LOKĀLPLĀNOJUMS KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS SENLEJĀ
PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS
SENLEJĀ, KAS GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU PROJEKTA UN
VALSTS NOZĪMES PILSĒTBŪVNIECĪBAS PIEMINEKĻA "KULDĪGAS
PILSĒTAS VĒSTURISKAIS CENTRS" (VALSTS AIZSARDZĪBAS NR. 7435)
AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS) GROZĪJUMU AR
PRIEKŠLIKUMIEM UZTURĒŠANAS NOSACĪJUMIEM"
PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU
2021. gada 25. februārī Kuldīgas domē pieņemts lēmums Nr.3 "Par
lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada
teritorijas plānojumu" pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Izstrādātājs: SIA "METRUM", Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālrunis
67860311.
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīgas pilsēta, LV-3301,
tālrunis 63322469.
Publiskā apspriešana norisināsies* no 19.04.2021. līdz 16.05.2021.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.05.2021. plkst.18:00 attālināti
platformā ZOOM. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaitē Kuldīgas novada
pašvaldības sociālo tīklu kontos (precīza saite tiks publicēta pašvaldības
interneta vietnē pirms sapulces sākuma). Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot
jautājumus, kā arī iesaistīties diskusijā ar lokālplānojuma projekta izstrādes darba
grupas pārstāvjiem. Pieteikties līdz 04.05.2021. rakstot e-pastu uz
liva.melke-tropina@kuldiga.lv
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties:
· elektroniski:
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
- Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā "Sabiedrības
līdzdalība";
· izdrukas veidā:
- Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1 (1.stāvā), Kuldīgā;
- Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3 (2.stāvā), Kuldīgā.
Viedokļi un priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var izteikt:
· elektroniski:
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
- www.kuldiga.tergis.lv;
- www.latvija.lv;
- nosūtot uz kaa@kuldiga.lv, dome@kuldiga.lv vai Kuldīgas novada
pašvaldības e-adresi ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu
ar norādi "Iesniegums par lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas
senlejā, kas groza teritorijas plānojumu projekta un valsts nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļa "Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts
ESOŠĀ
SITUĀCIJA
aizsardzības Nr.7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu ar
priekšlikumiem uzturēšanas nosacījumiem" projektu".
· papīra formāta:
- pa pastu priekšlikumi sūtāmi līdz 16.05.2021. (pasta zīmogs) Kuldīgas
attīstības aģentūrai, Pilsētas laukums 3, Kuldīgā, Kuldīgas novads, LV- 3301
vai Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novads,
LV - 3301.
- personīgi priekšlikumi iesniedzami Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas
laukums 3, Kuldīgā, ievietojot tos dokumentiem paredzētajā pastkastē ēkas
pirmajā stāvā darba dienās no 8:00-17:00, vai Kuldīgas novada pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no
8:00-17:00 vai ievietojot tos dokumentiem paredzētajā pastkastē pie ēkas.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs;
juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu, neskaidrības gadījumā zvanīt pa tālruni 26026766 vai rakstīt e-pastu
uz liva.melke-tropina@kuldiga.lv.
Publiskās apspriešanas laikā, iepriekš piesakoties, iespējams saņemt konsultāciju
klātienē un attālināti par izstrādāto lokālplānojuma projektu un to, kā/vai tā
ietekmē Jūsu īpašumu vecpilsētā vai plānotās darbības.
Pieteikšanās konsultācijai, zvanot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Līvai Meļķei
- Tropiņai pa tālruni 26026766 vai rakstot e-pastu.
Par publiskās apspriešanas procesu aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai
pašvaldības mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos.
* atbilstoši 10.06.2020. likumam "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums".

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN MĒRĶIS
Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā ir kultūrvēsturiska teritorija, kurā
jārisina kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Tajā
ir atšķirīgas teritorijas izmantošanas un aizsardzības prasības, ko nosaka
normatīvie akti dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomās, kā arī
Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam. Teritorijā
pārklājas dažādu aizsardzības un izmantošanas režīmu teritoriju
robežas (kultūrvēsturiskas un dabas teritorijas), tādēļ nepieciešams
precizēt un saskaņot aizsardzības regulējumu.
Lokālplānojuma mērķis ir nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību
saglabāšanu un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo
regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.
Pilsētbūvniecības pieminekļa individuālās aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) grozījumu projekts izstrādāts vienlaicīgi ar izstrādāto
priekšlikumu UNESCO Kuldīgas Nominācijas teritorijas robežu
izmaiņām. Tādējādi pilsētbūvniecības pieminekļa individuālā
aizsargjosla (aizsardzības zona) vienlaicīgi kalpos arī kā UNESCO
Kuldīgas Nominācijas teritorijas buferzona.
LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI
Lokālplānojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu labāku, pārskatāmāku un
konkrētai vietai atbilstošāku funkcionālo zonējumu, uzlabotu teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu pārskatāmību un izvērtētu
atbilstošās prasības katrai noteiktajai zonai.
·
Lokālplānojuma izstrādes ietvaros vairs netiek izdalītas vēsturiskās
apbūves zonas.
·
Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā ir izdalītas „Jauktas centra
apbūves teritorija” apakšzonas ar indeksiem JC5 , JC6, JC7 un JC8.
·
Pieminekļa aizsardzības zonā (aizsargjoslā) noteiktas apakšzonas ar
indeksiem JC9, JC10, JC11, JC12 un JC13.
·
Katrai funkcionālās zonas apakšzonai ir noteikti galvenie un
papildizmantošanas veidi, apbūves parametri un citi noteikumi.
·
Funkcionālajai zonai „Publiskās apbūves teritorija” (P) izveidotas trīs
apakšzonas ar indeksiem P2, P3 un P4. Apakšzona ar indeksu P2 ir
noteikta baznīcām, bet apakšzona ar indeksu P3 - skolām, muzejiem,
bibliotēkai vai cita sabiedriska rakstura ēkām, kas celtas līdz 1940.
gadam. Teritorijas, kurās apbūve veidojusies pēc 1940.gada,
indeksētas kā P4 teritorijas (piemēram, apbūve ap Pilsētas laukumu,
Kuldīgas Centra vidusskola un Kuldīgas novada sporta skola).
·
Lokālplānojuma teritorijā izdalīta apakšzona „Savrupmāju apbūves
teritorija” ar indeksiem DzS3, DzS4, DzS5, DzS6 un DzS7 (Ventas upes
labajā pusē). Izdalītās apakšzonas aptver kādas Kuldīgas novada TP
izdalītās vēsturiskās apbūves zonas raksturu un nosacījumus.
·
Teritorijas indeksētas, ņemot vērā atrašanās vietu valsts nozīmes
pilsētbūvniecības piemineklī vai tā aizsargjoslā (aizsardzības zonā).
·
Izdalīta funkcionālā apakšzona – „Dabas un apstādījumu teritorija” ar
indeksu DA6, DA7, DA8, DA9 un DA10.
·
Virszemes ūdeņiem noteiktas funkcionālās zonas „Ūdens teritorija”
apakšzonas Ū1 un Ū2. Apakšzona Ū1 noteikta Jēkaba kanālam
(Mārtiņsalas kanālam) un Ventas upes posmam, savukārt apakšzona
Ū2 noteikta Alekšupītei un Māras dīķim.
·
Noteiktas divas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: „Gājēju un
velosatiksmes koridors” (TIN16), lai nodrošinātu ērtu cilvēku plūsmu
un saikni starp dažādām teritorijām ,kā arī Alekšupītes pieejamību un
atklātu vecpilsētai raksturīgo telpu, un „Perspektīvā Ventas
šķērsojuma vieta” (TIN71).
·
Izstrādāts jauns priekšlikums ielu iedalījumam kategorijās, ņemot vērā
MK noteikumus nr.240.
·
Noteiktas un kartē "Funkcionālais zonējums" attēlotas ielu sarkanās
līnijas esošajām ielām.
·
Noteikts ēku iedalījums kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorijā, pievēršot īpašu uzmanību jumta logu izbūvei.
Lolālplānojuma ierosinātājs:

Lolālplānojuma izstrādātājs:

Lolālplānojuma izstrādes vadītājs:

Kuldīgas novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīgas pilsēta,
LV-3301, tālr: 63322469
e-pasts: dome@kuldiga.lv

SIA "METRUM"
Reģ. Nr.40003388748
Ģertrūdes iela 47 - 3, Rīgā,
LV-1011, tālr: 67860311
e-pasts: metrum@metrum.lv
www.metrum.lv

P/I "Kuldīgas attīstības aģentūra"
Reģ. Nr.900114213363
Pilsētas laukums 3, Kuldīga,
Kuldīgas novads,LV-3301,
Tālr: 63350141
e-pasts: kaa@kuldiga.lv

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

