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Izmantotie saīsinājumi 

AS    Akciju sabiedrība 
BSP-5    bioloģiskā skābekļa patēriľš 
ES   Eiropas Savienība 
CO2   oglekļa dioksīds 
CO   oglekļa oksīds 
GOS    gaistošie organiskie savienojumi 
Ha   hektārs 
ĪADT   īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
kg   kilogrami 
ĶSP    ķīmiskā skābekļa patēriľš 
l     litri 
LR   Latvijas Republika 
LVĢMC                   Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
m   metri 
MK   Ministru kabinets 
NAI                         Notekūdeľu attīrīšanas iekārtas 
Nkop    kopējais slāpeklis 
NOx   slāpekļa oksīds (-i) 
Pkop    kopējā fosfors 
PPPV                        Piesārľotās un potenciāli piesārľotās vietas  
SAI   Sadzīves atkritumu izgāztuve 
SAP                         Sadzīves atkritumu poligons 
SIA   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SO2   sēra dioksīds 
SVID   Analīzes matrica (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi) 
t   tonnas 
tūkst.   tūkstotis 
TEN   Eiropas Transporta tīkls 
VAS   Valsts akciju sabiedrība 
VI   Veselības inspekcija 
Vjl   virs jūras līmeľa 
VRVP                       Ventspils reģionālā vides pārvalde 
VZD                          Valsts zemes dienests 
VVD   Valsts vides dienests 
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Ievads 

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Ventspils 
novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam izstrādes laikā. Attīstības programma ir 
vidēja termiľa plānošanas dokuments, kas sastāv no esošās situācijas un SVID analīzes, 
stratēģijas un investīcijas plāna daļām.  
 
Administratīvi teritoriālā reforma, izmaiľas attīstības tempos gan sociālajos, gan ekonomikas 
aspektos un izmaiľas attīstības plānošanas sistēmā valstī ir radījusi nepieciešamību pārskatīt 
un aktualizēt Ventspils novada attīstības programmu atbilstoši dominējošām attīstības 
tendencēm, valsts sociālekonomisko aspektu izaugsmes tempiem un saskaľā ar teritorijas 
ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības virzieniem vidēja termiľa plānošanas periodam no 2011. 
līdz 2017.gadam. 
 
Vides pārskatu sagatavoja SIA “NK konsultācijas birojs” saskaľā ar LR likumu „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” un LR MK 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 
 
Vides pārskatā analizēts Ventspils novada esošais vides stāvoklis un plānošanas dokumenta 
nozīme vides problēmu risināšanā. Plānošanas dokumenta analīze parādīja, ka attīstības 
programmā piedāvātie risinājumi nākotnē var dot pozitīvu ieguldījumu novada attīstībā, 
vienlaikus novēršot esošās vides problēmas. Plānošanas dokumentā ir meklēts kompromiss 
starp novada ekonomisko izaugsmi un vides aizsardzības prasībām. 
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1.Plānošanas dokumenta mērķi un kopsavilkums, saistība ar citiem plānošanas 
dokumentiem 

1.1.Ventspils novada attīstības programmas mērķi un kopsavilkums 

Attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Ventspils novada attīstību, 
kas nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot grūtības nākamām paaudzēm 
nodrošināt savas vajadzības. „Attīstība” šajā plānošanas dokumentā ir saprotama kā 
kvalitātes jēdziens, kas ietver idejas un risinājumus turpmākai novada izaugsmei, vienlaicīgi 
nodrošinot līdzsvaru starp sociāliem, ekonomikas un vides aspektiem. 
 
Attīstības programmas uzdevumi ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas 
nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības 
mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir stratēģisks dokuments, kas nosaka būtiskākos 
Ventspils novada attīstības virzienus un rīcības. 
  
Ventspils novada attīstības programma sastāv no trim daļām:  
 

1. Esošās situācijas raksturojums satur informāciju par Ventspils novada ģeogrāfiju, 
iedzīvotājiem, tautsaimniecības un ekonomisko attīstību, tehnisko infrastruktūru, vides 
aizsardzību, izglītību, veselības un sociālo palīdzību, kultūrvidi un publisko pārvaldi.  

2. Stratēģiskā daļa ietver vīziju par Ventspils novada turpmāko attīstību pēc Attīstības 
programmas īstenošanas. 

3. Investīciju plāns, atbilstoši definētajām attīstības prioritātēm, satur to pašvaldības 
attīstības projektu vai projektu ideju uzskaitījumu, kuru īstenošana dotu iespēju 
sasniegt stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

 
Ventspils novada attīstības programmas stratēģiskā daļa un investīcijas plāns ir izstrādāts 
vidējam termiľam no 2011.gada līdz 2017.gadam. 

1.2. Ventspils novada attīstības programmas saistība ar citiem plānošanas 
dokumentiem 

Ventspils novada attīstības programma ir saistīta ar starptautiskajiem (Eiropas Savienības), 
nacionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem. Informāciju par starptautiskajiem un 
nacionālajiem vides mērķiem skatīt Vides pārskata 7.nodaļā. 
 
Eiropas Savienības plānošanas dokumenti 

 Eiropas 6. vides aizsardzības rīcības programma “Vide 2010: mūsu nākotne, mūsu 
izvēle” 
Tā nosaka šādas prioritārās vides jomas: klimata izmaiľas, dabas un bioloģiskā 
daudzveidība, vides, veselības un dzīves kvalitāte, dabas resursi un atkritumi. 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti  

 Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam 
Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 
svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdľiem un ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas 
Savienībā, kā arī izvirza Latvijas attīstības stratēģisko mērķi un nosaka galvenos 
rīcības virzienus, kas spēs nodrošināt stabilu valsts un sabiedrības izaugsmi. 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 
Stratēģijas uzdevums ir atrast veidu, kā pārdomāti lietot nacionālo bagātību, lai 
nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, 
cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas 
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stratēģijas kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un 
telpas, produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem. 

 Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam 
Vides politikas mērķis ir veidot pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, 
kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides 
faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

 Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (1999.gads) 
Tās mērķis ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību. 
Tā paredz dažādus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un līdz ar to 
arī vides kvalitātes nodrošināšanai. 

 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam 
Tā mērķis ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un 
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, labākos 
pieejamos tehniskos paľēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un 
ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti  

 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam 
Tās mērķis ir noteikt reģiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības pamatnostādnes, 
orientierus, mērķus un uzdevumus, lai uz vietējās, reģionālās un starptautiskās 
sadarbības pamata strādātu kopējai reģiona izaugsmei. Tas ir pamatdokuments 
reģionā apvienojušos pašvaldību uz partnerattiecībām balstītai saskaľotu lēmumu 
pieľemšanai un rīcībai. 

 Kurzemes  plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006.-2026.gadam 
Tā vispārējais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, 
paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona konkurētspēju 
starptautiskā mērogā. 

 Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 
Tā mērķi ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu un nodrošināt ievērojamu kopējo 
radīto atkritumu daudzumu samazināšanu.  

Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti  
  

 Ventspils novada saistošie noteikumi Nr.61 “Par Ventspils novada teritorijas 
plānojumu”, apstiprināti ar Ventspils novada domes 24.09.2009. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.8.; 35.§) 

 Ventspils novada izveidošanas projekts, 2008.  
 
Attīstības programma ir izstrādāta pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem: 

- LR likums „Par pašvaldībām”; 
- LR likums „Teritorijas plānošanas likums”; 
- LR likums „Reģionālās attīstības likums”; 
- LR likums „Vides aizsardzības likums”, 
- LR likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 
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2.Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības 
līdzdalība un rezultāti 

Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši LR 2001.gada 30.maija likumam „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” un LR 2004.gada 23.marta MK noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 
 
Vides pārskata projekta sagatavošanai ir izmantota: 

- Ventspils novada domes rīcībā esošā informācija, 
- publiski pieejamā informācija un pētījumu rezultāti par vides stāvokli novadā, 
- Vides Valsts dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes rīcībā esošā informācija par 

vides stāvokli Ventspils novadā, 
- starptautiskajā tīmeklī pieejamie informāciju avoti un datu bāzes, t.sk. VA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dati. 
Vides pārskata projekta sagatavošanas procesā organizētas tikšanās ar pašvaldības 
speciālistiem, valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem. Vides pārskata projekta izstrādes 
laikā SIA “NK konsultāciju birojs” nesastapās ar nepārvaramām problēmām informācijas 
ieguvē. Kā vienīgā problēma informācijas ieguvē un esošā vides stāvokļa novērtējuma 
veikšanai minama atsevišķu pētījumu un datu trūkums (nav veikts, piemēram, trokšľu 
pētījums). 

Vides pārskata projekta izstrādē ir izmantoti šādi vides politikas veidošanas un ieviešanas 
pamatprincipi: 

 Alternatīvu izvērtēšanas princips - nepieciešams izvērtēt kā plānošanas dokumentā 
paredzētās rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to 
kvalitāti; 

 Atklātības princips – SIVN ir atklāts process, kas paredz interešu grupu un institūciju 
iesaisti, iedzīvotāju informēšanu, organizējot sabiedrisko apspriešanu un publicējot 
iegūtos rezultātus; 

 Ilgtspējības princips – esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, kā arī dabas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 

 Integrācijas princips – SIVN procedūra tika uzsākta vienlaikus ar Attīstības programma 
izstrādes uzsākšanu, kas nodrošina vides prioritāšu integrēšanu plānošanas 
dokumentā un ļauj izvairīties no konceptuālām kļūdām. Šādā gadījumā SIVN palīdz 
veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kam no vides viedokļa 
nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi; 

 Piesardzības princips - ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš 
var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai 
zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku 
veselības aizsardzību; 

 Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, 
dabas un cilvēku radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties. 

 

Atbilstoši VPVB prasībām, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai tiks 
nosūtīts šādām institūcijām: 

  Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālai vides pārvaldei; 

 Dabas aizsardzības pārvaldei; 

 Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai; 

 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai; 
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 Ventspils novada domei; 

 Vides pārraudzības valsts birojam. 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiks organizēta vienlaikus ar Ventspils novada 
attīstības programmas sabiedrisko apspriešanu. Paziľojums par attīstības programmas un 
Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ventspilī 
tiks publicēts vietējā Ventspils novada laikrakstā, kā arī VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv. 

Ar izstrādāto attīstības programmu un Vides pārskatu būs iespējams iepazīties  6 nedēļas 
Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, kā arī Ventspils novada domē (Skolas 
iela 4, Ventspils, LV3601) pašvaldības iestādes darba laikā. 

Pēc Attīstības programmas apstiprināšanas, 14 dienu laikā tiks sagatavots un publicēts 
informatīvs ziľojums par to, kā plānošanas dokumentā ľemti vērā Vides pārskatā iestrādātie 
ieteikumi. Minētais ziľojums tiks publicēts pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saľemtie komentāri, kā arī priekšlikumi un/vai iebildumi tiks 
iestrādāti Vides pārskata gala redakcijā, kas tiks iesniegts VPVB atzinuma saľemšanai. 

 

 
 

http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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3. Situācijas analīze 

Ventspils novada attīstības programmas ietvaros ir sagatavots detalizēts novada 
fizioģeogrāfiskais raksturojums, kā arī vides kvalitātes raksturojums, kas ietver gaisa 
kvalitātes, ūdens kvalitātes, ūdenssaimniecības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas 
raksturojumu (skat. Attīstības programmas I daļas “Esošā situācija un SVID analīze” 1. un 6. 
nodaļu). 

3.1. Esošā vides stāvokļa apraksts 

Šajā sadaļā sniegts būtiskāko vides stāvokli raksturojošo elementu apraksta kopsavilkums. 

3.1.1. Klimats 

Ventspils novads atrodas 2 klimatiskajos rajonos. Ventspils novada rietumdaļa atrodas 
Piejūras zemienes klimatiskajā rajonā, bet austrumu - dienvidaustrumu daļa - Kurzemes 
augstienes klimatiskā rajona Austrumkurzemes (Austrumkursas) apakšrajonā (Kalniľa, 1995; 
Fomina, Sīmane, 1986). Abi klimatiskie rajoni, tāpat kā visa Latvija kopumā, atrodas 
Atlantisko mēreno gaisa masu un dominējošo dienvidrietumu vēju ietekmē.  

Klimata veidošanā svarīga nozīme ir jūras gaisa masām, kas ziemas periodā rada atkušľus, 
bet vasaras periodā ir par cēloni mākoľainam un lietainam laikam. Ik gadus vidēji 190-200 
dienas ir ar cikloniem, ko atnes jūras gaisa masa. Lai sekmīgi varētu izmantot 
lauksaimniecības zemes, tās nepieciešams nosusināt. Relatīvi sausāks klimats ir pavasara un 
vasaras periodā. 

Piejūras zemienes rajonam raksturīgs silts mērenais klimats. Šaurā jūras piekrastes joslā ir 
visgarākais vidējais bezsala periods Latvijā, tas sasniedz 160 dienas gadā. Jūras ietekmē 
visagrākās rudens salnas ir oktobra otrajā pusē, bet pēdējās pavasara salnas ir līdz maija 
vidum. Janvāra vidējā temperatūra ir –3oC, jūlija vidējā temperatūra ir +16,5oC. Gada nokrišľu 
summa ir 650 - 700 mm, to maksimums (400 - 450 mm) ir siltajā sezonā. Pastāvīga sniega 
sega šaurā piekrastes joslā izveidojas tikai janvāra sākumā, bet sairst līdz marta 2. dekādes 
beigām, t.i., sniega sega saglabājas 85 - 90 dienas. Sniega segas biezums nav lielāks par 15 
- 20 cm.  

Ugāles un Rindas līdzenumā, Austrumkursas augstienes apakšrajonā ir mēreni vēss, vidēji 
mitrs klimats. Janvāra vidējā temperatūra ir -4oC, jūlija vidējā temperatūra ir +16,5oC. 
Temperatūras absolūtais minimums var sasniegt –34oC, maksimums +32oC (Temľikova, 
Fomina, 1986). Ziemas sezonā noslēgtajās starppauguru ieplakās veidojas temperatūras 
inversijas, jeb savdabīgi aukstuma „ezeri”. Tie rodas bezvēja naktīs, vēsākam (blīvākam) 
gaisam noplūstot ieplakās pa nogāzēm. Temperatūra var būt par vairākiem oC zemāka nekā 
pacēlumu virsotnēs. Gada vidējais nokrišľu daudzums ir 700-750 mm, bet Usmas - Ugāles 
pacēluma uzvēja nogāzē sasniedz 800 mm. Vidējais sniega segas biezums ir 20 cm. Augsnes 
pilnīgas atkušanas laiks ir aprīļa pirmā dekāde. Pēdējās pavasara salnas visbiežāk novēro 
līdz maija vidum. Pirmās rudens salnas parasti ir oktobra sākumā (Fomina, Sīmane,1986), bet 
visagrākās novērotas septembra pirmajā dekādē (Kalniľa, 1995). Viļľotā reljefa ietekmē 
novērojamas lokālas atšķirības– ieplakās un plašajos pazeminājumos salnas ir novērojamas 5 
- 10 dienas agrāk nekā augstāk paceltajos paugurmasīvos un pacēlumos. Augsne sasalst 
decembra beigās.1 

 
Kā viens no potenciāli izmantojamiem dabas resursiem, kas izmantojams kā atjaunojamais 
energoresurss, ir vēja resurss. Baltijas jūras piekraste un Rīgas jūras līča rietumu piekraste ir 
rajoni, kur Latvijā ir vislielākie vēja ātrumi. Vēja enerģijas iegūšanai piemērotas ir vietas, kur 

                                                 
1Ventspils novada teritorijas plānojums 
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gada vidējais vēja ātrums ir lielāks par 5 m/s. Šādiem nosacījumiem atbilst Baltijas jūras 
Kurzemes piekraste, t.sk. Ventspils novads, kur valdošie ir rietumu vēji ar vidējo vēja ātrumu ir 
5,1 – 5,4 m/s. Tālāk no Baltijas jūras krasta vēja ātrums pakāpeniski samazinās2 (skatīt 1.3.-
1.attēlu). 

1.3. – 1. attēls 
Vidējais gada vēja ātrums Latvijā 

 

Avots: www.windenergy.lv 

3.1.2. Ģeoloģiskā uzbūve  

Ventspils novads atrodas divos dabas rajonos – Piejūras zemienē un Kursas zemienē. 
Piejūras zemienē Ventspils novadā ir vairāki dabas apvidi: Ventavas līdzenums, Irves 
līdzenums un Piemares līdzenums dienvidos no Sārnates, bet Kursas zemiene ietver divus 
dabas apvidus – Rindas līdzenumu un Ugāles līdzenumu. 

Piejūras zemienē ietilpst tagadējā Baltijas jūras piekraste, ko kādreiz pārplūdināja seno jūru 
baseini- tā ir pēcleduslaikmeta Baltijas ledus ezera un jūras ūdeľu veidojums– jaunākais 
pēcleduslaikmeta veidojums Latvijā, kas intensīvi attīstās arī tagad. Vislielākās platības 
Piejūras zemienē aizľem jūras pārveidots līdzenums, kuru vietām pārtrauc seni kāpu pauguri 
un grēdas. Vietām, kur smilts slānis ir biezāks, vēja un augu segas mijiedarbībā radušās 
kāpas. 

Piejūras zemiene ietver Latvijas teritorijas dabiski vismainīgāko joslu – Baltijas jūras krasta 
zonu. Tā ir mainīga sauszemes un jūras ūdens saskares josla, kas ir pakļauta vēja darbībai. 
Ventspils novadā raksturīgi jūras stāvkrasti ar dažādos posmos atšķirīgu krasta augstumu. 

                                                 
2www.windenergy.lv 

 

http://www.windenergy.lv/
http://www.windenergy.lv/
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Augstie stāvkrasti, kas sākas dienvidos no Jūrkalnes, turpinās ar atsevišķiem pārtraukumiem 
līdz Užavas bākai, kā arī ziemeļos no Ventspils pie Staldzenes, Būšnieku bākas - Liepenes 
posmā. Vētru laikā stāvkrasti var būt pakļauti noskalošanai, kuras norise ir atkarīga arī no vēja 
virziena. Smilšainie, akumulatīvie krasti ir raksturīgi Irbes šaurumā no Lūžľas līdz Vaidei, kur 
ir seklūdens josla ar zemūdens smilšu vāliem, smilšu pludmali un priekškāpām, kā arī ar 
mežiem apaugušas krasta kāpas.  

Ventavas līdzenuma kvartāra nogulumu segas biezums ir nevienāds, tās biezums un slāľu 
sagulums daļēji atspoguļojas virsmas reljefā. Apvidus līdzenā reljefa dēļ, teritorijas lielākajā 
daļā ir apgrūtināta virsmas notece, kas veicina pārmitru apstākļu veidošanos vietās, kur ir 
uzkrājusies kūdra.  

Piemares līdzenuma teritorijas virsas augstums pārsvarā ir 15-20 m vjl, tas ir lielāks  nekā 
Ventavas līdzenumā. Piemares līdzenuma ģeoloģiskā uzbūve ir līdzīga kā Ventavas 
līdzenumam. Atšķirībā no Ventavas līdzenuma, Piemares līdzenuma virsmu veido smilts un 
oļaina grants. Baltijas jūras krastu smilšainie nogulumi veido vēja akumulācijas formas, 
tādējādi virsas augstums ir lielāks nekā līdzenuma vidusdaļā.  

Irves līdzenuma augstums pazeminās Baltijas jūras krasta virzienā. Pārsvarā tas ir 4 - 10 m 
vjl, bet vietām, kur vēja akumulētās smiltis veido kāpas, pārsniedz 20 m vjl. Irves līdzenums 
no citiem Baltijas jūras piekrastes līdzenumiem, galvenokārt, atšķiras ar virsmas reljefa 
īpatnībām. Smilšainā līdzenuma virsa ar priekškāpām izveidojās, jūrai pakāpeniski 
atkāpjoties. Līdzenumam raksturīga šauru vaļľu un ieplaku mija. Vaļľu un ieplaku mija 
nosaka atšķirīgus virsmas noteces un mitruma apstākļus. Tā izveidojušās savdabīgas, tikai 
Irves līdzenumam raksturīgas ainavas, ko veido priežu sils vai mētrājs vaļľos un purvi vai 
ezeriľi ieplakās. Tipisko ainavu mozaīku tikai dažviet pārtrauc kāpu masīvi ar citas 
konfigurācijas priežu mežu nogabaliem. 3  

Kursas zemienē atrodas Ventspils novada centrālā un austrumdaļa. No Piejūras zemienes tā 
atšķiras ar lielāku zemes virsas absolūto augstumu, ģeoloģiskās uzbūves īpatnībām, 
veidošanās laiku un apstākļiem, kā arī ar ainavām.  

Rindas līdzenuma robeža ar Piejūras zemienes apvidiem izsekojama gar bijušās Litorīnas 
jūras krasta veidojumiem. Pie Litorīnas jūras krasta akumulētās smiltis nereti ir pārpūstas un 
gar krasta vaļľiem vai arī uz tiem izveidojušās kāpas (piemēram, Dambkalns (35,9 m vjl.) 
rietumos no Ances). Līdzenuma dienvidu robeža (ar Ugāles līdzenumu) sakrīt ar Baltijas ledus 
ezera krasta veidojumiem (33-35 m vjl.) un dabā tikpat kā nav saskatāma. Teritorija ir samērā 
līdzena, kur vietām atrodas zemas kāpas un upju ielejas. Pēdējā apledojuma morēnu lielākajā 
teritorijas daļā atrodas smilšaino nogulumu sega, bet līdzenuma virsmā atsedzas morēna vai 
arī pirmskvartāra (devona) ieži, retāk - ledājkušanas ūdeľu baseinu māli. Teritorijai raksturīgi 
izskalotie laukakmeľi un oļi. Pavājinātas drenāžas apstākļos norisinās pārpurvošanās (Klāľu 
purvs, Stāvu jeb Pūľu purvs u.c.). To veicina augstais gruntsūdens līmenis 0,5 - 1 m dziļumā.  

Ugāles līdzenums aizľem Ventspils novada dienvidaustrumdaļu. Tā ir arī visaugstāk paceltā 
un visvairāk saposmotā teritorija novadā. Virsas augstums pārsvarā no 30 - 40 m vjl. līdz 50 - 
60 m vjl.. Apvidus virsas pazeminājumos izvietojušies purvi un ezeri, piemēram, Usmas ezera 
ieplaka (42 km2) un pazeminājums ap to. Usmas ezera līmenis atrodas vidēji 21 m vjl., virs tā 
paceļas vairākas salas, no kurām Viskūžu sala (3,09 km2) ir vislielākā ezeru sala Latvijā. 
Mazāka platība, bet lielāks dziļums ir Puzes ezera pazeminājumam. Vietām redzami senie 
krasta veidojumi, kur raksturīga ne tikai smilts, bet arī grants, oļi un no morēnas izskaloto 
laukakmeľu koncentrācija. Nedaudz virspusē atsedzas pieledāja baseinu māli, kur to biezums 
parasti ir 5 - 10 m, bet Usmas ezera apkārtnē sasniedz 25 m. Ugāles līdzenumā sastopami arī 
seno kāpu vaļľi, kas veidojās, vējam pārpūšot sausās Baltijas ledus ezera piekrastes smiltis. 
Vājāk drenētajās ieplakās uzkrājusies kūdra, kuras biezums vietām pārsniedz 5 m. 
Gruntsūdeľu dziļums apvidus lielākajā daļā ir 1 - 2 m. 4    

                                                 
3Ventspils novada teritorijas plānojums 
4Ventspils novada teritorijas plānojums 
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3.1.3.Augsnes īpatnības  

Ventspils novada augšľu veidošanās pamatā ir smilts cilmiezis, nedaudz arī kūdras cilmiezis. 

Teritorijā visvairāk ir tipiski podzolētās augsnes, kas visraksturīgākās ir tieši Piejūras 
zemienēs. Stipri podzolētās augsnes ir izveidojušās uz smilšu nogulumiem, tāpēc 
izskalošanās process tajās noris visintensīvāk, tās ir nabadzīgas ar trūdvielām (1,5-3%) un 
barības vielām. Pārsvarā šajās augsnēs aug skuju koku meži un šīm augsnēm raksturīgs 
paaugstināts skābums (pH=4…4,3). Šādu augšľu iekopšana prasa bagātīgu kaļķošanu, kā 
arī lielus kapitālieguldījumus augšľu auglības paaugstināšanā ar organiskajām un 
minerālajām vielām. Tā kā šīs augsnes ir grūti iekultivējamas, tad lauksaimniecībā tās 
izmantojamas samērā maz. 
 
Lauksaimniecībai noderīgākās ir vāji velēnu podzolētās, daļēji- arī velēngleja augsnes, kas 
atrodas, galvenokārt, Vārves un Piltenes pagastos. Vāji velēnu podzolētās augsnēs trūdvielu 
saturs ir augstāks (2-4%) un tās ir vieglāk iekultivēt, līdz ar to lauksaimniecībā piemērotākas. 
Velēngleja augsnes veidojas uz blīviem cilmiežiem un augsnēm ir labi izveidots biezs trūdvielu 
horizonts, bet tās var ciest no pārlieka mitruma un tāpēc nepieciešami pasākumi augšľu 
nosusināšanai. Atšķirīga situācijā ir Tārgales pagastā, kur zemju vidējo vērtējumu ietekmē 
teritorijas neviendabība. Pagasta dienvidu daļā augsnes ir kvalitatīvas, līdzīgi kā Vārves un 
Piltenes pagastiem, taču ziemeļdaļā ir novada lielākajai daļai raksturīgās nabadzīgās 
augsnes.  
 
Ļoti auglīgo aluviālo augšľu Ventspils novadā ir maz un tās atrodas upju senlejās, kur dažādi 
faktori (reljefs, apgrūtināta apstrāde, aizsargjoslu likumi u.c.) ierobežo tās lauksaimniecisko 
izmantošanu. 
 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme pašvaldībā aizľem 511 tūkst.ha platības jeb 20,9% 
teritorijas. Nelieli lauku klajumi mijas ar plašiem mežu un purvu masīviem. Ievērojamas 
novada teritorijas platības aizľem pārmitrās zemes. Vislielākais lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju īpatsvars ir Užavas un Vārves pagastos, kuri atrodas tuvāk Ventspils pilsētai. Šajos 
pagastos ir arī visplašākās meliorētās platības, kas nodrošina augsnes kvalitatīvāku apstrādi. 
Jau pagājušajā gadsimtā ir uzsākta Užavas upes ierobežošana ar polderu sistēmu, lai 
novērstu ikgadējo upes pārplūšanu lielās platībās. Salīdzinoši vismazākais lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju īpatsvars ir Ances un Usmas pagastos, kuri ir klāti ar lielām mežu un 
purvu  platībām. Ances pagastā ir vislielākās mežu platības novadā, jo 73% no visas teritorijas 
klāj meži. Smilšainie kāpu līdzenumi nav labvēlīgi lauksaimniecības veiksmīgai attīstībai. Pēc 
Ziemeķurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes sniegtās informācijas uz 2010.gadu 
Ventspils novadā neapsaimniekotās lauksaimniecības zemes bija ap 16%. 

3.1.4. Derīgie izrakteņi 

Ventspils novadā visbiežāk izmantojamie derīgie izrakteľi ir smilts, smilts-grants maisījums, 
kūdra, retāk– māls, sapropelis, laukakmeľi un smilšmāls. Nozīmīgākās smilts un grants 
iegulas atrodas augstieľu rajonos, senajās apraktajās ielejās un ledāju reljefa formu vairāk 
saposmotajos zemieľu apvidos. Kūdras galvenie krājumi atrodas zemienēs. 
 

Smilts un smilts - grants atradnes. Ventspils novadā atrodas 46 izpētīti un novērtēti krājumi. 
Iekšzemes smilts- grants atradľu kopējā platība pārsniedz 1 km2, bet to krājumu apjoms 
sasniedz 68,9 milj.m3. Lielākā no izpētītajām smilts- grants atradnēm sauszemē atrodas pie 
Popes, kur derīgā izrakteľa krājumi pārsniedz 18 milj.m3. Popes atradnē ir ierīkoti vairāki 
karjeri, tomēr izmantota ir tikai neliela daļa no krājumu apjoma. Derīgo izrakteľu krājumu 
apjoms atradnē var izrādīties ievērojami lielāks, jo tajā ir veikta izpēte tikai līdz gruntsūdens 
līmenim. Pārējās atradnes ir mazākas, tomēr par nozīmīgām uzskatāmas visas tās, kurām ir 
neliela platība, bet bieza derīgā izrakteľa slāľkopa.  
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Ventspils novadā atrodas 22 perspektīvie smilts un smilts- grants iegulu laukumi, kuru kopējā 
platība pārsniedz 30 km2. Izpēte ir nepietiekama derīgo izrakteľu ieguves uzsākšanai. Tomēr, 
ľemot vērā iegulu laukumu platību un konstatēto derīgā slāľa vidējo biezumu, aptuvenais 
smilts un smilts- grants krājumu apjoms sasniedz 234 milj.m3, neskaitot Ābeļkroga- Dobēju 
laukumu, kurš daļēji atrodas Kuldīgas novadā. Ventspils novada teritorijā izvietotajiem 
perspektīvākajiem laukumiem pieskaitāms ir Liepenes laukums Tārgales pagastā un Sārnates 
laukums, kur kopējais smilts krājumu apjoms sasniedz 123 milj.m3. Nozīmīgi ir arī Stiebriľu, 
Ozolkalnu, Dzintaru un citi iegulu laukumi, kuros ir grants un smilts. Lielā daļā līdz šim 
izmantoto atradľu, krājumi nav izsmelti, vai arī izpētīti tikai daļēji- līdz gruntsūdens līmenim. 
Tādēļ jāapgūst vēl neizsmeltie krājumi, nepalielinot ieguves laukumu platību, un, ja 
nepieciešams, jāveic papildus ģeoloģiskā izpēte. Pirms jaunas atradnes ekspluatācijas 
uzsākšanas ir nepieciešams novērtēt ietekmi uz vidi un ainavas estētisko vērtību. 

Māla atradnes. Ventspils novadā kopumā ir 7 mālu atradnes, kuru kopējā platība ir vairāk 
nekā 538,8 ha, detāli izpētīto krājumu apjoms ir 13,89 milj.m3, novērtēto krājumu apjoms ir 
15,5 milj.m3, atradnēs kopējais krājumu apjoms ir 29,39 milj.m3.  

Nozīmīgākās atradnes atrodas Ugāles un Usmas pagastā. No izpētītajām atradnēm, tieši 
Usmas mālu atradne šobrīd ir atzīta par nozīmīgāko atradni Ventspils novadā. Usmas 
atradnes Grenču laukums ir valsts nozīmes derīgo izrakteľu atradne. Daļa atradnes mālu jau 
ir izmantoti drenu cauruļu un keramisko bloku ražošanai, bet izpētīto krājumu atlikums ir 5,5 
milj.m3. Pēc krājumu apjoma (4,8 milj.m3) otra nozīmīgākā ir Ugāles atradne, kurā māli ir 
kvalitatīvāki - tajos ir mazāks kalcija karbonātu saturs (CO2 6,3 %), bet mālaino daļiľu 
īpatsvars sasniedz 89 %. Usmas atradnē mālaino daļiľu īpatsvars vidēji ir 69,8 %. 

Ventspils novadā konstatēti vairāki perspektīvie mālu iegulu laukumi, kur vēl nav veikti 
detāli ģeoloģiskie pētījumi, bet ir noteikta iegulu laukumu izplatība, derīgā slāľa biezums un 
arī segkārtas biezums. Pēc urbumu serdeľiem ir konstatētas arī izrakteľa kvalitātes izmaiľas 
gan vertikālā griezumā, gan arī teritoriāli. Kopvērtējumā mālu iegulu platība un arī to krājumi ir 
milzīgi, un, ľemot vērā pašreizējos mālu ieguves apjomus Latvijā, gandrīz neizsmeļami. 
Perspektīvo mālu iegulu laukumu platība pārsniedz 294,6 km2. Usmas - Ugāles un Blāzmas 
perspektīvajā iegulu laukumā derīgā slāľa biezums ir 12 - 16 m, vietām tas sasniedz pat 20 
m.  

Kūdras atradnes. Ventspils novadā ir uzskaitītas 97 kūdras atradnes. Kūdras fonda apkopoto 
atradľu kopējā platība ir 16 386 ha, no tām līdzīgu platību aizľem 51 augstā (6963 ha) un 37 
zemā tipa (6837 ha) atradnes. Pārējās 9 ir pārejas un jauktā tipa atradnes, kuru platība ir 
2586 ha. Kūdras kopējie krājumi visās atradnēs sasniedz 287,491 milj.m3. 28 atradnes ir ar 
rūpniecisku nozīmi, kuru kopējie krājumi ir 103, 819 milj.m3.  

Kūdras atradľu meklēšanas un krājumu revīzijas darbus Kurzemē un Zemgalē veica 
Ģeoloģijas pārvaldes speciālisti laika posmā no 1978.gada līdz 1988.gadam. 1996.gadā 
veiktā kūdras atradľu inventarizācija (Lācis, 1996) daļēji balstās uz iepriekš minētajiem 
darbiem, tomēr tā ieviesa ievērojamas izmaiľas un papildinājumus kūdras atradľu sarakstā. 
Izpētes darbu rezultātā (1978. - 1988.g.) atklātas 164 kūdras atradnes, par 67 atradnēm 
vairāk nekā Kūdras fondā (1980). Kūdras iegulu kopējā platība ir 23 220 ha (232,2 km2), bet 
rūpnieciski izmantojamā dziļuma ietvaros- 12 376 ha. Kūdras atradnes aizľem 9,2% no 
Ventspils novada teritorijas. 5  

Zemā tipa kūdra ir 95 atradnēs, kuru rūpnieciski izmantojamā platība ir 5131 ha, augstā tipa 
kūdra ir 59 atradnēs ar rūpnieciski izmantojamo platību 4251 ha. 

Jauktā un pārejas tipa kūdras iegulu platība rūpnieciski izmantojamā dziļumā ir 2994 ha. 
Kopējie kūdras krājumi ir 46,6 milj.t, no kuriem augstā tipa kūdra ir 11,8 milj.t, jauktā– 17,8 
milj.t, zemā– 16,1 milj.t un pārejas tipa– 0,9 milj.t. Kopējā aizsargājamo purvu platība novadā 
ir 4364 ha. 6 Lai saskaľotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas 
nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, jāľem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

                                                 
5Ventspils novada teritorijas plānojums 
6Ventspils novada teritorijas plānojums 
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(t.sk. Vasenieku purvā, Dižpurvā u.c.) ir noteikti saimniecisko darbību ierobežojumi. 
Vasenieku purvā, kas ietilpst dabas liegumā „Stiklu purvi”, ir spēkā MK 25.01.2011. noteikumi 
Nr.81 „Dabas lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 7, bet 
Dižpurvā, kas ietilpst dabas liegumā „Ances purvi un meži” ir spēkā MK 02.10.2001. noteikumi 
Nr.426 „Dabas lieguma „‟Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”8 un MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmatošanas noteikumi”. 9 

Sapropeļa iegulas ir apzinātas 32 Ventspils novada ezeros, kuru platība lielāka par 3 ha. 
Sapropeļa kopējie krājumi ir 8,2 milj.m3. Lielākās sapropeļa iegulas ir Usmas un Puzes 
ezeros. 10 
 
Pēc Ventspils reģionālās vides pārvaldes datiem 2009.gadā Ventspils novadā derīgo 
izrakteľu ieguve veikta 15 atradnēs un 15 atradnes laukumos. Darbus derīgo izrakteľu ieguvē 
veikušas 12 organizācijas (skatīt 3.1.4.-1.tabulu). 2007.gadā novadā uzsākta jaunu atradľu 
izstrāde: smilts - grants un smilts atradne „Brieži” Ances pagastā, kur strādā SIA „Molits”‟ 

 
3.1.4..-1.tabula. 

Derīgo izrakteņu ieguve Ventspils novadā (2008. un 2009.)  

 
Atradnes  2008. gads 2009. gads 

Atrad
ľu 
skait
s 

Ieguve
s 
lauku
mu 
skaits 

Uzľēm
ēju 
skaits 

Iegūtais 
apjoms 

Atradľ
u 
skaits 

Ieguves 
laukumu 
skaits 

Uzľēm
ēju 
skaits 

Iegūtais 
apjoms 

Smilts – 
grants 
atradnes 

4 4 2 61,231 
tūkst. m

3 
2 2 2 38,81 tūkst. 

m
3
 

Smilts – 
grants un 
smilts 
atradnes 

8 11 10 Smilts–
grants: 
61,455  
smilts: 
148,426  

12 12 9 Smilts–
grants: 
58,82; 
smilts: 
82,164  

Kūdras 
atradnes 

1 1 1 19,566 
tūkst. t 

1 1 1 15,37 tūkst. t 

Avots: VRVP 

Derīgo izrakteľu ieguves daudzumu un to dinamika pa gadiem dota 3.1.4..-2.tabulā. 
 

3.1.4..-2.tabula. 
Derīgo izrakteņu ieguve un dinamika Ventspils novadā (2002. - 2009.) 

Derīgais 
izraktenis  

2002  2003  2004  
 
2005 
 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

smilts-grants 
(tūkst. m 

3 
) 64,58  83,62  63,39  

 
39,64 
 

 
47,44 

 
167,20
5 

 
122,686 

 
97,63 

smilts (tūkst. 
m 

3
)   11,92  43,17  116,05  

 
87.07 
 

 
91,39 

 
84,518 

 
148,426 

 
82,164 

kūdra (tūkst. 
tonnas)  

27,37  10,37  16,32  
 
18.54 

 
16,88 

 
9,896 

 
19,566 

 
15,37 

Avots: VRVP 

                                                 
7http://www.likumi.lv/doc.php?id=226852&from=off 
8http://www.likumi.lv/doc.php?id=54493 
9http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283&from=off 
10Ventspils novada teritorijas plānojums 
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Salīdzinot derīgo izrakteľu ieguves datus laika posmā no 2002. līdz 2009.gadam, var secināt, 
ka ir pieaudzis ieguves apjoms smilts – grants materiāliem: no 39,64 (2005.gadā) līdz 167,205 
tūkst.m3 (2007.gadā) un smilts materiāliem: no 11,92 (2002.gadā) līdz 148,426 tūkst. m3 

(2008.gadā), bet 2009.gadā tas ir bijis mazāks kā iepriekšējā gadā. Kūdras ieguves apjoms 
pa gadiem ir svārstīgs un tās vislielākā ieguve ir bijusi 2002.gadā – 27,37 tūkst. tonnas.  
 
Citi izrakteņi - Titāns un cirkonijs (Latvijā tiek pieskaitīts mazizplatītiem un problemātiskiem 
derīgiem izrakteľiem, galvenokārt, to izplatības un sarežģīto ieguves apstākļu dēļ). Lielākie 
prognozētie minerālu krājumi ir Ovišu raga kliednī – ap 1,5 milj.t. 11   

3.1.5. Virszemes ūdeņi un to kvalitāte 

Ventspils novada teritorijas ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst 3 hidroloģiskajos rajonos. 
Novada vidusdaļa atrodas Ventas lielbaseinā (baseina kods 37), bet pārējā teritorijā ir mazās 
ūdensteces, kuru baseini, ar teritorijai raksturīgām hidroloģiskā režīma īpatnībām, tiek 
apvienoti hidroloģiskajos rajonos. Novada ziemeļdaļa pieder Irbes šauruma hidroloģiskajam 
rajonam, bet dienvidrietumu daļa – Baltijas jūras piekrastes rajonam (baseina kods 35). 
Ūdensšķirtne starp Ventas lielbaseinu un Irbes šauruma upēm iet pa Ugāles un Popes 
pacēlumu augstāko daļu un, turpinoties rietumu virzienā, šķērso purvaino Ventavas līdzenuma 
ziemeļdaļu starp Ventas grīvu un Būšnieku ezeru. Ūdensšķirtne starp Baltijas jūras piekrastes 
baseina upēm, piemēram, Užavu un Ventas lielbaseinu, ir izlocīta, bet kopumā stiepta 
dienvidaustrumu- ziemeļrietumu virzienā. Kartēs to var attēlot ļoti nosacīti, jo sazarotā 
meliorācijas grāvju sistēma, līmeľa svārstību gadījumā, var nodrošināt viena vai otra baseina 
ūdeľu pārtveršanu.  

 
Ventspils novada lielākās upes ir Venta ar Abavu, Irbe ar Rindu un Stendi  un Užava. Upes 
tek galvenokārt ziemeļu – rietumu virzienā.  
 
Venta sākas Lietuvas teritorijā un Ventspils novada teritorijā upe tek aptuveni 42 km garumā, 
no labā krasta pietekas Abavas grīvas līdz ietekai jūrā. Ventai ir neliels kritums, visā posmā 
līdz grīvai tikai 2 m (vidēji 5 cm uz 1 km). Ielejas dziļums pie rajona dienvidu robežas sasniedz 
10 - 12 m un pakāpeniski samazinās lejteces virzienā. Nelielā krituma dēļ, straumes ātrums ir 
mazs. Gultnes platums lejtecē sasniedz 200 m. Venta ir nozīmīgs saldūdens resurss - tās 
gada noteces apjoms sasniedz 2,92 km3. Venta ienes jūrā līdz 900 tūkst. tonnu sanešu gadā.  
 
Ventas labā krasta pietekas ir Dzirnavupe (caurtek Zlēku pagastam), Cērsupe un Aungrāvis, 
Zvirbuļupe, Vēžduka, (caurtek Piltenes lauku teritorijai),  Kamārce un Packule (caurtek 
Tārgales pagastam).  
 
Abava ir otra nozīmīgākā Ventas lielbaseina ūdenstece, kuras lejtece ir 17,6 km gara. Tās 
vidējais caurplūdums ir  16 m3/s, bet gada notece sasniedz 0,5 km3. Ielejas platums 250-400 
m, bet tās dziļums sasniedz 10-15, vietām pat 20 m. Abavas kreisā krasta pieteka- Kroja 
(caurtek Ugāles pagastam), labā krasta pietekas atrodas Kuldīgas novadā.  

Irbe veidojas, satekot Rindai un Stendei lejpus Rindas apdzīvotās vietas Ances pagastā. 
Upes garums 32 km. Gultnes vidējais kritums ir 0,25 m/km. Tās vidējais caurplūdums pie 
grīvas ir 16 m3/s. Gada notece ir 0,5 km3.  

Stende sākas Talsu novadā. Ventspils novadā atrodas tās vidusteces un lejteces posms 
aptuveni 50 km garumā, šķērsojot Usmas pagasta ziemeļdaļu, Puzes un Ances  pagastu 
vidusdaļu. Tās vidējais caurplūdums vasarā ir 0,3, ziemā - 0,52 m3/s, bet gada notece 
sasniedz 0,3 km3. Vidējais kritums ir 0,78 m/km. Lejtecē Stende tek pa vāji izveidotu ieleju ar 
plašām palienu pļavām, kuras pārplūst galvenokārt pavasara palu laikā. Stendei ir daudz 
mazu pieteku. Lielākās pietekas: Dzelzupe, Lūšupīte, Upatu valks, Lonaste, Trumpe, Silupe.  

                                                 
11Ventspils novada teritorijas plānojums 
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Rinda ir Irbes kreisā satekupe, iztek no Puzes ezera, tās garums ir 29 km. Upes vidējais 
kritums ir 0,23 m/km, tikai lejtecē kritums sasniedz 1 m/km. Augštecē upe līkumo pa plašu 
ieleju (200-400 m). Līdz Popes tiltam upe vietām ir vairāk nekā 100 m plata un ar nelielām 
salām. Lejtecē upes gultne ir regulēta, tās platums ir 15-25 m, dziļums līdz 3 m. Upes vidējais 
caurplūdums vasarā 1,97 m3/s, ziemā 2,76 m3/s. Lielākās pietekas: Zviede, Akmeľvalks, 
Cietvalks, Guģenieku valks, Briežvalks, Banda grāvis.  

Užava sākas Kuldīgas novadā, bet Ventspils novadā atrodas tās vidustece un lejtece aptuveni 
22 km garumā. Gultne ir regulēta gandrīz visa posma garumā, izľemot no Tērandes līdz 
Sisei. Vidējais caurplūdums pie Tērandes vasarā ir 0,65 m3/s, bet ziemā  - 0,98 m3/s. 12 
 
Pēc LR MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeľu kvalitāti” 13 Ventspils novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem ir noteiktas upes vai 
upju posmi: 

  karpveidīgo zivju ūdeľi: 

- Engures upe (no Usmas ezera līdz Puzes ezeram); 
- Irbes upe; 
- Rindas upe; 
- Stende (no Ances līdz grīvai); 
- Venta (no Zlēku pagasta Zlēku tilta līdz grīvai) 

 lašveidīgo zivju ūdeľi:  

- Lonaste (no Raķupes un Pāces satekas līdz grīvai);  
- Raķupe (no Ameles līdz grīvai); 
- Rīva; 
- Užava (no Tērandes līdz grīvai); 
- Abava (no Rendas līdz grīvai); 
- Pāce (no Pāces līdz grīvai). 

Ezeru izvietojums novadā ir nevienmērīgs. Tas ir saistīts ar ezeru ieplaku izcelsmi. Lielākie un 
dziļākie ezeri ir glaciālas (ledāja) izcelsmes, piemēram, Usmas un Puzes ezers. To ieplakas 
daļēji sakrīt ar ledāja pārveidotiem zemkvartāra virsas padziļinājumiem, kas veidojušies, 
ledājam eksarējot gultni un izspiežot no tās nogulumus. Piejūras zemienē raksturīgi Litorīnas 
jūras lagūnezeri- Būšnieku ezers un citi mazākie ezeri Irves līdzenuma vigās. Upju ielejās, 
īpaši Irbes ielejā, sastopami daudzi nelieli vecupju ezeri. Ventspils novada lielākie ezeri ir 
Usmas, Puzes, Klaľu, Garais un Zigatu ezeri.  

Usmas ezers ir lielākais ezers Ventspils novada austrumu daļā un pēc ūdens virsmas 
aizľemtās  platības ir 5.lielākais Latvijā. Ezera virsmas aizľemtā platība ir 37,2 km2, kopā ar 
salām 41,4 km2. Ūdens apjoma ziľā (190 milj.m3) tas ir otrais lielākais Latvijā. Usmas ezers ir 
otrais dziļākais ezers Ventspils novadā (27 m). Līmeľa virsma atrodas 22,8 m vjl. Ezerā ir 
vairākas salas. Lielākā ir Viskūžu sala (309 ha), kura arī lielākā ezeru sala Latvijā. Moricsalā 
(83,1 ha) atrodas pirmais Latvijā (1912.g.) nodibinātais rezervāts, kas ietver Moricsalu, Lielo 
Alkšľu un Luziķērtes līci un akvatoriju. Ezers atrodas vienā no lielākajiem Latvijas mežu 
masīviem. Mežainas ir arī Usmas ezera salas. Ezera krasti pārsvarā ir lēzeni, stingri un 
smilšaini, uz Amjūdzes pusi  netālu no ūdensmalas paceļas 3 - 5 m augsta nogāze. Usmas 
ezerā ietek 10 upes- Tirukšupe, Godele, Melncelma, Meķupe, Sērža, Ostupe, Baľģava, 
Struncene, Riekte, Kāľupe, daudz grāvju un strautu, ZR daļā iztek Engure. Ezers pastiprināti 
aizaug. Ezers nozīmīgs zivsaimniecībā, tūrismā, rekreācijā. 

                                                 
12Ventspils novada teritorijas plānojums  
13 http://www.likumi.lv/doc.php?id=60829 
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Puzes ezers ir visdziļākais (33,6 m) un ir otrais lielākais (5,2 km2) ezers Ventspils novadā, kā 
arī viens no dziļākajiem Latvijas ezeriem. Ezera ūdens tilpums ir 62 - 64 milj.m3. Ezera līmeľa 
virsma atrodas 12,3. m vjl.. Puzes ezers regulē Rindas un arī Irbes upes hidroloģisko režīmu.  

Pēc LR MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeľu kvalitāti” 14 Ventspils novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem ir noteikti lašveidīgo 
zivju ezeri: Puzes un Usmas ezeri. 

Pēc LVĢMC datiem, no visām Ventas upju baseinu apgabalā esošajām novērojumu stacijām, 
kas atrodas Ventspils novadā, kādas bīstamās vielas vidējā koncentrācija nav pārsniegusi 
normatīvo robežlielumu, tāpēc apgabala ūdeľi uzskatāmi par atbilstošiem kvalitātes 
prasībām. Ventas apgabala upju ūdeľu kvalitāte pēc ekoloģiskiem un ķīmiskiem rādītājiem 
Ventspils novada teritorijā lielākajā daļā vērtējama kā laba, bet Užavas upei un Raķupei – 
augsta. Puzes ezera ūdeľu kvalitāte vērtējama kā vidēja, bet pārējo novada ezeru ūdeľu 
kvalitāte vērtējam kā laba15 (skatīt pielikumu Nr.1). 
 
Saskaľā ar Veselības inspekcijas datiem16, peldvietu ūdens kvalitātes monitorings Ventspils 
novadā 2008.gadā tika veikts šādās peldvietās: 

–  „Jūrkalne”- Jūrkalnes pagasts; 

– „ Liepene”- Tārgales pagasts; 

– „Mežezers” (Dzilmes ezers, Dziljenes ezers), peldvieta Stiklu ciema Puzes 
pagasts; 

–  „Mikeļtornis”- Tārgales pagasts; 

–  „Pilsezers”- (Lielais ezers, Dižiere), peldvieta Stiklu ciema Puzes pagasts; 

–   „Tirukšu ezers”- Usmas pagasts; 

–   „Usmas ezers”- Usmas pagasts. 
 
Minētajās peldvietās ūdens kvalitāte kopumā bija laba, arī 2009.gadā monitoringā esošajās 
Ventas upju baseina peldvietās peldēšanās ierobežojumi netika noteikti. Ūdens 
mikrobioloģiskā kvalitāte atbilda normatīvo aktu prasībām. 

Peldvietu labiekārtošanai ir liela nozīme kvalitātes prasībām atbilstošu peldūdeľu 
nodrošināšanā. Tas ir zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums, kura teritorijā peldvieta 
atrodas. Pašreiz pašvaldībā nav reģistrētas oficiālas peldvietas, kuras iekārtotas atbilstoši  
06.04.2010. MK noteikumiem Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 
17.06.2008. MK noteikumiem Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības”. Ierīkojot oficiālas 
peldvietas, tās ir jānodrošina ar ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, atkritumi 
peldvietā ir jāsavāc un jāizved, peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem 
jautājumiem, ierīkojot peldvietā informatīvus stendus. 17   

Kopumā ūdenstilpes un ūdensteces ir nozīmīgas ne tikai ar saldūdens krājumiem, zivju 
bagātību, sapropeļa un citu nogulumu krājumiem, tūrisma un rekreācijas vietām, bet daudzām 
no tām ir izcila estētiskā vērtība Ventspils novada un visas Latvijas kultūrainavā, tāpēc svarīga 
šo vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm ir plānota un ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana. 

 

 

                                                 
14 http://www.likumi.lv/doc.php?id=60829 
15 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015. gadam 
16 www.vi.gov.lv 
17http://www.likumi.lv/doc.php?id=207794&version_date=10.04.2010 
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3.1.6. Pazemes ūdeņi un to aizsardzība 

Apgāde ar dzeramo ūdeni notiek no pazemes ūdens horizontu spiedūdeľiem un 
gruntsūdeľiem. Arukilas horizonts ir vienīgais visā Ventspils novadā, kura artēziskie ūdeľi 
(spiedūdeľi), pēc ūdens kvalitātes rādītājiem, ir izmantojami dzeramā ūdens apgādē. 
Spiedūdeľu gūtnē „Ogsils” izmanto Arukilas ūdens horizontu un daļēji arī kvartāra nogulumos 
ieslēgtos gruntsūdeľus, bet horizontu komplekss nav izplatīts visā novada teritorijā. Apmēram 
2 - 4 km platu piekrastes joslu Irves līdzenumā, kā arī Ventavas un Piemares līdzenumā līdz 
Užavai (Ventspili ieskaitot), zemkvartāra virsmā atrodas Narvas svītas karbonātieži 
(sprostslānis). Tas nozīmē, ka minētajā joslā artēzisko dzeramo ūdeľu vispār nav, tie 
jāpiegādā pa cauruļvadiem. Tā, piemēram, Irbenes ciemata apkārtnē pazemes ūdens 
horizonts ir Pērnavas svītā, bet ūdens mineralizācija pārsniedz 4 g/l, tāpēc tas nav 
izmantojams. Ūdensapgādē izmanto Litorīnas jūras nogulumos ieslēgto saldūdeni. Ārpus 
Piejūras zemienes artēzisko ūdeľu iespējamais ieguves apjoms ir lielāks. 

Nodrošinājumā ar dzeramā ūdens resursiem nozīmīgi ir arī gruntsūdeľi - pazemes ūdeľi virs 
pirmā ūdens aizturslāľa. Baltijas jūras tuvumā pazemes ūdens horizonts ir hidrauliski saistīts 
ar jūras ūdeni. Vairāk mineralizētā (sāļākā) un blīvākā jūras ūdens ietekmē veidojas zemas 
kvalitātes gruntsūdeľi. Bez tam tiem piemīt augsta krāsainība, jo ir palielināts dzelzs saturs. 
Gruntsūdeľi, galvenokārt, tiek izmantoti viensētu ūdensapgādē. Gruntsūdeľi atrodas dažādā 
dziļumā (no dažiem desmitiem cm līdz 1,5 - 2 m, vietām arī dziļāk), to ieguvē izmanto grodu 
akas viensētās, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, kuru ūdensapgāde nenotiek 
centralizēti, kā arī lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijās.18 

Ventspils novadā artēziskie urbumi ir ierīkoti apdzīvotās vietās un pie bijušajām 
lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijām. Urbumu dziļums līdz ūdens horizontam 
atkarīgs, galvenokārt, no kvartāra nogulumu segas biezuma. Ūdens horizonta virsma vietām 
atrodas ļoti tuvu zemes virspusei, un tur, kur to nepārsedz morēnas smilšmāls, ir vāji izolēta 
no gruntsūdeľiem. Novadā kopumā ūdens horizontam ap artēziskajiem urbumiem ir dažāda 
dabiskās aizsargātības pakāpe, jo pārsedzošā ūdens mazcaurlaidīgā slāľa (morēnas vai 
bezakmens māla) biezums mainās no 0 līdz 20 m. Atkarībā no tā biezuma, tiek noteikts 
stingrā režīma aizsardzības zonas platums. 

Ķīmiskās un bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķina katram urbumam, balstoties uz urbumu 
pases datiem un ūdens patēriľa apjoma. Artēzisko urbumu uzraudzības kontroli veic VVD. 
Pēc VRVP datiem, joprojām problēma ir neizmantotie un netamponētie bezsaimnieku urbumi, 
kuri ir potenciālie pazemes ūdeľu nopietna piesārľojuma avoti. Pazemes ūdeľus tāpat 
apdraud piesārľotās un potenciāli piesārľotās vietas (skatīt 3.2.5.sadaļu).  

3.1.7. Meži 

Ventspils novada teritorija, salīdzinājumā ar Latvijas teritoriju kopumā, ir ar lielāku mežu 
īpatsvaru - vidēji mežu zemes aizľem 64 % no kopējās novada teritorijas. 

Pēc VZD datiem, kopējā mežu aizľemtā platība Ventspils novadā ir 178 861,9 ha, no tās 
visvairāk meži atrodas Ances (21% jeb 33 439.9 ha), Tārgales (16% jeb 26 135 ha), Ugāles 
(12% jeb 20 812 ha), Puzes (9% jeb13 875.3 ha) un Usmas (8% jeb 12 283 ha ) pagastos un 
Piltenes lauku teritorijā ( 8% jeb 12 866.9 ha ). 19  

Ventspils novada mežus var iedalīt vairākos augšanas apstākļu tipos: 
- sausienes (sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša), kas sastāda 48 % no mežiem;  
- slapjaiľi (grīnis ); 
- purvaiľi (purvājs niedrājs, dumbrājs, liekľa);  
- āreľi; 
- kūdreľi.  

                                                 
18 Ventspils novada teritorijas plānojums  
19 http://www.vzd.gov.lv/sakums/publikacijas-un-statistika/ 
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Pēc AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, AS „Latvijas valsts 
meži” apsaimniekotajos novada mežos valdošā koku suga ir skujkoki – priede, kuras 
aizľemtās platības ir 106049,46 ha jeb 67 % no kopējā koksnes krājas apjoma. Tad seko 
bērzs (29323,43 ha  jeb 18%), egle (17164,35 ha jeb 10%), melnalksnis (4275,38 ha jeb 3%), 
baltalksnis (1311,04ha jeb 1%), apse (758,2ha jeb 1%). Ozols un osis sastāda mazāk par 1%. 

Novada teritorijā valstij pieder 121147,4ha meža  jeb 78% no visām meža platībām kopā, bet 
privātajam sektoram pieder 43169,5ha meža jeb 22% no visām meža platībām. Valsts mežu 
apsaimniekotājs ir AS „Latvijas valsts meži”, valsts mežus Moricsalas dabas rezervātā 
apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde. 

Meža apsaimniekošana pēdējo desmit gadu laikā kļūst intensīvāka, nereti apdraudot 
atsevišķu sugu un pat veselu biotopu izdzīvošanu. Arvien aktuālāk ir nepieciešams izmantot 
tehnoloģiju attīstību vienlaikus ar cilvēku zināšanām par dabas vērtībām, jo mežs ir 
kompleksa dabiska ekosistēma, kas ir ne tikai koksnes un bioloģiskās daudzveidības resurss, 
bet arī sniedz rekreācijas iespējas. Ľemot vērā Ventspils pilsētas tuvumu, pastiprināti tiek 
noslogoti un noplicināti pilsētas teritorijai tuvumā esošie meži, kur intensīvāk notiek ogošana, 
sēľošana, atpūta dabā, kā arī tiek rīkotas medības. Vienlaicīgi Ventspils novada mežu 
bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumu sekmē novada nesadrumstalotais meža areāls, kā 
arī izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.   

Pieaugot meža saimnieciskās izmantošanas intensitātei, samazinās cilvēku darbības neskarto 
teritoriju īpatsvars, kur mežs saglabā dabiskajam mežam raksturīgās struktūras, procesus un 
sugas. Lai bioloģiskā daudzveidība mežos netiktu apdraudēta un saglabātos noteiktā līmenī, 
tiek noteiktas mikrolieguma teritorijas (skatīt 3.1.9.sadaļu). Ventspils novada mežos ir 
noteiktas 84 mikroliegumu teritorijas un saimnieciskās darbības aprobežojumi  42644 ha (jeb 
31,6 %). Aizsargājamās teritorijas daudzviet pārsedzas – vienā vietā (meža nogabalā) var būt 
gan biotops, gan mikroliegums, gan dabas liegums, gan aizsargjosla. Pēc AS „Latvijas valsts 
meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, ar normatīviem aktiem noteiktās dabas 
aizsardzības teritorijas20 Ventspils novadā (uz 21.03.2011.) dotas 3.1.7.-1.tabulā.  

3.1.7.-1.tabula 

Dabas aizsardzības teritorijas Ventspils novadā 

Aizsargājamās  
teritorijas veids 

Platība  
kopā 
(ha) 

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 25793 

1.1. Dabas liegumi  25183 

1.2. Dabas parki 602 

1.3. Aizsargājamo ainavu apvidi - 

1.4. Biosfēras rezervāti - 

1.5. Dabas pieminekļi 8 

2. Aizsargjoslas (vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas) 

26015 

3. Mikroliegumi  3555 

4. Īpaši aizsargājami meža iecirkľi (apstiprināti ar 
22.05.2001. VMD rīkojumu nr. 127) 

2105 

5. Putnu mikroliegumu buferzonas u.c.)  4815  

Avots: AS „Latvijas valsts meži” 

                                                 
20 http://www.lvm.lv/lat/lvm/mezsaimniecibas/?doc=497 
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3.1.8. Purvi 

Ventspils novadā lielā daļā teritorijas ir saglabājušies purvi, slapjie meži un pļavas, kas ir 
izskaidrojams ar lielo dabas pamatnes teritoriju īpatsvaru. Pēc VZD datiem, no visas novada 
teritorijas kopā 8 % aizľem mitrāju teritorijas, no tiem gandrīz 4%, jeb 9784,7 ha, aizľem 
purvi, bet nepilnus 4%, jeb 8869,9 ha, atrodas zem virszemes ūdeľiem.  

Purvu nogulumi ir samērā jauni, jo to veidošanās līdz ar kūdras uzkrāšanos sākās tikai 
pēcleduslaikmetā. Kursas zemienē kūdras uzkrāšanās varēja sākties tikai pēc Baltijas ledus 
ezera izzušanas, ne agrāk kā pirms 10 tūkstošiem gadu, kad bija iestājušies atbilstoši 
klimatiskie apstākļi. Piejūras zemienē kūdras uzkrāšanās sākās tikai tad, kad Litorīnas jūru 
nomainīja mūsdienu Baltijas jūra (pirms 2800 gadiem). 

Kopumā Ventspils novada teritorijā atrodas 79 augstā, pārejas un zemā tipa purvi (skatīt 
3.1.8.-1.tabulā). Nozīmīgākais augsto purvu komplekss Rietumlatvijā ietver 6 purvus: 
Vasenieku, Stiklu Dižpurvu, Vanagu, Pumpuru, Sēmes un Zvaguļu.21   

3.1.8.-1.tabula 

Ventspils novada purvi 

Nosaukums Tips Piezīmes 

Asiķu (Ašķu) zemais  

Apsīšu zemais  

Baltais (Ansiľu) augstais Dabas liegums „Nagļu un Ansiľu purvi” 

Baltais – Popānu - Lācarāju augstais  

Bālmaľu augstais  

Bērzraga zemais  

Būšnieku zemais  

Dižais   augstais/ 
jauktais 

 

Dižpurvs (Stiklu) augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Dižpurvs (Ances) augstais Dabas lieguns „Ances purvi un meži” 

Dižs augstais  

Duľľu (Ieru) augstais  

Dūkļu zemais  

Dūmiľu augstais  

Dūľezers augstais  

Dzeľu augstais  

Dziru augstais  

Ezerlejas zemais  

Ezerpļavas zemais  

Gansilu (Pumpuru) augstais  

Grīvas pļavas  zemais  

Grodmaľu augstais 
pārejas 

 

Jaunarāju zemais  

Kalniľu augstais  

Kambaru jauktais  

Kapacu zemais  

Kāpu augstais 
zemais 

 

Kārāmeža zemais  

Klāľu augstais Dabas liegums „Klāľu purvs” 

Kūļu zemais  

Kvartāla pārejas  

Līvu augstais  

Luknas (Mazupes) pārejas/zemais  

                                                 
21Ventspils novada teritorijas plānojums 
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Nosaukums Tips Piezīmes 

Lūkais augstais  

Lūžľu zemais  

Mazlīduma augstais  

Mazpurva zemais  

Mācītājlejas zemais  

Māteru zemais  

Meķu (Novadu) augstais  

Muižnieku augstais  

Nagļu zemais Dabas liegums „Nagļu un Ansiľu purvi” 

Norleju zemais  

Ošu pārejas  

Palgas zemais  

Pasiles zemais  

Pāžu augstais  

Pelciľu ezera pārejas  

Piltenes zemais  

Platenes jauktais/ zemais Dabas liegums „Platenes purvs” 

Pluču augstais Dabas liegums „Pluču tīrelis” 

Poļu augstais/zemais  

Puľu zemais  

Purmaļu zemais  

Puru augstais  

Putera (Pētera) zemais  

Pūľas augstais  

Pūteļu augstais  

Sakārľu augstais  

Sārces zemais  

Sārnates jauktais/zemais Dabas liegums „Sārnates purvs” 

Skarbas (Silkalēju) zemais / pārejas  

Sušķu zemais  

Šarlotes (Muižgaļu) zemais  

Tīsu jauktais Dabas liegums „Tīšezers” 

Trebēnu augstais  

Ukmežu augstais  

Upatu zemais  

Uzkūlas (Branda) zemais  

Ūdru pārejas/zemais  

Vanagu augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Vasenieku augstais Dabas liegums „Stiklu purvi” 

Vārves (Buļļu-Puľu) augstais/pārejas  

Vecozoliľu augstais  

Ventas vecgultnes zemais  

Ziediľu zemais  

Zūru Jauktais/zemais  

Druviľu tīrelis  Zemais   

Pelcīšu purvs  Zemais   

Avots: Ventspils novada teritorijas plānojums 

Ventspils novadā purvi aizľem noslēgtās vai daļēji noslēgtās starppauguru ieplakas ar 
pavājinātu noteci, kas vienlaicīgi ir ar samazinātu infiltrāciju. Ja mitrājus aplūko vizuāli kā 
ainavu, tad purvi un mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas elements 

Ekosistēmā purvi darbojas kā ūdens akumulators, sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās 
apkārtnes klimatu un ūdens režīmu. Purvi attīra piesārľotos lietus un virszemes ūdeľus, arī 
mitrāji darbojas kā dabiskās attīrīšanas iekārtas piesārľojuma gadījumos. 22  

                                                 
22 Ventspils novada teritorijas plānojums  



Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017.gadam 

 

 
22 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, t.sk. Vasenieku purvā, Dižpurvā u.c. spēkā ir MK 
2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuros noteikti saimniecisko darbību ierobežojumi. 
Informācija par Ventspils novada purviem, kas ir iekļauti dabas liegumos, ir dota 3.1.9.sadaļā. 

3.1.9. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi 

Pēc LVĢMC datu bāzes, Ventspils novadā atrodas šādas valsts izveidotās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas: 1 dabas rezervāts, 2 dabas parki, 18 dabas liegumi, 6 
aizsargājamās alejas un dendroloģiskie stādījumi, 3 ģeoloģiskie un  ģeomorfoloģiskie dabas 
objekti un 109 īpaši aizsargājamie koki. 23 

 
3.1.9.-1.tabula   

Ventspils novada īpaši aizsargājamās teritorijas 

 
Kategorija Skaits Platība (ha) 

Dabas liegums 18 33 049 

Dabas parks 2 16367 

Dabas rezervāts 1 818* 

Aizsargājamās alejas un 
dendroloģiskie stādījumi 

6 19,7 

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie 
dabas objekti 

3  

Īpaši aizsargājamie koki 109  

* LR Saeimas 2000.g. Moricsalas dabas rezervāta likumā norādītā platība. 

Avots: LVĢMC 

 
Novadā ir noteiktas 20 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Natura 2000 teritorijas – 
Eiropas nozīmes dabas teritorijas:  

– Dabas rezervāts- Moricsala; 
– Dabas parki- Užavas lejtece, Abavas senleja; 
– Dabas liegumi– Druviľu tīrelis, Klāľu purvs, Krojas meži, Ovīši, Pelcīšu purvs, 

Platenes purvs, Pluču tīrelis, Popes zāļu purvs, Užava, Viskūžu sala, Raķupes 
ieleja, Ances purvi un meži, Stiklu purvi, Tīšezers, Piešdanga, Nagļu un Ansiľu 
purvs, Sārnates purvs. 
 

Ventspils novada viss īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts, kategorija, atrašanās vieta, 
platība, laiks, no kura teritorija ir iekļauta aizsardzībā, un tiesību akti, kas nosaka šo teritoriju 
aizsardzību, ir dots 3.1.9.-2 tabulā, bet ĪADT shēmas un robežu apraksti ir doti pielikumos 
(Nr.2.- Nr.28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 http://vdc2.vdc.lv:8998/free/mar$www_nt.startup 
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3.1.9.-2.tabula 

Ventspils novada īpaši aizsargājamo teritoriju saraksts 
 

Dabas rezervāti 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

1002 
Moricsalas dabas 
rezervāts 

Dabas 
rezervāts 

Usmas 
pagasts 

9874 818 1912 
Moricsalas dabas rezervāta 
likums (LR Saeima, 2000 g.) 

 

Dabas parki 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

3021* 
Abavas 
senleja 

Dabas 
parks 

Ugāles pagasts 
Usmas pagasts 
Zlēku pagasts 

9870 
9874 
9894 

14933 1957 
Noteikumi Nr.83 par 

dabas parkiem (LR MK, 
1999 g.) 

3043 
Užavas 
lejtece 

Dabas 
parks 

Užavas pagasts 
Ziru pagasts 

9878 
9890 

1434 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.267”Grozîj. MK 

Not.Nr.83” (LR MK, 2004 
g.) 

 

Dabas liegumi 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas 
nosaka aizsardzību 

5142* Raķupes ieleja 
Dabas 
liegums 

Ances pagasts 
Puzes pagasts 

9844 
9860 

2204 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5169 
Puzes smilšu krupju 
atradne 

Dabas 
liegums 

Puzes pagasts 9860 8 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5170 Klāľu purvs 
Dabas 
liegums 

Popes pagasts 
Tārgales 
pagasts 

9856 
9866 

1615 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5171 Pluču tīrelis 
Dabas 
liegums 

Ugāles pagasts 
Usmas pagasts 

9870 
9874 

740 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5172 Sārnates purvs 
Dabas 
liegums 

Jūrkalnes 
pagasts 
Užavas pagasts 

9850 
9878 

1423 1987 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5173 
Nagļu un Ansiľu 
purvs 

Dabas 
liegums 

Zlēku pagasts 9894 284 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5174 Tîšezers 
Dabas 
liegums 

Zlēku pagasts 9894 39 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5175 Piešdanga 
Dabas 
liegums 

Zlēku pagasts 9894 10 1977 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5189* Stiklu purvi 
Dabas 
liegums 

Puzes pagasts 
Usmas pagasts 

9860 
9874 

7 283 1977 

25.01.2011.Noteikumi 
Nr.82 „Grozīj. Mk 
Not.Nr. 212 par 

dabas liegumiem (LR 
MK, 2011. g.) 

5203 Užava 
Dabas 
liegums 

Užavas pagasts 9878 3012 1999 

Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 
 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=1002&z_chk=2500
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=1002&z_chk=2500
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=3021&z_chk=3527
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=3021&z_chk=3527
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11712&z_chk=829
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11712&z_chk=829
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5142&z_chk=4813
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5169&z_chk=5334
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5169&z_chk=5334
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5170&z_chk=5582
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5171&z_chk=5583
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5172&z_chk=5584
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5173&z_chk=5585
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5173&z_chk=5585
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5174&z_chk=5586
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5175&z_chk=5587
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5189&z_chk=5848
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5203&z_chk=4043
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5215 Ovīši 
Dabas 
liegums 

Ances pagasts 
Tārgales 
pagasts 

9844 
9866 

5078 1999 
Noteikumi Nr. 212 par 
dabas liegumiem (LR 

MK, 1999 g.) 

5234 Ances purvi un meži 
Dabas 
liegums 

Ances pagasts 
Tārgales 
pagasts 

9844 
9866 

10 148 1999 

25.01.2011.Noteikumi 
Nr.82 „Grozīj. Mk 
Not.Nr. 212 par 

dabas liegumiem (LR 
MK, 2011. g.) 

5291 Viskūžu sala 
Dabas 
liegums 

Usmas pagasts 9874 304 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

5317 Platenes purvs 
Dabas 
liegums 

Tārgales 
pagasts 

9866 455 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

5318 Pelcīšu purvs 
Dabas 
liegums 

Usmas pagasts 9874 56 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

5319 Popes zāļu purvs 
Dabas 
liegums 

Popes pagasts 9856 78 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

5330* Druviľu tīrelis 
Dabas 
liegums 

Usmas pagasts 9874 293 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

5340 Krojas meži 
Dabas 
liegums 

Ugāles pagasts 9870 19 2004 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266”Grozîj. MK 

Not.Nr.212” (LR MK, 
2004 g.) 

 

Dabas pieminekļi 

Teritorijas 
kods 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti 
ATK 
kods 

Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

4202 
Ķīvmeža 
akmens 

Dabas 
piemineklis 

Piltenes 
lauku 
teritorija 

9833  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. Un ģeom. 

Dabas pieminekļiem (LR MK, 
2001 g.) 

4203 
Grīžu Velna 
beľķis 

Dabas 
piemineklis 

Tārgales 
pagasts 

9866  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. Un ģeom. 

Dabas pieminekļiem (LR MK, 
2001 g.) 

4204 
Vecumu 
dižakmens 

Dabas 
piemineklis 

Ugāles 
pagasts 

9870  2001 
Not. Nr. 175 par ģeol. Un ģeom. 

Dabas pieminekļiem (LR MK, 
2001 g.) 

7086 
Lagzdenes 
parks 

Dabas 
piemineklis 

Piltenes 
lauku 
teritorija 

9833 2.6 2001 
Noteikumi Nr.131 par 

dendroloģiskajiem stādījumiem 
(LR MK, 2001 g.) 

7087 Leču parks 
Dabas 
piemineklis 

Vārves 
pagasts 

9884 1.8 2001 
Noteikumi Nr.131 par 

dendroloģiskajiem stādījumiem 
(LR MK, 2001 g.) 

7088 
Tārgales 
parks 

Dabas 
piemineklis 

Tārgales 
pagasts 

9866 3.2 1957 
Noteikumi Nr.131 par 

dendroloģiskajiem stādījumiem 
(LR MK, 2001 g.) 

7089 Zlēku parks 
Dabas 
piemineklis 

Zlēku 
pagasts 

9894 7.1 1957 
Noteikumi Nr.131 par 

dendroloģiskajiem stādījumiem 
(LR MK, 2001 g.) 

9050 
Popes muižas 
alejas 

Dabas 
piemineklis 

Ventspils 
rajons 
Popes 

9800 
9856 

2.8 2005 
Noteikumi Nr. 888 par 

aizsargājamām alejām (LR MK, 
2005 g.) 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5215&z_chk=4302
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5234&z_chk=4815
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11716&z_chk=1853
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11695&z_chk=1101
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11693&z_chk=589
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11697&z_chk=1613
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11649&z_chk=2115
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11671&z_chk=73
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10872&z_chk=1351
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10872&z_chk=1351
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10873&z_chk=1607
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10873&z_chk=1607
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10874&z_chk=1863
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10874&z_chk=1863
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11011&z_chk=62524
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11011&z_chk=62524
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11012&z_chk=62780
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11013&z_chk=63036
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11013&z_chk=63036
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11014&z_chk=63292
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11906&z_chk=2875
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11906&z_chk=2875
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pagasts 

9051 
Zūru muižas 
aleja 

Dabas 
piemineklis 

Ventspils 
rajons 
Vārves 
pagasts 

9800 
9884 

2.2 2005 
Noteikumi Nr. 888 par 

aizsargājamām alejām (LR MK, 
2005 g.) 

* - aizsargājama teritorija atrodas vairākos rajonos 
Avots: LVĢMC24 

 
Lai saskaľotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas nodrošinātu 
dabas vērtību saglabāšanu, ľemami vērā esošie normatīvie akti par īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju izveidi, to aizsardzību un izmantošanu. Individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu, kā arī dabas aizsardzības plānu izstrāde nepieciešama, lai saskaľotu dabas 
aizsardzības un dabas resursu izmantošanas intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību 
saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām 
sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuras aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota. 
Teritorijas, kurām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, ir redzamas 3.1.9.-3.tabulā..  

3.1.9.-3.tabula   

ĪADT Ventspils novadā, kurām ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns  

 

ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

Abavas 
senleja  

Zlēku, Usmas, 
Ugāles pagasti  

14 933 ha, 
t.sk., arī 
Kuldīgas, 
Talsu un 
Tukuma 
rajonos  

Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības 
plāns (DAP) apstiprināts ar Vides ministra 
04.11.2005. rīkojumu Nr.356. Dabas aizsardzības 
plāna darbības termiľš dabas parkam „Abavas 
senleja” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim 
saskaľā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra 
rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna 
darbības termiľa pagarināšanu”; 

MK 2008.gada 3.marta noteikumi Nr. 133 „Dabas 
parka “Abavas senleja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”  

Užavas 
lejtece  

Užavas un Ziru 
pagasti  

1434 ha Dabas parka „Užavas lejtece” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 26.03.2007. rīkojumu Nr.178 

Ances 
purvi un 
meži  

Ances un 

Tārgales pagasti 

 

10 148 ha Dabas lieguma „Ances purvi un meži” DAP 
apstiprināts ar Vides ministra 19.12.2007. rīkojumu 
Nr.737; 

 MK 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr. 426 „Dabas 
lieguma „Ances purvi un meži” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  

 

Klāľu 
purvs  

Popes un 
Tārgales pagasti  

1615 ha Dabas lieguma „Klāľu purvs” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 27.03.2006. rīkojumu Nr.133; 

MK 2009.gada 12.maija noteikumi Nr. 427 „Dabas 
lieguma „Klāľu purvs” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

Ovīši Tārgales un Ances  
pagasti  

5078 ha  MK 2005.gada 29.marta noteikumi Nr. 213 „Dabas 
lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

Užava Užavas pagasts 3012 ha  Dabas lieguma „Užava” DAP apstiprināts ar Vides 

                                                 
24 http://vdc2.vdc.lv:8998/free/mar$www_nt.startup 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11907&z_chk=3131
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11907&z_chk=3131
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/mar$www_nt.startup
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ĪADT 
nosaukums 

Pašvaldība Platība Piezīmes 

ministra 01.11.2004. rīkojumu Nr.349  

Viskūžu 
sala  

Usmas pagasts  304 ha  Dabas lieguma „Viskūžu sala” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 01.03.2005. rīkojumu Nr.90   

Stiklu purvi  Puzes un Usmas 
pagasti 

7 283 ha, tsk 
arī Talsu 
rajonā  

Dabas lieguma „Stiklu purvi” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 31.03.2006. rīkojumu Nr.138; 

MK 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr. 510 “Dabas 
lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”  

Raķupes 
ieleja  

Ances un Puzes 
pagasti  

2204 ha, tsk 
arī Talsu 
rajonā  

Dabas lieguma “Raķupes ieleja” DAP apstiprināts ar 
Vides ministra 06.06.2007. rīkojumu Nr.362; 

MK 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr. 23 „Dabas 
lieguma “Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 

Puzes 
smilšu 
krupja 
atradne 

Puzes pagasts 8 ha Dabas lieguma „Puzes smilšu krupja atradne” DAP 
apstiprināts ar Vides ministra 25.02.2008. rīkojumu 
Nr.58 

Moricsalas 
dabas 
rezervāts 

Usmas pagasts 818 ha Dabas rezervāta „Moricsalas dabas rezervāts” DAP 
apstiprināts ar Vides ministra 03.03.2009. rīkojumu 
Nr.55 

Avots: VRVP un DAP 
 

Dabas rezervātu „Moricsalas dabas rezervāts” apsaimnieko un uzrauga Dabas aizsardzības 
pārvalde, dabas rezervāta apmeklēšanas noteikumus nosaka Moricsalas dabas rezervāta 
likums. Moricsalas dabas rezervāts ir vecākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kas 
dibināta jau 1912.gadā. Tā kopējā platība ir 818 ha. Moricsalā konstatēta izcili bagātīga augu 
un dzīvnieku valsts: 409 vaskulāro augu sugas, 157 sūnu sugas, 338 sēľu sugas, 82 ķērpju 
sugas, vairāk nekā 40 putnu sugas, 320 tauriľu sugas. Vairāk nekā 100 šeit atrodamās sugas 
tiek uzskatītas par retām un aizsargājamām ne vien Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. 

Teritorijā ir savdabīga, reti sastopama pirmatnējā meža ainava.25 2009.gadā tika izstrādāts 

Moricsalas dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2009.gada līdz 
2024.gadam. Dabas rezervāta „Moricsalas dabas rezervāts” robežas iezīmētas Ventspils 
rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.2.  

Dabas parks „Abavas senleja” veidots Abavas ielejas aizsardzībai, kur atrodas izcila biotopu 
daudzveidība, tajā skaitā, ļoti retas sugas, piemēram, kaļķaini purvi ar devela grīsli, kadiķu 
audzes kaļķainās pļavās u.c.. Teritorija ir ar izcilu ainavisko vērtību- upes ielejas ainavas, 
pļavu un nogāžu ainavas un ģeomorfoloģiskām vērtībām. Dabas parkam „Abavas senleja” ir 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns un LR MK 2008.gada 3.marta noteikumi Nr.133 „Dabas 
parka “Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kur ir noteikta 
teritorijas pārvalde, apsaimniekotāji, funkcionālais zonējums un nepieciešamie 

apsaimniekošanas pasākumi.26  Dabas parka „Abavas senleja” robežas iezīmētas Ventspils 

rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.3.  
 
Dabas liegumā „Viskūžu sala” atrodas nozīmīgi biotopi- boreālais mežs. Sala bagāta ar 
vecām dabiski izretinātām priežu audzēm, bet kopumā audžu sastāvs un augšanas apstākļi ir 
ļoti daudzveidīgi. Šeit ir atrasta reta sūnu suga- garsetes mēzija. Dabas liegums ir arī 
nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, kas papildina blakus esošā Moricsalas rezervāta nozīmi 
sugu un biotopu aizsardzībai Usmas ezerā. Liegumā konstatētas nozīmīgas ligzdojošās 

                                                 
25 http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/kurzemes_novados/ 
26 http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/kurzemes_novados/ 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/kurzemes_novados/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/kurzemes_novados/
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sugas: ūpis, jūras ērglis, zivjērglis un apodziľš, kā arī bioloģiski augstvērtīgiem un maz 
traucētiem mežu biotopiem raksturīgas putnu sugas. Dabas liegumam nav izstrādāti 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas liegumam „Viskūžu sala” ir 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kur ir noteikts funkcionālais teritorijas zonējums, 
apsaimniekošanas pasākumi, teritorijas izmantošanas veidi, kā arī projekts individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādāšanā. Dabas lieguma teritorijas robežas ir 
iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.17.  
 
Dabas liegums „Užava” atrodas Baltijas jūras krastā un ietver daudzveidīgus jūras piekrastes 
biotopus. Īpaši nozīmīga tā ir kā pelēko kāpu aizsardzības vieta. Šeit konstatētas 2 ES 
Biotopu direktīvas vaskulāro augu sugas: Lēzeļa vīrcele un smiltāja neļķe. Tā ir viena no 
nedaudzām jūrmalas zilpodzes atradnēm Larvijā. Dabas liegumam nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, teritorijas robežas ir iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.14. Dabas liegumam 
„Užava” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kur ir noteikts funkcionālais teritorijas 
zonējums, apsaimniekošanas pasākumi, teritorijas izmantošanas veidi, nepieciešamie 
grozījumi teritoriju plānojumos, kā arī projekts individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrādāšanā.27 
 
Pēc VRVP datiem no 2004.gada septembra līdz 2008.gada decembrim Ventspils novadā tika 
īstenots projekts „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”. Projektu atbalstīja 
Eiropas Komisijas LIFE-Daba programma un izpildītājs bija Latvijas Dabas fonds. Projekta 
ietvaros tika izstrādāti dabas aizsardzības plāni dabas liegumiem „Klāľu purvs” un „Stiklu 
purvi”. Dabas liegumos Stiklu (Vasenieku purvā) un Klāľu purvos notika susināšanas 
ietekmes novēršana. Saskaľā ar tehniskajiem projektiem, izmantojot gan ekskavatoru, gan 
roku darbu, Vasenieku purvā ir izbūvēti 135 kūdras aizsprosti, bet Klāľu purvā– 35 aizsprosti. 
Rezultātā ūdens līmenis aizsprostu būves vietās ir sasniedzis to līmeni, kāds ir purvu 
dabiskajā daļā. Lai izvērtētu apsaimniekošanas pasākumu ietekmi, visās projekta vietās ir 
turpināti 2005.gadā iesāktie hidroloģiskie novērojumi 120 gruntsūdens akās un tika apsekoti 
biotopu parauglaukumi. Purva veģetācijas monitoringa rezultāti liecina, ka projekta vietās, kur 
pēc dambju būves ir cēlies ūdens līmenis, degradētajās purva daļās pamazām sāk ieviesties 
arī purvam raksturīgie augi, bet grāvjos– sfagni.  
 
Dabas liegumam „Klāņu purvi”, kas atrodas Ventspils novada Popes un Tārgales pagastā, 
teritorija veidota, lai aizsargātu vairāku purvu kompleksu (Klāľu, Pūľas, Dzīru) un Klāľezeru, 
kurš izvietojies senajā jūras lagūnā un ir maz eitroficējies. Te izveidojusies slīkšľa, kas pāriet 
zemajā vai pārejas purvā. Dabas aizsardzības plānā dabas liegumam „Klāľu purvi” ir noteikts 
teritorijas zonējums, apsaimniekošanas infrastruktūra un teritorijas izmantošanas veidi. Dabas 
liegumam ir izstrādāti MK noteikumi Nr.427 „Dabas lieguma “Klāľu purvs” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, teritorijas robežas ir iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.7. 
 
Dabas liegums „Stiklu purvi” atrodas Ugāles līdzenuma Kursas zemienē, un tas ir lielākais 
Rietumlatvijā, veidojies pirms apmēram 5-7 tūkstošiem gadu. Bijušajā Baltijas ledus ezera 
seklūdens zonas pazeminājumos izveidojušies: Vasenieku purvs, Stiklu Dižpurvs, Vanagu 
purvs, Pumpuru purvs, Zvaguļupurvs, Bērzpurvs un Lūžniekpurvs. Pie šā kompleksa pieder 
arī Trīšautpurvs un Sēmes purvs, kuri neietilpst dabas liegumā, un Salas purvs, kurš ir jau 
daļēji izmantots kūdras ieguvei.  
 
Vasenieku purvā pabeigta 1,3 km garas laipas izbūve un uzbūvēts 10,4 m augsts skatu tornis. 
Dabas liegums „Stiklu purvi” ir izveidots, lai nodrošinātu Rietumlatvijā lielākā augsto purvu 
kompleksa un tur esošo sugu aizsardzību. Liegums ir apstiprināts 6636 ha platībā. Dabas 
liegumā ir konstatēti 8 Eiropas Savienības nozīmes biotopi un 2 Latvijas nozīmes īpaši 
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aizsargājami biotopi. Aizsargājamo biotopu kopplatība ir 2901, 7 ha, jeb 44% no teritorijas. 
Dabas liegumā ir sastopami 6 dabisko meža biotopu veidi 215,8 ha platībā. Dabas liegumā 
sastopamas 24 sūnaugu (no tām 3 nav atkārtoti konstatētas), 28 vaskulāro augu (no tām 4 
sugas izzudušas), 2 gliemju, 17 kukaiľu, 29 putnu un 8 zīdītājdzīvnieku īpaši aizsargājamās 
sugas.  
 
Teritoriju visvairāk ir ietekmējusi saimnieciskā darbība lieguma mežos, nosusināšanas 
pasākumi Vasenieku purvā, kā arī izmaiľas Stiklu ezeraines hidroloģiskajā režīmā, ko ir 
ietekmējusi bebru darbība. Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir samērā neskartais sūnu 
purvu komplekss ar īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, no kurām dažām ir tikai 
nedaudzas atradnes Latvijas teritorijā. Stiklu purvi ir viena no nedaudzām Cladium mariscus 
atradnēm ārpus piejūras, divas no trīs Eleocharis multicaulis atradnēm un viena no trīs 
Sphagnum lindbergii atradnēm Latvijā. Tā ir īpaši nozīmīga teritorija gan ligzdojošiem, gan 
migrējošiem putniem. Dabas liegumam ir izstrādāti LR MK 2007.gada 24.jūlija noteikumi 
Nr.510 „Dabas lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
kur ir noteiktas teritorijas funkcionālās zonas un aizliegtās darbības. 28  Teritorijas robežas ir 
iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.13. Dabas liegumam „Stiklu purvi” dabas aizsardzības plānā ir noteikts funkcionālais 
teritorijas zonējums, apsaimniekošanas infrastruktūra un pasākumi, teritorijas izmantošanas 
veidi, kā arī nepieciešamie grozījumi teritorijas attīstību plānos. Ar 25.01.2011. MK 
noteikumiem Nr.82 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 
"Noteikumi par dabas liegumiem””” ir palielinātas dabas lieguma robežas par 647ha un tā 
kopējā platība ir 7283ha. 29  
 
Pēc VRVP datiem 2007.gadā tika pabeigts darbs pie vairāku dabas aizsardzības plānu 
izstrādes Ventspils novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 2007.gadā tika apstiprināti 
šādi dabas aizsardzības plāni: 

- dabas parkam „Užavas lejtece” (apstiprināts ar Vides ministra 26.03.2007. rīkojumu 
Nr.178) – putniem nozīmīgā vieta: svarīga ligzdošanas vieta griezei. Migrācijas laikā, 
īpaši pavasaros, polderu laukos un uzplūdumos lielā skaitā pulcējas caurceļojošie 
ūdensputni (zosis, ziemeļu un mazie gulbji, pīles un bridējputni, rudeľos dzērves un 
bridējputni), dabas parka robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā 
robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.4; 

- dabas liegumam „Raķupes ieleja” (apstiprināts ar Vides ministra 06.06.2007. 
rīkojumu Nr.362) – nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas 
pļavu biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas 
pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas 
augsto lakstaugu audzes, palieľu pļavas), dabas liegumam ir pieľemti LR MK 
2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.23 „Dabas lieguma “Raķupes ieleja” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, dabas parka robežas iezīmētas Ventspils 

rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.5; 
- dabas liegumam „Ances purvi un meži” (apstiprināts ar Vides ministra 19.12.2007. 

rīkojumu Nr.737) – teritorijā konstatēts daudz retu augu un dzīvnieku sugu, maz 
izmainīti mežu – purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un 
apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances 
Dižpurvā un tās apkārtnē, liegumam ir izstrādāti no LR MK 2001.gada 10.februāra 
noteikumi Nr.426 „Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”, kur ir noteiktas dabas lieguma funkcionālās zonas un 

aizliegtās darbības, dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas 
plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.16. AR MK 25.01.2011. 
noteikumiem Nr.82 „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos 
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Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”” ir noteiktas jaunas robežas un teritorija 

palielināta par 1376ha, tā kopējā platība ir 10 148ha. 30   
 
2008.gadā apstiprināts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – dabas 
liegumam „Puzes smilšu krupja atradne” (apstiprināts ar Vides ministra 25.02.2009. 
rīkojumu Nr.58), kur ir izstrādāti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi, priekšlikumi teritorijas 
zonējumam un individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kā arī priekšlikumi 

par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā.31 Dabas lieguma 

robežas nav iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts Ventspils 
rajona teritorijas plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts izveidotās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas). Teritorija atrodas Puzes pagastā, dabas liegumam 
„Puzes smilšu krupja atradne” robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.6. Teritorija 
veidota Latvijā retas abinieku sugas- smilšu krupja aizsardzībai.  
 
Dabas liegums „Pluču tīrelis” ir Natura 2000 teritorija 740 ha platībā, kam nav izstrādāti 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas 
lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un 
apraksts dots pielikumā Nr.8. Dabas lieguma teritorija ir nozīmīga purvainu mežu un augsto 
purvu aizsardzības teritorija (rietumu tipa augstais purvs ar ciľu mazmeldru), kur konstatētas 
ieplakas purvos (ES Biotopu direktīvas biotops), kā arī viena no lielākajām teteru populācijām 
Kurzemē. 
 

Dabas liegums „Sārnates purvs” atrodas Užavas un Jūrkalnes pagastos 1423 ha platībā, tā 
ir Natura 2000 teritorija, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.9. Dabas liegums ir 
nozīmīga augsto purvu un purvu ieplaku aizsardzības vieta. Teritorijā sastopami ES biotopu 
direktīvas aizsargājami biotopi: kadiķu audzes kaļķainās pļavās, dabīgi eitrofi ezeri ar 
iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšľas, 
ieplakas purvos, purvaini meži, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās. Teritorijā konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas sugas. 

Dabas liegums „Nagļu un Ansiņu purvs” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Zlēku pagastā 
284 ha platībā, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un 
dabas aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas 
plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.10. Teritorija izveidota ES 
aizsargājamu biotopu- neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšľas, purvaini meži, 
degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Abus purvus atdala 
ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa. Teritorijā konstatētas vairākas ES Putnu 
direktīvas sugas. 

Dabas liegums „Tīšezers” atrodas Zlēku pagastā, tā ir 39 ha liela Natura 2000 teritorija, kam 
nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības 
plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu 
shēma un apraksts dots pielikumā Nr.11. Dabas liegums „Tīšezers” ir augsto un pārejas 
purvu, kā arī purvainu mežu aizsardzības teritorija. No aizsargājamiem ES Biotopu direktīvas 
biotopiem šeit sastopami distrofi ezeri, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšľas, kā arī 
purvaini meži. 

Dabas liegums „Piešdanga” ir Natura 2000 teritorija 10 ha platībā, kam nav izstrādāti 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas 
lieguma robežas nav iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts 
Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts 
izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas). Teritorija atrodas Zlēku pagastā. Dabas 
lieguma „Piešdanga” robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.12. Dabas lieguma teritorija 
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izveidota, lai aizsargātu Latvijā vienīgo lielās kosas atradni. Teritorijā konstatēti vairāki 
nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: nogāžu un gravu meži un minerālvielām 
bagāti avoti un avotu purvi. 

Dabas lieguma „Ovīši” teritorija ir 5078 ha liela Tārgales un Ances pagastos- gar Baltijas jūru, 
ietverot dažādus jūrmalas biotopus (12 Eiropas nozīmes biotopi). Teritorijā atrodas jūrmalas 
kāpas ar sausiem skujkoku mežiem, kas mijas ar slapjām starpkāpu ieplakām ar zāļu purviem 
un melnalkšľu mežiem. Tā ir nozīmīga pelēko kāpu ar sīkkrūmu audzēm un boreālo mežu 
aizsardzības teritorija. Dabas liegumā „Ovīši” konstatētas retas un aizsargājamas augu un 
bezmugurkaulnieku sugas, tā ir vienīgā kauslapu tofīldijas atradne Latvijā. Dabas liegums 
„Ovīši” ir Natura 2000 teritorija, kam ir izstrādāti LR MK 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.213 
„Dabas lieguma “Oviši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kur noteikts 
funkcionālais zonējums un aizliegtās darbības. 32  Teritorijai nav izstrādāts Dabas aizsardzības 
plāns. Dabas lieguma robežas ir iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā. Dabas 
lieguma „Ovīši” robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.15. 
 
Dabas liegums “Platenes purvs”, kas atrodas Tārgales pagastā, ir 455 ha liela Natura 2000 
teritorija, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas 
aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, 
tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.18. Teritorija ir nozīmīga ES Biotopu 
direktīvas 2.pielikuma, kā arī Latvijā aizsargājama biotopa– kaļķains zāļu purvs ar rūsgano 
melnceri– saglabāšanai. Platenes purvs ir viena no lielākajām šī biotopa atrašanās vietām 
Latvijā. Sastopams arī  Eiropas nozīmes biotops- purvaini meži. 
 
Dabas liegums “Pelcīšu purvs”, kas atrodas Usmas pagastā, ir viens no bioloģiskās 
daudzveidības ziľā labākajiem zināmajiem pārejas purviem Latvijā, kas ir izteikts ar 
savdabīgām sugām. Teritorija 56 ha platībā ir nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 
1.pielikuma biotopu: pārejas purvi un slīkšľas un kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi 
saglabāšanā, viena no nedaudzajām vietām iekšzemē, kur atrodamas dižās aslapes audzes, 
kas ir Latvijā aizsargājams biotops, 13 aizsargājamas augu sugas, ES Biotopu direktīvas 
2.pielikuma augu suga Lēzeļa lipare. Esošais dabas liegums “Pelcīšu purvs” ir Natura 2000 
teritorija, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas 
aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, 
tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.19. 
 
Dabas liegums “Popes zāļu purvs”, kas atrodas Popes pagastā, ir Natura 2000 teritorija 78 
ha platībā, kam nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas 
aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, 
tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.20. Teritorijas lielāko daļu aizľem Latvijā 
aizsargājams un arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops: molīniju pļavas uz 
kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm. Teritorijai apkārt ir purvaini priežu, bērzu un 
egļu meži, no kuriem daļa atbilst biotopam purvaini meži. Sastopami arī ar kaļķi bagāti 
avoksnāji, kas ir gan Eiropā, gan Latvijā aizsargājams biotops. Teritorijai liela nozīme ir ES 
Biotopu direktīvas 2.pielikuma sugas Igaunijas rūgtlapes saglabāšanā, kas aug molīniju 
pļavās, jo šī ir viena no divām sugas atradnēm Latvijā. Teritorijā sastopamas 9 aizsargājamas 
augu sugas. 
 
Dabas liegums “Druviņu tīrelis” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Usmas pagastā 293 ha 
platībā. Teritorija izveidota 2 prioritāru Eiropas nozīmes biotopu- augsto purvu un purvainu 
mežu aizsardzībai. Tā ir medľu riesta vieta. Šeit ir sastopams viens īpaši aizsargājams augs- 

ciľu mazmeldrs. Dabas liegumam “Druviľu tīrelis” nav izstrādāti individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns. Dabas lieguma robežas iezīmētas 
Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.21. 
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Dabas liegums “Krojas meži” ir Natura 2000 teritorija Ugāles pagastā 19 ha platībā. Teritorija 
izveidota vecu boreālu egļu mežu aizsardzībai, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops 
netaisnotas Krojas upes krastos. Šeit ir bagātīga gāršu mežu zemsedze upes malā, kur 
dažviet sastopamas lakšu audzes, piemistrojumā vietām ir veci ozoli un melnalkšľi, teritorijā 
atrodas daudz kritalu- vecu koku. Dabas liegumam “Krojas meži” nav izstrādāti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāns.33 Dabas lieguma 
robežas iezīmētas Ventspils rajona teritorijas plānojumā, tā robežu shēma un apraksts dots 
pielikumā Nr.22. 
 

Pēc LR MK 2005.gada noteikumiem Nr. 888 „Par aizsargājamām alejām”,34 Ventspils novadā 
ir noteiktas divas aizsargājamās alejas:  

– Popes muižas aleja Popes pagastā– alejas robežas nav iezīmētas Ventspils 
rajona teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts Ventspils rajona teritorijas 
plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts izveidotās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas), tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.23; 

– Zūru muižas aleja Vārves pagastā- alejas robežas ir iezīmētas Ventspils 
rajona teritorijas plānojumā, tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.24. 

 

Pēc LR MK 2001.gada noteikumiem Nr.131 „Par dendroloģiskajiem stādījumiem” 35, Ventspils 
novadā ir noteikti šādi objekti:  

– Zlēku parks Zlēku pagastā– parka robežas nav iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts Ventspils rajona teritorijas 
plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts izveidotās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas), tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.25; 

– Tārgales parks Tārgales pagastā- parka robežas nav iezīmētas Ventspils 
rajona teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts Ventspils rajona teritorijas 
plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts izveidotās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas), tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.26; 

– Leču parks Vārves pagastā- parka robežas ir iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā Nr.27; 

– Lagzdenes parks Piltenē- parka robežas nav iezīmētas Ventspils rajona 
teritorijas plānojumā, bet apraksts ir sniegts Ventspils rajona teritorijas 
plānojuma 1.sējuma Paskaidrojuma rakstā (sadaļā 4.1. Valsts izveidotās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas), tās robežu shēma un apraksts dots pielikumā 
Nr.28. 

  

LR MK 2001.gada noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 36 nosaka šādus dabas pieminekļus- aizsargājamos 
ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas objektus:  

– Grīžu Velna beņķis- Tārgales pagasts; 
– Vecumu dižakmens- Ugāles pagasts; 
– Ķīvmeža akmens- Piltenes pagastā. 

 
Pēc VRVP novērojumiem, problēmas dabas aizsardzības režīma nodrošināšanai īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās ir radījusi īpašuma tiesību atjaunošana uz zemi, kas zemes 

                                                 
33 http://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/kurzemes_novados/ 

34http://www.likumi.lv/doc.php?id=123129&from=off 
35http://www.likumi.lv/doc.php?id=5773 
36h http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 
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īpašniekiem uzliek par pienākumu dažādu saimniecisko pasākumu veikšanu minētajās 
teritorijās saskaľot ar reģionālo vides pārvaldi.  

 
Ventspils novadā, saskaľā ar LVĢMC datu bāzi, ir reģistrēti 109 īpaši aizsargājamie koki– 
76 dižkoki, 2 kultūrvēsturiski koki, 23 potenciāli dižkoki un 8 īpatnēji koki. Dati par 
aizsargājamiem kokiem doti pielikumā Nr.29.37 

Novadā ir reģistrēti 76 dižkoki, no kuriem 42 ir ozoli. Pārējie īpaši aizsargājamie dižkoki ir: 
priedes, īves, Eiropas segliľi, liepas, meža bumbiere. Daļa dižkoku ir veco muižu un baznīcu 
parku teritorijās (Puzenieki, Landze, Zūras, Leči). Visvairāk īpaši aizsargājamo dižkoku ir 
Ances pagastā.  
 
Ventspils novadā ir noteiktas 84 mikroliegumu teritorijas (2010.gada 1.oktobra dati). 
LDabas aizsardzības pārvalde sagatavo, uztur un sniedz ģeotelpisko informāciju par 
aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, tai skaitā, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem. Sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, 
mikroliegumu izveidošanas kārtību regulē LR 2000.gada 16.martā izdotais likums „Sugu un 
biotopu aizsardzības likums” un saskaľā ar šo likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi. 
Likums nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos tiek iekļautas apdraudētas, 
izzūdošas vai retas sugas un biotopi. Visvairāk mikroliegumu izveidots 2004.gadā, kopumā 
līdz 2010.gada oktobrim pavisam izveidoti 84 mikroliegumi.38 
 
Lai saskaľotu dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības intereses, kas nodrošinātu 
dabas vērtību saglabāšanu, jāievēro esošie normatīvie akti par  īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju izveidi, aizsardzību un to izmantošanu. 
 

3.2. Vides kvalitāte 

3.2.1. Gaisa kvalitāte 

 

Gaisa kvalitāti Ventspils novadā ietekmē stacionārie un mobilie gaisa piesārľojuma avoti. 
Stacionārie gaisa piesārľojuma avoti novadā, galvenokārt, ir siltumapgādes uzľēmumi, kā arī 
salīdzinoši nedaudzie ražošanas un pārstrādes uzľēmumi. Mobilie gaisa piesārľojuma avoti ir 
autotransports. Gaisa piesārľojuma potenciālie avoti atrodas arī ārpus Ventspils novada 
administratīvās teritorijas - Ventspils pilsētā, kur emisiju apjoma veido ogļūdeľraži un 
gaistošie organiskie savienojumi (GOS), kas izdalās atmosfērā naftas un ķīmisko produktu 
tranzīta operāciju veikšanas laikā. Lielākie ogļūdeľražu un GOS emisijas avoti ir Ventspils 
brīvostas uzľēmumi un ar tiem saistītie naftas produktu dzelzceļa kravu pārvadājumi.   
 
Galveno izkliedētā gaisa piesārľojuma apjomu no stacionāriem emisiju avotiem raksturo 
valsts statistikas atskaišu „2-Gaiss” dati. Ventspils novada saimnieciskās aktivitātes līmenis ir 
visai zems - galvenās uzľēmējdarbības aktivitātes notiek pagastu komunālajos dienestos, 
tādēļ emisijas, galvenokārt, veido katlu māju emisijas (> 90% no kopējā emisiju apjoma).   
 
Nereģistrēto punktveida gaisa piesārľojuma avoti ir lokālā apkure viensētās, mazģimeľu 
apbūves un lauksaimnieciskās ražošanas apbūves vietējās apkures avoti, kur kā kurināmo 
izmanto malku, skaidas un retos gadījumos ogles un mazutu. Punktveida gaisa piesārľojuma 
emisijas lielāko daļu veido liels oglekļa dioksīda un mazs sēra dioksīda emisijas daudzums 
atmosfērā. 
 

                                                 
37 http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.SAK 
38 http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls 
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Tabulā 3.2.1.-1. salīdzināta pa gadiem izplūde no stacionārā izkliedētā gaisa piesārľojošā 
avota, novadīto piesārľojošo vielu daudzums uz gaisa attīrīšanas vietām (GAI), kā arī 
attīrītais piesārľojošo vielu daudzums un emisija gaisā.39   

3.2.1.-1.tabula 
Attīrīšana pa gadiem Ventspils novadā (tonnas/gadā)    

 

 
Gadi 

Izplūde no 
avota 
kopā 

T.sk. novadīts 
uz GAI 

No tā attīrīts Emisija gaisā 

Kopā Utilizēts 
 

2009 457,88857   20,997   18,994   10,89   438,89457   
 

2008 207,98049   21,956   19,954   19,909   188,02649 
 

2007 116,13884   37,472   34,6836   34,5806   81,45524 
 

2006 248,44724   67,342   55,702   20,07   192,74524 
 

2002 465,7445   277,6947   14,8287   271,4577   194,2868   
 
Avots: LVĢMC, 2010 

 
Pēc valsts statistikas atskaišu „2-Gaiss” datiem redzams, ka 2009.gadā izplūde no 
piesārľojošā avota ir tuvu 2002.gada rādītājiem, bet lielāka kā laika posmā no 2006.gada līdz 
2008.gadam. Salīdzinot pa gadiem, 2009.gadā novadīto piesārľojošo vielu daudzums uz 
gaisa attīrīšanas vietām (GAI) un attīrīto vielu daudzums ir mazāks, līdz ar to emisija gaisā ir 
lielāka. Lai arī emisijas gaisā 2009.gadā pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus, tad izmešos 
kaitīgo vielu saturs pa gadiem kopumā daudz neatšķiras, atskaitot oglekļa dioksīda 
daudzumu, kas ir bijis augstāks (skatīt 3.2.1.-2.tabulu).40   
  

3.2.1.-2.tabula 
Izmeši pa gadiem Ventspils novadā (tonnas/gadā) 

 

 
Gadi 

Iekārtu  
skaits 

Benzīn
s   

Cietās 
izkliedēt
ās 
daļiľas   

Oglekļa 
oksīds 

Oglekļa 
dioksīds 

Petrole
ja   

Piesāti
nātie 
ogļūde
ľraži   

PM10[i
]   

Slāpekļa 
dioksīds   

Sēra 
dioksīds   

2009 37   ,1304   11,458  
  

25,746 
 

385,469 

,0233   ,1295   2,0392   9,708   4,0824   

2008 39 ,1292   9,872   19,0495   
 

146,88 

,0251   ,0252  
  

1,989   8,5247   1,1642   

2007 49 ,1763   11,141   51,6056   
- 

,6618  
  

,1497   3,6998   16,6138   5,6778   

2006 44   ,8592   19,7718   134,4659   
- 

1,6215   ,1525  20,7749   ,997 

2002 43   3,5459   37,5995   124,8415   
- 

1,3395   ,2786    24,2009   11,1559   

Avots: LVĢMC, 2010 
 

Ventspils novadā lielāko kaitīgo vielu emisiju apjomu sastāda oglekļa dioksīds (CO2). CO2  
veidojas dažādos oksidēšanas procesos, tai skaitā - degšanā, bet salīdzinot ar CO, kas ir 
tvana gāze, nav tik indīga. Oglekļa dioksīda daudzums valsts statistikas atskaišu „2-Gaiss” 
datiem dots no 2008.gada. Oglekļa oksīds (CO), kas ir viena no nozīmīgākajām atmosfēru 
piesārľojošām vielām, veidojas visos degšanas procesos, kur tiek sadedzināts organisks 
(oglekli saturošs) kurināmais – gan krāsnīs, gan automašīnu iekšdedzes dzinējos un 

                                                 
39http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
40http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
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dīzeļdzinējos, u.c.. Oglekļa oksīds veidojas, nepilnīgi sadegot šķidrajai degvielai un šķidrajam 
kurināmam. Šīs vielas koncentrāciju var samazināt ar kurināmā veida optimizāciju, 
centralizētā siltumapgādē atsakoties no mazuta kā pamatkurināmā izmantošanas. Salīdzinoši 
pa gadiem, oglekļa oksīda daudzums ir samazinājies pēdējo trīs gadu laikā.. 
 
Sēra dioksīda (SO2) emisijām pēdējo desmit gadu laikā ir tendence nedaudz samazināties un 
kopumā tas ir neliels. Galvenie SO2 emisiju avoti ir siltumapgādes uzľēmumi, kā arī 
autotransports (salīdzinoši daudz mazākos apmēros), kas izmanto dīzeļdegvielu. Arī slāpekļa 
oksīdu emisijas pēdējos gados ir samazinājušās. Slāpekļa oksīdu kā atmosfēru piesārľojošu 
vielu galvenais avots ir visa veida degšanas procesi, kas notiek pie augsta spiediena un 
temperatūras – siltuma enerģijas ražošanā, neatkarīgi no izmantotā kurināmā veida, kā arī 
degvielas sadegšana automobiļu dzinējos.        
  
Salīdzinot emisijas gaisā pa gadiem, 2009.gadā tās pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus, bet 
izmešos kaitīgo vielu saturs pa gadiem kopumā daudz neatšķiras Tas izskaidrojams, ka 
apkurei tiek izmantots vairāk videi draudzīgāks kurināmais no atjaunojamiem dabas resursiem 
– koksne. 

 
Pēc LVĢMA datiem 2009.gadā Ventspils novadā kā kurināmo siltuma vai elektroenerģijas 
ražošanai un tehnoloģiskiem procesiem visvairāk izmanto šķeldu un koksni, kas salīdzinoši ar 
mazutu un šķidro kurināmo gaisa piesārľojuma ziľā videi ir labvēlīgāks kurināmā veids. 
Kurināmā daudzumu un sadalījumu pēc sēra satura skatīt 3.2.1.-3.tabulā. 41   

3.2.1.-3.tabula 
Kurināmā patēriņš Ventspils novadā 2009.gadā, tonnas 

 

Kurināmā veids Kopā Sadalījums pēc sēra satura 

0.1-0.2% 0.21-1.0% 1.01-3.0% Vairāk par 3.0% 

Mazuts 98 0 98 0 0 

Dīzeļdegviela 7 0 7 0 0 

Šķelda (307c) 3000 0 0 0 0 

Šķidrais kurināmais 26 26 0 0 0 

Koksne (pārējais) 
(307d) 

7000 0 0 0 0 

Avots: LVĢMC, 2010 
 

Salīdzinot kurināmā patēriľu siltuma vai elektroenerģijas ražošanai un tehnoloģiskiem 
procesiem novadā ar situāciju 2002.gadā (skatīt 3.2.1.-4.tabulu), var redzēt, ka 2002.gadā kā 
kurināmais tika izmantotas gan ogles, gan lielāks daudzums patērēts mazuts un šķidrais 
kurināmais, kas arī veido lielāku sēra dioksīda emisiju gaisā. 42 

 3.2.1.-4. tabula 
Kurināmā patēriņš Ventspils novadā 2002.gadā, tonnas 

 

Kurināmā veids Kopā Sadalījums pēc sēra satura 

0.1-0.2% 0.21-1.0% 1.01-3.0% Vairāk par 3.0% 

Mazuts  161,11 0 0 161,11 0 

Ogles 362 0155 207 0 0 

Šķidrais kurināmais  50,85 31 0 0 0 

Koksne (pārējais) 
(307d)  

16490 0 0 0 0 

Avots: LVĢMC 
 

                                                 
41http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
42http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
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Ventspils novadā centralizēta siltumapgāde ir nelielam skaitam organizāciju. Organizācijas, 
kas kurināmo izmanto gan tehnoloģiskajiem procesiem, gan siltuma vai elektroenerģijas 
ražošanai un sniedz atskaites par patērēto kurināmā veidu un daudzumu, ir iekļautas LVĢMC 
datu bāzē, tās dati doti 3.2.1.-5.tabulā. 43   

3.2.1.-5. tabula 
Kurināmā izlietojums organizācijās 2009.g. 

   
Organizācija Kurināmais (tonnas) 

LVA kods Nosaukums, 
adrese 

Kurināmā veids Kopā Sēra 
saturs 

Kopā*Kn 

045915 'KUREKSS' SIA   Šķelda (307c)   300   0   108   

Šķelda (307c)   1200 0 432   

Šķelda (307c)   1500 0 540   

Koksne (pārējais) (307d)   1000   0 360 

Koksne (pārējais) (307d)   3000   0 1080   

Koksne (pārējais) (307d)   3000 0 1080   

860544   SIA 'Vecventa'   Dīzeļdegviela   7   1 10,92   
 
 

440163 'VIA' SIA, ABR 
'Ugāle'   

Šķidrais kurināmais   21   ,15   32,76   
 

Šķidrais kurināmais   5   ,15   7,8   

Mazuts   98   1   181,3 
      

Avots: LVĢMC, 2010 
 

Organizācijas Ventspils novadā, kuras darbības rezultātā tiek visvairāk patērēts kurināmais un 
tā rezultātā arī notiek lielākā emisija atmosfērā, ir SIA „VIA”, ABR „Ugāle” un SIA „KUREKSS”.   
Pēc LVĢMC datiem ne SIA „KUREKSS”, ne arī SIA „VIA” ABR „Ugāle” (kas kā kurināmo 
izmanto šķidro kurināmo un mazutu), 2009.gadā nepārsniedza limitā noteikto emisiju 
daudzumu.  

 
3.2.1.-6.tabula 

SIA „KUREKSS” limitētās un faktiskās emisijas 2009.g. 

 
Iekārtas 

kods  
Emisijas avota kods  Vielas 

kods  
Vielas 

nosaukums  
Emisiju limits  Faktiskās 

emisijas  
 

t/g  t/g  

 
S1 

 
A3 

 
200002 

 
PM10[i] 

 
,466 

  
 ,3 

 
S2 

 
           A4 

  
200002 

 
PM10[i] 

 
,972 

  
,742 

 
S3 

 
            A12 

  
200002 

 
PM10[i] 

 
,972 

 
       ,784 
Avots: LVĢMC 

 

Ventspils novadā degvielas uzpildes stacijas (DUS), kas nodarbojas ar naftas produktu 
mazumtirdzniecību un ir iesniegušas valsts statistikas atskaiti „2-Gaiss” par 2010.gadu, rada 
nelielu gaisa piesārľojumu:  
SIA „Sumata”, Piltenē - petrolejas emisiju daudzums 0,061 t/g un benzīnu emisiju daudzums 
0,573 t/g; 
SIA „Sumata”, Jūrkalnes pagastā – attiecīgi 0,112 t/g un 0,01166 t/g; 
A/S „Virši A”, Puzes pagastā –  attiecīgi - 0,067 t/g un 0,1287 t/g; 
SIA „Sumata” naftas bāze „Agroķīmija” – attiecīgi - 0,3534 t/g un 0,0003 t/g; 
SIA „Sumata” Ugāles pagastā – attiecīgi - 0,0032 un 0,0369 t/g; 

                                                 
43http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
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SIA „Nivals” Usmas pagastā – attiecīgi - 0,0017 t/g un 0,03192 t/g. 44 
 
Kā pozitīvs faktors kurināmā apjoma samazināšanai ir novada aktivitātes energoefektivitātes 
paaugstināšanai pašvaldību ēkās, kas saistīts ar 2009.gadā Vides ministrijas izsludināto 
konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Šim konkursam gatavs 
projekta iesniegums ir Piltenes pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis”, bet plānots veikt 
energoauditu arī Ugāles vidusskolas, internāta, ēdamzāles un sporta manēžas ēkām, kā arī 
Užavas un Puzes pamatskolu, Popes pirmsskolas izglītības iestādēm un Ances pirmsskolas 
izglītības iestādes, bibliotēkas, interneta pieejas punkta ēkām, lai sagatavotu konkursam 
projekta iesniegumu. 
  

3.2.2. Ūdensapgāde  

Ventspils novada ūdens resursi tiek patērēti dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. 
Ūdens patēriľš ir atkarīgs no aktīvo ražošanas uzľēmumu skaita un iedzīvotāju blīvuma. Tā 
kā Ventspils novadā  ražošanas uzľēmumu skaits un iedzīvotāju blīvums ir neliels, tad arī 
ūdens ieguves un patēriľa daudzums ir neliels. 

Apgāde ar dzeramo ūdeni notiek no pazemes ūdens horizontu spiedūdeľiem un 
gruntsūdeľiem. Arukilas horizonts ir vienīgais Ventspils novadā, kura artēziskie ūdeľi 
(spiedūdeľi) pēc ūdens kvalitātes rādītājiem  ir izmantojami dzeramā ūdens apgādē. 

Lielākā spiedūdeľu gūtne ir „Ogsils” Tārgales pagastā, no kura izmanto Arukilas ūdens 
horizontu spiedūdeľus un daļēji arī kvartāra nogulumos ieslēgtos gruntsūdeľus Ventspils 
pilsētas ūdensapgādei. Ūdensgultnes „Ogsils” kopējā platība ir 405ha, kur ierīkoti 25 
ūdensapgādes urbumi. No „Ogsila” un „Saulītes” ūdensgūtnēm tiek apgādāta Ventspils pilsēta 
ar ūdenspadevi, ko nodrošina maģistrālais ūdensvads. 45 

Ventspils novadā artēziskie urbumi ir ierīkoti apdzīvotās vietās un pie bijušajām 
lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijām. Urbumu dziļums līdz ūdens horizontam 
atkarīgs, galvenokārt, no kvartāra nogulumu segas biezuma. Novadā kopumā ūdens 
horizontam ap artēziskajiem urbumiem ir dažāda dabiskās aizsardzības pakāpe, jo 
pārsedzošā ūdensnecaurlaidīgā slāľa (morēnas vai bezakmens māla) biezums mainās no 0 
līdz 20m. Atkarībā no tā biezuma tiek noteikts stingrā režīma aizsardzības zonas platums. 

Novadā centralizētā ūdensapgādes sistēma ar ūdens padevi un artēziskajiem urbumiem 
pastāv apdzīvotajās vietās un nodrošina dzeramā ūdens apgādi ciemos: Ancē, Puzē, Blāzmā, 
Stiklos, Usmā, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Sārnatē, Užavā, Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, Tārgalē 
un Dokupē. Tā kā pašvaldības centros ir centralizētas ūdensapgādes sistēmas, tad iegūtais 
ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens mērītājiem.  

Ūdens patēriľš pašvaldībā atkarīgs no aktīvo ražošanas uzľēmumu daudzuma un iedzīvotāju 
skaita. Visvairāk ūdeni izmanto sadzīves saimnieciskajām vajadzībām un ražošanai, tai skaitā 
- lopkopībai un lauksaimniecībai. Pēc valsts statiskas pārskata „Nr.2-Ūdens” datiem 3.2.2.-1. 
tabulā ir uzrādīts salīdzināšanai 2007. un 2009.gados izmantotā ūdens kopējais daudzums 
pagastos, tā sadalījums pēc izmantošanas veida: ražošanas, sadzīves un komunālajām 
vajadzībām, kā arī ūdens zudumi. 46  

 

 

 

 

                                                 
44http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
45 Ventspils novada teritorijas plānojums  
46 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
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3.2.2.-1. tabula 
Patērētais ūdens daudzums Ventspils novadā 

Ūdens daudzumi : tūkst.m
3
/gadā 

 
Nosaukums 

 
Kopā 

 
tai skaitā 

 
Ūdens zudumi 

 ražošanas 
vajadzībām 

sadzīves 
vajadzībām 

 2007.g. 2009.g. 2007.g. 2009.g. 2007.g. 2009.g. 2007.g. 2009.g. 

 
Piltene 

 
50.614 

 
61.916
  

  
7.850 

 
50.614 

 
54.066 

  

Piltenes 
pagasts 

13.274 0.355 7.985 0.355 5.289    

Ances 
pagasts 

24.186 22.544 1.686 1.544 22.500 21.000  0.300 0.300 

Jūrkalnes 
pagasts 

20.446 14.051 7.156  13.290 14.051    

Popes 
pagasts 

25.702 26.361  13.255 25.702 13.106  1.300 

Puzes 
pagasts 

97.314 57.061 25.025  72.289 57.061 2.800 2.300 

Tārgales 
pagasts 

40.073 40.954  7.964 40.073 32.990 1.913 0.217 

Ugāles 
pagasts 

95.800 74.350 6.175 16.120 89.625 58.230 5.568 14.940 

Usmas 
pagasts 

17.500 22.294 1.000  16.500 22.294   

Užavas 
pagasts 

27.237 24.574 6.581 5.998 20.656 18.576   

Vārves 
pagasts 

79.123 97.846  16.621 79.123 81.225 18.411 9.498 

Ziru pagasts 6.844 12.440 0.679  6.165 12.440 7.373 9.304 

Zlēku pagasts 15.500 13.900   15.500 13.900   

 
Novads kopā 
 

 
513.613 

 
468.646 

 
56.287 

 
69.707 

 
457.326 

 
398.939 

 
36.365 

 
37.859 

Avots: LVĢMC, LURSOFT, 2010 

 
Pēc valsts statiskas pārskata „Nr.2-Ūdens” datiem 2007.gadā Ventspils novadā lielākie 
pazemes ūdens patērētāji bija Puzes pagasts – 97,314 tūkst. m3/gadā un Ugāles pagasts – 
95,8 tūkst. m3/gadā, salīdzinājumā ar citiem pagastiem, Puzes pagastā visvairāk ūdens tika 
izmantots arī ražošanas vajadzībām – 25,025 tūkst. m3/gadā. 2009.gadā Ventspils novadā 
lielākie pazemes ūdens patērētāji bija Vārves pagasts – 97,846 tūkst. m3/gadā un Ugāles 
pagasts – 74,350 tūkst. m3/gadā, minētajos novados bija arī lielākais ūdens patēriľš 
ražošanas vajadzībām. Līdz ar to var teikt, ka pagastos kopējā patērētā ūdens daudzuma 
izmaiľas pārsvarā ietekmē ražošanas procesiem izlietotā ūdens daudzuma izmaiľas. 
2009.gadā ūdens zudumi bija konstatēti Vārves (9.498 tūkst.m

3
/gadā), Ziru (9.304 tūkst.m

3
/gadā), 

Ugāles (14.940 tūkst.m
3
/gadā), Popes (1.300 tūkst.m

3
/gadā), Puzes (2.300 tūkst.m

3
/gadā), 

Tārgales (0.217 tūkst.m
3
/gadā) un Ances (0.300 tūkst.m

3
/gadā) pagastos, līdzīga situācija ir bijusi 

arī iepriekšējos gados, tāpēc minētajos pagastos jārisina jautājums par ūdens zudumu 
samazināšanu vai likvidēšanu. Novadā ir uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projektu 
īstenošana Ziru pagastā un Puzes pagasta Blāzmas ciemā. Attīstības programmā paredzēta 
arī ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Zūru ciemā, Tārgales pagasta Dokupes 
ciemā, kā arī Usmas, Užavas, Zlēku, Ugāles un Jūrkalnes pagastos. 
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Individuālai ūdens apgādei viensētās un nelielās apdzīvotās vietās izmanto grodu akas, 
ūdensapgādes urbumus, kuri nav dziļāki par 20 metriem un dabiskos avotus. Šis iegūtais 
ūdens daudzums netiek instrumentāli uzskaitīts un reģistrēts.  
 
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, obligātos dzeramā ūdens kvalitātes 
normatīvus nosaka Eiropas Padomes Direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti”. 
Minētās direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā ieviestas ar LR 2003.gada 29.aprīļa MK 
noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība”. Normatīvie akti paredz obligātās dzeramā ūdens 
nekaitīguma un kvalitātes prasību ievērošanu. 
 
Ventspils novadā dzeramā ūdens kvalitāti ietekmē, galvenokārt, divi faktori: 

1) lauku viensētās tiek izmantoti gruntsūdeľi, kas ir neaizsargāti pret virszemes 
piesārľojumu; 

2) vietās, kur izmanto dziļurbumos iegūto dzeramo ūdeni, tas ir ar paaugstinātu dzelzs 
jonu saturu, kas ir dabīgi raksturīgs ģeogrāfiskajam reģionam. 

 
2009.gada Veselības inspekcijas auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 4 
Ventspils novada dzeramā ūdens paraugi (skatīt 3.2.2.-2.tabulu).47 Ventspils novada 
piegādātajam ūdenim dažos paraugos ir konstatēta dulļķainība un paaugstināts dzelzs saturs, 
kas pārsniedz ES un Latvijas standartus (0,4 mg/l).   

 
3.2.2.-2. tabula 

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Ventspils novadā 2009.gadā 
 

Nr. 
p. k 

Ūdensapgādes 
uzņēmums 

(diennaktī piegādātā 
ūdens daudzums) 

Ūdens 
lietotāju 
skaits 

Paraugu 
ņemšanas vieta 

Paraugu 
skaits 

Konstatētā 
neatbilstība 

1.  Piltenes pilsētas 
pašvaldības ŪAS, 
(161m

3
) 

798 Piltenes vidusskola, 
Lielā iela 13, 
Piltene 

1 Dzelzs  0,81 mg/l 

2.  Ugāles pašvaldības 
ūdensvads no artēziskā 
urbuma 
„Centrs”Nr.P300324  
(135,9 m

3
) 

1466 SIA „Ugāles nami” 
birojs, Rūpnīcas 
iela 2-31, Ugāle, 
Ugāles pagasts 

1 - 

3.  Puzes pagasta 
pašvaldības ūdensvads 
no artēziskajiem 
urbumiem Nr.1 un Nr.2, 
(171,0m

3
) 

405 Puzes pamatskola, 
Puze, Puzes 
pagasts 

1 Dzelzs  1,73mg/l 
Duļķainība  4,03 
NTU 

4.  Tārgales pagasta 
pašvaldības ūdensvads 
no artēziskiem 
urbumiem „Centrs 1” 
Nr.P300497 un „Centrs 
3” Nr.P300600  
(90,0 m

3
) 

462 Tārgales 
pamatskola, 
Tārgales pagasts 

1 Dzelzs  0,54mg/l 

Avots: Veselības inspekcija, 2010 

 
Ūdens atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas tikai dažiem centrālajiem urbumiem: Tārgalē, 
Dokupē, SIA „Zaksi”, Zlēkās, Usmā, Jūrkalnē, Piltenē un Užavā. Užavas, Popes un Ances 
pagastos pēdējos gados ūdenssaimniecības sistēmā atjaunoti arī visi dzeramā ūdens 
cauruļvadi. Vārves centrā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārta, bet tā nepieciešamo dzeramā 
ūdens kvalitāti nenodrošina.  

                                                 
47http://www.vi.gov.lv/uploads/files/Publiskais_parskats_15122010(2).pdf 
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Problēmu nevar atrisināt tikai ar atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanu, jāveic arī ūdensapgādes 
trases rekonstrukcija, jo pārsvarā esošā infrastruktūra ir novecojusi. Sakarā ar ūdensapgādes 
sistēmu nolietošanos, novadā notiek avārijas noplūdes un ir dzeramā ūdens zudumi. Sliktie 
cauruļvadi negatīvi ietekmē arī dzeramā ūdens kvalitāti. Pēc VRVP informācijas, pašvaldībām 
nepieciešams apzināt attiecīgajā teritorijā esošo ūdens apgādes urbumu un sistēmu stāvokli, 
vienlaicīgi piesaistot ES vai investoru līdzekļus to sakārtošanai. 
 
Jaunizveidotā Ventspils novada pašvaldība pārľēmusi vietējo pagastu iesāktos 
ūdenssaimniecības attīstības projektus Piltenes pilsētā un Vārves pagasta Vārves un 
Ventavas ciemos. Vārves pagastā plānots par 1935m palielināt maināmā ūdensvada trases 
garumu, sakārtojot dziļurbumu un ierīkojot atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu. Arī 
citos pagastu ciemos tiek risināti ūdenssaimniecības jautājumi: ir noslēgts līgums ar CFLA par 
ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu Ziru pagastā un Puzes pagasta Blāzmas 
ciemā, tiek gatavoti projektu pieteikumi par ūdenssaimniecības attīstību Zlēku pagastā, 
Vārves pagasta Zūru ciemā un Tārgales pagasta Dokupes ciemā, plānots uzsākt tehniski – 
ekonomisko pamatojumu izstrādi ūdenssaimniecības attīstībai Usmas, Užavas, Ugāles un 
Jūrkalnes pagastos. 

3.2.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Ventspils novadā centralizētās sadzīves un ražošanas notekūdeľu savākšanas sistēmas 
nodrošina notekūdeľu savākšanu un pēc tam attīrīšanu ciemos: Ancē, Puzē, Puzeniekos, 
Blāzmā, Stiklos, Usmā, Ugālē, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Užavā, Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, 
Tārgalē. Saskaľā ar LVĢMC datiem informācija par 2009.gadu Ventspils novada pagastu 
novadīto notekūdeľu daudzumu un tā atbilstību normatīvajām prasībām ir dota 3.2.3.-
1.tabulā. 48 

3.2.3.-1.tabula 

Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdens objektos, 2009.g. 
Ūdens daudzumi : tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Novadīšana
s vietu 
skaits 
(izplūdes) 

Kopā 
novadītie 
notekūdeņi 

tai skaitā 

Ar att.  Ar att.  Bez  Bez att.  Lietus 

norm. tīri norm. 
netīri 

att. 
norm. 
tīri 

norm. 
netīri 

 

Piltene 2 77.429 72.667     

Piltenes 
pagasts 

1 0.250 0.250 4.762    

Ances 
pagasts 

1 21.000 21.000     

Jūrkalnes 
pagasts 

1 2.391 2.391     

Popes 
pagasts 

1 13.582 0.475 13.107    

Puzes 
pagasts 

4 39.325 29.076 10.249    

Tārgales 
pagasts 

2 23.124 23.124     

Ugāles 
pagasts 

3 36.000 36.000     

Usmas 
pagasts 

1 20.984 20.984     

Užavas 
pagasts 

2 23.276 23.276     

                                                 
48 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
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Ūdens daudzumi : tūkst.m3/gadā 

Nosaukums Novadīšana
s vietu 
skaits 
(izplūdes) 

Kopā 
novadītie 
notekūdeņi 

tai skaitā 

Ar att.  Ar att.  Bez  Bez att.  Lietus 

norm. tīri norm. 
netīri 

att. 
norm. 
tīri 

norm. 
netīri 

 

Vārves 
pagasts 

5 43.543  43.543    

Ziru pagasts 
 

1 9.426 9.426     

Zlēku pagasts 
 

2 9.100 9.100     

Novads kopā 
 

27 319.430 247.769 71.661    

Avots: LVĢMC, 2010 

2009.gadā novadīto notekūdeľu neatbilstība normatīvajiem rādītājiem ir bijusi Piltenes pilsētā, 
Vārves, Popes un Puzes pagastos, bet Vārves pagastā bijusi vislielākā neatbilstība 
normatīvajiem rādītājiem – visiem novadītajiem notekūdeľiem. Līdzīga situācija bijusi arī 
iepriekšējos gados. Salīdzināšanai doti 2007.gada dati (skatīt 3.2.3.-2.tabulu), no kā redzams, 
ka novadīto notekūdeľu neatbilstība normatīvajiem rādītājiem ir bijusi Piltenes, Vārves, Puzes 
un Jūrkalnes pagastos. 49 

3.2.3.-2.tabula 

Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdens objektos, 2007.g. 
Ūdens daudzumi : tūkst.m

3/
gadā 

Nosaukums Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā 
novadītie 
notekūdeņi 

tai skaitā 

Ar att. 
norm. 
tīri 

Ar att. 
norm. 
netīri 

Bez 
att. 
norm. 
tīri 

Bez att. 
norm. 
netīri 

Lietus 

Piltene 1 78.677 78.677     

Piltenes 
pagasts 

3 5.289 1.000 3.571  0.718  

Ances 
pagasts 

1 22.500 22.500     

Jūrkalnes 
pagasts 

2 13.290 2.558   10.732  

Popes 
pagasts 

1 22.227 22.227     

Puzes 
pagasts 

5 74.691 57.991 16.700    

Tārgales 
pagasts 

2 34.726 34.726     

Ugāles 
pagasts 

5 66.420 40.300   0.620 25.500 

Usmas 
pagasts 

1 16.500 16.500     

Užavas 
pagasts 

3 25.275 24.475 0.800    

Vārves 
pagasts 

7 64.656  35.135  29.521  

Ziru pagasts 2 6.844 5.065   1.779  

Zlēku 
pagasts 

2 10.200 10.200     

Novads kopā 35 441.295 316.219 56.206  43.370 25.500 
Avots: LVĢMC 

                                                 
49 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
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Notekūdeľi Ventspils novadā tiek novadīti dažādos virszemes ūdens objektos– meliorācijas 
grāvjos, strautos, upēs un ezeros. Notekūdeľu apjoma un vidē novadītā piesārľojuma 
daudzuma uzskaite nav precīza, jo lielākā daļa pagastu notekūdeľu daudzumu nosaka 
aprēķinu ceļā. Notekūdeľu daudzuma instrumentālā uzskaite tiek veikta Ugāles pagastā, 
Piltenes pilsētā un SIA ”Zaksi” (Užavas pagastā). Lai noteiktu patieso stāvokli novadītā 
notekūdeľu apjoma un vidē novadītā piesārľojuma daudzuma uzskaitē, nepieciešams veikt 
notekūdeľu instrumentālu uzskaiti.  
 
Ventspils novadā notekūdeľu attīrīšana notiek divējādi: ar mehāniskām un bioloģiskām 
attīrīšanas iekārtām. Kopumā novadā darbojas 28 notekūdeľu attīrīšanas iekārtas (NAI): 19 
bioloģiskās un 7 mehāniskās.50 Mehāniskās attīrīšanas mērķis ir samazināt mehāniskos 
piemaisījumus, izmantojot sietus, redeles, smilšu ķērājus un dažādus notekūdeľu 
nostādinātājus. 

3.2.3.-3.tabula 
Mehāniskās attīrīšanas iekārtas Ventspils novadā, 2009.g. 

 

 
Nosaukums 

Ūdens daudzumi : tūkst.m
3
/gadā 

Skaits Jauda (tūkst.m3/dnn) Notekūdeľu daudzums Attīrīšanas pakāpe 

Pirmējā attīrīšana 

Piltene 1  4.762 0.000 

Piltenes pagasts 1 0.075 0.250 0.000 

Puzes pagasts 2 0.020 4.703 4.703 

Tārgales pagasts 1 0.025 1.099 1.099 

Vārves pagasts 2 0.080 6.621 6.621 

Novads kopā 7 0.200 17.435  12.423 
Avots: LVĢMC, 2010 

 
Pielietojot notekūdeľu bioloģisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārľojošo 
un toksisko vielu daudzums notekūdeľos. Atkarībā no bioloģisko notekūdeľu attīrīšanas 
iekārtas spējas attīrīt notekūdeľus, vidē tiek novadīti notekūdeľi ar dažādu attīrīšanas 
pakāpi.51 

3.2.3.-4.tabula 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Ventspils novadā, 2009.g. 

 
Nosaukums 

Ūdens daudzumi : tūkst.m
3
/gadā 

Skaits Jauda 
(tūkst.m3/dnn) 

Notekūdeņu 
daudzums 

Attīrīšanas pakāpe 

Pirmējā 
attīrīšana 

Otrējā 
attīrīšana 

Ances pagasts 1 0.100  21.000 21.000  0.000  

Jūrkalnes pagasts 1 0.000 2.391 0.000 2.391 

Piltene 1 0.800 72.667 72.667 0.000 

Popes pagasts 1 0.100 13.107 13.107  0.000 

Puzes pagasts 2 0.200 34.622 10.249 0.000 

Tārgales pagasts 1 0.200  22.025  22.025 0.000  

Ugāles pagasts 3
  

0.729 36.040 4.190 31.850 

Usmas pagasts 1 0.000 20.984 20.984 0.000 

Užavas pagasts 2 0.250 23.276 4.700 18.576 

Vārves pagasts 3 0.410 36.922 24.702 12.220 

Ziru pagasts 1 0.050 9.426 9.426 0.000 

Zlēku pagasts 2 0.065 9.100 9.100 0.000 

Kopā 19 2.904 301.560 212.150 212.150 
Avots: LVĢMC, 2010 

                                                 
50 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
 
51 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
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Nepilnīgas notekūdeľu attīrīšanas rezultātā ūdens baseinos tiek novadītas dažādas 
piesārľojošās vielas, kas veicina ūdensteču un ūdenstilpľu aizaugšanu. 

3.2.3.-5.tabula 

Paliekošais piesārņojums, 2009.g. 
 

 Vielu daudzumi : t/gadā 

Nosaukums Piesārņ. dati Suspendētā
s vielas 

BSP-5 ĶSP Pkop Nkop 

  

Ances pagasts 
 

5.96350  
   

0.21635   

4.93500 0.06510 0.50400 0.02060 0.23630  

Jūrkalnes 
pagasts  

0.01300 0.01100 0.10200 0.00600  

 
0.05800  

Piltene 10.03810  
   

1.19420 1.88700 4.86500 0.17300  1.23300  

Piltenes 
pagasts 

0.00325  
    

0.00095 0.00068 0.00163 0.00000  

 
0.00000  

Popes pagasts 2.96085  
    

0.35706 0.65881 1.26908 0.04263  0.34328 

Puzes pagasts 10.18710  
   

2.46190 1.48740 4.71610 0.10210  

 
1.11960 

Tārgales 
pagasts 

4.64100  
    

0.82600 0.57300 2.42600 0.07000  0.40700 

Ugāles pagasts 3.87500  
   

0.35200 0.55100 1.55000 0.10000  0.65200 

Usmas pagasts 2.45170  
   

0.27700 0.13430 1.25940 0.11370  0.55820 

Užavas 
pagasts 

3.57060  0.32110 0.20580 1.34210 0.39460  0.56880 

Vārves pagasts 9.428400.  
   
    

1.36920 1.61690 4.31670 0.12480 1.12560 

Ziru pagasts 0.79879  
   

0.12367 0.08238 0.45532 0.01588  0.07055 

Zlēku pagasts 0.97740  
   

0.13700 0.09200 0.48700 0.01600  0.13100 

Novads kopā 
 

55.11204 12.36808 7.36537 23.29433 1.17931  6.50333 

Avots: LVĢMC, 2010 

 

Pēc LVĢMC datiem redzams, ka, nepilnīgas notekūdeľu attīrīšanas rezultātā ūdens baseinos 
tiek novadītas dažādas piesārľojošās vielas: suspendētās vielas, bioloģiskā skābekļa patēriľa 
daudzums (BSP-5), ķīmiskā skābekļa patēriľa lielums (ĶSP), kopējā fosfora daudzums (Pkop) 
un kopējā slāpekļa daudzums (Nkop), kas ir atšķirīgs pagastos gan pēc novadītā notekūdeľu 
apjoma, gan arī pēc to attīrīšanas pakāpes. 52 Pēdējos gados stabilizējies novadīto suspendēto 
vielu un bioloģiskā skābekļa patēriľa daudzums, bet samazinājies novadītā piesārľojuma 
ķīmiskā skābekļa patēriľa lielums un novadītā kopējā slāpekļa daudzums, kopējā fosfora 
daudzums ir stabils ilgā laika periodā, bet tā apjoms ir liels, jo daudzās NAI netiek nodrošināta 
novadītā fosfora daudzuma samazināšana. Par iemeslu nepilnīgai notekūdeľu attīrīšanai  var 
minēt apstākli, ka lielākajā daļā notekūdeľu attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas novecojušas 
tehnoloģijas un netiek nodrošināta attīrīšanas iekārtu pareiza ekspluatācija. Tā rezultātā tiek 
piesārľoti virszemes ūdeľi, tai skaitā, arī Baltijas jūra. Vienlaicīgi, notekūdeľu attīrīšanas 
iekārtām lieku slodzi rada bojātās kanalizācijas trases, kurās notiek lietus ūdeľu infiltrācija. 
Tāpēc nepieciešams rekonstruēt esošās vai uzstādīt jaunas notekūdeľu savākšanas 

                                                 
52 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
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sistēmas un attīrīšanas iekārtas, izmantojot progresīvās tehnoloģijas. Notekūdeľu 
savākšanas sistēmu rekonstrukcija plānota Attīstības programmā kā viens no rīcības 
virzieniem RV2.4: Komunālās saimniecības pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana un 
attīstība. 

Dati par notekūdeľu dūľām LVĢMC datu bāzē sniegti līdz 2005.gadam, kad to saražoto 
daudzums bija 41 t/gadā, tai skaitā viss minētais daudzums reģistrēts kā neapstrādātas 
dūľas. Šāda situācija bija arī 2004.gadā. Notekūdeľu dūľas tiek uzglabātas dūľu dīķos NAI 
teritorijās, kas neatbilst 02.05.2006. MK Noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeľu 
dūľu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.53 Notekūdeľu dūľas vai 
kompostu jānovieto pagaidu uzglabāšanai un kompostu gatavo šim mērķim īpaši paredzētā 
un iekārtotā stacionārā vietā, kas nepieļauj notekūdeľu dūľu un komposta, kā arī filtrējošo 
ūdeľu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeľos un pazemes ūdeľos. Stacionārā pagaidu 
uzglabāšanas vietā notekūdeľu dūľas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Ja 
notekūdeľu dūľas uzglabā ilgāk par trim gadiem, to dara atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
atkritumu apsaimniekošanu. Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēts 
ierīkot  kompostēšanas laukumu Ventspils pilsētā vai poligonā „Pentuļi”. Kompostējot, varēs 
pārstrādāt arī notekūdeľu attīrīšanas iekārtu dūľas. 54

 

3.2.4. Atkritumu apsaimniekošana  

Ventspils novada pašvaldībai ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju nodarbojas 
Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, kas sniedz atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumus un var pildīt koordinatora funkcijas atkritumu 
apsaimniekošanas jomā visā novada teritorijā. 
 
2004. gada jūnijā ekspluatācijā tika nodota cieto sadzīves atkritumu poligona (SAP) „Pentuļi” 
1.kārta Vārves pagastā, kas izbūvēta atbilstoši Eiropas Padomes Direktīvas 1999/31/EC „Par 
atkritumu poligoniem” un LR 2000.gada 14.decembra pieľemtā likuma „Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” prasībām. 2004.gadā atvērtajā sadzīves atkritumu poligonā 
„Pentuļi” Vārves pagastā tiek deponēti sadzīves atkritumi no Ventspils novada, Ventspils 
pilsētas un Kuldīgas novada. Sadzīves atkritumu izvešanu no Ventspils novada uz sadzīves 
atkritumu poligonu „Pentuļi” nodrošina SIA  „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 
 
 Uzsākot SAP darbību, bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves tika slēgtas un rekultivētas. 
2001.gadā Ventspils RVP bija sagatavojusi un izsniegusi tehniskos noteikumus Ventspils 
novada 12 mazo sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijai. 2002.gadā bija veikta tehniskās 
dokumentācijas- rekultivācijas darbu projektu sagatavošana, bet rekultivāciju pabeidza 
2004.gadā. Ventspils novada rekultivēto sadzīves izgāztuvju dati doti 3.2.4.-1.tabulā. 

 

3.2.4.-1.tabula  
Ventspils novada rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves 

 

Nr.p.k 
Izgāztuves atrašanās 

vieta (pagasts) 
Izgāztuves 
nosaukums 

Slēgšanas 
gads 

Platība (ha) 

1. Puzes pagasts  Ieziľi 2004. 3,1 

2. Popes pagasts Zetiľkalni 2004. 1,8 

3 Jūrkalnes pagasts  Centrs 2003. 0,82 

4 Ziru pagasts  Smiltnieki 2003. 1 

5 Vārves pagasts Gumbulnieki 2003. 1 

6 Ugāles pagasts Atmatas 2003. 2,2 

7 Užavas pagasts Zibji 2003. 3 

8 Usmas pagasts Gaiļi 2004. 0,8 

9 Piltenes pagasts Ozollejas 2004. 2,2 

                                                 
53 http://www.likumi.lv/doc.php?id=134653 

54 Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 
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Nr.p.k 
Izgāztuves atrašanās 

vieta (pagasts) 
Izgāztuves 
nosaukums 

Slēgšanas 
gads 

Platība (ha) 

10  Zlēku pagasts Kalnarāji 2004. 0,5 

11 Tārgales pagasts Branciľi 2003. 2 

12 Tārgales pagasts Platene 2004. 7,2 
Avots: VRVP 

 
Platības un deponēto sadzīves atkritumu apjoma ziľā lielākā izgāztuve ir slēgtā un rekultivētā 
sadzīves atkritumu izgāztuve SAI “Platene” Tārgales pagastā, kur sadzīves atkritumi tika 
nogādāti no Ventspils pilsētas. Šī sadzīves atkritumu izgāztuve ir kvalificējama kā teritorija ar 
piesārľotu grunti un gruntsūdeľiem- piesārľojums lokalizējies zem izgāztuves centra. Pēc 
VRVP datiem, ir konstatēts, ka laika gaitā piesārľojuma areāls nepalielinās, un tā 
koncentrācija nepieaug. Pēc izgāztuves slēgšanas un rekultivācijas teritorijā regulāri (divas 
reizes gadā) tiek veikta gruntsūdeľu kvalitātes kontrole, bet izgāztuvei pieguļošajās 
ūdenskrātuvēs– Platenes upē un izgāztuves kontūrgrāvī tiek veikta virszemes ūdeľu 
kvalitātes kontrole. Pēc VRVP datiem vides kvalitātes stāvoklis teritorijā nav pasliktinājies.  
 
Visas slēgtās un rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves un arī pārējās grunti un 
gruntsūdeľus piesārľojošās vietas ir iekļautas LVĢMC datu bāzē „Piesārľoto un potenciāli 
piesārľoto vietu saraksts” (skatīt sadaļu 3.2.5.). 
 
Pēc Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna datiem saražoto atkritumu 
daudzums Piltenes pilsētā uz 1 iedzīvotāju ir ~ 0,2 t (1,0 m3) un pagastos ~ 0,18 t (0,9 m3). 
Plānots, ka pēc 2010.gada sadzīves atkritumu savākšanā apkalpojamo iedzīvotāju skaits 
sasniegs ap 80% pagastos, kas uz 2008.gadu bija ap 60% no pagasta iedzīvotājiem. 55 Tas 
nozīmē, ka arī tiem vasarnīcu iedzīvotājiem, kas uzturas tikai vasaras sezonā, ir jāslēdz līgumi 
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. 
 
Ventspils novada domei nepieciešams pieľemt saistošos noteikumus sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā, vienlaicīgi domājot par iespējām šķirot atkritumus un nodot tos otrreizējai 
pārstrādei, tā mazinot vides piesārľojumu. Pēc Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas 
plāna dalītai atkritumu vākšanai būtu jāietver, kā minimums, sekojošu atkritumu frakciju 
savākšana: papīrs/kartons, stikls, PET pudeles, polietilēns, metāls (t.sk. dzērienu bundžas), 
atlikusī atkritumu daļa. Darbu šādas sistēmas izveidei ir sākuši novadā strādājošie atkritumu 
apsaimniekošanas komersanti. Šķiroto atkritumu savākšanas punktus paredzēts izveidot 
visos novada ciematos. 
 
Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros papildus jau esošajiem 
nepieciešams izveidot jaunus atkritumu dalītās vākšanas punktus, no kuriem Piltenē – 2 
dalītās vākšanas punktus, bet novada pagastu teritorijā: 

- 1 dalītās vākšanas punkts – Ances, Jūrkalne, Popes, Puzes, Usmas, Užavas, Ziru 
un Zlēku pagastos; 

- 2 dalītās vākšanas punkti – Tārgales un Vārves pagastos; 
- 3 dalītās vākšanas punkti – Ugāles pagastā. 

Konteineru laukuma ierīkošana ietver aptuveni 20m2 liela iežogota laukuma ar cieto segumu 
(bruģis, asfaltbetons, betons) izveidi un konteineru iegādi un uzstādīšanu kā minimums 
šādiem atkritumu veidiem – papīrs un kartons, plastmasa t.sk. PET pudeles, stikls, metāls. 
Papildus var izskatīt iespēju uzstādīt atsevišķu konteineru bioloģiski noārdāmajiem 
atkritumiem. 56 
 
Atkritumu dalītās vākšanas laukumi paredzēti dažādu atkritumu veidu savākšanai no 
iedzīvotājiem – galvenā atšķirība no dalītās vākšana punktiem ir iespēja šajos laukumos nodot 
ne tikai izlietoto iepakojumu, bet arī tādus atkritumus kā sadzīves elektronikas un elektrisko 
iekārtu atkritumi, liela izmēra atkritumi, sadzīves bīstamie atkritumi un citi atkritumu veidi, 

                                                 
55 Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 

56 Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 
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kuriem nepieciešama specifiska apsaimniekošana. Dalītās vākšanas laukums ierīkojams 
aptuveni 1200 m2 platībā, laukumam jābūt asfaltbetona segumam ar lietus ūdens savākšanas 
sistēmu un priekšattīrīšanas iekārtām (smilšu un eļļas atdalītājs). Laukums jāiežogo, lai 
nepieļautu nepiederošo personu iekļūšanu laukumā, kā arī jāuzstāda vagoniľš laukumu 
apkalpojušajam personālam. Šāda laukuma izveide paredzēta Piltenes pilsētā. Laukumos 
būtu jānodrošina sekojošu atkritumu veidu pieľemšana: 

- parku /dārzu atkritumi; 
- celtniecības atkritumi; 
- koka atkritumi; 
- plastmasas atkritumi; 
- PET atkritumi; 
- kartons; 
- papīrs; 
- stikls; 
- melnie metāli; 
- krāsainie metāli; 
- sadzīves bīstamie atkritumi. 

Laukuma apsaimniekotājs uzstādāmo konteineru veidu un tilpumu izvēlas atbilstoši katra 
atkritumu veida apjomam konkrētajā teritorijā. Ja tas ir nepieciešams laukuma 
apsaimniekotājs var uzstādīt papildus konteinerus arī citu atkritumu veidu pieľemšanai, 
piemēram, sadzīves atkritumu pieľemšanai no iedzīvotājiem, tādejādi sniedzot iespēju lauku 
teritoriju iedzīvotājiem atbrīvoties no radītajiem atkritumiem videi draudzīgā veidā. 
 
Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēts ierīkot  kompostēšanas laukumu 
Ventspils pilsētā vai poligonā „Pentuļi”. Galvenie atkritumu veidi un daudzumi, kurus paredzēts 
izmantot komposta sagatavošanā ir sekojoši: 

- zaļie dārzu un parku atkritumi (t.sk. kapsētu atkritumi) – 3000 m3/gadā; 
- notekūdeľu attīrīšanas iekārtu dūľas – 3000 m3/gadā. 

Papildus iespējama arī pārtikas atkritumu kompostēšana, un koksnes atkritumu vai koksnes 
pelnu pievienošana kompostējamai masai. Šāda laukuma izveidei ir nepieciešams 
asfaltbetona segums. Savāktais ūdens novadāms uz pilsētas notekūdeľu kanalizācijas tīklu 
vai, ja tas nav iespējams, jānodrošina tā attīrīšana līdz parametriem, ko noteikusi Ventspils 
RVP pamatojoties uz valsts normatīvo aktu prasībām. Kompostējot iespējams pārstrādāt 
zaļos dārzu un parku atkritumus, kapsētu atkritumus, dūľas no sadzīves notekūdeľu 
attīrīšanas iekārtām, koksnes atkritumus un koksnes pelnus. Komposts var tikt izmantots 
apzaļumošanas, augsnes uzlabošanas vajadzībām un atkritumu slāľa regulārai pārklāšanai. 57 
 

3.2.5. Vides riski 

3.2.5.1. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

Lai noteiktu grunts un gruntsūdeľu piesārľojumu, tiek veikta piesārľoto un potenciāli 
piesārľoto vietu (PPV) apzināšana. Tā rezultātu novērtēšanas kārtība ir noteikta LR MK 

2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 “Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu 

apzināšanas un reģistrācijas kārtība”. Nr.483 “Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu 
apzināšanas un reģistrācijas kārtība”.58 
 
Kā piesārľotas un potenciāli piesārľotas tiek uzskaitītas vietas (ražošanas uzľēmumi, naftas 
bāzes, autotransporta uzľēmumi, fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir notikusi vai 
notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī varētu atstāt, piesārľojošu ietekmi uz vidi. Šajā 
reģistrā iekļaujami ne tikai objekti, kas jau piesārľo vidi, vai arī ir aizdomas par potenciālu 

                                                 
57 Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam 
58 http://www.likumi.lv/doc.php?id=55895&from=off 
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piesārľojumu, bet arī tie uzľēmumi, kas pašreiz piesārľojumu nerada, bet to darbība saistās 
ar augstu piesārľojuma bīstamības potenciālu.  

2004.gadā tika veikta Ventspils novada piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu reģistrācija. 
Reģistrācijas laikā, tika izvērtētas un aprakstītas 93 Ventspils novada potenciāli piesārľotās 
(skatīt pielikumu Nr.29.). Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu reģistrs ir pieejams VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā. 
 
Pēc LVĢMC datiem, Ventspils novadā ir šādas piesārľotas vietas: 
 

– Vēdes karjers Popes pagastā- naftas sārľu apglabāšanas vieta bijušajā grants 
ieguves karjerā „Vēde”- 1991.gadā tika apglabāti valsts uzľēmuma „Ventspils nafta” 
naftas rezervuāru tīrīšanas rezultātā iegūtie sārľi (~3 500t), kas sajaukti ar granti bez 
grunts aizsardzības, teritorijas kopējā platība 20 000m2, piesārľojošā viela- 
ogļūdeľraži; 

– Tārgales pagasta sadzīves atkritumu izgāztuve „Platene”- ierīkota 1973.gadā bez 
projekta un izpētes 72 000m2 platībā, apglabāti tipiski sadzīves atkritumi ~100 000 t, 
izgāztuve 2004.gada jūlijā slēgta un rekultivēta, piesārľojuma izpēte veikta 1992.gadā 
(„BaltOstGeo”), 1997.gadā („Venteko”), no 1999.gada notiek regulārs gruntsūdeľu 
monitorings („Geo Consultants”), piesārľojošās vielas: hlorīdi-1050mg/l, Nkop- 
57,9mg/l, ĶSP -405mg/l, Pkop-27mg/l; 

– Bijusī PSRS armijas teritorija- raķešu bāze „Bangas” Užavas pagastā- dati par 
piesārľojošām vielām nav doti. 59 

3.2.5.2. Rūpnieciskā riska objekti  

Paaugstināta rūpnieciskā riska objekti, kas var ietekmēt Ventspils novada iedzīvotāju 
drošību ir:               

 Valsts  nozīmes dzelzceļa līnija - Tukums II – Ventspils;  

 Valsts galvenais autoceļš - A10 Rīga – Ventspils;  

 Naftas un naftas produktu maģistrālais cauruļvads Polocka – Ventspils;  

 Stacionārie ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas vai pārstrādes, 
uzglabāšanas un pārkraušanas objekti;  

 Notekūdeľu izplūdes vietas no attīrīšanas iekārtām, arī neattīrītu ūdeľu izplūdes. 
 

Galvenais saimniecisko aktivitāšu centrs ir Ventspils pilsēta, kurā darbojas vairāki tranzīta 
uzľēmumi. Gan piejūras teritorijā, gan Ventas upes grīvā izvietojušies lieli un nozīmīgi 
rūpnieciskās darbības uzľēmumi, kas, transportējot lielu daudzumu bīstamu kravu, būtiski 
ietekmē vides stāvokli gan Ventspils pilsētā, gan arī Ventspils novadā, jo bīstamās kravas uz 
Ventspils ostu tiek transportētas pa dzelzceļu, kas iet cauri Ventspils novadam un tālāk cauri 
Kurzemes reģionam uz Rīgu.  

Viens no vides riskiem ir Polockas – Ventspils naftas un naftas produktu vads, ko 
apsaimnieko SIA „LatRosTrans”. Par vienu no nozīmīgākajiem piesārľojumiem novadā ir 
jāuzskata grunts un gruntsūdeľu piesārľojums ar naftas produktiem vai to komponentiem tieši 
no naftas un naftas produktu noplūdēm, kas radušās no nesankcionētiem pieslēgumiem 
naftas produktu vadam. Tā rezultātā tiek piesārľota augsne, virszemes ūdeľi un gruntsūdeľi.  

 
19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” regulē paaugstināta riska objektu darbību un 
darbības kontroli Latvijā.60 Noteikumi paredz uzľēmuma drošības pārvaldības sistēmas 
izveidošanu, kas nodrošina sistemātisku un regulāru rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un 
riska samazināšanas pasākumu plānošanu, izvērtēšanu, izpildi un kontroli objektā vai visos 

                                                 
59 http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html1 
60 http://www.likumi.lv/doc.php?id=113700&from=off 
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uzľēmuma objektos, kā arī iekļauj drošības sistēmu kopējā objekta darba organizācijas un 
vadības sistēmā. Uzľēmumos, kas rada risku iedzīvotāju drošībai, tiek veikta riska 
novērtēšana un riska samazināšanas pasākumu plānošana un realizācija. Ventspils brīvostā 
esošie uzľēmumi, kas veic darbības ar bīstamajām vielām regulāri veic to radītā riska 
novērtēšanu, kā arī plāno un īsteno pasākumus riska līmeľa samazināšanai. 

3.2.5.3. Ekoloģiskā riska teritorijas 

Ventspils novadā atrodas sekojošas paaugstināta ekoloģiskā riska teritorijas: 

 Jūras krasta noskalošanās jeb erozijas, kā arī upju krastu erozijas paaugstinātas 
bīstamības vietas vai krastu posmi; 

 Vēja izpūtumu, jeb eolo procesu iespējamība smilšainajos jūras krastos; 

 Paaugstināta applūšanas riska teritorijas; 

 Upes vai to posmi, kur atrodas piesārľojuma risks no vietām un objektiem, kas 
atrodas to krastos vai sateces baseinā; 

 Pazemes ūdeľu piesārľošanas augsta riska teritorijas;  

 Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas – galvenokārt, priežu mežu platībās.  
 
Jūras krasta noskalošanās jeb erozija ir viens no nozīmīgākajiem ekoloģiskajiem riskiem 
Ventspils novadā, kas skar gandrīz visu piekrastes teritoriju, izľemot Vārves pagastu. Lielākā 
daļa pašvaldību šo risku ir apzinājušas, bet pašvaldības pasūtīts pētījums erozijas riska 
apzināšanai un izpētei ir veikts tikai Jūrkalnes pagastā. Ventspils novadā vietas, kur krasta 
noskalošana apdraud esošo apbūvi vai infrastruktūru, ir Jūrkalnes, Užavas un Tārgales 
pagastos.  
 
Jūrkalnes pagastā erozijas risks pastāv visā pagasta piekrastes teritorijā. Pēc profesora 
G.Eberharda veiktajiem aprēķiniem teritorijas plānojumā ir noteiktas divu pakāpju krasta 
noskalošanas riska zonas (minimālā un maksimālā riska zona tuvāko 30-50 gadu laikā). 
1998.gadā profesora G.Eberharda IU „IGIS” pēc pašvaldības pasūtījuma ir sagatavojis 
pētījumu ”Jūrkalnes pagasta jūras krasta stāvoklis, izmaiľas, krastu noskalošanas risks, 
prognozes un priekšlikumi krastu aizsardzībai, krasta joslas labiekārtošanai un perspektīvai 
izmantošanai”. Ir vairākas vietas, kur intensīva karsta erozija apdraud pašvaldībai nozīmīgu 
infrastruktūru – pašvaldības koplietošanas ceļu, kā arī tūrisma infrastruktūru centra pludmalē, 
Muižupītes un Labraga pludmalē. Apdraudējums ir arī privātīpašumā esošai tūrisma 
infrastruktūrai  - gan vairākiem telšu laukumiem, gan kempingiem.  
 
Užavas pagastā pastāv krasta erozijas risks. Kā apdraudētas ir  minamas vietas, kur ir esoša 
apbūve („Mauriľi”, „Seski”, „Kāpas”). Vētru laikā regulāri aizsērē Užavas upes ieteka jūrā, kā 
arī tiek noskalots ceļš. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku viedokļa, upes ieteku būtu regulāri 
jāattīra no sanesumiem, lai nodrošinātu lašveidīgo zivju migrāciju, taču šādu darbību 
nesaskaľo VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde.  
 
Tārgales pagastā erozijas intensitāte ir no negatīvas līdz pozitīvai (piemēram, Ovīšu rags). 
Ľemot vērā apdzīvoto vietu ģeogrāfisko izvietojumu, šobrīd dzīvojamās mājas nav 
apdraudētas, bet apdraudējums visdrīzāk varētu skart Liepenes ciemā esošās mājas.61 
 
Ventspils novadā pie ekoloģiskā riska teritorijām ir jāmin plūdu apdraudētās teritorijas (skatīt 
pielikumu Nr.32). Plūdu apdraudētas teritorijas pēc izcelsmes iedalāmas jūras uzplūdu, upju 
baseina noteces un mākslīgas – cilvēku radītas. 62  
 
Ventas baseina apgabalā Ventspils novadā applūduma draudi vairāk saistīti ar jūras 
uzplūdiem - Užavas upes posmā un Ventas upes grīvā, kur Ventā (pat 15 km no jūras) 
applūšanu var izsaukt vētras uzplūdi jūrā. Ventspils novadā tāpat kā citur Baltijas jūras 

                                                 
61 www.kurzemesregions.lv 
62 Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam 
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piekastē pieaug postošo rudens un ziemas vētru spēks, kā rezultātā  kļūst augstāki 
vējuzplūdu izraisītie ūdens masu sadzinumi krasta joslā. Spēcīgu vētru laikā, kad 
ūdenslīmenis piekrastē ceļas vairāk kā 1,8 – 2,0 m, reāli iespējama zemāko piejūras teritoriju 
applūšana ar iesāļajiem jūras ūdeľiem. Visbiežāk applūšanas situācijas pēdējos 30 gados 
novērojamas rudeľos un ziemās, retāk - pavasarī, bet atsevišķos gados arī vasarās. Šādu 
situāciju, tāpat kā vētru atkārtošanos, praktiski nav iespējams prognozēt, bet pēc pēdējo gadu 
vērojumiem, vētras notiek biežāk un ir stiprākas.  
 
Pašvaldības pienākumus plūdu gadījumos nosaka Civilās aizsardzības likums. Tas paredz, ka 
nepieciešamības gadījumā pašvaldībām ir jāevakuē iedzīvotāji no katastrofas apdraudētajām 
vai skartajām teritorijām, nodrošinot iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, 
sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu. Tāpat pašvaldībām ir jānodrošina darba 
un sadzīves apstākļi katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam glābšanas 
dienestu personālam.  
 
Ūdeľu kvalitāti upēs ietekmē arī aizsprosti, kā rezultātā var notikt krastu izskalošanās, upei 
raksturīgo biotopu un sugu maiľa vai izzušana. Ja nav izveidoti zivju ceļi, nav iespējama zivju 
migrācija. Ūdens objektos morfoloģiskas izmaiľas rada mazās hidroelektrostacijas un polderi. 
Tos izbūvējot, tiek norobežota daļa no upes palienes, pārveidojas dabiskie piekrastes biotopi 
un mainās hidroloģiskais režīms. Ventspils novadā pēc 12.10.2010. MK noteikumiem Nr.977 
"Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” atrodas nacionālas nozīmes 
polderis Užavas polderis. 63 Polderu un HES izvietojumu un to ietekmētās teritorijas Ventas 
baseina apgabalā skatīt pielikumā Nr.31. 64

 

 

Ventspils novada teritorijas plānojumā kā plūdu riska teritorijas tiek noteiktas: 
• Ventas upes palienas applūstošā teritorija Zlēku, Piltenes, Vārves pagastos; 
• Abavas upes palienas applūstošā teritorija Zlēku pagastos. 65 
 
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015.gadam plūdu 
apdraudētās teritorijas iezīmētas kartē Slodzes Ventas baseinā, kas dotas pielikumā Nr.32. 66 

 
Baltijas jūras piekrastē jāievēro Aizsargjoslu likuma un dabas aizsardzības prasības, ko 
nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvās prasības, tai skaitā dabas aizsardzības 
plāni, individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Piekrastes ciemu teritorijā jāľem 
vērā jūras piekrastes dabas resursi – pludmale, kāpu josla, meži – un to ilgtspējīgas 
pastāvēšanas un publiskas pieejamības nodrošināšana un kultūrvēsturisko vērtību 
aizsardzība.  Paaugstināta krasta noskalošanās riska joslā nav pieļaujama apbūves 
paplašināšana un kapitālu infrastruktūras objektu ierīkošana. Jūras krasta noskalošanās, 
applūšanas un iespējamās vēja erozijas riska respektēšana ierobežos šajā riska joslā 
apbūves paplašināšanos. Tas var pasargāt trauslo dabisko veģetāciju kāpu joslā. 
 
Svarīgi ir paredzēt riska faktoru iespējamību virszemes un pazemes ūdeľu kvalitātes izmaiľā. 
Ľemot vērā LR MK 2002.gada 12.marta noteikumus Nr.118 „Noteikumi par virszemes un 
pazemes ūdeľu kvalitāti” Ventspils novadā par prioritārajiem zivju ūdeľiem noteiktās upes, kā 
īpaši saudzējamas ir jāatzīmē lašupes: Irbe, Venta un Užava. 67 Līdz ar to upju ielejās un to 
malās jāierobežo aktivitātes, kas apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it 
sevišķi ainaviski vērtīgajās teritorijās, kur var attīstīties jaunā apbūve. Jāregulē meža 
stādīšana un ciršana, gravu veidošana, kas var veicināt virszemes noteci un augsnes eroziju, 
kā arī piesārľojuma rezultātā - upju ūdens eitrofikāciju.  
 

                                                 
63 http://www.likumi.lv/doc.php?id=220150 
64 Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 
65Ventspils novada teritorijas plānojums  
66 Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 
67 http://www.likumi.lv/doc.php?id=60829 
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Ventspils novadā par paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijām var uzskatīt, galvenokārt, 
priežu mežus, kas salīdzinoši aizľem lielāko teritorijas daļu. Īpaši vasaras sausajā periodā 
jāveic nepieciešamie drošības pasākumi un iedzīvotāju informēšanu par iespējamo risku, lai 
mazinātu riska iespējamību. Pēc Valsts civilās aizsardzības plāna noteiktās ugunsbīstamās 
teritorijas dotas pielikumā Nr.33. Ventspils novadā atrodas 1 Valsts ugunsdzēsības dienesta 
postenis Piltenē (VUGD Piltenes postenis). Postenī ir 2 ugunsdzēsības mašīnas un regulāri 
dežūrē cilvēki. Ances pagasta rīcībā ir depo un mašīna, Jūrkalnes, Popes, Tārgales, Ugāles, 
Usmas, Vārves pagastos ir ugunsdzēsības mašīnas un viens atbildīgais šoferis, ir brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji. Ziru pagastā ir ugunsdzēsības mašīna, tomēr tā nav tehniskā kārtībā, bet Zlēku 
pagastā nav ne ugunsdzēsības mašīnas, ne brīvprātīgo ugunsdzēsēju, tādēļ pagasts izmanto 
palīdzību no Piltenes, Ventspils un Kuldīgas.  
 
Visu veidu risku teritorijas atbilstošā mērogā precizējamas vietējo pagastu teritoriju 
plānojumos. Teritorijas izmantojamas atbilstoši LR tiesību aktu prasībām. 
 
Ventspils novada civilās aizsardzības sistēmu veido pašvaldības un to iestāžu sadarbība ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Pašvaldības uzdevumus un pienākumus civilās 
aizsardzības jomā nosaka Civilās aizsardzības likums (spēkā no 01.01.2007.). Preventīvie, 
gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi dabas un tehnogēnās 
katastrofas  gadījumā norādīti  Valsts civilās aizsardzības plānā. 68  

4.Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

Ventspils novada attīstības programmas uzdevums ir sekmēt koordinētu un sabalansētu 
rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu 
izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai. 
 
Ventspils novada attīstības programma atspoguļo novada vidēja termiľa attīstības prioritātes 
laika posmā no 2011.gada līdz 2017.gadam.  
 
Neizstrādājot attīstības programmu, netiktu nodrošināta līdzsvarota un stratēģiska novada 
attīstības plānošana, kas kavētu Ventspils novada ekonomisko un sociālo izaugsmi. Tā 
rezultātā varētu rasties nelietderīgi un haotiski finanšu līdzekļu ieguldījumi, nepārdomāta un 
haotiska būvniecība, kas ne tikai var apdraudēt esošos bioloģiski vērtīgos biotopus, bet arī 
ievērojami aizkavēt centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla attīstību, kas, savukārt, 
var novest pie nekontrolētas notekūdeľu novadīšanas virszemes un gruntsūdeľos. 
Nereglamentēta zemes gabalu sadalīšana, lauksaimniecības un mežu zemju transformācija 
un apbūve, tai skaitā vēja ģeneratoru parku izbūve, kā arī derīgo izrakteľu ieguve un 
atkritumu deponēšana apdraud gan putnu migrāciju, gan reto augu sugu atradnes, gan 
aizsargājamos biotopus, kā arī degradē kultūrainavu kopumā. 
 
Nenoteikts un neplānots apbūves teritoriju nodrošinājums ar inženierapgādes komunikācijām 
stimulēs turpmāku augsnes un pazemes ūdeľu piesārľošanu ar sadzīves notekūdeľiem un 
virszemes ūdeľu eitrofikāciju, kā rezultātā samazinātos to bioloģiskā daudzveidība un 
pieaugtu risks cilvēku saslimstībai ar infekcijas slimībām. 
 
Nerespektēti riska faktori apdraud īpašumu un cilvēku drošību un avārijas gadījumā var 
stimulēt smagāku negadījuma seku rašanos plašākā areālā. Tas īpaši saistīts ar nacionālo un 
starptautisko satiksmes maģistrāļu noslogojuma pieaugumu, kam, neparedzot drošības 
uzlabošanas pasākumus, var pieaugt avāriju risks, kas saistīts ar dzelzceļa un autotransporta 
satiksmi, kā arī vismazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem- velosipēdistiem. 
 
Ja plānošanas dokuments netiek īstenots, tas varētu negatīvi ietekmēt gan novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti ar sakārtotu infrastruktūru, dabisku un drošu dzīves, darba un atpūtas telpu, 

                                                 
68 Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar 30.09.2009. MK rīkojumu Nr.673) 
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gan novada konkurētspēju un attīstību ar sociāli nodrošinātiem iedzīvotājiem un 
konkurētspējīgiem komersantiem, kas ir attīstības programmas izvirzīto mērķu pamatā. 
 
 
 

5.Vides stāvoklis teritorijās, kuras var ietekmēt plānošanas dokuments 

Ventspils novada attīstības programmā plānoti šādi stratēģiskie mērķi, rīcības virzieni un 
uzdevumi, kuru īstenošana var radīt ietekmi uz vidi: 
 
2.Stratēģiskais mērķis:  Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un 
atpūtai. 
 

2.1. Rīcības virziens. Transporta un sakaru infrastruktūras uzlabošana un attīstība:  
 
U2.1: Uzlabot autoceļu seguma kvalitāti; 
U2.2: Nodrošināt sabiedrisko pārvadājumu piedāvājumu un pieejamību; 
U2.3: Izstrādāt un izvietot vienotas informatīvās zīmes tūrisma un atpūtas objektiem; 
U2.4:  Nodrošināt brīvo interneta punktu pieejamību  un veicināt platjoslu interneta 
infrastruktūras attīstību visā novada teritorijā; 
 

2.2. Rīcības virziens. Vides kvalitātes saglabāšana un dabas resursu racionāla 
izmantošana:  
 
U2.5:  Veicināt atkritumu saimniecības pilnveidošanu; 
U2.6: Veicināt dzeramā ūdens racionālu izmantošanu, samazinot tā zudumus; 
U2.7: Samazināt neattīrīto notekūdeľu negatīvo ietekmi uz vidi; 
U2.8: Veikt nepieciešamos pasākumus ĪADT ekosistēmas saglabāšanā;  
U2.9: Veicināt zemes dzīļu un mežu resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
 

2.3. Rīcības virziens. Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana: 
 
U2.10: Veikt esošo dzīvojamo ēku renovāciju; 
 

2.4. Rīcības virziens. Komunālās saimniecības pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabošana un attīstība: 

 
U2.11: Veikt nepieciešamos pasākumus ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanai; 
U2.12: Uzlabot notekūdeľu apsaimniekošanas kvalitāti un to uzskaites sistēmu; 
U2.13: Veikt energoefektivitātes pasākumus siltumenerģijas zudumu samazināšanai. 
 

2.5. Rīcības virziens. Pievilcīgas dzīves vides veidošana: 
 
U2.14: Labiekārtot dzīvojamo ēku pieguļošās teritorijas; 
U2.15: Saglabājot unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, veidot publiski pieejamas un 
pievilcīgas rekreācijas zonas 

 
3.Stratēģiskais mērķis:  Konkurētspējīga uzľēmējdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu 
un ražošanas daudzveidības sekmēšanai. 
 

3.1. Rīcības virziens. Komercdarbības vides uzlabošana, veicinot ražošanas, 
pakalpojumu un kooperāciju komercsabiedrību attīstību novada konkurētspējas 
paaugstināšanai: 
 
U3.1: Sekmēt ekonomiski aktīvo komersantu piesaisti novadam; 
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U3.2: Veikt nepieciešamos pasākumus ārvalstu investīciju piesaistei. 
 
3.2. Rīcības virziens. Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, 

netradicionālās lauksaimniecības un vēja enerģijas izmantošanas attīstības sekmēšana:  
 

U3.3: Sekmēt komersantu savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiľu un informētību par 
aktuālajiem jautājumiem. 

 
3.3. Rīcības virziens. Tūrisma pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana:  
 

U3.4: Veicināt aktīvā tūrisma piedāvājumu daudzveidību; 
U3.5: Veicināt tūrisma objektu nodrošinājumu ar nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu 
daudzveidību. 

5.1. Ar transporta un tehnisko infrastruktūru saistītās teritorijas  

Ventspils novada valsts un pašvaldības autoceļu kopgarums ir 1538.9 km. Ventspils novada 
valsts nozīmes autoceļu kopējais garums 687,5km, tai skaitā, ar melno segumu ir mazāk kā 
puse– 295,6km.  

Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma datiem, Nacionālas nozīmes autoceļš E22/ A-10 
Rīga– Ventspils ar asfaltbetona segumu nodrošināts visā tā garumā- 48,1 km. 2001.gadā 
konstatētā satiksmes intensitāte ir vairāk kā 1500 transporta vienības diennaktī, pie tam 40 % 
no tām veido kravu pārvadājumi. 

Valsts 1.šķiras autoceļu tīkls Ventspils novadā ir vidēji attīstīts– tas savieno novada centru ar 
ziemeļu un dienvidu daļu, kamēr vidusdaļa ir sasniedzama salīdzinoši grūtāk. Vislielākais 
noslogojums 2001.gadā ir konstatēts P-108 Ventspils– Kuldīga autoceļam- 1730 transporta 
vienības diennaktī. Kopumā uz 1. Šķiras autoceļiem no kopējās slodzes 10- 17 % ir kravas 
transportam. Ceļu izmantošanas efektivitāti ietekmē seguma materiāls un kvalitāte. Visiem šīs 
kategorijas valsts nozīmes ceļiem to pašreizējais segums- asfaltbetona klājums- ir ļoti 
nolietojies un nodilis, atsevišķos posmos ir daudz bedrīšu, kas rada draudus satiksmes 
drošībai. Valsts 2.šķiras autoceļu kopējais garums ir 465 km. Pēc 1990.gada valsts 2.šķiras 
autoceļu remonti to periodiskai uzturēšanai nav tikuši veikti nepieciešamā apjomā. Valsts ceļu 
apsaimniekošanā galvenā vērība tiek veltīta galveno un 1.šķiras ceļu uzturēšanai, bet 2.šķiras 
ceļi praktiski netiek remontēti, izľemot planēšanas darbus. 

Pašvaldību autoceļu kopējais garums ir 851.9 km. Vietējo pašvaldību ceļu tīkls ir blīvs un 
transporta kustības intensitāte ir zemāka, bet tā kā šos ceļus izmanto arī mežizstrādē un 
derīgo izrakteľu izstrādē apkalpojošais transports, tad grants seguma ceļiem atsevišķos laika 
periodos stāvoklis ir pasliktināts. Pašvaldības autoceļi ar melno segumu tiek uzturēti, 
lielākoties veicot bedrīšu remontu, kā arī asfaltējot atsevišķus posmus no jauna. Pašvaldības 
autoceļi ar grants segumu tiek uzturēti, regulāri profilējot grants virskārtu. Uzturēšana tiek 
veikta periodiski. Piltenes pilsētas teritoriju šķērso tranzīta ielas- valsts 1.šķiras ceļu 
pieslēgums un turpinājums 1 km kopgarumā, kas atrodas pašvaldības pārvaldījumā.  
 
Ventspils novada Attīstības programmā viens no rīcības virzieniem ir RV2.1.Transporta un 
sakaru infrastruktūras uzlabošana un attīstība, paredzot uzlabot autoceļu seguma kvalitāti, 
nodrošinot sabiedrisko pārvadājumu piedāvājumu un pieejamību un izstrādājot un izvietojot 
vienotas informatīvās zīmes tūrisma un atpūtas objektiem. Tas sekmētu satiksmes drošības 
paaugstināšanu un sabiedriskā pārvadājuma tīkla pieejamību, attīstot infrastruktūru visā 
novada teritorijā, kā arī uzlabojot tūrisma infrastruktūru ar pievadceļu, ceļa zīmju, 
autostāvvietu un aprīkojumu nodrošinājumu, kas uzlabotu vides stāvokli kopumā. 
 
Dzelzceļa satiksmei Ventspils novadā ir nozīmīga loma kravas pārvadājumu veikšanai- no 
Jelgavas un Rīgas uz Ventspils ostu, kas, galvenokārt, ir saistīta ar Ventspils ostas 
tranzītkravu darbību. Novadā ir viena nozīmīga kravas stacija „Ugāle”, ko izmanto kravas 
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pārvadājumiem pa dzelzceļu. Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma datiem, ir 
prognozējama dzelzceļa parka „Ventspils II” tālāka attīstība un dzelzceļa infrastruktūras 
attīstība Tārgales pagastā. 

Ventspils pilsētā atrodas lidosta, kuras skrejceļa zona robežojas ar Vārves pagastu. Ventspils 
novada teritorijas plānojumā ir iekļauta informācija par Ventspils lidostas administrācijas 
sniegtajiem nākotnes plāniem, kas paredz Ventspils lidostas tālāku attīstību. Stratēģijā 
noteikta plānotā skrejceļa pagarināšana Vārves pagasta teritorijā un lidostas infrastruktūras 
attīstībai nepieciešamo teritoriju attīstība Vārves pagastā. Ventspils lidostas skrejceļam 
pieguļošā teritorijā plānotas lidaparātu pacelšanās – nolaišanās zonas, kurās nepieciešams 
noteikt apbūves augstuma ierobežojumus, sākot ar 4 m tieši skrejceļa zonai pieguļošajā 
teritorijā, un lidostas darbību nodrošinošu būvju un iekārtu (radionavigācijas antena) izbūve. 
Skrejceļam pieguļošā teritorijā prognozējama ievērojama vides trokšľa līmeľa 
paaugstināšanās, kas ietekmē apbūves teritoriju attīstību dzīvojamās vai sabiedriskās 
apbūves vajadzībām.  

Ventspils novadu šķērso viens maģistrālais naftas vads - Polocka (pieslēgums no Krievijas)- 
Ventspils (Ugāles, Usmas, Zlēkas un Tārgales pagastu administratīvajās teritorijās). 
Maģistrālam naftas vadam ir neliela nozīme attiecībā uz novada teritorijas attīstību un 
stratēģisko plānošanu, tas tiek izmantots Ventspils pilsētas ostas terminālā. Izľēmums ir 
nelegālās pieslēgšanās gadījumi, kas notiek novada teritorijā, radot augsnes un virszemes 
ūdeľu potenciālo piesārľojumu ar naftas produktiem.  
 
Ventspils novada Attīstības programmā viens no plānotajiem rīcības virzieniem ir RV3.2: 
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, netradicionālās lauksaimniecības un 
vēja enerģijas izmantošanas attīstības sekmēšana. Viens no potenciāli izmantojamiem dabas 
resursiem, kas izmantojams kā atjaunojamais energoresurss, īpaši Ventspils novada teritorijā 
ir vēja resurss (skatīt 3.1.3.Klimats sadaļu). Novada teritorijā ir uzstādīti 4 vēja ģeneratori: 
Užavas pagastā -1, Popes pagastā -1 un Vārves pagastā -2. Vēja elektrostaciju parku 
būvniecība plānota īpaši noteiktajās novada teritorijās, kur ir izstrādāti detaļplānojumi vēja 
elektrostaciju parkiem: Užavas pagastā īpašumam „Garenči”, Tārgales pagastā – „Platenes 
pļavas” un „Kamārcīte” un Popes pagastā – „Grīvas”, „Liepiľi”, „Velēnas”, „Jaunarāji”, un 
zemes īpašumam AS „Latvijas valsts meži”. Tārgales pagastā uzsākta detaļplānojuma „Klāľu 
mežs” izstrāde, kurā paredzēta vēja ģeneratoru uzstādīšana atbilstoši teritorijas plānojumā 
atļautai teritorijas izmantošanai. 
 
Lai atvieglotu vēju elektrostaciju parku plānošanu un sastādītu potenciālo dabas (īpaši putnu) 
aizsardzības un vēja enerģētikas interešu potenciālo konfliktu zonu karti,  2005. gadā SIA 
Rietumu Elektrosistēmas un Latvijas Ornitoloģijas biedrība veica Vides projektu finansētu 
projektu „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu 
pasākumu izstrāde”, kurā raksturoti projekta laikā īstenotie ornitoloģiskā pētījuma rezultāti. 
Vides projektu rokasgrāmatā „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi 
samazinošu pasākumu izstrāde” sastādīta Kurzemes zonējuma karte, kurā izdalītas zonas 
vēja ģeneratoru izvietošanas plānošanai, ľemot vērā ietekmi uz migrējošiem vai ligzdojošiem 
savvaļas putniem. 
 
5.1.-1. attēlā parādīts zonējums, kas var radīt potenciālu konfliktu ornitoloģiskajai situācijai 
Ventspils novadam. Šīs teritorijas iezīmētas ar sarkanu krāsu kā dabas aizsardzības un vēja 

enerģētikas potenciāli augstākā konflikta riska zonas, kurās vēja elektrostaciju un to parku 
izvietošana nav pieļaujama. Ap šīm dabas teritorijām kartē ar dzeltenu krāsu iezīmētas 
buferjoslas, kurās katram vēja elektrostaciju plānam ieteicams veikt rūpīgu izvērtējumu 
attiecībā uz to iespējamo ietekmi uz ĪADT, īpaši aizsargājamajiem biotopiem un īpaši 
aizsargājamo dzīvnieku populācijām.

69 
 

                                                 
69 "Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu novērtējums”, 
Rokasgrāmata, SIA Vides projekti, Rīga, 2006 
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5.1.-1. attēls 

Ornitoloģiskā situācija Ventspils novadā 

 
 
 

Avots: http://www.videsprojekti.lv/faili/petijumi/ventspils%20rajons%20ornito.jpg 
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Ieteicamais papildus pētāmo buferjoslu platums provizoriski noteikts šādi: 

1) 2 km zonā ap Natura 2000 un putniem nozīmīgajām vietām; 
2) 2 km rādiusā ap migrējošo ūdensputnu pulcēšanās vietām; 
3) 1 km platā joslā gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti; 
4) 100m -1 km joslās ap neaizsargātām teritorijām ar augstu nozīmi ligzdojošajiem vai 

migrējošajiem putniem, t.sk.: 
a. 100 m ap dabisko un mazpārveidoto pļavu un pastāvīgo zālāju teritorijām, kas 

izvietoti un identificēti galvenokārt upju palienēs; 
b. 300 m ap purviem un citiem nelieliem mitrājiem; 
c. 1 km ap lielākām vienlaidu teritorijām ar potenciāli augstu bioloģiskās 

daudzveidības līmeni un īpaši – nozīmi savvaļas putnu aizsardzībai. 
 
 Ornitoloģijas situāciju Ventspils novadā var raksturot šādi: 

- Jūrkalnes pagasts- pagasta ziemeļu daļa slēgta vēja parku ekspluatācijai pēc 
ornitoloģijas kritērijiem. Pārējā teritorijā nepieciešami papildus ornitoloģijas pētījumi. 

- Užavas pagasts- praktiski visa teritorija no ornitoloģijas viedokļa piesātināta. 
Ievērojamas platības slēgtas vēja izmantošanai. 

- Ziru pagasts- pagasta rietumu daļa ir konfliktu zona un slēgta vēja parku celtniecībai. 
- Zlēku pagasts- putnu apdzīvotās vietas dekoncentrētas pa visu pagasta teritoriju. 

Daudzas platības prasa papildus ornitoloģijas pētījums. 
- Ugāles pagasts- ornitoloģijas ierobežojumu praktiski nav. Izľēmums ir sīku purvu 

putnu apdzīvotās vietas, kas aizľem pēc platības mazas teritorijas. 
- Usmas pagasts- ziemeļu un centrālās daļas ir konfliktu zonas. 
- Puzes pagasts- pagasta austrumu daļa novērojama masveida putnu pulcēšanās, kur 

vēja izmantošana nav iespējama. 
- Piltenes pilsēta un Piltenes pagasts- masveida putnu pulcēšanās novērojama Piltenes 

ciema ziemeļos. 
- Vārves pagasts- piekrastes teritorija ir konfliktu zona. Putnu masveida pulcēšanās 

novērojama arī Ventava ciema ziemeļrietumos. 
- Tārgales pagasts- visa piekrastes zona ir konfliktu zona. Putnu masveida pulcēšanās 

vietas dekoncentrētas pa visu teritoriju. 
- Popes pagasts- putnu apdzīvotās vietas decentralizētas pa visu pagasta teritoriju. 
- Ances pagasts- teritorijas lielā daļā ir ornitoloģijas ierobežojumi.70

  
 

Vēju parka būvniecība var atstāt ietekmi uz ĪADT, īpaši aizsargājamajiem biotopiem un īpaši 
aizsargājamo dzīvnieku populācijām, putnu migrāciju un ligzdošanas vietām, tāpēc to 
izvietošana aizliegta vietās, kuras nav pieļaujamas rokasgrāmatā „Vēja enerģētisko iekārtu 
attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde” sastādītajā Kurzemes 
zonējuma kartē. 

5.2. Ar komunālajiem pakalpojumiem saistītas teritorijas  

Attīstības programmā plānotā ūdenssaimniecības sistēmas attīstība ir saistīta, galvenokārt, ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, lai nodrošinātu novada 
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Pašreiz Ventspils novadā iegūtajam dzeramajam 
ūdenim no ķīmiskajiem rādītājiem neatbilstību normām rada paaugstinātais dzelzs jonu 
saturs. Ūdens atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas tikai dažās vietās: Tārgalē, Dokupē, SIA 
„Zaksi”, Zlēkās, Usmā, Jūrkalnē un Piltenē centrālajam urbumam. Ugālē un Vārves centrā ir 
uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, bet tās nepieciešamo dzeramā ūdens kvalitāti 
nenodrošina. Nereti notekūdeľi no mājsaimniecībām tiek iesūcināti gruntī, radot grunts un 
gruntsūdeľu piesārľojuma draudus un pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti. 
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Saskaľā ar Attīstības programmā ietverto informāciju un esošās situācijas analīzi, komunālo 
pakalpojumu attīstība Ventspils novada pagastos ir atšķirīga- ir pagasti, kur 
ūdenssaimniecības sistēmā ir veiktas ievērojamas investīcijas, un, līdz ar to, vides stāvoklis 
teritorijās, kas saistītas ar šo pakalpojumu sniegšanu, vērtējams kā apmierinošs (skatīt 
Attīstības programmas 6.2. nodaļu Ūdens kvalitāte un ūdenssaimniecība), bet vienlaicīgi ir 
pagasti, kur ir nepieciešams atjaunot ūdensapgādes tīklus, kā arī uzlabot notekūdeľu 
uzskaites sistēmu un pakalpojumu kvalitāti. Novadā paredzētās rīcības ūdensapgādes 
sistēmu uzlabošanā ir paredzētas, gatavojot projektu pieteikumus par ūdenssaimniecības 
attīstību Zlēku pagastā, Vārves pagasta Zūru ciemā un Tārgales pagasta Dokupes ciemā, 
plānojot uzsākt tehniski – ekonomisko pamatojumu izstrādi ūdenssaimniecības attīstībai 
Usmas, Užavas, Ugāles un Jūrkalnes pagastos. 
 
Siltumapgādes sistēmā Attīstības programmā paredzētie uzdevumi, galvenokārt, saistīti ar 
efektivitātes uzlabošanu, veicot māju siltināšanu u.c. energotaupīšanas pasākumus, jo 
siltumapgāde ir viens no būtiskākajiem gaisa piesārľojuma avotiem Ventspils novadā (skatīt 
Attīstības programmas 6.1. nodaļu Gaisa kvalitāte), katlu māju emisijas veido >90% no kopējā 
emisiju apjoma. 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā plānotās aktivitātes ir saistītas ar dalītās atkritumu 
vākšanas sistēmas attīstību, paredzot vairāku mājsaimniecībā radušos atkritumu veidu 
savākšanu un šķirošanu. Pašreiz sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” teritorijā nav infiltrāta 
attīrīšanas iekārtas, kuras plānotā uzstādīšana var ievērojami uzlabot poligona vides stāvokli. 

5.3. Lauksaimniecības teritorijas  

Ventspils novadā lauksaimnieciski izmantojamās zemes ir salīdzinoši maz- 26 % (87634,5 ha) 
no kopējās novada kopplatības (246234,3 ha). Vienlaicīgi teritorijas īpatnējais ģeogrāfiskais 
stāvoklis, lielās mežu zemju aizľemtās platības un augsnes īpatnības nosaka atšķirīgas 
iespējas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Tārgales pagasta dienvidu daļas, Piltenes, 
Zlēkas, Užavas un Vārves pagastos esošās augsnes ir piemērotas intensīvai 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, bet Jūrkalnē, Ugālē, Usmā, Puzē un Ancē 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana prasa lielākus finanšu resursu ieguldījumus augsnes 
ielabošanā. 
 
Ventspils novadā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek apsaimniekotas, tāpēc 
lauksaimniecības attīstībā tiek piemērota ražošanas intensifikācija, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas. Ar netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas tikai neliels skaits saimniecību 
šādos pagastos: Vārves– SIA „Daga” nodarbojas ar slieku audzēšanu, z/s Bitenieki 
nodarbojas ar biškopību; Piltenes– piemājas s/ba „Kļavarāji” audzē strausus un pīles; Popes- 
z/s „Bērziľi” ziedu stādus, Puzes– SIA „Danija minka” un audzē ūdeles, Užavas- SIA „Šinšilla 
Baltika” – šinšillu audzēšana kažokādām.  
 
Attīstības programmā plānota lauksaimniecības un netradicionālās lauksaimniecības 
attīstības sekmēšana ar netradicionālās lauksaimniecības dažādošanu un produkcijas (t.sk. 
realizētās produkcijas) pieaugumu.  
 
Gandrīz visiem pamestajiem un izpostītajiem bijušo lielsaimniecību ražošanas objektiem 
(DUS, kūtis, kaltes, darbnīcas) savlaicīgi ir atrasti jauni saimnieki, tāpēc vides degradācija ar 
minētajiem objektiem Ventspils novadā nav aktuāla.  

5.4. Ar tūrisma attīstību saistītās teritorijas  

Ventspils novada dabas resursi, ainaviskās vērtības un izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums, 
rada labus priekšnoteikumus tūrisma attīstībai novadā. Īpaši var atzīmēt ekotūrisma attīstības 
iespējas. Nākotnē var plānot attīstīt arī aktīvo tūrismu.  
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Lai arī novads ir bagāts ar neskartu dabu- mežiem, upēm, jūru, arī viesu mājas novada 
teritorijā ir pietiekošā daudzumā (pēc 2010.gada Ventspils novada pašvaldību datiem izriet, ka 
viesnīcu un citu tūrisma mītľu skaits laika posmā no 2006. līdz 2010.gadam ir pieaudzis 
aptuveni 9 reizes), tomēr ir visai neliels pakalpojumu klāsts. Ventspils novadā galvenie esošie 
tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli izvietojušies divās samērā kompaktās teritorijās: Usmas 
ezeram pieguļošā teritorijā- Usmas un Ugāles pagastos un Baltijas jūrai pieguļošā teritorijā –
Jūrkalnes, Užavas, Tārgales un Vārves pagastos. Minēto situāciju ir sekmējuši šādi faktori: 

– bagātais un daudzveidīgais kultūrvēsturiskais mantojums; 
– Baltijas jūra; 
– Usmas ezers; 
– dabas vērtības un teritorijas ainaviskā kvalitāte;  
– ekonomiski aktīvais privātais sektors, nodrošinot pietiekami plaša spektra 

pakalpojumus (naktsmītnes, aktīvās atpūtas iespējas, ēdināšanu).  

Katrā no Ventspils novada pagastiem ir savi dabas un kultūrvēsturiskie apskates objekti. 
Ekotūrisma attīstīšanai nozīmīgākie objekti ir: 

- dabas liegums Stiklu purvi ar dabas taku Vasenieku purvā ar 1,3 km garu laipu 
un 10,4 m augstu skatu torni; 

- Jūrkalnes stāvkrasti; 
- Usmas ezers un tā teritorijas apkārtne, kas kopumā tiek izmantoti kā 

rekreācijas zona, ezeru izmanto arī burāšanas sporta veidu cienītāji; 
- dabas parks Abavas senleja- teritorija ir ar izcilu ainavisko vērtību (upes ielejas 

ainavas, pļavu un nogāžu ainavas) un ģeomorfoloģiskām vērtībām; 
- publiski pieejamais Puzes ezers un Puzes mežaparks; 
- dabas parks Užavas lejtece ar migrējošajiem un retajiem putniem; 
- dabas liegums Ances purvi un meži, Rindas upe un pieejamie pakalpojumi 

laivu iznomāšanā. 
 
Druviľu tīrelis, Ances purvi un meži, Užavas lejtece un Stiklu purvs ir bagāti ar retiem augiem 
un putniem, kā arī ģeoloģiskas nozīmes objektiem, bet daudzviet nepieciešama to sakopšana 
un ekotūrisma infrastruktūras (vienotas informācijas norādes, takas, atpūtas vietas ar 
atkritumu urnām, putnu novērošanas torľi u.c.) izbūve un uzstādīšana, kas būtu piemērotas 
putnu un dzīvnieku vērošanai, tādējādi veicinot ekotūrisma attīstību, jo nepieciešamie resursi 
(reti putni, dzīvnieki un augi) ir apskatei brīvi pieejami, trūkst tikai atbilstošas ekotūrisma 
infrastruktūras un pakalpojumu, tai skaitā, gidu.  
 
Neskatoties uz plašajām un daudzpusīgām tūrisma attīstības iespējām, jebkura tūrisma veida 
attīstīšanai nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, kas plānota arī Attīstības programmā, kur 
paredzētie uzdevumi galvenokārt saistīti ar kvalitatīviem ceļiem (asfaltētiem), pievedceļiem, 
autostāvvietām ar nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā ar informācijas stendiem, ceļa zīmju un 
norāžu kvalitatīvu nodrošinājumu, tūrisma informācijas centru izveidi, naktsmītnēm, 
ēdināšanas, transporta un gidu pakalpojumiem, kā arī noteikumos paredzēto peldvietu 
aprīkojumu nodrošinājumu. Vienlaicīgi vēlama būtu veloceliľu izbūve, kas sekmētu tieši 
ekotūrisma attīstību visā reģionā. 
 
Plānojot Baltijas jūras piekrastē tūrisma attīstību, pašvaldībai jānodrošina pludmales, kāpu 
joslas un mežu publiska pieejamība un ilgtspējīga pastāvēšana, nepieļaujot ekosistēmu 
noplicināšanos un vides degradāciju. Nav pieļaujama publiskās teritorijas – pludmales zonas 
izmantošanas ierobežošana, kā arī nepamatota publiski pieejamo mežu zemju pārvēršana 
privātās blīvas apbūves platībās. Pašreiz novadā nav izveidotas oficiālas peldvietas, kas 
atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izveidojot novada teritorijā publiskās 
peldvietas, to iekārtošana jāveic atbilstoši 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.341 ‟‟Peldvietu 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008. MK noteikumiem Nr.454 „Peldvietu 
higiēnas prasības”. 
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Tā kā Ventspils novada piekrastes ciemi ir nacionālas nozīmes kultūras mantojums, tai skaitā 
Jūrkalnes pagastam piešķirts Suitu kultūrtelpas saglabāšanas statuss, kuras saglabāšanas 
plānu apstiprinājusi UNESCO, tad nepieciešams veicināt kultūrvēstures tradīcijām un videi 
draudzīgu apbūves veidošanu, kas saglabātu apdzīvojamo vietu plānojuma īpatnības. 
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6. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas 

Attīstības programmā plānotajā 2.1. rīcības virzienā Transporta infrastruktūras sakārtošana-
svarīga loma tā izpildei ir ne tikai tūrisma attīstībā un iedzīvotāju vides kvalitātes uzlabošanā, 
bet Ventspils novadā tai ļoti būtiska loma ir uzľēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā, kravas 
pārvadājumu veikšanai, kas, galvenokārt, ir saistīta ar Ventspils ostas tranzītkravu darbību. 
Līdz ar to iespējamā vides problēma ir saistīta ar Ventspils brīvostas un transporta sistēmas 
attīstību. Saskaľā ar Ventspils pilsētas Attīstības programmas 2007.–2013.gadam stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējumā sniegtajām Ventspils brīvostas prognozēm, dzelzceļa kravu 
apgrozījumu plānots palielināt par 46,7%, sasniedzot 46,97 milj. tonnas 2013.gadā 
(2007.gadā bija 32 milj. tonnas). 

Ventspils novadā ir viena nozīmīga kravas stacija „Ugāle”, ko izmanto dzelzceļa kravas 
pārvadājumiem. Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma datiem ir prognozējama dzelzceļa 
parka „Ventspils II” tālāka attīstība un visas dzelzceļa infrastruktūras attīstība Tārgales 
pagastā. Kravu (īpaši lejamkravu un beramkravu) transportēšana, pārkraušana un 
uzglabāšana ir viens no būtiskākajiem gaisa piesārľojuma avotiem, radot vislielākās vides 
problēmas. Saskaľā ar Ventspils novada teritorijas plānojumā sniegto informāciju par 
Ventspils lidostas attīstības stratēģiju, plānojot skrejceļa pagarināšanu Vārves pagasta 
teritorijā, kur paredzētas lidaparātu pacelšanās – nolaišanās zonas, skrejceļam pieguļošā 
teritorijā prognozējama ievērojama vides trokšľa līmeľa paaugstināšanās. 
 
Tā kā Ventspils novadam ir apstiprināts teritorijas plānojums un paredzētā transporta 
infrastruktūras attīstība atbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zemes izmantošanas veidam, 
vienlaicīgi ľemot vērā to, ka pirms plānoto darbību īstenošanas būs nepieciešams veikt 
darbības saskaľošanu ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” prasībām, tad ir 
iespējams mazināt vides problēmas vai arī izvairīties no tām. 

Dzīvojamā fonda un saimnieciskās darbības paplašināšanu, kas plānota Attīstības 
programmā, var pieļaut atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos 
aktos noteikto kārtību un ierobežojumus. Ventspils novada teritorijas plānojumā nav paredzēta 
apbūve vietās, kurās ir konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi. 3.1.9. sadaļā Īpaši 
aizsargājamas teritorijas un dabas pieminekļi ir dotas ĪADT, kurām ir izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kuros ir atzīmēts 
ĪADT funkcionālais zonējums, kurā ir noteiktas aizliegtās vai pieļaujamās saimnieciskās 
darbības. Tā kā dabas aizsardzības plānam ir tikai ieteikuma, bet ne likuma spēks, tad bieži 
vien dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus nedrīkst realizēt, ja tie ir pretrunā ar 
MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuros noteikti saimniecisko darbību ierobežojumi.  
 
Ventspils novada Attīstības programmā plānotā vēja ģeneratoru parku izbūves attīstīšana var 
atstāt ietekmi uz ĪADT, ja netiek ievēroti 5.1.sadaļā noteiktie ierobežojumi to vietas  izvēlē un 
izstrādāti detālplāni. Pirms vēja ģeneratoru parka izveides svarīgi iegūt pilnvērtīgu informāciju 
par vēja ģeneratoru ietekmi, kas atkarīga no ģeneratoru veida un augstuma, kā arī vietas 
ģeogrāfiskajām īpatnībām, tai skaitā - apkārtējiem biotopiem un šo biotopu apdzīvojošajām 
putnu sugām. Pareiza vietas izvēle ir galvenais apstāklis, lai samazinātu vēja parku negatīvo 
ietekmi uz putniem. Plānotā apbūve un citas saimnieciskās darbības pašreiz nav iespējams 
izvērtēt kā minētās darbības ietekmi uz vidi, jo tās jāparedz konkretizēt ar detālā plānojuma 
palīdzību, kuram nepieciešams veikt stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējumu.  
 
Lai realizētu Attīstības programmā plānoto tūrisma attīstību, ir jāveic pasākumi, kas uzlabotu 
vides stāvokli, īpaši- Baltijas jūras piekrastē. Daļā esošajās kāpās ir konstatēta biotopu 
degradācija, kas ir saistīta ar biotopu izbraukāšanu un nomīdīšanu. Līdz ar to ir jāveido 
nepieciešamā tūrisma infrastruktūra ar attiecīgo informāciju par labiekārtotām transporta 
līdzekļu stāvvietām. Baltijas jūras krastu erozijas procesi aprakstīti 3.1.2. sadaļā, plānojot 
krastu erozijas aizkavēšanas pasākumus, nepieciešams veikt stratēģisko ietekmi uz vidi 
novērtējumu.  
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7. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķi 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pasaules 
Vides un attīstības komisijas ziľojumā “Mūsu kopējā nākotne” (saukts arī par Bruntlandes 
komisijas ziľojumu, 1987.). Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina 
šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību 
apmierināšanai”.  
 
Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. 
Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav 
pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta 
augsta dzīves kvalitāte.  
 
Galvenie starptautiskie vides aizsardzības mērķi un principi ir noteikti ANO Riodežaneiro 
deklarācijā „Par vidi un attīstību” (1992.), citos starptautiskos līgumos un nacionālajā 
likumdošanā- „Vides aizsardzības likumā” (2006.). Eiropas Savienības Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija ir viens no būtiskākajiem ES stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem, kas nosaka 
ES virzību uz ilgtspējīgu attīstību.  
 
Starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā ir ietverti starpvalstu konvencijās un Eiropas 
Kopienas direktīvās: 
 

- Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotľu aizsardzību– Bernes 
konvencijas (1979.) mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās 
dzīvotnes, īpaši sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu 
sadarbība. Īpaši akcentēta apdraudēto un izzūdošo sugu aizsardzība. Minētās 
Konvencijas prasību izpildē Latvijā nozīmīga vieta ir arī Ventspils novadam, kura 
teritorijā atrodas Moricsala, Viskūžu sala, Druviľu tīrelis, Ances purvi un meži, Užavas 
lejtece, Stiklu purvs u.c. ĪADT, kas ir bagātas ar retiem augiem un putniem. 

 
- Konvencijas par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi– 

Ramsāres konvencijas (1971.) izpratnē mitrāji ir platības ar purviem, dumbrājiem vai 
ūdeľiem, kuri var būt dabiski vai mākslīgi veidojušies, pastāvīgi vai īslaicīgi. 
Konvencijas izpratnē ūdensputni ir putni, kas atkarīgi no mitrājiem, tāpēc 
nepieciešama mitrāju aizsardzība.  
 

- Kovencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību– UNESCO 
konvencija (1972.) definē jēdzienu „dabas mantojums” un nosaka uzdevumus tā 
aizsardzībai. Valsts pienākums ir tās teritorijā nodrošināt kultūras un dabas mantojuma 
identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākošajām 
paaudzēm. Tādēļ maksimāli jāizmanto esošie valsts resursi un nepieciešamības 
gadījumā arī starptautiskā palīdzība un sadarbība.  
 

- Konvencijas par bioloģisko daudzveidību– Riodežaneiro konvencijas (1992.) uzdevumi 
ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. 
Galvenais uzdevums dalībvalstīm- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un tās 
ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, 
plānos un programmās un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana.  
 

ES ir izstrādātas Eiropas Padomes Direktīva 92/43/EEC „Par dabisko biotopu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību” (Biotopu direktīva) un Eiropas Padomes Direktīva 79/409/EEC 
„Par savvaļas putnu aizsardzību” (Putnu direktīva). 92/43/EEC direktīvas mērķis ir sekmēt 
bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskos biotopus un savvaļas faunu un floru Eiropas 
Savienības esošo dalībvalstu teritorijā. 79/409/EEC direktīvas mērķis ir visu ES dalībvalstu 
teritoriju apdzīvojošo savvaļas putnu sugu ilgtermiľa aizsardzība un saglabāšana. Abās 
direktīvās noteiktās prasības putnu un biotopu aizsardzībā Latvijā ir nostiprinātas ar Latvijā 
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pašreiz spēkā esošajiem dabas aizsardzības tiesību aktiem un tajos noteiktajiem 
ierobežojumiem un aprobežojumiem gan attiecībā uz privāto zemes īpašnieku, gan 
pašvaldību, gan valsti kā zemes īpašnieku.  

 
Ventspils novada Attīstības programmai ir attiecināmi vairāki starptautiskie un nacionālie vides 
aizsardzības mērķi, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 
ir noteikti Eiropas 6. Vides aizsardzības rīcības programmā “Vide 2010: mūsu nākotne, mūsu 
izvēle” un uz šo plānošanas dokumentu ir attiecināmi šādi mērķi: 
 

- klimata izmaiľu jomā- stabilizēt siltumnīcas efekta gāzu koncentrāciju atmosfērā 
līmenī, kas neizraisa klimata izmaiľas; 

- dabas un bioloģiskā daudzveidības jomā- aizsargāt un atjaunot dabiskās ekosistēmas 
un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas un globālā mērogā; 

- vides, veselības un dzīves kvalitātes jomā- sasniegt tādu vides kvalitāti, ka cilvēka 
radītais piesārľojums, tai skaitā, dažādi starojumi, nepalielina ietekmi vai risku 
sabiedrības veselībai; 

- dabas resursu un atkritumu jomā- nodrošināt, ka atjaunojamo un neatjaunojamo dabas 
resursu patēriľš nerada papildus slodzi videi, un panākt, ka ekonomisko izaugsmi 
nosaka nevis resursu izmantošanas, bet gan izmantošanas efektivitātes pieaugums. 

 
Valsts vides politikas mērķi ir definēti Nacionālajā vides politikas plānā, kuru Ministru Kabinets 
apstiprināja 2004.gadā un ir attiecināmi šādi mērķi: 
 saistībā ar gaisa kvalitāti: 

- nodrošināt normatīviem un ilgtermiľa mērķiem atbilstošu gaisa kvalitāti, uzlabot to 
vietās, kur tā nav apmierinoša, īpašu uzmanību veltot  ražošanas uzľēmumiem; 

 saistībā ar ūdens kvalitāti: 
- uzlabot pazemes un virszemes ūdeľu kvalitāti, novērst to tālāku piesārľošanu un 

pakāpeniski samazināt esošo piesārľojumu, 
- veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes 

ūdens resursu saglabāšanai un eitrofikācijas apdraudētiem ezeriem un ūdenstilpēm, 
- aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas un 

mitrājus, 
- nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem; 

 atkritumu apsaimniekošanas jomā: 
- veicināt šķirotas atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu pašvaldībā; 

 bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai: 
- saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību, 
- saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību. 

 
Tā kā Attīstības programma skar svarīgas dabas teritorijas, tad jāľem vērā arī Bioloģiskās 
daudzveidības nacionālajā programmā noteiktie mērķi: 

- veicināt tradicionālas ainavas struktūras saglabāšanos; 
- nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu. 

Ventspils novadā, kur ievērojamu daļu aizľem ĪADT un daļa no teritorijas atrodas Baltijas 
jūras piekrastes aizsargjoslā, ir jārisina ļoti sarežģīts uzdevums kompromisa meklēšanai starp 
teritorijas ekonomisko izaugsmi, sociālā taisnīguma un dabas aizsardzības prasību 
ievērošanu.  

Ilgtspējīgas attīstības principa īstenošanu īsumā var raksturot kā nepārtrauktu pārmaiľu 
procesu, kurā esošo novada teritorijas fizisko resursu izmantošana, ieguldīto investīciju, 
cilvēkresursu izmantošana un dažāda veida institucionālas pārmaiľas tiek īstenotas saskaľā 
ar šodienas nepieciešamībām, vienlaicīgi ievērojot arī nākotnes attīstības vajadzības.  
 
Izstrādājot Attīstības programmu, Ventspils novada izvirzītie stratēģiskās attīstības mērķi un 
Ilgtspējīgas attīstības principi ir ľemti vērā. 
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8. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums 

Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādi būs Attīstības programmas īstenošanas tiešie un netiešie 
rezultāti un kādā veidā tie skars apkārtējo vidi. Attīstības programma ir stratēģisks dokuments, 
kurā iezīmēti Ventspils novada attīstības mērķi un virzieni, nevis konkrēti projekti un 
aktivitātes. Līdz ar to tika vērtēta novada stratēģiskās attīstības iespējamā ietekme uz vidi.  
 
Ventspils novada Attīstības programmas ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt ietekmi uz 
vidi, ir, galvenokārt, saistītas ar transporta, vēja ģeneratoru parka un komunālās saimniecības 
infrastruktūras attīstību. Turklāt komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, lielākoties, 
radīs pozitīvu ietekmi. Netiešās ietekmes ir saistītas ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar 
uzľēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tūristu skaita 
pieaugumu.  
 
Jāatzīmē, ka vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas stadijā nav 
pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem. 

8.1. Tiešās un netiešās ietekmes  

Tiešās ietekmes ir izmaiľas vidē, kuras paredzētās darbības realizācijas rezultātā 
nepastarpināti iedarbojas uz vidi: 
 

- var ietekmēties vietējo ūdensteču un ūdenstilpju ūdens kvalitāti; 
- var tikt ietekmēti kultūrpieminekļi u.c. tūrisma apskates objekti; 
- pastāv iespēja izmainīties gruntsūdens līmenim, kas saistīts ar hidroloģiskā režīma 

stabilizēšanu Vasenieku purvā; 
- iespējama ietekme uz ekosistēmu kopumā, izstrādājot dabas aizsardzības plānus 

ĪADT un realizējot nepieciešamos pasākumus vides kvalitātes uzlabošanā; 
- var ietekmēt putnu migrācijas un ligzdošanas vietas, kā arī ekosistēmu kopumā, ja 

pirms vēja ģeneratoru parka izbūves netiek veikta detalizēta izpēte un noteiktas tā 
izbūvei piemērotākās vietas. 
 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības rezultātā starp vidi un tiešām ietekmēm: 
 

- tilta izbūve pāri Ventai (Vārves un Tārgales pagastos) var palielināt tranzīta transporta 
un kravas automašīnu plūsmu, kas kopumā, pieaugot transporta līdzekļu skaitam, var 
palielināt gaisa piesārľojuma līmeni; 

- līdz ar Ventspils ostas attīstību, vienlaicīgi ar prognozējamā dzelzceļa parka „Ventspils 
II” tālākas attīstības un dzelzceļa infrastruktūras attīstības Tārgales pagastā, 
sagaidāms, ka paaugstināsies trokšľa un vibrācijas līmenis gar dzelzceļa līnijām, kur 
dzīvojamās mājas atrodas tuvāk par 100 m no dzelzceļa līnijas; 

- naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas laikā gaisā nonāk kaitīgie 
izmeši jeb naftas produktu tvaiki, kas potenciāli var apdraudēt plānotā dzelzceļa parka 
apkārtnes iedzīvotājus; 

- sakarā ar Ventspils lidostas attīstības stratēģiju, plānojot skrejceļa pagarināšanu 
Vārves pagasta teritorijā, skrejceļam pieguļošā teritorijā prognozējama ievērojama 
vides trokšľa līmeľa paaugstināšanās; 

- uzlabojot sabiedriskā transporta sistēmu un nodrošinot optimālu pakalpojumu 
sniegšanu visa novada teritorijā, iespējams samazināt privāto transportlīdzekļu 
izmantošanas apjomu, kas samazinātu gaisa piesārľojumu; 

- transporta infrastruktūras sakārtošana atpūtas vietās Baltijas jūras piekrastē, 
nodrošinot ar atbilstošiem ceļiem un informāciju par atpūtas vietām ar labiekārtotām 
autostāvvietām, var samazināt ietekmi uz dabiskajiem biotopiem un vides degradāciju 
kopumā; 
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- pēc dabas aizsardzības plānā paredzēto organizēto dabas taku izveides ĪADT varētu 
samazināt ietekmi uz vērtīgajiem augiem, dzīvniekiem un putniem, īpaši putnu 
ligzdošanas laikā. 

8.2. Īslaicīgās, vidēji ilgas un ilglaicīgās ietekmes 

Attīstības programmā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgas, vidēji 
ilgas un ilglaicīgas (paliekošas) ietekmes darbībās. 
 
Īslaicīgās ietekmes 
Galvenās no tām ir: 

- būvniecības laikā– troksnis, putekļi, būvgruži un zemsedzes bojājumi, 
- satiksmes traucējumi būvniecības laikā,  
- ar būvniecību saistītās darbības, kas rada īslaicīgu paaugstinātu gaisa piesārľojumu. 

 
Vidēji ilgas ietekmes  

 
Vidēji ilgas ietekmes var būt saistītas, galvenokārt, ar gaisa, trokšľa, vibrācijas un  vides 
piesārľojumu, kuru var izraisīt: 

- ja teritorijās, kur paredzēta savrupmāju attīstība, ēku būvniecība sākta pirms vides 
infrastruktūras izbūves, 

- ja dzelzceļa parka „Ventspils II” tālākā attīstība un dzelzceļa infrastruktūras attīstība 
Tārgales pagastā notiek straujāk par dzelzceļa sliežu ceļu modernizēšanu un 
prettrokšľa ekrānu izbūvi; 

- kravas automašīnu plūsma un vides piesārľojums; 
-  

 
Ilglaicīgās ietekmes 
 
Dzelzceļa sliežu ceļu tīkla un dzelzceļa parka „Ventspils II” izbūvei Tārgales pagastā, 
Ventspils lidostas skrejceļa pagarinājuma izbūvei Vārves pagastā, transporta un komunālās 
saimniecības infrastruktūras uzlabošanai, vēja ģeneratoru parka izbūvei, kā arī saimnieciskās 
darbības uzsākšanai, kas saistīta ne tikai ar konkrēto būvniecības vietu, bet atstāj ietekmi arī 
uz apkārtējās teritorijas vides kvalitāti un teritorijas attīstību, ir ilglaicīga ietekme. 

8.3. Pastāvīgās ietekmes 

Realizējot Attīstības programmu, var paredzēt, ka uzlabosies transporta un komunālās 
saimniecības kvalitāte. Rezultātā, iespējams, samazināsies gaisa piesārľojums, troksnis, 
vibrācijas piesārľojums, kam parasti ir pastāvīga ietekme tieši uz infrastruktūras objektu tiešā 
tuvumā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Tomēr jāľem vērā, ka, palielinoties infrastruktūras 
ekspluatācijas intensitātei, iespējams piesārľojuma slodzes pieaugums, vienlaicīgi pieguļošā 
teritorijā prognozējamās vides trokšľa līmeľa paaugstināšanās var ietekmē apbūves teritoriju 
attīstību dzīvojamās vai sabiedriskās apbūves vajadzībām.   
 
Realizējot plānotos investīciju projektus ūdenssaimniecības sakārtošanā, sagaidāms mazāks 
gruntsūdeľu piesārľojums.  
 
Realizējot plānotos investīciju projektus energoefektivitātes uzlabošanā, paredzot ēku 
siltināšanu, sagaidāms mazāks kurināmā patēriľš, līdz ar to mazāks gaisa piesārľojums.  
 
Pirms vēja ģeneratoru parka izbūves, veicot detalizētu izpēti par to iespējamo ietekmi uz 
ĪADT, īpaši aizsargājamajiem biotopiem un īpaši aizsargājamo dzīvnieku populācijām un 
nosakot tā izbūvei piemērotākās vietas, ir iespēja mazināt plānotās būves negatīvo ietekmi uz 
putnu migrācijas un ligzdošanas vietām, kā arī ekosistēmu kopumā. 
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Kā pastāvīga ietekme uz ekosistēmu var būt antropogēnās slodzes samazināšana, veidojot 
videi draudzīgu tūrisma un atpūtas vietu infrastruktūru un pakalpojumus. 

8.4. Ietekmes uz vidi kopsavilkums 

Realizējot Attīstības programmu, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes. Paredzams, ka 
īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītus projektus, tiem būs 
pozitīva ietekme uz vidi. Plānojot siltumapgādē arvien vairāk izmantot šķeldu un malku, līdz ar 
to samazināsies SO2 izmeši un uzlabosies gaisa kvalitāte. Realizējot investīciju projektus 
ūdenssaimniecības sakārtošanā, tai skaitā, notekūdeľu novadīšanā uz NAI un tās jaudas 
optimizēšanā, tiks samazināts gruntsūdeľu piesārľojums. 
 
Darbībām, kas saistītas ar dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju, uzlabojot kravu 
uzglabāšanas un pārkraušanas teritoriju attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo, 
palielinoties kravu apjomam, pieaugs kopējā piesārľojuma slodze. Līdzīgi vērtējama arī 
transporta infrastruktūras attīstība, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras 
sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārľojuma 
palielināšanās. Negatīva ietekme uz bioloģisko daudzveidību var būt, ja attīstot ceļu 
infrastruktūru, tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi 
bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem, tāpēc pirms darbu uzsākšanas 
nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas.  
  
Attīstot Ventspils lidostu ar plānoto skrejceļa pagarināšanu Vārves pagasta teritorijā, palielinot 
tās darbības intensitāti, palielinās gruntsūdeľu un virszemes ūdeľu piesārľojuma risks 
lidostas darbības vai negadījumu rezultātā. Apdraudējumu gruntsūdeľiem un virszemes 
ūdeľiem var radīt aviācijas degviela un ķimikālijas, kas tiek lietotas skrejceļu un gaisa kuģu 
apkopei ziemas apstākļos. Skrejceļam pieguļošā teritorijā prognozējama ievērojama vides 
trokšľa līmeľa paaugstināšanās.  
 
Ja vēja ģeneratoru parka izbūvei ir veikta detalizēta izpēte par tās iespējamo ietekmi uz ĪADT 
un noteiktas tā izbūvei piemērotākās vietas, ľemot vērā 5.1. sadaļā norādīto zonējumu, tad ir 
iespēja mazināt plānotās būves negatīvo ietekmi uz putnu migrācijas un ligzdošanas vietām. 
Tomēr vēja ģeneratoru parka izbūve negatīvi var  ietekmēt dabas un ainavu daudzveidību, 
sadrumstalojot lauksaimniecības zemju platības, bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem 
biotopiem, tāpēc pirms darbu uzsākšanas nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli 
piemērotākās vietas šo objektu būvniecībai. Vēja ģeneratoru izbūve veidojama saskaľā ar 

izstrādāto plānojumu par atļautajām teritorijām vēja ģeneratoru izvietošanai. Lai mazinātu 
negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un nesadrumstalotu ainavu, ieteicams vēja 
ģeneratorus ieplānot kompaktās grupās, pēc iespējas samazinot attālumu starp blakus 
esošām turbīnām. 
 
Lauksaimniecības attīstībai nozīmīgs ir tās attīstības virziens, jo, pieaugot lauksaimniecības 
intensīvo tehnoloģiju pielietošanai, ar pesticīdu un minerālmēslojuma apjoma palielināšanos, 
negatīvi var tikt ietekmēta augsne, tuvējās ūdenskrātuves, gruntsūdeľi, gaiss un arī dabas 
aizsardzības vērtības. Vienlaicīgi, ja netradicionālajā lauksaimniecībā izmanto lielo zālēdāju 
audzēšanu, sekmējot dabisko pļavu apganīšanu, tas atstāj pozitīvu ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību ekosistēmā.  
 
Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, kas Ventspils novadā ir izteikti aktuāla, to 
pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms 
konkrētu darbību uzsākšanas. 
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8.4.-1.tabula 

Plānotās darbības attīstības ietekmes uz vidi 
 

Vides faktori 

Komunālo 
pakalpojumu 

infrastruktūras 
attīstība 

Vēja parku 
attīstība 

 

Transporta  
infrastruktūras 

attīstība 

Lauksaimniec
ības attīstība 

Rekreācijas 
infrastruktūra

s attīstība 

gaiss + + +/- +/- + 

ūdens + + + +/- + 

augsne + + + +/- + 

troksnis + +/- +/- + + 

rūpnieciskā 
riska objekti 

+ +/- + + + 

cilvēku 
veselība 

+ +/- +/- +/- + 

kultūras un 
arheoloģiskais 
mantojums 

+ +/- +/- + +/- 

ainavas 
daudzveidība 

+ +/- +/- + + 

ĪADT/ 
bioloģiskā 
daudzveidība 

+ +/- +/- +/- +/- 

ekoloģiskā 
riska objekti 

+ +/- +/- +/- +/- 

-  negatīva ietekme  
+ pozitīva vai neitrāla ietekme uz vidi, ievērojot normatīvo aktu prasības  
+/-  iespējama gan pozitīva, gan negatīva ietekme, turklāt pirms investīciju projektu īstenošanas 

jāveic papildus detalizēti pētījumi, kā arī jāparedz konkrēti pasākumi ietekmes mazināšanai. 

 
Kopumā izvērtējot ietekmes, var secināt, ka lielākā daļa rīcības plānā iekļautās darbības dos 
tiešu vai netiešu, pozitīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā uz ekoloģiskā riska objektiem un 
rūpnieciskā riska objektiem. Vēja parku izveidošana jāveic ievērojot 5.1.sadaļā norādītajam 
zonējumam un izstrādājot detālplānu, kurā izvērtēta konkrētās vietas atbilstība plānotajai 
darbībai, līdz ar to ietekme uz rūpnieciskā un ekoloģiskā riska objektiem tiktu mazināta vai arī 
tos neietekmētu. Rekreācijas infrastruktūras attīstība neatstās negatīvu ietekmi uz ekoloģiskā 
riska objektiem, bet to varētu ietekmēt pieaugošais tūristu skaits. Attīstības programmā 
plānotās darbības kopumā nepasliktinās vides stāvokli novada teritorijā. 
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9. Risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai 

Lai Attīstības programmā plānotās darbības rezultātā varētu samazināt vai novērst 
iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties 
optimālākos risinājumus.  
 
Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, tai skaitā 
attīstot vēju ģeneratoru parku būvniecību, katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi 
novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai. Nepieciešams izvērtēt un izvēlēties 
maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas, paredzot attiecīgās nozares labāko 
pieejamo tehnoloģisko paľēmienu izmantošanu. 
 
Plānojot dzelzceļa parka „Ventspils II” tālāku attīstību, visas dzelzceļa infrastruktūras attīstību 
Tārgales pagastā un Ventspils lidostas tālāku attīstību Vārves pagastā, jāvērtē ne tikai to 
ietekme uz vidi, bet iespējamā ietekme uz tiem uzľēmumiem, kas jau darbojas plānotās 
teritorijas tuvumā, un šo uzľēmumu iespējamā ietekme uz plānoto saimniecisko darbību, lai 
izvērtētu kopējo ietekmi un iespējamos domino efektus.  
 
Ľemot vērā Attīstības programmā plānoto novada vīziju un prioritātes, kas ir saistītas ar 
ražošanas attīstību, plānošanas dokumentā ir ietverti ar vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības pamatprincipiem saistīti nosacījumi: veidot ekonomiku ar augsti pievienoto vērtību, 
pielietojot inovatīvās tehnoloģijas, ražošanas procesā iesaistot atbilstošus profesionālus 
speciālistus un kvalificētu darbaspēku.  
 
Attīstības programmā viens no rīcības virzieniem ir RV2.2: Vides kvalitātes līdzsvarota 
saglabāšana un  dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Vides kvalitātes nodrošināšanai 
nepieciešama vides uzraudzības pasākumu realizācija, kas nodrošinātu stingru uzľēmumu 
vispārējās darbības un vides aizsardzības prasību kontroli, kā arī sanācijas pasākumu 
realizēšanu piesārľotajās teritorijās. 
 
Plānojot tūrisma attīstību Ventspils novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu 
labiekārtošanai un atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un 
informatīvo stendu izvietošanu ar attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par 
aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido labiekārtotas autostāvvietas ar iespējamo 
atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no autostāvvietām uz pludmali vai citiem dabas 
objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām un drošu pieeju ūdeľiem.  
 
Lai saglabātu ĪADT un citas ekoloģiski jūtīgas dabas teritorijas, it īpaši Baltijas jūras kāpas, 
plānojot jebkādas rīcības, stingri jāievēro attiecīgi regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī 
būtu nepieciešams izstrādāt to apsaimniekošanas plānus un izmaiľu novērtēšanas metodiku. 
Plānojot Baltijas jūras piekrastes attīstību, jānodrošina pludmales, kāpu joslas un mežu 
ilgtspējīga pastāvēšana un publiskā pieejamība, nepieļaujot nepamatotu publiski pieejamo 
mežu platību pārvēršanu privātās blīvas apbūves teritorijās. Ietekmes uz vidi un potenciālā 
riska minimizēšana ir Latvijas normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana, jo  
daļa no Ventspils novada ietilpst Baltijas jūras aizsargjoslas ierobežotās saimniecības joslā un 
krasta kāpu aizsargjoslā (skat. Ventspils novada Teritorijas plānojuma karti).  

 
Kopumā var secināt, ka Ventspils novada Attīstības programma 2011. – 2017.gadam 
īstenošana nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Ventspils 
novada teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi 
mazināšanai. 
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10. Alternatīvu izvēles pamatojums un izvērtējums 

Tā kā Attīstības programmā nav paredzētas alternatīvas, tad, veicot programmas stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu un izstrādājot Vides pārskatu, ir izvēlēta un novērtēta tā 
saucamā nulles alternatīva, respektīvi, Attīstības programma netiek izstrādāta. Šī alternatīva 
nav uzskatāma par optimālu, jo tādējādi: 

1. tiks kavēta saimnieciskā darbība un infrastruktūras attīstība novadā; 
2. tas var novest pie nepārdomātas un haotiskas būvniecības, kas ne tikai var apdraudēt 

dabas teritorijas un vērtīgos biotopus, bet arī būtiski kavēt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu attīstību, kas, savukārt, var novest pie nekontrolētas notekūdeľu 
novadīšanas virszemes vai gruntsūdeľos; 

3. neorganizēta tūristu plūsma Baltijas jūras piekrastē un ĪADT var apdraudēt tur esošos 
īpaši aizsargājamos augus un ekosistēmu kopumā; 

4. tiks kavēta novada ekonomiskā attīstība un sociālo problēmu risināšana. 
 
Attīstības programma ir izstrādāta, ľemot vērā gan normatīvo aktu prasības, gan 
starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības mērķus. Līdz ar to tajā paredzēto darbību 
realizācija ir uzskatāma par piemērotāko alternatīvu pie nosacījuma, ka tiek realizēti 9. sadaļā 
aprakstītie risinājumi ietekmju samazināšanai. 
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11. Iespējamie kompensēšanas mehānismi 

Saskaľā ar LR 1993.gada 3.marta likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, ja 
paredzēto darbību rezultātā tieši tiek ietekmētas Eiropas Savienības prioritārās sugas un 
biotopi, tad nepieciešams izstrādāt kompensēšanas pasākumus, kurus jāsaskaľo ar Eiropas 
Komisiju. Ventspils novada Attīstības programma neparedz saimnieciskās darbības Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000), kas tieši un neatgriezeniski negatīvi 
ietekmētu Eiropas Savienības prioritārās sugas un biotopus, līdz ar to kompensācija (likuma 
“Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” izpratnē) nav nepieciešama. 
 
Attīstības programma ir izstrādāta, ľemot vērā vides aizsardzības normatīvo aktu, 
starptautiskos un nacionālos vides politikas mērķus, kā arī prasības, ko nosaka atbildīgās 
vides institūcijas. Plānoto vēja enerģijas parku būvniecība pieļaujama tikai ar detaļplānojuma 
izstrādāšanu un akceptēšanu konkrētai paredzētajai rīcībai. 
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12. Iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes novērtējums 

Ventspils novads atrodas pie Baltijas jūras, tāpēc nepieciešams ľemt vērā iespējamo 
pārrobežu ietekmi uz citām Baltijas jūras valstīm. Attīstības programmā nav paredzētas 
darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt Baltijas jūras ūdens kvalitāti. Vienlaicīgi plānošanas 
dokumenta realizācija nākotnē samazinās Ventspils novada radīto virszemes ūdeľu (Baltijas 
jūras) piesārľojumu, jo ir paredzēts novadā sakārtot kanalizācijas tīklus, novadot notekūdeľus 
uz NAI un optimizēt NAI jaudu, kas samazinās piesārľoto notekūdeľu radīto slodzi uz Baltijas 
jūru.  
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13. Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai 

LR 1998.gada 14.oktobra likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka kompetentā 
institūcija (šajā gadījumā – Vides pārraudzības valsts birojs) MK noteiktajā termiľā sniedz 
atzinumu par vides pārskatu, nosaka termiľus kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta 
apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziľojumu par plānošanas dokumenta 
īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, tai skaitā, vides pārskatā neparedzētu ietekmi 
(monitoringa ziľojums). 
 
Saskaľā ar LR 2006.gada 15.novembra likumu „Vides aizsardzības likums” vides monitoringu 
organizē un veic valsts un pašvaldību iestādes un komersanti saskaľā ar vides normatīvo 
aktu prasībām.  
 
Lai izvērtētu valsts vides monitoringa datus un iegūtos rezultātus, kā arī noteiktu 
nepieciešamos monitoringa novērojumus, pašvaldībai ieteicams sadarboties ar Valsts vides 
dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi. Vienlaicīgi monitoringa sastāvdaļa ir valsts un 
pašvaldības normatīvo aktu ievērošanas kontrole, ko veic attiecīgās institūcijas.  
 
Atbilstoši attīstības tendencēm Eiropā, Latvijā un novadā, izmaiľas Ventspils novada 
Attīstības programmā tiek plānotas ne retāk kā vienu reizi divos gados. Izmaiľas attīstības 
programmā var tikt veiktas biežāk, ja rodas tāda nepieciešamība. Ventspils novada dome ir 
atbildīga par apstiprināto izmaiľu iestrādi Attīstības programmā. Plānojot ikgadējo budžetu, 
Ventspils novada dome var veikt izmaiľas Attīstības programmas investīciju plānā reizi gadā, 
neveicot visas attīstības programmas aktualizāciju. 
 
Monitoringa uzdevums ir konstatēt programmas īstenošanas rezultātā radušās tiešās un 
netiešās ietekmes uz vidi un nepieciešamības gadījumā pārskatīt programmā izvirzītos 
uzdevumus, rīcības un investīciju plānu. 
 
Monitoringa ziľojums ir jāsniedz 2 reizes Ventspils novada attīstības programmas plānošanas 
periodā no 2011. – 2017.gadam, t.i. 2014. gadā (programmas vidustermiľā) un 2018. gadā 
(programmas beigās). 
 
Monitoringa ziľojuma sagatavošanai izmanto Valsts Centrālās statistikas pārvaldes un 
pašvaldības rīcībā esošo statistiku, valsts monitoringa programmu informāciju, kā arī 
monitoringa datus no īpaši aizsargājamām teritorijām. Daļai projektu, kuriem, saskaľā ar 
likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, būs jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums.  
 
No Ventspils novada Attīstības programmas Stratēģijā minētajiem indikatoriem monitoringa 
ziľojumā ir iekļaujama informācija par šādiem rādītājiem: 

– Atjaunoto un rekonstruēto autoceļu un to posmu garums; 
– Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums; 
– Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi; 
– Ūdens kvalitāte novada upēs, ezeros un Baltijas jūrā, tai skaitā peldvietās un 

prioritārajiem zivju ūdeľiem; 
– Siltumenerģijas zudumi; 
– Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu skaits novadā; 
– Gaisa piesārľojuma izmeši no stacionāriem avotiem; 

– Tūristu skaits; 

– Tūrisma un atpūtas objektu skaits; 

– Realizēto attīstības un investīciju projektu skaits. 
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14. Kopsavilkums  

Vides pārskats ir sagatavots Ventspils novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 
izstrādes laikā.  
 
Ľemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu, kā arī izmaiľas attīstības tempos sociālajos un 
ekonomikas aspektos un izmaiľas attīstības plānošanas sistēmā valstī ir radījusi 
nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt Ventspils novada Attīstības programmu, atbilstoši tā 
attīstības tendencēm, valsts sociālekonomisko aspektu izaugsmes tempiem un saskaľā ar 
teritorijas ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības virzieniem vidēja termiľa plānošanas 
periodam no 2011. līdz 2017.gadam. 
 
Attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, kas 
nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot grūtības nākamām paaudzēm nodrošināt 
savas vajadzības. Plānošanas dokumentā līdzsvarotā un ilgtspējīgā novada attīstība ir 
saprotama kā kvalitātes jēdziens, kas ietver idejas un risinājumus turpmākai novada 
izaugsmei, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp sociāliem, ekonomikas un vides aspektiem. 
Attīstības programmas uzdevumi ir sekmēt tādu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu 
finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai. 
 
Ventspils novada Attīstības programma sastāv no trim daļām: esošās situācijas raksturojuma 
un analīzes, stratēģiskās daļas un investīciju plāna.  
 
Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Vides 
pārskatu sagatavoja SIA “NK konsultāciju birojs” saskaľā ar LR 1998.gada 14.oktobra likumu 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

 
Attīstības programma ir stratēģisks dokuments, kurā norādīta Ventspils novada attīstības 
vīzija, izvirzītie mērķi un rīcības virzieni, nevis konkrēti projekti ar konkrētām aktivitātēm. Līdz 
ar to, veicot dokumenta analīzi, tika izvērtēta Ventspils novada stratēģiskās attīstības 
iespējamā tiešā vai netiešā ietekme uz vidi.  
 
Ventspils novada Attīstības programmas ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt tiešu ietekmi 
uz vidi, ir, galvenokārt, saistītas ar transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras un 
ražošanas attīstību. Netiešās ietekmes ir saistītas ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar 
uzľēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tūristu skaita 
pieaugumu.  
 
Realizējot Attīstības programmu, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes. Paredzams, ka 
īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītus projektus, tiem būs 
pozitīva ietekme uz vidi- uzlabosies gaisa kvalitāte, tiks samazināts gruntsūdeľu, ūdenstilpľu 
un ūdensteču piesārľojums, kam parasti ir pastāvīga ietekme uz infrastruktūras tuvumā 
dzīvojošiem iedzīvotājiem.  
 
Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju attīstību, 
sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras 
sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārľojuma 
palielināšanās.  
 
Attīstot saimnieciskās darbības teritorijas, tai skaitā attīstot vēju ģeneratoru parku būvniecību, 
var rasties negatīva ietekme uz vidi, ja netiek ľemti vērā katrā konkrētā gadījumā risinājumi 
būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai.  
 
Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā 
paredzama pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas 
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teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. 
Vienlaicīgi jāľem vērā, ka palielinoties rekreāciju teritorijas apmeklēšanas intensitātei, 
iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu. 
 
Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus 
pasākumus un izvēlēties optimālākos risinājumus.  
 
Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, jāveic 
teritorijas izpēte un, ja nepieciešams, jāveic teritorijas sanācijas pasākumi. Katrā konkrētā 
gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz 
vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai 
darbībai, jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko paľēmienu izmantošanu.  
 
Ľemot vērā Attīstības programmā plānoto novada vīziju un prioritātes, kas ir saistītas ar 
ražošanas attīstību, plānošanas dokumentā ir ietverti ar vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības pamatprincipiem saistīti nosacījumi: veidot ekonomiku ar augsti pievienoto vērtību, 
pielietojot inovatīvās tehnoloģijas, ražošanas procesā iesaistot atbilstošus profesionālus 
speciālistus un kvalificētu darbaspēku.  
 
Attīstības programmā viens no rīcības virzieniem ir RV2.2: Vides kvalitātes līdzsvarota 
saglabāšana un  dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Vides kvalitātes nodrošināšanai 
nepieciešama vides uzraudzības pasākumu realizācija, kas nodrošinātu stingru uzľēmumu 
vispārējās darbības un vides aizsardzības prasību kontroli, kā arī sanācijas pasākumu 
realizēšanu piesārľotajās teritorijās. 
 
Lai saglabātu ĪADT un citas ekoloģiski jūtīgas dabas teritorijas, it īpaši Baltijas jūras kāpas, 
plānojot jebkādas rīcības, stingri jāievēro attiecīgi regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī 
būtu nepieciešams izstrādāt to apsaimniekošanas plānus un izmaiľu novērtēšanas metodiku. 
Plānojot Baltijas jūras piekrastes attīstību, jānodrošina pludmales, kāpu joslas un mežu 
ilgtspējīga pastāvēšana un publiskā pieejamība, nepieļaujot nepamatotu publiski pieejamo 
mežu platību pārvēršanu privātās blīvas apbūves teritorijās. Jāmeklē risinājumi potenciālo 
rekreācijas vietu labiekārtošanai un atpūtnieku plūsmas regulēšanai- jāveido labiekārtotas 
autostāvvietas ar iespējamo atkritumu savākšanu un informāciju par aizliegtajām darbībām 
konkrētajā teritorijā, kā arī jāizbūvē gājēju takas no autostāvvietām uz pludmali vai citiem 
dabas objektiem ar attiecīgajām vienota stila norādēm un informatīvajiem stendiem ar 
izglītojošo informāciju. Veidojot pašvaldībā oficiālas peldvietas, to ierīkošana un 
apsaimniekošana jānodrošina atbilstoši spēkā esošajām normatīvos dokumentos noteiktajām 
prasībām.  

 
Kopumā var secināt, ka Ventspils novada Attīstības programma 2011. – 2017.gadam 
īstenošana nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Ventspils 
novada teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi 
mazināšanai. 
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Elektroniskie informācijas avoti: 

 
1)Valsts statistikas pārskats „Nr.2 – Gaiss” 
http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html 
2)Valsts statistikas pārskats „Nr.2 – Ūdens” 
http://oas.vdc.lv:7779/2ud.html 
http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 
3)Valsts statistikas pārskats par bīstamiem un sadzīves atkritumiem 3-A 
http://vdc2.vdc.lv:8998/atkritum.html 
4)Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
http://vdc2.vdc.lv:8998/iadt.html 
5)Īpaši aizsargājamie koki 
http://vdc2.vdc.lv:8998/dkoki.html 
6)Mikroliegumi 
http://vdc2.vdc.lv:8998/ml.html 
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http://vdc2.vdc.lv:8998/ml.html
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7)Piesārľotās un potenciāli piesārľotās vietas 
http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html 
8) mājas lapu adreses: 
www.ldf,lv 
www.dap.gov.lv 
www.vi.gov.lv 
www.slitere.gov.lv 
www.ventspilsnovads.lv 
www.vidm.gov.lv 
www.ppbirojs.lv 
www.varam.gov.lv 
www.lvgma.gov.lv 
www.ezeri.lv 
www.lvm.gov.lv 
www.kurzemesregions.lv 
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