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NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ 

TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 

Kuldīgā 

 

19.05.2016. Nr. 11-14/15525/ 

 

 Rucavas novada domei 

 

dome@rucava.lv 

 

1. Objekta nosaukums: Ēkas „Dzintarvēji” restaurācija 

2. Objekta adrese: Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads (kadastra Nr. 6484 011 

0131 001). 

3. Objekta īpašnieki: Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059230, 

„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads,  LV-3477. 

4. Iesniegtie dokumenti: 4.1. zemes robežu plāns; 4.2. zemesgrāmatu apliecība;       

4.3. paskaidrojuma raksts; 4.4. Rucavas novada domes iesniegums. Dokumenti saņemti 

03.05.2016. ar Nr. 15525. 

5. Apsekojums veikts: Netika veikts. Nosacījumi sagatavoti, pamatojoties uz iesniegto 

dokumentu izskatīšanas rezultātiem. 

6. Konstatēts: Tūrisma attīstībai plānots restaurēt (rekonstruēt) bijušo zivju pārstrādes 

cehu, kurš netiek ekspluatēts kopš 20.gs. 60-tajiem gadiem. Ēka atrodas Baltijas jūras krasta 

kāpu aizsargjoslā (zemes gabala platība 0,322 ha). Šobrīd centrālā telpa tiek izmantota kā 

izstāžu telpa, kā arī ēkā atrodas sabiedriskā tualete. Pēc restaurācijas ēkā paredzēts saglabāt 

izstāžu telpu, ierīkot telpas sabiedriskās ēdināšanas iestādei, tūrisma informācijas centram, 

sabiedriskām tualetēm  un dušām, otrajā stāvā – konferenču telpai,  kuru paredzēts izmantot arī 
sanāksmēm u.tml.   

NOSACĪJUMI 

            1. Būvprojekta izstrādāšanu un noformēšanu veikt atbilstoši 02.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un 

noformēšana” prasībām, ievērojot objekta funkcionālās īpatnības un higiēniskās prasības. 

Nodrošināt būves mehānisko stiprību, stabilitāti, higiēniskumu, lietošanas drošību, 

nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi. Ēkas rekonstrukciju veikt tā, lai netiktu pasliktināti 

higiēniskie apstākļi blakus esošiem zemes gabaliem. Ievērot Rucavas novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu prasības. 

2. Būvprojektā sniegt informāciju par būvniecības darbos izmantojamiem 

būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas 

Savienībā sertificētus videi draudzīgus un cilvēku veselībai nekaitīgus apdares un būvniecības 

materiālus, kuri atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu 

tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām.  

3. Projektējot apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt 30.04.2013. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās 
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apgādes tīkli un objekti” prasību ievērošanu. 

Projektēt pieslēgumu kopīgajiem ūdensapgādes tīkliem vai ierīkot lokālo ūdensapgādi 

atbilstoši Noteikumu Nr.240 - 151.punkta prasībām. 

Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. Ministru kabineta  

noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa 

un kontroles kārtība” prasībām. 

Ņemot vērā, ka dzeramais ūdens tiks izmantots publiskas ēkas ūdensapgādei, ap 

projektējamo ūdens ņemšanas vietu noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko 

aizsargjoslas atbilstoši 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens 

ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  

4. Projektēt sadzīves notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Ja nav iespējams veidot 

plānoto būvju pieslēgumu esošajai  notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu 

savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši LBN 221-15 „Ēku iekšējais 

ūdensvads un kanalizācija” 6.punkta prasībām un LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” 

prasībām.  

Plānot lietus ūdeņu novadīšanu teritorijā atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 

8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām. 

             5. Apkures un ventilācijas sistēmu projektēt atbilstoši LBN 231-15 „Dzīvojamo un 

publisko ēku apkure un ventilācija” (turpmāk – LBN 231-15) prasībām. Darba telpās projektēt 

tādu dabīgo un mākslīgo ventilāciju, lai izmantojot telpas paredzētajiem mērķiem netiktu 

apdraudēta cilvēku veselība un nodrošināt pietiekamu dabīgu svaiga gaisa pievadu.  

Telpām nodrošināt dabisko vēdināšanu saskaņā LBN 231-15 – 73.punkta prasībām. 

Projektēt dabisko vēdināšanu caur atveramām logu vērtnēm vai citām ietaisēm tā, lai 

nodrošinātu vienreizēju gaisa apmaiņu stundā. 

 6. Telpas nodrošināt ar dabisko un aprīkot ar mākslīgo apgaismojumu 

 7. Projektējot sabiedriskās telpas, ievērot LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk - 

LBN 208-15) prasību ievērošanu. 

 8. Nodrošināt ēkas un teritorijas pieejamību personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši 

LBN 208-15, 4.sadaļas prasībām.  

 9. Tualetes un dušas telpas projektēt atbilstoši LBN 208-15, 3.pielikuma  prasībām.   

Dušas un izlietnes nodrošināt ar nepārtrauktu karstā un aukstā ūdens padevi. Ja dušas telpā tiks 

paredzētas vairākas dušu iekārtas, tās atdalīt ar starpsienām. Dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs 

un to priekštelpās ierīkot piespiedu vēdināšanu atbilstoši LBN 208-15, 89.punkta prasībām. 

No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdalīt ar priekštelpu. 

            10. Projektējot ēdināšanas uzņēmumu, ievērot LR 19.02.1998. likuma „Pārtikas aprites 

uzraudzības likums”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004.) 

„Par pārtikas produktu higiēnu” prasības. Virtuves telpas projektēt tā, lai tiktu ievērots plūsmu 

princips ēdienu gatavošanā, un tīro/ netīro trauku plūsmās.  

11. Paredzēt atsevišķas telpas/vietas: uzkopšanas inventāra, tīrīšanas, dezinfekcijas 

līdzekļu uzglabāšanai (ēdināšanas uzņēmumam atsevišķi).  

            12. Paredzēt nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu 

atbilstoši 28.04.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba 

vietās” prasībām. Paredzēt darbinieku ģērbtuvi un tualeti (ēdināšanas uzņēmuma darbiniekiem 

- atsevišķi).  

13. Projektējot teritorijas labiekārtošanu, noteikt sadzīves atkritumu savākšanas 

laukuma izvietošanu atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 8.5.apakšsadaļas „Atkritumu savākšanas 

vietas” prasībām. 

 

 

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja 

 

Dace Roze 
 

Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča 

tālr. 63480879, mob. 29277736, inesa.kasevica@vi.gov.lv 
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