baznīca – celta 17.gs. 
un 19.gs. Atrodas pagasta centrā pie 
pagastmājas 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Snēpeles  muižas apbūve  - 19.gs. 1.puse: 
Pils  – tagad atrodas Snēpeles 
pamatskola. Valsts nozīmes 
Spirta brūzis  -  tagad atrodas dzīvojamā 
māja “Arkādijas” 
Snēpeles muižas stallis 
Snēpeles muižas pārvaldnieka māja  
Snēpeles muižas klēts 
Snēpeles muižas kalpu māja 
Snēpeles muižas parks 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3. Snēpeles pagastmāja – celta 1878.gadā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Kurmāles mežniecības klēts Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Mākslinieka Indriķa Zeberiņa dzimtās 
mājas “Saldenieki” 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Vācu baronu Hānu dzimtas kapi un Hānu 
dzimtas aleja 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Bijušais Snēpeles krogs Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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8. Kundu dzirnavas Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. Snēpeles muižas kalte Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Kundu vecā ceļa aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

11. Kalnakroga aleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

12. Piemineklis 2.pasaules karā kritušajiem Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

Turlavas pagasts 

1. Ķikuru krogs Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

2. Ķikuru muižas apbūve Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

3. Kalpu māja Jāmaiķos Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

4. Jāmaiķu muižas apbūve Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

5. Kungu māja Jāmaiķos Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

6. Parks Jāmaiķos Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Maras muižas kungu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8. Turlavas mācītājmāja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. Turlavas skola Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Ērģeles Lipaiķu luterāņu baznīcā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

11. Kamīns Maras muižas dzīvojamā ēkā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

12. Krāsns – kamīns Jāmaiķu muižas 
dzīvojamā ēkā 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

13. Pliķu kapsēta Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

14. Ķoniņciems – kuršu ķoniņu brīvciems Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

15. Turlavas muižas pamati Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

16. Elles grava Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

Vārmes pagasts 

1. Šķēdes upes ieleja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

2. Ozols pie „Kulām” Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

3. Ozols pie „Liepām” Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

4. Vārmes muižas parks Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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5. Ozolu rinda Palīces upes krastā Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks dabas objekts 

6. Vārmes muižas apbūves kungu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

7. Vārmes muižas apbūves kalpu māja Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

8. Vārmes muižas apbūves klēts Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

9. Vārmes luterāņu baznīca Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 

10. Piemiņas akmens 1941. – 1949. gada 
deportētajiem pagasta iedzīvotājiem 

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts 
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Pielikums Nr. 8 
Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas ārpus Kuldīgas vecpilsētas. 

 
1. Stila dominantes 

 
Nr. Ēkas adrese Kadastra 

apzīmējums 
 Nr. Ēkas adrese Kadastra 

apzīmējums 
1 Jelgavas iela 62 6201 031 0069  12 Skuju iela 1 6201 008 0058 
2 Jelgavas iela 68 6201 031 0001  13 Ēdoles iela 3 6201 010 0060 
3 Dzirnavu iela 15 6201 014 0059  14 Virkas iela 27 6201 005 0048 
4 Ziedu iela 15a 6201 023 0063  15 Bumbieru iela 11 6201 021 0034 
5 Ziedu iela 15b 6201 023 0063  16 Jelgavas iela 77 6201 033 0262 
6 Skrundas iela 33 6201 024 0122  17 Ausekļa iela 10 6201 024 0084 
7 Liepājas iela 49 6201 010 0062  18 Dzirnavu iela 44 6201 013 0050 
8 Liepājas iela 60 6201 014 0011  19 Dzirnavu iela 38 6201 013 0049 
9 Liepājas iela 57 6201 010 0011  20 Dzirnavu iela 31 6201 013 0045 

10 Pļavas iela 12 6201 010 0001  21 Ēdoles iela 42 
palīgēka 

6201 011 0085 

11 Piltenes iela 1 6201 009 0008  22 Grants iela 27 6201 008 0073 
 

2. Industriālās būves 
 

Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

 Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

1 Jelgavas iela 57 6201 026 0024  6 Dzirnavu iela 18 6201 023 0090 
2 Jelgavas iela 65 6201 026 0025  7 L.Paegles iela 15 6201 023 0081 
3 Jelgavas iela 45 6201 027 0031  8 Parka iela 43 6201 008 0244 
4 Kaļķu iela 14 6201 005 0012  9 Stacijas iela 2 6201 026 0009 
5 Stendes iela 12 6201 021 0038     

 
3. Fona apbūve 

 
Nr. Ēkas adrese Kadastra 

apzīmējums 
 Nr. Ēkas adrese Kadastra 

apzīmējums 
1 Skrundas iela 22 6201 027 0029  2 Skrundas iela 25 6201 024 0073 
3 Skrundas iela 35 6201 024 0027  35 Grants iela 38 6201 010 0016 
4 Jelgavas iela 64 6201 031 0070  36 Grants iela 40 6201 010 0046 
5 Jelgavas iela 67 6201 026 0004  37 Grants iela 42 6201 010 0012 
6 Jelgavas iela 76 6201 032 0099  38 Grants iela 44 6201 010 0042 
7 Ziedu iela 11 6201 023 0022  39 Grants iela 46a 6201 010 0014 
8 Ziedu iela 13 6201 023 0026  40 Grants iela 48 6201 010 0013 
9 Skrundas iela 43 6201 024 0026  41 Grants iela 35 6201 008 0077 

10 Skrundas iela 45 6201 024 0074  42 Pļavas iela 4 6201 010 0003 
11 Skrundas iela 32 6201 026 0005  43 Pļavas iela 14 6201 010 0002 
12 Skrundas iela 36  62010260006  44 Pļavas iela 16 6201 010 0005 
13 Klusā iela 1 6201 024 0070  45 Pļavas iela 18 6201 010 0004 
14 Jelgavas iela 84 6201 032 0007  46 Parka iela 3 6201 010 0041 
15 Vītolu iela 3 6201 008 0046  47 Parka iela 4 6201 010 0040 
16 Vītolu iela 4 6201 008 0045  48 Parka iela 5 6201 010 0035 
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Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

 Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

17 Vītolu iela 5 6201 008 0048  49 Parka iela 6 6201 010 0010 
18 Vītolu iela 6 6201 008 0044  50 Parka iela 7 6201 010 0008 
19 Vītolu iela 8 6201 008 0042  51 Parka iela 11 6201 010 0029 
20 Vītolu iela 9 6201 008 0050  52 Planīcas iela 1 6201 011 0005 
21 Mālu iela 25 6201 008 0184  53 Dzirnavu iela 18c 6201 023 0087 
22 Grants iela 3 6201 008 0023  54 Nomales iela 1 6201 010 0006 
23 Grants iela 4 6201 009 0017  55 Ēdoles iela 1 kopā 

ar palīgēku 
6201 010 0036 

24 Grants iela 5 6201 008 0022  56 Ēdoles iela 6 6201 011 0074 
25 Grants iela 6 6201 009 0012  57 Ēdoles iela 8 6201 011 0151 
26 Grants iela 8 6201 009 0024  58 Ēdoles iela 13 6201 008 0128 
27 Grants iela 9 6201 008 0064  59 Ēdoles iela 16 6201 011 0018 
28 Grants iela 10 6201 009 0015  60 Ēdoles iela 17 6201 008 0126 
29 Grants iela 16 6201 009 0021  61 Ēdoles iela 22 6201 011 0003 
30 Grants iela 19 6201 008 0135  62 Ēdoles iela 31 6201 011 0102 
31 Grants iela 24 6201 009 0020  63 Ēdoles iela 34 6201 011 0092 
32 Grants iela 21 6201 008 0070  64 Aizputes iela 5 6201 014 0063 
33 Grants iela 25 6201 008 0072  65 Aizputes iela 12 6201 013 0068 
34 Grants iela 32 6201 010 0019  66 Aizputes iela 14 6201 013 0041 
67 Aizputes iela 16 6201 013 0005  99 Liepājas iela 76 6201 014 0040 
68 Aizputes iela 18 6201 013 0029  100 Liepājas iela 78 6201 014 0039 
69 Stendes iela 4 6201 021 0011  101 Mucenieku iela 31 6201 014 0101 
70 Stendes iela 10 6201 021 0032  102 Mucenieku iela 37 6201 014 0048 
71 Stendes iela 14 6201 021 0014  103 Mucenieku iela 39 6201 014 0102 
72 Stendes iela 16 6201 021 0009  104 Mucenieku iela 41 6201 014 0047 
73 Stendes iela 25 6201 019 0135  105 Mucenieku iela 43 6201 014 0046 
74 Stendes iela 35 6201 019 0140  106 Mucenieku iela 45 6201 014 0061 
75 Stendes iela 41 6201 019 0143  107 Mucenieku iela 47 6201 014 0053 
76 Piltenes iela 12 6201 010 0049  108 Mazā Pļavas iela 4 6201 010 0025 
77 Piltenes iela 13 6201 008 0069  109 L. Paegles iela 6 6201 023 0028 
78 Ķelšu iela 13 6201 024 0077  110 L. Paegles iela 13 6201 023 0036 
79 Mednieku iela 2 6201 024 0078  111 Lauku iela 2 6201 024 0029 
80 Mednieku iela 3 6201 024 0082  112 Dzirnavu iela 28 6201 024 0053 
81 Mednieku iela 4 6201 024 0083  113 Dzirnavu iela 30 6201 024 0054 
82 Mednieku iela 5 6201 024 0056     
83 Mednieku iela 6 6201 024 0062     
84 Ķelšu iela 15 6201 024 0048     
85 Ķelšu iela 25 6201 024 0050     
86 Ķelšu iela 27 6201 024 0051     
87 Ķelšu iela 29 6201 024 0052     
88 Ķelšu iela 31 6201 024 0089     
89 Ķelšu iela 33 6201 024 0063     
90 Ķelšu iela 35 6201 024 0090     
91 Ķelšu iela 37 6201 024 0065     

92 Liepājas iela 51 6201 010 0039     
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Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

 Nr. Ēkas adrese Kadastra 
apzīmējums 

93 Liepājas iela 52 6201 014 0044     
94 Liepājas iela 53 6201 010 0053     
95 Liepājas iela 58 6201 014 0095     
96 Liepājas iela 61 6201 010 0052     
97 Liepājas iela 63 6201 010 0051     
98 Liepājas iela 74 6201 014 0032     
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Pielikums Nr. 9 
 

1. Starptautiskas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
 

Nosaukums Aizsardzības 
kategorija Administratīvais iedalījums Platība 

Abavas senleja Dabas parks, Natura 
2000 teritorija 

Ietilpst Kuldīgas novadā (Rumbas un 
Rendas pagasti), kā arī Ventspils,  
Talsu un Kandavas novados 

14933 ha 

Gudenieki Dabas liegums, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts 106 ha 

Manģenes meži Dabas liegums, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Rumbas pagasts 1657 ha 

Pinku ezers Dabas parks, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Ēdoles pagasts 161 ha 

Riežupe Dabas parks, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Rumbas pagasts 452 ha 

Ventas ieleja Dabas liegums, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Pelču, Padures un 
Rumbas pagasts un Kuldīgas pilsēta 

2513 ha 

Dzirnieku pļava Mikroliegums, Natura 
2000 teritorija 

Kuldīgas novada Kurmāles pagasts  

 
 

2.Valsts nozīmes īpaši aizsargājamie dabas pieminekļi Kuldīgas novadā. 
 

Nosaukums Administratīvais iedalījums Platība 

Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi 

Ventas Rumba Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta 7,591 ha 

Baltavots un Melnavots Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts 6,305 ha 

Īvandes ūdenskritumi  Kuldīgas novads, Rendas pagasts 0,306 ha 

Muižarāju klintis Kuldīgas novads, Rumbas pagasts 2,738 ha 

Riežupes ūdenskritums un 
atsegumi 

Kuldīgas novads, Rumbas pagasts 10,805 ha 

Riežupes Smilšalas Kuldīgas novads, Rumbas pagasts 2,824 ha 

Šķēdes atsegums Kuldīgas novads, Vārmes pagasts 3,464 ha 
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Nosaukums Administratīvais iedalījums Platība 

Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi 

"Jaunbrēdiķu" dendroloģiskie 
stādījumi 

Kuldīgas novads, Laidu pagasts  

Ķimales parks Kuldīgas novads, Padures pagasts  

"Sauleskalnu" dendroloģiskie 
stādījumi 

Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  

Manģenes dendroloģiskie 
stādījumi 

Kuldīgas novads, Rumbas pagasts  

"Vecleju" dendroloģiskie 
stādījumi 

Kuldīgas novads, Padures pagasts  

"Polīšu" dendroloģiskie stādījumi Kuldīgas novads, Rumbas pagasts  

Aizsargājamās alejas 

Padures aleja Kuldīgas novads, Padures pagasts  

Vecvilgāles aleja Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts  
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Pielikums Nr. 10 
 

Apzinātie dižkoki Kuldīgas novadā 
(Noteikti saskaņā ar 2010.gada 16.marta MK noteikumiem Nr.264  VIII.nodaļu) 

 

N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

Kuldīgas pilsēta 

1. Prastais ozols Mucenieku ielā - 
24 

dižkoks 5,17 23,5 

2. Vītols Mucenieku ielā - 
20 

potenciālais 
dižkoks 

4,0 17,5 

3. Baltā robīnija Svētās Annas 
baznīcas dārzā 

dižkoks 2,02 18,0 

4. Mandžūrijas 
riekstkoks 

Dzirnavu ielā -9 dižkoks 1,97 14,0 

5. Āra bērzs Vācu kapos, netālu 
no Parka ielas 

potenciālais 
dižkoks 

2,74 29 

6. Parastā priede Vācu kapi 50 m no 
Parka ielas 

potenciālais 
dižkoks 

2,64 19,0 

7. Rietumu tūja L. Paegles ielā - 5 dižkoks 1,90 20 
8. Parastā kļava Annas kapi dižkoks 3,58 27 
9. Parastā kļava Pētera  

ielā - 3 
dižkoks 3,6 27,5 

10. Parastā kļava Pils parks 50 m uz 
D no tiesas nama 

dižkoks 3,04 27,0 

11. Vītols Pētera  
iela - 8 

dižkoks 21,0 3,0 

12. Parastā kļava Pētera  
iela - 7 

dižkoks 3,60 26,5 

13. Parastā kļava Kalna  
iela - 25 

dižkoks 2,91 29,5 

14. Parastā liepa Dīķa 
 iela - 3 

dižkoks 
  

4,10 nolūzis, atlikusi 
stumbra daļa 6 

m 
15. Zirgkastanis L.Paegles iela 3 dižkoks   
16. Parastā kļava Pils iela 5 dižkoks 3,18 24 

Ēdoles pagasts 

1. Baltegle, Eiropas  Pie Ābeļkroga 
250m uz A 

 2.96  

2. Parastais ozols Pie Lībniekiem 
150m uz D 

 7.91  

3. Parastais ozols No Lībniekiem uz 
DR 

 7.64  

4. Parastais ozols Naižu pļavās, uz 
DR no mājas 

pamatiem 

 7.61  

5. Parastais ozols Naižu pļavās uz 
DR no mājas 

pamatiem 

 6.2  

6. Parastā kļava No Ābeļkroga uz  3.72  
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

DA 250m 

7. Parastā liepa Bij. Allaži, 100m A 
no Sudrabkalniem 

 4.52  

8. Parastā liepa Burtnieki, 300m A 
no mājām, tīruma 

vidū 

 6.27  

9. Parastā liepa Kažoki, 6m ZRZ 
no dzīv. ēkas 

 4.52  

10. Parastā liepa Kažoki, 70m R no 
dzīv. ēkas, 

iebraucamā ceļa 
kreisajā pusē 

 4.66  

11. Parastā liepa Pie Pavāru mājām, 
Kuldīgas - 

Alsungas šosejas 
malā 

 4.33  

12. Parastā priede 200m Z no 
Dravnieku mājām, 

kalniņā mežā 

 4  

13. Parastā priede 200m Z no 
Dravnieku mājām, 

kalniņā mežā, 
tagad izcirsti 

krūmi, palikuši 
lielie koki. 

 3.11  

14. Parastais ozols Kažoki, 200m DA 
no mājām 

 4.3  

15. Parastais ozols Pinkas, 230m D no 
mājām, uz lauka 

 4.31  

16. Parastais ozols 100m no Vepru 
ezera Z gala, 

nogāzē, ceļmalā 2 
ozoli blakus 

 4.95  

17. Parastais ozols Kuikatas, 20m A 
pie dzīv. ēkas 

 4.81  

18. Parastā priede Pie  Bērzu mājas 
(uz bij. Kažoku 

zemes), iebraucamā 
ceļa labajā pusē, 

15m no ceļa, mežā  

 2.77  

19. Āra bērzs Pie Kuikatu ezera 
uz Z no Kuikata 

mājām 

 2.74  

20. Parastā priede Pie Irbes dīķa  4,80  

21. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā 

 7,80  
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

22. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā 

 7,20  

23. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā 

 7,oo  

24. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā 

 6,90  

25 Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā 

 4,90  

26 Parastais ozols Ēdoles pils parkā  4,60  

27 Parastais ozols Brīdagu ozols  5,50  

28 Parastais ozols Amolu ozols  5,20  

29 Parastais ozols Pie Virsaišu mājām  4,50  

30 Parastā liepa Ēdoles pils parkā  4,4  

31 Sudrabvītols Pie Tulniku mājām  4,7  

32 Sudrabvītols Pie Tulniku mājām  4,2  

33 Kadiķis Pie Tiltarāju mājām  1,5  

34 Paeglis Pie Dārznieku 
mājām 

 1,2  

Gudenieku pagasts 

1. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Kunkuļi dižkoks 8.08 20 

2. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Adzes kapi dižkoks 5.61 28 

3. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Kaibuti, 200m ~ S 
no mājām, birzē. 

dižkoks 5.94 25 

4. Purva bērzs (Betula 
pubescens Ehrh.) 

Alsungas - Apriķu 
ceļš. 250 m no 
Meirumiem uz 

Alsungas pusi. 60 
m Alsungas 

virzienā kreisajā 
pusē no Ludzinieku 

ceļa gala 

dižkoks 3.78 25 

5. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Adzes kapi potencialais 
dižkoks 

4.93 28 

Īvandes pagasts 

1. Baltegle, Eiropas  Pie Ābeļkroga 
250m uz A  2.96  

2. Parastais ozols Pie Lībniekiem 
150m uz D  7.91  

3. Parastais ozols No Lībniekiem uz 
DR  7.64  

4. Parastais ozols Naižu pļavās, uz 
DR no mājas  7.61  
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

pamatiem 

5. Parastais ozols Naižu pļavās uz 
DR no mājas 

pamatiem 

 6.2  

6. Parastā kļava No Ābeļkroga uz 
DA 250m  3.72  

7. Parastā liepa Bij. Allaži, 100m A 
no Sudrabkalniem  4.52  

8. Parastā liepa Burtnieki, 300m A 
no mājām, tīruma 

vidū 

 6.27  

9. Parastā liepa Kažoki, 6m ZRZ 
no dzīv. ēkas  4.52  

10. Parastā liepa Kažoki, 70m R no 
dzīv. ēkas, 

iebraucamā ceļa 
kreisajā pusē 

 4.66  

11. Parastā liepa Pie Pavāru mājām, 
Kuldīgas - 

Alsungas šosejas 
malā 

 4.33  

12. Parastā priede 200m Z no 
Dravnieku mājām, 

kalniņā mežā 

 4  

13. Parastā priede 200m Z no 
Dravnieku mājām, 

kalniņā mežā, 
tagad izcirsti 

krūmi, palikuši 
lielie koki. 

 3.11  

14. Parastais ozols Kažoki, 200m DA 
no mājām  4.3  

15. Parastais ozols Pinkas, 230m D no 
mājām, uz lauka  4.31  

16. Parastais ozols 100m no Vepru 
ezera Z gala, 

nogāzē, ceļmalā 2 
ozoli blakus 

 4.95  

17. Parastais ozols Kuikatas, 20m A 
pie dzīv. ēkas  4.81  

18. Parastā priede Pie  Bērzu mājas 
(uz bij. Kažoku 

zemes), iebraucamā 
ceļa labajā pusē, 

15m no ceļa, mežā  

 2.77  

19. Āra bērzs Pie Kuikatu ezera 
uz Z no Kuikata  2.74  
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

mājām 

20. Parastā priede Pie Irbes dīķa  4,80  

21. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā  7,80  

22. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā  7,20  

23. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā  7,oo  

24. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā  6,90  

25. Parastais ozols Postmuižas ceļa 
malā  4,90  

26. Parastais ozols Ēdoles pils parkā  4,60  

27. Parastais ozols Brīdagu ozols  5,50  

28. Parastais ozols Amolu ozols  5,20  

29. Parastais ozols Pie Virsaišu mājām  4,50  

30. Parastā liepa Ēdoles pils parkā  4,4  

31. Sudrabvītols Pie Tulniku mājām  4,7  

32. Sudrabvītols Pie Tulniku mājām  4,2  

33. Kadiķis Pie Tiltarāju mājām  1,5  

34. Paeglis Pie Dārznieku 
mājām  1,2  

Kabiles pagasts 

1. Liepa Meždzirnas dižkoks 4.4 32 

2. Liepa Meždzirnas dižkoks 5.45 32 

3. Priede Jaunzemji dižkoks 3.33 17.5 

4. Melnalksnis Mācītājmāja dižkoks 3.42 32.5 

5. Lapegle Mācītājmāja dižkoks 4.4 32 

6. Lapegle Mācītājmāja dižkoks 3.02 28 

7. Ažu dižozols Kabiles ciems dižkoks 6.74 15 

8. Baltalksnis Kalnansi dižkoks 1.6 21.5 



K U L D Ī G A S  N O V A D A  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  N O T E I K U M I  
 

  

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E                                    2 0 1 3  
142 

N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

9. Zirgkastaņa Kabilē pie parka dižkoks 2.15 25 

10. Papele Kabilē pie parka dižkoks 3.2 39 

11. Parastais osis Kabilē pie parka dižkoks 3.2 34 

12. Parastais baltais 
skabārdis 

Kabilē pie parka dižkoks 4.64 24 

13. Parastais baltais 
skabārdis 

Kabilē pie parka dižkoks 2.68 23.5 

14. Riekstkoks Kabilē pie parka dižkoks 1.25 28 

15. Baltais vītols Kabilē pie skolas dižkoks 5.58 10 

Kurmāles pagasts 

1. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Ozoli, 130m S no 
dzīv. mājas, tīruma 

vidū 

dižkoks 4.34 20 

2. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Zeltkalni, 60m NE 
no ēkām, dīķīša 

malā 

dižkoks 4.03 15 

Laidu pagasts 

1. Parastais osis 
(Fraxinus excelsior 

L.) 

Rudes parks, parka 
SW stūrī, dīķa 

(meteora krātera) N 
galā 

dižkoks 5.2 27 

2. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Snēpeles - 
Kazdangas ceļa 

85km pie bijušās 
apdzīvotās vietas 
Lejas, uz lauka. 

dižkoks 6.05 21 

3. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Ozols atrodas pie 
Nēlupju mājām uz 

lauka (300m no 
mājām). 

dižkoks 5.1 25 

4. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Laidu pag. pie 
bijušajām Pastaru 
mājām, kaimiņos 
Nēlupju mājas. 

dižkoks 6.5 26 

5. Parastā kļava (Acer 
platanoides L.) 

Rudes parks, 30m 
N no pils E gala. 

dižkoks 3 27 

6. Parastā kļava (Acer 
platanoides L.) 

Laidu pag. bijušajā 
apdzīvotajā vietā 

Ārze. 

dižkoks 3.6 24 

7. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Snēpeles - 
Kazdangas 12. 

kilometrā nogriežas 
ceļš uz Dedžu 

mājām, pagalmā 
atrodas liepa, 

kaimiņos mājas 

dižkoks 5.25 16 
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

Jaunbrēdiķi. 
8. Parastā liepa (Tilia 

cordata Mill.) 
Rudes parks, parka 

SW galā, pirms 
dīķa (meteora 

krātera) 

dižkoks 6.3 23 

9. Āra bērzs (Betula 
pendula Roth) 

Rudes parks, NW 
malā (dambis N-S 

virzienā), uz 
dambja 

dižkoks 2.56 26 

Padures pagasts 

1. Vecleju ozols   dižkoks 6.50  
2. Ozolkalnu ozols   dižkoks 6.10  
3. Raņķu ozols   dižkoks 5.60  
4. Sauliešu ozols   dižkoks 5.55  
5. Vecleju ozols   dižkoks 5.50  
6. Ozolnieku ozols   dižkoks 5.10  
7. Spuru ozols   dižkoks 5.00  
8. Atmiņu ozols  dižkoks 5.00  
9. Aucenieku liepa   dižkoks 8.80  

10. Vecleju liepa   dižkoks 5.30  
11. Josātu liepa   dižkoks 4.10  
12. Aploku vīksna   dižkoks 4.40  
13. Vēgu zirgkastaņa   dižkoks 4.10  
14. Rūmnieku pīlādzis   dižkoks 1.95  
15. Ozolnieku ozols   vietējās 

nozīmes 
potenciāls 
dižkoks 

4.90  

16. Spuru ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.65  

17. Ozolnieku ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.60  

18 Konrādu ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.56  

19. Konrādu ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.55  

20. Ozolkalnu ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.50  

21. Ozolkalnu ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.50  

22. Konrādu ozols  vietējās 
nozīmes 

4.40  
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

potenciāls 
dižkoks 

23. Dīķleju ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.30  

24. Leju ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.15  

25. Spuru ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.15  

26. Leju ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.10  

27. Ozolkalnu ozols  vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.10  

28. Atmiņu ozols   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

4.00  

29. Leju vīksna   vietējās 
nozīmes 

potenciāls 
dižkoks 

3.80  

Pelču pagasts 

1. Ozols Pie “Upatu” mājām  dižkoks 8.1 16 
2. Ozols Pie “Smaidām”  6.09  
3. Pelču ozols Pelču parkā  5.1 25 
4. Dižskabārdis Pelču parkā  5.1 30 
5. Kļava Pie 

“Kalnzemniekiem” 
 6.09  

6. Liepa Pie “Ģeriem”  4.3 19 

Rendas pagasts 

1. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Abavas labais 
krasts, 150m no 
Strēļu mājām. 

dižkoks 8.27 16 

2. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Abriņas, 130m S 
no mājām, 

mežmalā, 1 km no 
Sluju ezera. 

dižkoks 6.13 26 

3. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Brasliņi, 40m W no 
mājām, uz lauka 

dižkoks 5.9 25 

4. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Ezeri, Mežmuiža, 
Rendas 

mežniecība, 200m 
N no centra, ezera 

krastā, ceļmalā 

dižkoks 5.75 26 
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

(starp ceļu un 
lauku) 

5. Parastā kļava (Acer 
platanoides L.) 

20m uz NW no 
Brasliņu mājām. 

dižkoks 4.05 26 

6. Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

Renda, ceļš 
Kuldīga-Renda, 

iepretī Mazrendas 
ceļagalam, ap 

200m S no šosejas, 
tīrumā 

dižkoks 3.17 10 

7. Vīksna (Ulmus laevis 
Pall.) 

Slujas, W no 
mājas, pļavā 

dižkoks 5.96 26 

8. Zviedrijas kadiķis 
(Juniperus communis 

var. suecica) 

Muižgaļi, 140m S 
no mājām, uz lauka 

dižkoks 1.4 8 

Rumbas pagasts 

1. Eiropas lapegle 
(Larix decidua Mill) 

Upesosti. dižkoks 3.2 28 

2. Parastais osis 
(Fraxinus excelsior 

L.) 

Birznieki, 40m N 
no kūts, ceļmalā 

dižkoks 4.06 21 

3. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Sipji dižkoks 6.4 25.7 

4. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Sipji dižkoks 6.8 23.5 

5. Parastais 
ozols(Quercus robur 

L.) 

Sipji dižkoks 7.7 22.5 

6. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Upesosti, 250m gar 
Režpi uz augšu 
Režupes labajā 

nogāzē 

dižkoks 5 28 

7. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Cīruļi dižkoks 6.47 23 

8. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Cīruļi dižkoks 5.02 18 

9. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Cīruļi dižkoks 4.69 23 

10. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Cīruļi dižkoks 4.2 20 

11. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Blakas dižkoks 7.5 1 

12. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Iesalnieki, 80m N 
no dzīv. ēkas, uz 

lauka 

dižkoks 7.84 14 

13. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Sēlieši dižkoks 5.4 21 

14. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Jāņkalni (tagad 
Krasti), 55m no 
J.Sproģa jaunās 
mājas pa labo 
Ventas krastu 

lejteces virzienā, 
nogāzes augšējā 

dižkoks 6.4 22 
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

trešdaļā 
15. Parastais ozols 

(Quercus robur L.) 
Jāņkalni (tagad 
Krasti), 67m no 
J.Sproģa jaunās 
mājas, lejteces 

virzienā, nogāzes 
krantī 

dižkoks 5.2 23 

16. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Jāņkalni (tagad 
Krasti), Ventas 

krasta kraujā, 20m 
W no J.Sproģa 
jaunās mājas 

dižkoks 6.4 19 

17. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Valdupes 
(Riežupes 

liegums), aiz 
dzīv.ēkas, Ventas 

labā krasta nogāzes 
augšējā daļā 

dižkoks 5.8 24 

18. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Skujenieki, 100m E 
no mājām, ceļmalā 

(Skuteļu piedres 
virzienā) 

dižkoks 5.35 21.5 

19. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

300m uz Z no 
Korļu mājām. 

dižkoks 6.2 22 

20. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

200m uz E no 
Vilkaču mājām. 

dižkoks 5.17 32 

21. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Sēlieši dižkoks 6.14 19 

22. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Upesosti, gravas 
krantī 

dižkoks 4.4 26 

23. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Birznieki, 8m S no 
dzīvojamās ēkas 

dižkoks 3.95 22.5 

24. Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

Skutuļi, 700m E no 
Skujeniekiem, 

Skutuļu laukmales 
N galā, laucē 

dižkoks 3.5 24.5 

25. Vīksna (Ulmus laevis 
Pall.) 

250m uz W no 
Sipju mājām. 

dižkoks 4.96 20 

Snēpeles pagasts 

1. Parastais skābardis 
(Carpinus betulus L. ) 

Snēpeles parks, pie 
pils NE stūra 

dižkoks 1.95 18 

2. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Snēpele - Turlava 
autoceļa malā, 4km 

no Snēpeles ceļa 
kreisajā pusē ir 

liepu aleja. 

dižkoks 4.88 27 

Turlavas pagasts 

1. Meža ābele (Malus 
sylvestris (L.) Mill.) 

Ciemgaļi dižkoks 3.22 9 

2. Meža ābele(Malus 
sylvestris (L.) Mill.) 

Ciemgaļi. Tīrumā, 
veca augļu dārza 

malā, S no drupām 
(E no ābeles jaunā 

dižkoks 3.41 13 
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N.p.k. Sugas nosaukums Atrašanās vietas 
adrese Kategorija 

Koka 
apkārtmērs (m) 
1,3 m augstumā 

Augstums 
(m) 

māja). 30m E no 
drupām virzienā uz 
kalna galā esošām 
jaunajām mājām, 

no Ciemgaļu 
drupām uz S 

3. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Jamaiķu sv. Pētera 
baznīca 

dižkoks 6 19 

4. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Induļi, Māras parks dižkoks 5.25 26 

5. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Induļi, Māras parks dižkoks 3.57 27 

6. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Māras kapi dižkoks 4.79 28 

7. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Lielozoli, 40m S no 
bij. dzīv. ēkas 
(tagad drupas), 

starp augļu dārzu 
un tīrumu 

dižkoks 4.93 25 

8. Parastais skābardis 
(Carpinus betulus L. ) 

Jamaiķu parks dižkoks 2.47 24 

9. Parastā goba (Ulmus 
glabra Huds.) 

Elku birzs, ceļa 
Aizpute - Kuldīga 
labajā pusē, pirms 
Turlavas, birzs S 

galā 

dižkoks 3.68 15 

10. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Māras kapi dižkoks 5.15 20 

11. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Māras kapi dižkoks 5 25 

12. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Elku birzs, ceļa 
Aizpute - Kuldīga 
labajā pusē, pirms 

Turlavas 

dižkoks 4.04 17 

Vārmes pagasts 

1. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Liepas. Vārmes 
mācitājmāja 

dižkoks 5.02 22 

2. Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

Ēdas, Ēdas upes 
kreisā krasta krantī, 
lejpus tilta, 60m N 

no 2-stāvu 
dzīvojamās ēkas 

dižkoks 6.5 17.5 

3. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Vārmes parks, NE 
stūrī, augļu dārza 

malā 

dižkoks 4.8 29 

4. Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

Vecvārme, starp 
Strupaušiem un 
Baltiņiem, dārza 

malā 

dižkoks 4.68 24 
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Pielikums Nr. 11 
 

Kuldīgas novada ūdensapgādes urbumu saraksts un to raksturojums 

 

Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Ēdoles pagasts, atpūtas komplekss ar 
pirti "Leismači" 21763 6319734 359254 61 2006 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ciems Ēdole 4571 6322157 359535 40 1976 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ciems Ēdole 4674 6322307 359542 63 1989 nav zināms 
Ēdoles pagasts, dzīvojamais komplekss 
"Apšukalns" 4609 6322923 358340 90 1981 nav zināms 

Ēdoles pagasts, Ēdoles 8-gadīgā skola 4292 6321889 359176 85 1965 nav zināms 

Ēdoles pagasts, Ēdoles aptieka 4294 6321575 359732 55 1939 nav zināms 

Ēdoles pagasts, Ēdoles centrs 4422 6321930 360360 80 1969 nav zināms 
Ēdoles pagasts, Ēdoles centrs, 
mehāniskās darbnīcas 4421 6321742 359455 80 1967 nav zināms 

Ēdoles pagasts, Ēdoles pansionāts 4291 6321661 360230 85 1966 nav zināms 

Ēdoles pagasts, Ēdoles radioreleja stacija 4293 6322927 360054 90 1966 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ferma "Bāliņi" 4419 6323535 359596 85 1970 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ferma "Ezeri" 4423 6321169 359232 70 1969 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ferma "Lazdas" 4420 6325039 362485 95 1967 nav zināms 

Ēdoles pagasts, ferma "Matras" 4418 6323400 358040 80 1969 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Anniņi" 4729 6322009 358348 85 1992 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Ezernieki" 4747 6316816 360117 62 1994 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Liepicas" 4417 6325501 355165 80 1969 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Medulāji" 14208 6324904 362483 60 1969 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Sluki" 4503 6326886 359643 110 1972 nav zināms 

Ēdoles pagasts, mājas "Stumbri" 4746 6321934 360355 61 1994 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Ciemiņi" 25747 6323208 361186 58 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Ezerkrasti" 25748 6322754 358659 78 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Jaunģildes" 25783 6325761 356009 65 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Kalnzvīņas" 25460 6322942 361182 61 2007 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Pretiči" 25254 6322573 360680 55 2007 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Stūres" 24718 6324405 361380 76 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, p/s "Vidzemnieki" 25625 6321156 360092 67 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, radioelektriskā stacija 4650 6322935 360053 100 1987 nav zināms 

Ēdoles pagasts, siamniecība "Rūmnieki" 25713 6322682 361027 47.5 2008 nav zināms 



K U L D Ī G A S  N O V A D A  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  N O T E I K U M I  
 

  

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E                                    2 0 1 3  
149 

Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Ēdoles pagasts, z/s "Mežbrūveri" 21472 6322456 363773 62 2006 nav zināms 

Ēdoles pagasts, z/s "Mežoki" 25623 6321572 356328 110 2008 nav zināms 

Ēdoles pagasts, z/s "Mucenieki" 25746 6322910 358748 71 2008 nav zināms 

Gudenieku pagasts, "Ēdole 70" 14679 6311721 355829 90 1968 nav zināms 
Gudenieku pagasts, ap 300 m uz 
ziemeļiem no Gudeniekiem  (kreisajās 
pusē ceļam Alsunga - Gudenieki) 

4311 6307285 353886 27.9 1955 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ciems Basi, 8-gadīgā 
skola 4315 6309234 359598 140 1965 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ciems Basi, mājas 
"Kalnmeņģi" 7840 6306438 358325 40 2001 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ciems Basi, 
mehāniskās darbnīcas  4511 6306388 359450 170 1973 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ciems Gudenieki 4437 6307473 354107 110 1968 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ciems Gudenieki 4664 6307524 354100 120 1988 nav zināms 
Gudenieku pagasts, ciems Gudenieki, 8-
gadīgā skola 4438 6306085 353459 45 1967 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ferma "Dižstrūjas" 4510 6304300 354241 110 1973 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ferma "Dzirkaļi" 4316 6307200 357638 136 1965 nav zināms 
Gudenieku pagasts, ferma 
"Lejassvelmes" 4443 6307920 355425 120 1968 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ferma "Maurucas" 
(Krāces) 4512 6305441 360086 150 1973 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ferma "Sedliņi" 4717 6306716 354484 36 1991 nav zināms 

Gudenieku pagasts, ferma "Seņki" 4605 6309090 355474 110 1981 nav zināms 
Gudenieku pagasts, ferma "Ziemeļi - 
Brīvnieki" 4509 6308435 359425 155 1973 nav zināms 

Gudenieku pagasts, Gudenieku krejotava 4436 6307013 354076 110 1968 nav zināms 

Gudenieku pagasts, krejotava "Birži" 4312 6308784 360475 150.5 1960 nav zināms 

Gudenieku pagasts, mājas "Gaidas" 4553 6306349 359422 26 1975 nav zināms 

Gudenieku pagasts, mājas "Vītoli" 4433 6311158 356426 75 1968 nav zināms 

Gudenieku pagasts, mājas "Zīlnieki" 4314 6304899 349845 50 1964 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Dravenieki" 25277 6308808 355776 58 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Ģēģeri" 25170 6311743 356328 52 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Ķemeri" 25428 6304813 359563 26 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Lancenieki" 25401 6305739 358879 45 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Mauricas" 25495 6305189 360224 43 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, p/s "Upenieki" 25253 6311070 356252 52 2007 nav zināms 
Gudenieku pagasts, saimniecība 
"Akmeņkalni" 25510 6308464 359221 122 2007 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Gudenieku pagasts, saimniecība 
"Dārznieki" 25570 6310604 356447 49 2008 nav zināms 

Gudenieku pagasts, saimniecība 
"Eglenieki" 25415 6307540 360160 46 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, saimniecība "Ezeri" 21681 6311879 356746 60 2006 nav zināms 
Gudenieku pagasts, saimniecība 
"Pļaviņas" 25651 6309012 361210 37 2008 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Āboli" 25496 6306114 359479 57 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Āboliņi" 25666 6306267 360251 56 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Bērziņi" 8839 6308770 357380 62 2003 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Dzilnas" 25907 6311074 357668 50 2008 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Klāvi", "Seņķi" 25667 6308566 355052 46 2007 nav zināms 

Gudenieku pagasts, z/s "Lejasmegņi" 25939 6309112 361294 30 2008 nav zināms 
Gudenieku pagasts, z/s "Upmaļi", 
"Bunti" 26032 6305951 358648 44 2009 nav zināms 

Īvandes pagasts, "Aizupes-1" 8938 6320200 365800 70 2003 nav zināms 

Īvandes pagasts, "Ēdole 17" 14690 6320428 365108 70 1969 nav zināms 

Īvandes pagasts, ciems Īvande, centrs 4425 6315920 364270 110 1970 nav zināms 

Īvandes pagasts, ferma "Dauģi" 4303 6313685 363245 100 1966 nav zināms 

Īvandes pagasts, ferma "Kārkliņi" 4301 6318472 365814 100 1966 nav zināms 

Īvandes pagasts, ferma "Mazīvandes" 4304 6320749 364943 100 1966 nav zināms 

Īvandes pagasts, ferma "Ošenieki" 4505 6319866 363875 100 1973 nav zināms 

Īvandes pagasts, mājas "Mednieki" 4765 6312521 361540 41 1996 nav zināms 

Īvandes pagasts, mājas "Pilskalni" 4749 6312626 360518 46 1994 nav zināms 

Īvandes pagasts, mājas "Upītes" 4434 6314435 365601 90 1970 nav zināms 

Īvandes pagasts, mājas "Zāģeri" 4730 6314516 367166 56 1992 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Kalnenieki" 25255 6312525 362225 50 2007 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Lejasjocēni" 25461 6316017 370115 58 2007 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Mežbrūveri" 25365 6317676 363779 73 2007 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Pīlādži" 25509 6310971 364052 58 2007 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Rogas" 25459 6314050 364342 55 2007 nav zināms 

Īvandes pagasts, z/s "Zemzari" 25217 6318639 364385 55 2007 nav zināms 
Īvandes pagasts, zemes īpašums 
"Mednieki" (kad. Nr. 6254 004 0004) 14807 6312521 361545 75 2010 nav zināms 

Kabiles pagasts, "Sanītes" 8657 6314200 402025 78 2002 nav zināms 

Kabiles pagasts, atpūtas bāze "Leiši" 4654 6316747 393822 140 1988 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Kabiles pagasts, ciems Kabile 4564 6312811 402732 100 1975 nav zināms 
Kabiles pagasts, ciems Kabile, zemes 
īpašums "Māras" 21303 6312823 402757 96 2005 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Beltes" 4347 6315050 403030 80 1965 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Beltes" 9045 6315057 403030 130 1966 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Dudeņi" 4356 6311451 399246 125 1966 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Eģenieki" 4524 6311261 400735 210 1973 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Gildāti" 9301 6308249 404105 192 1967 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Jaunā kūts" 4828 6313877 403206 153 1955 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Jaunpedznieki" 9022 6311844 403885 100 1964 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Krāni" 4598 6314395 402880 220 1979 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Krāni" 9293 6314263 402602 195 1969 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Krūziņas" 9420 6316635 405437 180 1972 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Kvinti" 4461 6313239 398071 100 1967 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Platbirze" 4695 6312064 404068 110 1990 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Platbirze" 4696 6312080 404064 65 1990 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Rozēni" 4543 6312945 400857 220 1974 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Rozītes" 9029 6312944 400684 80 1965 nav zināms 

Kabiles pagasts, ferma "Rupji" 3957 6313543 397043 200 1968 nav zināms 
Kabiles pagasts, Kabiles mehāniskās 
darbnīcas 9021 6312903 402402 75 1956 nav zināms 

Kabiles pagasts, Kabiles vidusskola 4589 6313761 402360 220 1977 nav zināms 

Kabiles pagasts, Kabiles vidusskola 9294 6313760 402350 63 1966 nav zināms 

Kabiles pagasts, krejotava 9027 6313309 402626 240 1965 nav zināms 

Kabiles pagasts, mājas "Klauvas" 9028 6310177 402238 150.5 1954 nav zināms 

Kabiles pagasts, mājas "Meždzirnas" 4636 6316433 397029 60 1985 nav zināms 

Kabiles pagasts, p/s "Jaukumi" 21948 6314299 404511 70 2007 nav zināms 

Kabiles pagasts, p/s "Kalnāres" 25477 6312050 402280 98 2007 nav zināms 

Kabiles pagasts, p/s "Kapenieki" 24703 6311894 402141 72 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, p/s "Riesti" 25800 6311585 402100 84 2008 nav zināms 
Kabiles pagasts, saimniecība "Briedumi 
2" 25921 6309822 402111 40 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, saimniecība "Dūdiņas" 25797 6311353 399915 74 2008 nav zināms 
Kabiles pagasts, saimniecība "Jaunā 
muiža", mājas "Mācītājmāja" 24657 6312085 399547 75 2007 nav zināms 
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Kabiles pagasts, saimniecība "Lēpes" 14651 6311987 402550 95 2009 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Ataugas" 25179 6308041 404124 86 2007 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Bīčas", "Muižarāji" 24538 6313155 400780 53 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Dūmiņi", "Namiķi" 25795 6312762 395673 51 2007 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Dzeguzes" 25590 6309748 402612 42 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Krasti" 25754 6316792 405508 34 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Lati" 25821 6315944 405965 60 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Mestri", "Alejas" 25801 6313054 401840 59 2007 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Nogales" 8890 6315890 406310 70 2003 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Palejas" 25694 6312722 401580 42 2008 nav zināms 

Kabiles pagasts, z/s "Strēlnieki" 25136 6313158 404185 78 2007 nav zināms 

Kuldīga (bijusī Gvardes iela 23) 2845 6314909 376680 129 1958 likvidēts6 
Kuldīga (Ūdensvada un kanalizācijas 
saimniecības pārvalde) 4651 6317655 376800 80 1987 nav zināms 

Kuldīga, Graudu iela 5 ("Turība") 2848 6314665 377464 77.4 1961 neizmanto 

Kuldīga, "Vijolīšu grava" 22660 6315747 378032 35 1989 nav zināms 

Kuldīga, Aizputes iela (slimnīca) 2866 6314978 375722 144 1991 nav zināms 

Kuldīga, Apšu iela 28  4739 6316168 377966 30 1994 nav zināms 

Kuldīga, Dzirnavu iela 18 (bijusī "Māra") 2841 6315260 376394 71.2 1953 aiztamponēts5 
Kuldīga, Ēdoles iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 2832 6316069 375229 140 1973 nav zināms 

Kuldīga, Ēdoles iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 2836 6316165 375176 270 1977 nav zināms 

Kuldīga, Ēdoles iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 2837 6316371 375220 270 1977 nav zināms 

Kuldīga, Ēdoles iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 2869 6316144 375165 165 1992 nav zināms 

Kuldīga, Ēdoles iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 4738 6316386 375219 200 1993 nav zināms 

Kuldīga, Ēdoles iela 56 (SIA "Celtne") 2859 6315867 373957 120 1967 nav zināms 
Kuldīga, Graudu iela (Kuldīgas maizes 
ceptuve) 2847 6313565 378432 77.7 1961 likvidēts6 

Kuldīga, Graudu iela (Kuldīgas maizes 
ceptuve) 2861 6313565 378423 120 1978 nav zināms 

Kuldīga, Graudu iela (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 4768 6314243 377600 175 1996 nav zināms 

Kuldīga, Graudu iela 1A, zemes kadastra 
Nr.6201 026 0046  (SIA "Kuldīgas 
RPB")  

2862 6314562 377183 120 1981 nav zināms 

Kuldīga, invalīdu māja "Laukmāja" 2852 6313743 377918 59 1962 likvidēts7 
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Kuldīga, Kaļķu iela 18 (SIA "Mobil A") 2840 6316171 376589 85.5 1952 jātamponē4 

Kuldīga, Kaļķu iela 18 (SIA "Mobil A") 2860 6316311 376530 190 1972 nav zināms 
Kuldīga, Liepājas iela (bijusī Ļeņina iela 
60a) 2846 6315644 375882 102 1959 likvidēts6 

Kuldīga, Liepājas iela 15 (Ūdensvada un 
kanalizācija saimniecības pārvalde) 2835 6315158 377218 167.1 1957 likvidēts2 

Kuldīga, Liepājas iela 15 (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde)  2834 6315750 376419 150.6 1956 aiztamponēts2 

Kuldīga, mākslīgā apsēklošanas stacija 2854 6317787 375354 92 1963 nav zināms 
Kuldīga, Meistaru iela 1 (SIA "Kurzemes 
finieris") 25111 6317226 375061 140 2007 darbojošs 

Kuldīga, Mucenieku iela 9 (A/S 
"Kurzemes piens") 2839 6315605 376310 81 1948 likvidēts3 

Kuldīga, Mucenieku iela 9 (A/S 
"Kurzemes piens") 2851 6315599 376298 156 1961 nav zināms 

Kuldīga, Piltenes iela (bijusī Gagarina 
iela) 2838 6316392 375714 136 1969 likvidēts3 

Kuldīga, Planīcas iela 57 2857 6315550 374704 53 1965 nav zināms 

Kuldīga, Planīcas iela 67 (urb.Nr.1) 21475 6315526 374417 35 2005 nav zināms 

Kuldīga, Planīcas iela 67 (urb.Nr.2) 21476 6315535 374400 40 2005 nav zināms 
Kuldīga, Planīcas iela 75 (zemes gabals 
ar kad. Nr.6201 012 0003) 11878 6315538 373647 78 1992 nav zināms 

Kuldīga, Stendes - Vidus ielas 2863 6316142 377642 140 1982 aiztamponēts5 

Kuldīga, Stendes iela 12 7264 6315861 377747 34 1993 nav zināms 
Kuldīga, Stendes iela 12 (SIA 
"Galdnieks") 2842 6315766 377734 75.5 1956 nav zināms 

Kuldīga, Stendes iela 23 ("Turība") 2853 6316010 377645 97 1962 nav zināms 

Kuldīga, Šķērsu iela 7265 6316342 377845 30 1990 nav zināms 
Kuldīga, Tehnikas iela 2 (SIA 
"Agroserviss") 2849 6316871 376225 80 1961 nav zināms 

Kuldīga, Tehnikas iela 2 (SIA 
"Agroserviss") 2864 6316881 376196 130 1982 nav zināms 

Kuldīga, Ventspils šoseja 103 (SIA 
"Skaida") 2855 6316894 375467 88 1963 jātamponē4 

Kuldīga, Ventspils šoseja 103 (SIA 
"Skaida") 2867 6316905 375446 30 1992 jātamponē4 

Kuldīga, Ventspils šoseja 103 (SIA 
"Skaida") 2868 6316907 375442 30 1992 jātamponē4 

Kuldīga, Vienības iela 31a  4752 6315467 378080 34 1994 nav zināms 

Kuldīga, zemes īpašums "Pilenieki" 3956 6317214 376839 58 1964 nav zināms 
Kuldīga, Zinātnes iela 1 (Ūdensvada un 
kanalizācijas saimniecības pārvalde) 2833 6316372 375240 138.5 1973 nav zināms 

Kurmāles pagasts (bijusī karabāze 
"Tarāns") 2843 6312901 373780 169.5 1957 nav zināms 

Kurmāles pagasts,  z/s "Kalniņi" 6360 6312822 374292 50 1998 nav zināms 
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Kurmāles pagasts, 3 km uz D no 
Kuldīgas (bijusī karabāze "Tarāns") 4576 6312761 374084 350 1976 nav zināms 

Kurmāles pagasts, 3 km uz D no 
Kuldīgas (bijusī karabāze "Tarāns") 4577 6312807 373956 250 1976 nav zināms 

Kurmāles pagasts, augļu dārzniecība 
"Baužas" 4320 6307310 367325 112.6 1956 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ciems Kurmale 4432 6314349 372429 150 1970 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ciems Taurkalni 4507 6313822 375001 160 1973 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ciems Vilgāle 4538 6306511 367324 220 1973 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ferma "Grantskalni" 4322 6304694 368639 70.8 1964 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ferma "Laucenieki" 4430 6316060 371888 130 1969 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ferma "Muižarāji" 4307 6310247 371991 170 1965 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ferma "Pūces" 4306 6308988 365109 169.9 1962 nav zināms 
Kurmāles pagasts, ferma "Pūces" 
(Jaunzemji) 4313 6309035 365245 51.5 1954 nav zināms 

Kurmāles pagasts, ferma "Vilgale" 
(Vecvilgale) 4321 6304528 366614 190 1964 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Bebru sētas" 21304 6308711 373366 105 2005 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Eņģeļkrogs" 4445 6306693 370955 215 1970 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Jaunsīļi" 7681 6312565 371949 78 1999 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Pļavnieki" 21269 6306382 370560 104 2005 nav zināms 
Kurmāles pagasts, mājas "Rulāti" 
(Libiņi) 4622 6308193 367572 55 1983 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Saldenieki" 4319 6306507 367425 95 1960 nav zināms 

Kurmāles pagasts, mājas "Sīļi" 4621 6312737 371916 75 1983 nav zināms 
Kurmāles pagasts, nekustamais īpašums 
"Alejas" (zemes kad. Nr.6260 004 0110) 14743 6312385 367672 58 2010 nav zināms 

Kurmāles pagasts, p/s "Avenes" 25429 6312278 368612 73 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, p/s "Kaķpēdiņas" 25784 6304242 366873 65 2008 nav zināms 

Kurmāles pagasts, p/s "Mežmalas" 25483 6312641 367972 76 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, p/s "Viduslauki" 25449 6315412 371749 62.5 2007 nav zināms 
Kurmāles pagasts, Planicas 8-gadīgā 
skola 4606 6304862 368505 220 1980 nav zināms 

Kurmāles pagasts, Priedaine 2865 6315255 373431 170 1982 nav zināms 

Kurmāles pagasts, Priedaine 4537 6315252 373430 150 1974 nav zināms 

Kurmāles pagasts, Priedaine 4691 6315250 373431 277 1990 nav zināms 
Kurmāles pagasts, saimniecība 
"Priednieki" 25905 6316595 370741 59 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, z/s "Kārkliņi" 25489 6309340 370400 127 2007 nav zināms 



K U L D Ī G A S  N O V A D A  T E R I T O R I J A S  I Z M A N T O Š A N A S  U N  A P B Ū V E S  N O T E I K U M I  
 

  

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E                                    2 0 1 3  
155 

Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Kurmāles pagasts, z/s "Lazdas" 25276 6311731 367291 65 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, z/s "Ratnieki" 25482 6312537 367739 71 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, z/s "Rūši" 25485 6310920 364752 52 2007 nav zināms 

Kurmāles pagasts, z/s "Silgaiķi" 21402 6307353 370860 130 2005 nav zināms 
Kurmāles pagasts, zemes īpašums "Meža 
kapi" 14475 6314255 374190 56 2009 nav zināms 

Laidu pagasts, ciems Laidi 13112 6291433 370549 120 1968 nav zināms 
Laidu pagasts, ciems Laidi, ferma 
"Aizveri" 3869 6291183 369449 100 1970 nav zināms 

Laidu pagasts, ciems Sermīte 3871 6289378 364470 90 1970 nav zināms 

Laidu pagasts, ciems Sermīte 4032 6289384 364482 145 1978 nav zināms 

Laidu pagasts, ciems Valtaiķi 4152 6285980 365833 160 1987 nav zināms 

Laidu pagasts, ciems Vanga 3879 6295626 362637 65 1971 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Ageri" 3868 6289718 369143 90 1969 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Atmatas" 3962 6292163 363814 81 1975 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Baloži" 3858 6286914 364410 110 1970 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Baloži" 3995 6286920 364413 110 1976 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Brūveri" 4067 6288676 371465 110 1982 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Laucinieki" 3874 6288891 365281 80 1968 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Lielneri" 4148 6291463 371398 116 1988 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Pumpuri" 3633 6291945 369570 70 1966 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Rūdes" 3873 6291690 365430 75 1968 nav zināms 

Laidu pagasts, ferma "Veldzes" 4091 6292336 370982 103 1984 nav zināms 

Laidu pagasts, krejotava 3870 6291312 370291 119 1960 nav zināms 

Laidu pagasts, mājas "Saktas" 21206 6284790 365989 47 2004 nav zināms 

Laidu pagasts, p/s "Aizupji" 25546 6289307 370979 59 2007 nav zināms 

Laidu pagasts, p/s "Dravnieki" 25838 6294334 363704 105 2008 nav zināms 

Laidu pagasts, p/s "Līdumnieki" 25102 6292531 369870 67 2007 nav zināms 

Laidu pagasts, p/s "Priednieki" 25101 6287960 364649 80 2007 nav zināms 

Laidu pagasts, p/s "Zemturi" 25432 6294125 365812 65 2007 nav zināms 

Laidu pagasts, sviesta cehs "Valtaiķi" 3615 6285956 365497 57 1960 nav zināms 

Laidu pagasts, z/s "Bandzēni" 21668 6288881 366096 75 2006 nav zināms 

Laidu pagasts, z/s "Kļaviņas" 25215 6287716 364481 72 2007 nav zināms 

Laidu pagasts, z/s "Noras" 14684 6293816 363806 93 2010 nav zināms 
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Padures pagasts, atpūtas bāze "Nabas" 
(ezera krastā) 4596 6327920 367569 70 1979 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Deksne 4628 6319059 371841 90 1984 nav zināms 
Padures pagasts, ciems Deksne, Deksnes 
iela 9, zemes īpašums "Gobas" ar kad. 
Nr.6272 010 0116 

21450 6319080 372417 75 2005 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Deksne, zemes 
īpašums "Lāses" ar kadastra Nr.6272 010 
0156 

11854 6319059 371857 85 2012 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Lizes 4427 6320795 371504 100 1965 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Padupe 4552 6321264 373926 36 1975 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Padure 4428 6321473 372947 90 1972 nav zināms 
Padures pagasts, ciems Padure (5 km uz 
Z no Kuldīgas) 4297 6321405 373396 71 1941 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Padure 
(keramikas cehs) 4429 6319871 374781 63 1972 nav zināms 

Padures pagasts, ciems Vēgas, 
saimniecība "Vecstrēļi" 14541 6323965 371072 88 2009 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Dzilnas" 4302 6318096 373304 60 1961 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Ķimale" 4298 6322238 369759 43 1964 nav zināms 
Padures pagasts, ferma "Ķimale" (8 km 
no Kuldīgas ceļā uz Ventspili) 4296 6322190 369294 63.3 1955 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Ķirši" 4551 6323135 371888 70 1975 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Lizesmuiža" 4610 6320630 371096 90 1981 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Nabas" 4415 6327812 368467 50 1970 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Skolas kalni" 4644 6318507 375589 135 1986 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Uši" 4426 6322116 374562 80 1971 nav zināms 

Padures pagasts, ferma "Vegas" 4470 6324304 370617 80 1970 nav zināms 
Padures pagasts, izmēģinājumu stacija 
"Lejaskurzeme", ferma "Apšenieki" 4295 6318171 371231 75 1966 nav zināms 

Padures pagasts, kopmītnes "Vesa skola" 4351 6321179 374676 62.3 1961 nav zināms 

Padures pagasts, "Vilkmiglas" 7650 6317127 368960 43 1999 nav zināms 

Padures pagasts, mājas "Kaņepjvērpji" 7774 6324997 367666 91 2000 nav zināms 

Padures pagasts, mājas "Silmaņi" 4743 6316278 374706 25 1994 nav zināms 

Padures pagasts, mājas "Ventiņi" 4751 6324727 369176 46 1994 nav zināms 
Padures pagasts, mednieku māja 
"Struņķu krogs" 4688 6326193 367338 60 1990 nav zināms 

Padures pagasts, noliktavas "Mūrnieki" 4585 6320270 372627 75 1977 nav zināms 

Padures pagasts, p/s "Robalti" 25393 6320121 371680 55.5 2007 nav zināms 

Padures pagasts, saimniecība "Mežarāji" 4728 6320405 371628 75 1991 nav zināms 
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Padures pagasts, z/s "Aucenieki" 8884 6318890 367670 55 2003 nav zināms 

Padures pagasts, z/s "Birzgaļi" 26006 6318206 368555 53 2009 nav zināms 

Padures pagasts, z/s "Mežmadaras" 21659 6316175 373617 51 2006 nav zināms 

Pelču pagasts, asfaltbetona rūpnīca 4693 6308995 374389 75 1990 nav zināms 
Pelču pagasts, asfaltbetona rūpnīca 
Sprinčupe 4615 6308966 374367 210 1983 nav zināms 

Pelču pagasts, ciems Pelči 4506 6310272 376076 150 1971 nav zināms 

Pelču pagasts, ciems Pelči 4614 6310292 376077 190 1982 nav zināms 

Pelču pagasts, ferma "Aņas" 4439 6309353 375163 160 1969 nav zināms 

Pelču pagasts, ferma "Bikšas" 4352 6312339 379162 115 1963 nav zināms 

Pelču pagasts, ferma "Dzeiši" 4464 6308526 380860 110 1968 nav zināms 

Pelču pagasts, ferma "Pūces" 4508 6310227 377257 130 1974 nav zināms 

Pelču pagasts, ferma "Vidus dzeiši" 4353 6308210 380555 111.8 1955 nav zināms 

Pelču pagasts, ķieģeļu rūpnīca "Kaltiķi" 4348 6311258 379190 118 1959 nav zināms 

Pelču pagasts, mājas "Krodzenieki" 4463 6310555 379173 103 1968 nav zināms 

Pelču pagasts, mājas "Ozoliņi" 4716 6312076 376245 102 1991 nav zināms 

Pelču pagasts, p/s "Kazvalki" 25875 6305285 379114 68 2008 nav zināms 

Pelču pagasts, p/s "Salmgrieži" 24704 6312711 378844 50 2007 nav zināms 

Pelču pagasts, Pelču 8-gadīgā skola 4305 6309987 376174 180 1965 nav zināms 
Pelču pagasts, Pelču radio un TV staciju 
vadības centrs 13515 6311962 378997 75 1956 nav zināms 

Pelču pagasts, pie mājām "Lēji" 4527 6311425 376017 140 1972 nav zināms 

Pelču pagasts, z/s "Ozolnieki" 25043 6310578 377283 59 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, "Pastnieki" 8711 6323350 391150 34 2002 nav zināms 

Rendas pagasts, ciems Ezeri, mežniecība 4521 6332435 395428 70 1973 nav zināms 

Rendas pagasts, ciems Ozoli 8646 6323440 386230 72 2001 nav zināms 

Rendas pagasts, ciems Renda 4342 6326062 396214 85 1965 nav zināms 

Rendas pagasts, cūku ferma "Daile" 4344 6326154 393628 79.3 1963 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Cepļi" 10027 6319096 386532 65 1992 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Cīruļi" 4653 6328984 397401 100 1987 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Jaunmeži" 4522 6319109 386543 115 1972 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Mazrenda" 4607 6325545 393586 80 1979 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Paipalas" 4457 6322760 390530 110 1968 nav zināms 

Rendas pagasts, ferma "Rūši" 4341 6327241 397097 50 1964 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Rendas pagasts, ferma "Ziediņi" 4456 6326226 396963 90 1968 nav zināms 

Rendas pagasts, kūdras cehs "Ozoli" 2856 6323453 386234 70 1964 nav zināms 

Rendas pagasts, mājas "Līči" 25531 6323821 390832 40 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, mājas "Sakari" 4748 6321127 388992 45 1994 nav zināms 

Rendas pagasts, mājas "Sviriņi" 7813 6320345 391612 42 2000 nav zināms 

Rendas pagasts, p/s "Dzilnas" 25468 6325940 395475 42 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, p/s "Intas" 25525 6325210 394545 61 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, p/s "Vecumi" 25862 6321795 390538 40 2008 nav zināms 

Rendas pagasts, Rendas 8-gadīgā skola 4455 6327067 396082 85 1968 nav zināms 

Rendas pagasts, Rendas čiekuru kalte 7532 6325732 396805 25 1998 nav zināms 

Rendas pagasts, Rendas krejotava 4343 6327117 396609 100 1966 nav zināms 

Rendas pagasts, saimniecība "Bukmeķi" 26043 6332121 391085 70 2009 nav zināms 

Rendas pagasts, saimniecība "Senči" 4721 6326273 399233 85 1991 nav zināms 

Rendas pagasts, z/s "Ezernieki" 25741 6325406 392553 32 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, z/s "Jaunkrastkalni" 25526 6326701 397416 63 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, z/s "Kondrāti" 25470 6320380 387810 53 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, z/s "Pūteļi" 25472 6325734 394036 67 2007 nav zināms 

Rendas pagasts, z/s "Vidiņi" 25453 6321878 388388 61.2 2007 nav zināms 
Rendas pagasts, zemes īpašums 
"Lejastiezumi" 4694 6335227 391132 55 1990 nav zināms 

Rendas pagasts, zemes īpašums 
"Lejastiezumi" 4725 6335227 391144 225 1992 nav zināms 

Rendas pagasts, zemes īpašums 
"Muižnieki" 21555 6334764 391101 56 2006 nav zināms 

Rumbas pagasts, atpūtas bāze "Krišjāņi" 4620 6322713 375572 70 1983 nav zināms 

Rumbas pagasts, atpūtas bāze "Krišjāņi" 4740 6322825 375497 70 1993 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Mežvalde 2858 6317332 379491 105 1965 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Mežvalde 4744 6317315 379483 37 1994 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Novadnieki 4462 6307786 382899 126 1970 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Rumbenieki 2850 6317935 381177 52.5 1961 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Venta 4458 6315338 378920 110 1969 aiztamponēts 

Rumbas pagasts, ciems Venta (urb.Nr.1) 4563 6315341 378934 110 1975 nav zināms 

Rumbas pagasts, ciems Venta (urb.Nr.2) 13288 6315365 378927 143.5 1986 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Arāji" 4523 6314247 379128 110 1973 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Brūveri" 4599 6315808 379815 121 1979 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
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Urbuma 
statuss 
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Rumbas pagasts, ferma "Edas" 4465 6305741 384801 140.5 1967 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Ēdas" 4608 6305467 385156 165 1981 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Griķi" 4722 6312294 387467 120 1991 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Lejas" 4349 6311400 387808 200 1965 nav zināms 
Rumbas pagasts, ferma "Piņķupītes" (~ 
0,5 km uz D no mājām "Piņķi") 4350 6311167 388723 50 1955 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Vindzarāji" 4459 6312915 382313 130 1968 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Vizbuļi" 4354 6310190 386235 50 1964 nav zināms 

Rumbas pagasts, ferma "Vizbuļi" 4355 6310192 386238 92 1965 nav zināms 
Rumbas pagasts, kokzāģētava 
"Ozolkalni" 2844 6317000 379308 30.2 1956 nav zināms 

Rumbas pagasts, mājas "Cepvalki" 4460 6314323 383914 110 1967 nav zināms 

Rumbas pagasts, mājas "Ēķupe" 9543 6311870 380142 120 1977 nav zināms 

Rumbas pagasts, mājas "Polīši" 8647 6314340 379775 60 2002 nav zināms 
Rumbas pagasts, mājas "Rumbenieki" 
(vīna cehs) 4542 6317554 381379 90 1974 nav zināms 

Rumbas pagasts, mājas "Veldzes" 4346 6315960 381955 73 1963 nav zināms 

Rumbas pagasts, p/s "Birzarāji" 25150 6314972 380824 40 2007 nav zināms 

Rumbas pagasts, p/s "Zeltkalni" 25860 6314998 382446 50 2008 nav zināms 

Rumbas pagasts, z/s "Līmeņi" 25124 6317693 376132 57 2007 nav zināms 

Rumbas pagasts, z/s "Pļavsargi" 25874 6313896 385343 32 2008 nav zināms 

Rumbas pagasts, z/s "Sermuļi" 7882 6313000 388050 36 2001 nav zināms 

Snēpeles pagasts, ferma "Dimanti" 4586 6301239 374368 230 1977 nav zināms 

Snēpeles pagasts, ferma "Mūrnieki" 4469 6304667 375718 185 1970 nav zināms 

Snēpeles pagasts, ferma "Ošenieki" 4513 6304634 373838 200 1973 nav zināms 

Snēpeles pagasts, ferma "Ošenieki" 4652 6304916 373839 203 1987 nav zināms 

Snēpeles pagasts, ferma"Zvejas" 4328 6301567 376437 43 1965 nav zināms 

Snēpeles pagasts, mājas "Čašas" 21600 6300314 374253 55 2006 nav zināms 

Snēpeles pagasts, p/s "Amatnieki 3" 25864 6302402 375288 47 2008 nav zināms 

Snēpeles pagasts, p/s "Kalēji" 25274 6297774 372277 69 2007 nav zināms 

Snēpeles pagasts, saimniecība "Brieži" 25844 6298739 371737 62 2008 nav zināms 

Snēpeles pagasts, saimniecība "Ingas" 25843 6297092 371893 48 2008 nav zināms 

Snēpeles pagasts, saimniecība "Viesaļi" 4723 6304017 379571 130 1990 nav zināms 

Snēpeles pagasts, Snēpeles centrs 4323 6301581 374594 220 1965 nav zināms 

Snēpeles pagasts, z/s "Allažas" 24924 6301528 376464 32 2009 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 

Urbuma 
Nr. datu 

bāzē 
"Urbumi" 

Koordinātas, m 
(LKS 92 sistēmā)1 Urbuma 

dziļums 
m 

Urbšanas 
gads 

Urbuma 
statuss 

X Y 

Snēpeles pagasts, z/s "Kundi" 25275 6297840 372181 64 2007 nav zināms 

Snēpeles pagasts, z/s "Mazjaunarāji" 25863 6302122 373205 65 2008 nav zināms 

Snēpeles pagasts, z/s "Ūdri" 25409 6298664 375918 40 2007 nav zināms 

Snēpeles pagasts, z/s "Valkmaļi" 25408 6301134 375315 40 2007 nav zināms 
Snēpeles pagasts, zemes īpašums "Lejas 
Āzeri" ar kad. Nr.6290 004 0051 11728 6300315 378415 33 2011 nav zināms 

Turlavas pagasts, apdzīvota vieta 
"Naglas" (bijušais l/a "Dzintars" centrs) 4446 6301227 356897 103 1968 nav zināms 

Turlavas pagasts, ciems Ķikuri 4145 6297352 357718 206 1988 nav zināms 

Turlavas pagasts, ciems Turlava 4327 6301057 363942 200 1966 nav zināms 
Turlavas pagasts, dzīvojamais sektors 
"Šmiti" 4665 6301955 364473 190 1988 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Anieši" 4578 6305441 360086 190 1976 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Blaki" 4326 6300295 356564 98 1962 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Grantiņi" 3878 6297162 365040 200 1968 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Grantiņi" 4330 6297443 364978 82 1954 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Grantiņi" 4630 6297235 365295 82 1984 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Māras" 4318 6304116 358543 63.5 1962 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Pavilsoni" 4124 6298093 356549 180 1986 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Rugāji" 4679 6300884 358280 34 1989 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Skroderi" 4447 6300958 365007 200 1968 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Skroderi" 4629 6300949 365005 205 1984 nav zināms 

Turlavas pagasts, ferma "Valki" 3641 6299052 364466 38.5 1964 nav zināms 

Turlavas pagasts, Klosteres krejotava 3638 6297864 357497 60 1962 nav zināms 

Turlavas pagasts, mājas "Baļļas" 21117 6299360 360390 30 2004 nav zināms 

Turlavas pagasts, mājas "Valati" 4444 6302862 363412 160 1966 nav zināms 

Turlavas pagasts, p/s "Vidarāji" 21941 6300885 358294 30 2007 nav zināms 

Turlavas pagasts, piena cehs "Māras" 4317 6303876 357632 62 1962 nav zināms 

Turlavas pagasts, saimniecība "Ausekļi" 25835 6304853 358526 50 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, saimniecība "Rozes" 25833 6304699 358130 35 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, U.Bumbiera māja 4750 6297458 357489 25 1994 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Atvari" 21608 6299023 357272 25 2006 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Dravnieki" 25837 6296767 364466 58 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Jaunarāji" 24701 6300085 368613 73 2007 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Kalna Ķīkāļi" 25658 6300653 362372 47 2007 nav zināms 
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Urbuma adrese  
(urbuma ierīkošanas laikā) 
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Turlavas pagasts, z/s "Mālkalni" 25692 6304520 358000 54 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Poriņi", "Dālderi" 25987 6297561 364694 59 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Sietiņi" 25792 6297203 365887 65 2008 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Videnieki" 25523 6301751 361759 52 2007 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Vitkupi" 21942 6300739 357064 35 2007 nav zināms 

Turlavas pagasts, z/s "Zāģeri" 25414 6298574 357826 32 2007 nav zināms 
Turlavas pagasts, z/s "Ziļuki", mājas 
"Labrenči" 24709 6300703 359030 32 2007 nav zināms 

Turlavas pagasts, zemes īpašums 
"Atālmauļas" (kad. Nr.6292 005 0011) 14805 6300572 362223 43 2010 nav zināms 

Vārmes pagasts, ciems Vārme 4600 6304898 392509 215 1979 nav zināms 

Vārmes pagasts, ciems Vārme 4680 6304878 392509 225 1988 nav zināms 

Vārmes pagasts, cūku ferma "Dzīras" 4565 6303155 391862 200 1975 nav zināms 

Vārmes pagasts, Dūras 8-gadīgā skola 4526 6299260 391003 55 1970 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Audziras" 4466 6302532 397400 70 1969 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Dreimaņi" 4590 6299402 391079 45 1977 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Gariši" 4467 6301499 391644 70 1969 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Jaunlutriņi" 4656 6304800 396237 50 1987 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Krastmaļi" 4655 6307880 390427 180 1987 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Laucenieki" 4169 6296922 388686 22.5 1988 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Padambji" 4525 6303347 394858 220 1973 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Rožlejas" 3923 6298133 390242 205 1972 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Rožlejas" 4154 6298137 390232 200 1987 nav zināms 

Vārmes pagasts, ferma "Varoņi" 4363 6301459 391433 78 1955 likvidēts 

Vārmes pagasts, ferma "Žuberi" 4359 6301260 394948 50 1966 nav zināms 

Vārmes pagasts, mājas "Bētas" 4793 6307865 392950 19.5 1997 nav zināms 
Vārmes pagasts, mājas "Mārkalni" 
(Brieži) 4362 6303283 394115 175 1955 nav zināms 

Vārmes pagasts, p/s "Klintnieki" 25156 6305656 397978 50 2007 nav zināms 

Vārmes pagasts, p/s "Rugāji" 25774 6299360 390431 43 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, p/s "Stūres" 24719 6303150 394465 62 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, p/s "Vīķi" 25122 6308163 390633 39 2007 nav zināms 
Vārmes pagasts, saimniecība 
"Sudmaļsētas" 25850 6302231 392096 57 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Brīvnieki" 25644 6301705 392081 50 2008 nav zināms 
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Vārmes pagasts, z/s "Kadīķi" 25896 6304403 390855 30 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Krogsētas" 24969 6307030 392103 30 2009 nav zināms 
Vārmes pagasts, z/s "Robežnieki", 
"Freimaņi" 25673 6299435 391343 49 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Stūres" 24717 6300216 393320 45 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Tauriņi" 25672 6300740 390697 52 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Vairogi" 25865 6301635 391492 48 2008 nav zināms 

Vārmes pagasts, z/s "Vecbuskas" 25919 6306636 392743 25 2008 nav zināms 
 
1 Urbumu koordinātas sagatavotas pēc arhīva materiāliem. Urbumu izvietojums pēc sniegtajām koordinātām var neatbilst to 
atrašanās vietai dabā. 

2 Urbumu 2003.gadā aiztamponēja SIA "Urbšanas centrs". 

3 Urbumu likvidēja 1974.gadā. 

4 Urbumu apsekoja Valsts ģeoloģijas dienests 1998.gadā. 

5 Urbumu 2003.gadā aiztamponēja SIA "Dziļurbums". 

6 Urbumu likvidēja 1982.gadā. 

7 Urbumu likvidēja 1990.gadā. 
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Pielikums Nr. 12 
 

Pilsētas apstākļiem ieteicamie koki un krūmi 
 

Koku sugas Kuldīgā: Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum), dzeltenā 
zirgkastaņa (Aesculus octandra), krastu kļava (Acer ginnala), parastā kļava (Acer 
platanoides), kalnu kļava (Acer pseudoplatanus), tatārijas kļava (Acer tataricum), āra 
(kārpainais, nokarenais) bērzs (Betula pendula), parastais skābardis (Carpinus betulus), 
Ledebūra Lapegle (Larix Ledeburi), parastā ieva (Padus avium), Krimas liepa(Tilia. x 
euchlora), Holandes liepa (Tilia. x vulgaris Hayne), parastā liepa (Tilia cordata), platlapu 
liepa (Tilia cordata), parastā vīksna (Ulmus leavis), parastais ozols (Qercus robur), 
piramidālais ozols (Quercus robur ‘Fastigiata’), asā egle (Picea pungens), parastā goba 
(Ulmus glabra), ošlapu kļava (Acer negundo), parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia), 
rietumu tūja (Thuja occidentalis), melnais plūškoks (Sambucus nigra), baltā robīnija 
(Robinia pseudoacacia), parastais osis (Fraxinus excelsior), Pensilvānijas osis (Fraxinus 
pennsylvanica), ābeles (Malus), parastais ķirsis (Cerasus vulgaris), divirbuļu vilkābele 
(Crataegus laevigata), priede (Pinus), egle (Picea), parastais dižskabārdis (Fagus 
sylvatica). 

 
Krūmu sugas Kuldīgā: Spožā klintene (Cotoneaster lucidus), parastais ceriņš (Syringa 
vulgaris), kārpainais filadelfs (Philadelphus pubescens), Tatārijas sausserdis (Lonicera 
tatarica), Alpu vērene (Ribes alpinum), Vanhuta spireja (Spiraea vanhouttei), Japānas 
spireja ( Spiraea Japonica), rievainā roze (Rosa rugosa), Lemuāna filadelfs (P. 
coronarius), strauta sniegoga (Symphoricarpos rivularis), kaillapu roze (Rosa glabrifolia), 
sarkanais plūškoks (Sambucus racemosa), Ungārijas ceriņš (Syringa), vārpainā korinte 
(Amelanchier spicata), kokveida karagāna (Caragana arborescens).  
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Pielikums Nr. 13 
 

Kuldīgas pilsētā spēkā esošās koncepcijas 

Kuldīgas pilsētā ir izstrādātas koncepcijas, kuras ir jāizmanto izstrādājot projektus: 

1.  „Kuldīgas Vecpilsētas ielu un laukumu segumu rekonstrukcijas un Alekšupītes 
promenādes izveides koncepcija”. 

2.  „Bruģu krāsu un rakstu salikumu koncepcija Kuldīgas pilsētai, izņemot vēsturiskās 
apbūves zonas”. 

3. „Krāsu koncepcija Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām”. 


