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1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Izstrādes pamatojums – Kalpaka  ielas  kvartāla  lokālplānojums  nepieciešams,  lai  saglabātu
vērtīgo  vecpilsētas  vidi,  vienlaikus  nodrošinot  pilnvērtīgas  iespējas  kvartāla  turpmākajai
izmantošanai,  attīstībai  un  pašvaldības  funkciju  nodrošināšanai,  kā  arī  degradētas  teritorijas
revitalizācijai.

Ņemot vērā, ka pašvaldība kvartāla teritorijā plāno izveidot Mākslas un radošo klasteri, kā arī
Kuldīgas  Tehnoloģiju  un tūrisma  tehnikuma tehnoloģiju  parku, to darbības  specifika  prasa radīt
atbilstošus  apstākļus  nepieciešamo  telpu  specifikai,  kura  ir  atvērta  publiskām  aktivitātēm,  ir
aicinoša jauniešu  auditorijai  un starptautisku dalībnieku  apritei.  Tā  kā  kvartāls  atrodas Kuldīgas
vecpilsētas  sākuma  robežā  un apbūves  risinājumi  aiz  šī  zemesgabala  robežas (ārpus vecpilsētas
zonas) demonstrē vēlāku laiku arhitektūras  liecības, kvartāla attīstību iespējams veidot kā pārejas
posmu uz vēsturisko centru, neizjaucot vecpilsētas ainavu. Kalpaka ielas kvartāla attīstības iecere
nozīmē saturisku piepildījumu šobrīd degradētajai teritorijai Kuldīgas vecpilsētā.

1.1.1 IEVADS

Lokālplānojums  Kalpaka  kvartāls  īpašumiem  Kalpaka  iela  1  (kad.  nr.  6201  009  0115),
Kalpaka iela 4 (kad. nr. 6201 009 0149), Kalpaka iela 2 (kad. nr. 6201 009 0114), Liepājas iela 39
(kad. nr. 6201 009 0108) Kuldīgā,  Kuldīgas Novadā, izstrādāts pamatojoties uz Kuldīgas novada
domes 28.04.2016. lēmumu Nr.4.punkts Nr.45.

Lokālplānojuma  risinājumi  atbilst  Latvijas  republikas  Ministru  kabineta  2014.  gada  14.
oktobra  noteikumiem  Nr.  628  “Noteikumi  par  pašvaldību  teritorijas  attīstības  plānošanas
dokumentiem”,  Latvijas  republikas  Ministru  kabineta  2013.gada  30.aprīļa  noteikumi  Nr.  240
“Vispārīgie  teritorijas plānošanas,  izmantošanas un apbūves noteikumi”  un citiem normatīvajiem
aktiem.

Lokālplānojums atbilst  Kuldīgas  novada ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas  2014-2030 gadam
izvirzītajiem mērķiem.

1.1.2. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA

Šobrīd spēkā  esošais plānošanas dokuments,  kas apskata visu Kuldīgas novada teritoriju  ir
Kuldīgas novada teritorijas plānojums (Kuldīgas novada domes 19.12.2013. lēmums/protokols Nr.
17, p.73, saistošie noteikumi Nr. 2013/42), kura sastāvā ir arī apbūves noteikumi. 

Lokālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes aizsargājamā  pieminekļa (kā valsts nozīmes
vēsturiska notikuma vieta) Nr. 9154 “Adatu fabrika” teritorijā.

Pieminekļa  saglabājamās  vērtības  ir  ēku  komplekss  ar  tuvākās  apkārtnes  telpisko
izveidojumu, materiālas un nemateriālas liecības par vēsturiskiem notikumiem, apbūves kompleksa
vēsturiskā  struktūra,  apbūvi  veidojošo  ēku  Kalpaka  ielā  4  un  Liepājas  ielā  37  (neietilpst
lokālplānojuma  teritorijā)  esošo  apjomu  (ar  vēlākiem  uzslāņojumiem)  telpiskais  risinājums
pilsētvidē,  ēkas  Kalpaka  ielā  1  vēsturiskā  apjoma  ar atjaunotu sākotnējo  jumta  formu telpiskais
risinājums  pilsētvidē,  visu ēku fasāžu arhitektoniski dekoratīvais  risinājums,  ēkas Kalpaka ielā  1
plānojums,  ēkas  Kalpaka  ielā  4  plānojuma  struktūra un dažādu būvperiodu laikos  saglabājušies
interjera elementi.

Lokālplānojuma teritorija atrodas arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas
vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) teritorijā.
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Attēls Nr. 1. Teritorijas atrašanās vieta

Saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas plānojumu, lokālplānojuma teritorija (iekrāsota ar zilu
raustītu līniju,  attēls Nr. 2.) atrodas jauktas centra (JC), dabas un apstādījumu (DA-2) teritorijā un
transporta infrastruktūras teritorijā.

Īpašuma adrese Atļautā izmantošana
Kalpaka iela 1 Jaukta centra apbūves teritorija
Kalpaka iela 2 Jaukta centra apbūves teritorija
Kalpaka iela 4 Jaukta centra apbūves teritorija

Liepājas iela 39 Dabas un apstādījumu teritorija
Daļa no Kalpaka ielas Satiksmes infrastruktūra
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Attēls Nr.2 Teritorijas atļautā (esošā) izmantošana

1.1.3. ZEMES ĪPAŠUMI

Lokālplānojuma robežās ir sekojoši nekustamies īpašumi:
Īpašuma adrese Kadastra Nr. Zemesgabala platība (m²)
Kalpaka iela 1 6201 009 0115 2788
Kalpaka iela 2 6201 009 0114 406
Kalpaka iela 4 6201 009 0149 1818

Liepājas iela 39 6201 009 0108 832

1.1.4. ESOŠĀ IZMANTOŠANA

Īpašumā Kalpaka iela 1 atrodas vecās Kuldīgas slimnīcas ēka, īpašumā Kalpaka iela 2 atrodas
vecās Kuldīgas slimnīcas morga ēka, savukārt uz īpašuma Kalpaka iela 4 atrodas bijušais slimnīcas
ķirurģijas  korpuss  un  elektrotransformatora  ēka.  Esošās,  padomju  laikā  celtās  ēkas  ir  avārijas
stāvoklī,  nostiprinātas  un  norobežotas  no  apkārtējās  teritorijas,  lai  neapdraudētu  cilvēkus,  kas
pārvietojas pa Kalpaka ielu. 

Kalpaka iela 1
Ēka celta 19.gs. 60., 70. gados. Tā sākotnēji kalpojusi kā Adatu fabrikas “Meteors” ēka. Vēlāk

presē atrodamas ziņas ka ēkā ar adresi Kalpaka iela 1 bijusi valsts policija, Kuldīgas kopējās slimo
kases kanceleja un rezervētas telpas pilsētas muzejam,  un 10 mazi dzīvokļi,  kas iznomāti pilsētas
valdes un slimnīcas darbiniekiem.

1940 gados ēkā  bijusi  izvietota arodskola,  bet  1949. gadā  ēku nodeva  Kuldīgas  slimnīcas
vajadzībām. 

1960.  gadu  sākumā  ēka  likvidēts  mansards  un tā  vietā  izveidots  pilns  trešais  stāvs  koka
konstrukcijās. 21.gs. Sākumā ēka nesaimnieciskuma rezultātā nonāk avārijas stāvoklī.
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Attēls Nr.3 Policijas nams (Kalpaka iela 1)
Attēls no www.senakuldiga.lv 

Attēls Nr.4 Skats no Smilšu ielas  (~1962. gads)
Attēls no www.senakuldiga.lv 

Kalpaka iela 2
Ēkas senākās konstrukcijas celtas ap 1910. gadu. 1929. gadā ēkā izvietots morgs – mazākā

telpa atvēlēta “līķu kambarim”, lielākā paredzēta sekciju veikšanai.
Kalpaka iela 4
Ēka pilsētas  kartē  parādās  1913.  gadā,  bet  tā  nav  atzīmēta  kā  pilsētai  piederoša  un ēkas

funkcija šajā laikā nav zināma. 
Pēc pirmā pasaules kara ēkā izveidota zāle ar skatuvi.
1929.  gadā  izskatīšanai  tika  iesniegts  “Kuldīgas  slimnīcas  pārbūves  projekts”,  kurā  ēka

Kalpaka ielā  4 tika pārplānota slimnīcas  vajadzībām.  1930. gadā  būvdarbi tika pabeigti.  Pirmajā
stāvā  atradusies  vīriešu  nodaļa  un  operāciju  zāle,  otrajā  stāvā  –  sieviešu  nodaļa,  viena  istaba
ķirurģiskiem slimniekiem un viena pēcdzemdību  istaba mātēm un zīdaiņiem.  Otrā pasaules  kara
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laikā slimnīcā atradās kara hospitālis.
Kopš 2003. gada, kad Kuldīgas slimnīca tiek pārcelta uz jauno kompleksu ēkas Kalpaka ielā

vairs netiek izmantotas.

Attēls Nr.5 Ēkas Kalpaka ielā 2 un 4  (~1960gads)
Attēls no www.senakuldiga.lv 

Attēls Nr.6 Ēka pa labi – Kalpaka iela 1, ēka pa kreisi – Kalpaka iela 4 (~1960gads)
Attēls no www.senakuldiga.lv 
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Attēls Nr.7 Kalpaka iela.
Attēls no www.senakuldiga.lv 

Saskaņā  ar  Kuldīgas  novada  teritorijas  plānojumu  lokālplānojuma  teritorija  atrodas
vēsturiskās  apbūves  zonas  Nr.  10  “Ventspils,  Smilšu,  Liepājas  un  tām piegulošo  ielu  apbūve”
teritorijā.

Lokālplānojuma teritorija šobrīd:

Attēls Nr.8 Kalpaka iela 4. Skats no Smilšu ielas Attēls Nr.9 Kalpaka iela 1. Skats no Smilšu ielas
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Attēls Nr.10 Kalpaka iela 2, 4. Skats no Liepājas
ielas puses

Attēls Nr.11 Kalpaka iela 1. Skats no Liepājas
ielas puses

Attēls Nr.12 Kalpaka iela. Skats no Smilšu ielas Attēls Nr.13 Kalpaka iela 4 no pagalma puses

1.1.5. INŽENIERTEHNISKIE TĪKLI

Lokālplānojuma  teritorijā  ir  visas  nepieciešamās  inženierkomunikācijas (elektrības,  sakaru
kabeļi,  centralizēts ūdensvads un kanalizācija,  lietus ūdens kanalizācija), kas ir  nepieciešamas ēku
turpmākajai izmantošanai un teritorijas attīstībai. 
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1.1.6. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA.

Lokālplānojuma  teritoriju  šķērso Kalpaka  iela,  kuras malā  izvietotas 20 autostāvvietas,  tai
skaitā  2 paredzētas personām ar īpašām vajadzībām.  Piekļūšana  visiem lokālplānojuma  teritorijā
esošajiem  īpašumiem  ir  nodrošināma  no  Kalpaka  ielas.  Lokālplānojuma  teritorijai  piegulošā
Liepājas iela posmā no Pilsētas laukuma  līdz Kalpaka iela ir gājēju iela un autotransporta satiksme
šajā posmā ir aizliegta.
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1.2. LOKĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDES  UZDEVUMS

1. Izstrādāt lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot apbūvei
raksturojošus parametrus.

2. Izstrādāt lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu.
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1.3. LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI.

Lokālplānojums  paredz  Kuldīgas  novada  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumos
paredzēt jaunas apbūves teritorijas:

- jauktas centra apbūves teritorija (JC-1), kurā ir paredzēti īpaši noteikumi esošās vēsturiskās
apbūves  pārbūvei,  kā  arī  paredz  iespēju  veidot  jaunas  piebūves  pie  esošās  vēsturiskās
apbūves Kalpaka ielā 1 un Kalpaka ielā 4;

- dabas un apstādījumu teritorijas (DA-6), kurā ir ierobežota  līdzšinēji atļautā izmantošana,
paredzot to tikai rekreācijas vajadzībām.
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3. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.

 1 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi vai AN)
darbības robežas ir Kuldīgas pilsētas nekustamo īpašumu Kalpaka iela 1 (zemes vienības
kadastra  apzīmējums  6201  009  0115),  Kalpaka  iela  2  (zemes  vienības  kadastra
apzīmējums 6201 009 01140), Kalpaka iela 4 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201
009 0149), Liepājas  iela  39 (zemes vienības  kadastra apzīmējums  6201 009 0108) un
daža no nekustamā īpašuma Kalpaka iela (zemes vienības kadastra apzīmējums)

 2 Apbūves  noteikumi  groza  Kuldīgas  novada  teritorijas  plānojumu  (apstiprināts  ar
Kuldīgas novada domes 19.12.2013. lēmumu prot. Nr.17., p.73.)

 2.1 Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumu  prasības  attiecībā  uz
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanu un apbūvi;

 2.2 Grafiskajā daļā noteikto Lokālplānojuma teritorijas funkcionālo zonu teritoriju.
 3 Lokālplānojuma  teritorijā  ir  spēkā  Kuldīgas  novada teritorijas  plānojuma prasības,  cik

vien tās nav pretrunā ar Lokālplānojuma Apbūves noteikumu prasībām.

3.1. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJAS JC-1

 4 Jauktas centra apbūves teritorija JC-1 ir funkcionālā zona, kas noteikta Kuldīgas pilsētas
Kalpaka ielas kvartāla teritorijai. 

 5 Atļautā izmantošana:
 5.1 Biroju ēku apbūve.
 5.2 Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve.
 5.3 Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve.
 5.4 Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve.
 5.5 Viesnīcu, viesu namu, moteļu un kopmītņu ēku apbūve.
 5.6 Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju apbūve.
 5.7 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
 5.8 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
 5.9 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve.
 5.10 Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve.
 5.11 Muzeju, mākslas galeriju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve.
 5.12 Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas.
 5.13 Labiekārtota publiska ārtelpa.

 6 Papildizmantošana - autostāvvietas.
 7 Nav pieļaujama  zemes robežu dalīšana un jaunu zemes vienību  veidošana.  Pieļaujams

veikt  zemes  vienību  robežu  pārkārtošanu  starp  zemes  vienībām  vai  zemes  vienību
apvienošanu.  Lai  nodrošinātu  ēku  kompleksa  vienotu  attīstību  un  apsaimniekošanu
vēlams apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6201 009 0114 (Kalpaka iela
2) un 6201 009 0149 (Kalpaka iela 4).

 8 Saskaņojot  ar  būvvaldi  ir  pieļaujams  samazināt  konkrētam  objektam  izbūvējamo
autostāvvietu skaitu..

 9 Zemesgabali  var  tikt  iežogoti.  Zemes  vienībām  Liepājas  ielā  39,  Kalpaka  ielā  2  un
Kalpaka ielā 4 jāveido vienots teritorijas nožogojums. 

 10 Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji netiek noteikti.
 11 Apbūvei jāsaglabā esošais (vai vēsturiskais) ēku augstums.
 12 Ēkai Kalpaka ielā 1 jāatjauno sākotnējā vēsturiskā jumta forma.
 13 Vēsturisko ēku gala fasādēs un fasādēs pret Kalpaka ielu ir jāsaglabā vēsturiskais fasādes

ritms  un  stilistika,  tās  ir  restaurējamas  atbilstoši  kultūrvēsturiskās  izpētes  darbiem.
Saskaņojot  ar  būvvaldi  pagalma  fasādēs  ir  pieļaujamas  ēkas  stilistikai  atbilstošas
funkcionāli pamatotas lokālas izmaiņas vēsturiskajām logu ailām un logu dalījumam.

 14 Zemes vienībās Kalpaka ielā 1 un Kalpaka ielā 4 pieļaujama jaunu būvapjomu bloķēšana
15



pie vēsturisko ēku pagalma fasādes. Nav pieļaujama jaunu piebūvju izbūve ēkas ielas vai
sānu fasādēs.

 15 Ēkai Kalpaka ielā  1 piebūve veidojama  minimāli  aizsedzot esošo pamatēkas fasādi,  to
atļauts veidot kā esošās piebūves turpinājumu, vai veidojot jaunu līdzvērtīgu piebūvi.

 16 Jaunveidojamam  apjomam  papildus  Kuldīgas  novada  teritorijas  izmantošanas  un
apbūves noteikumos noteiktajam atļauts:

 16.1 fasādes - metāls, alumīnijs, kā arī neierobežota laukuma stiklojums (nav atļauts
tonēts vai/un spoguļstikls);

 16.2 logi  –  logu  dalījums  pieskaņots vēsturiskās  ēkas  stilistikai,  atļauts  izmantot
stikla paketes, alumīnija vai metāla rāmjus un profilus;

 16.3 jumts – Kalpaka ielā 4 pieļaujams vienslīpu vai “plakanais” jumts;
 16.4 durvis  –  atļauts  izmantot  stikla  paketes,  alumīnija  vai  metāla  rāmjus  un

profilus;
 16.5 augstums  – piebūves  dzegas  augstums  nedrīkst  pārsniegt  pamatēkas  dzegas

augstumu, piebūves kore nedrīkst pārsniegt pamatēkas kores augstumu;
 17 Jaunveidojamas piebūves apbūves laukums nedrīkst pārsniegt:

 17.1 Kalpaka ielā 1 - 25% no vēsturiskās ēkas apbūves laukuma;
 17.2 Kalpaka ielā 4 - 25% no vēsturiskās ēkas apbūves laukuma.

 18 Ēku krāsojums jāpamato ar kultūrvēsturiskās izpētes darbiem un veicot vēsturisko krāsu
zondāžu,  izvēloties  pilsētvides  kontekstam un ēkas  stilistikai  piemērotāko  vēsturisko
krāsu risinājumu.

3.2. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS DA-6

 19 Parku  teritorija,  kuras  galvenie  zemju  izmantošanas  veidi  ir  sabiedriskas  nozīmes
labiekārtoti koplietošanas rekreācijas objekti, parki, skvēri, piemiņas vietas. 

 20 Atļautā izmantošana:
 20.1  Parki, skvēri, meža parki un to infrastruktūra.
 20.2  Brīvdabas skatuvju un to infrastruktūras apbūve.
 20.3  Piemiņas vietas.
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