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1. VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 

 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana 

Ventspils novada teritorijas plānojuma (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrāde tika uzsākta, 
pamatojoties uz Ventspils novada domes 29.08.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 15.§) „Par Ventspils 
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un apstiprināto 
Darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei (skatīt 2.nodaļā). 
Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika ievietots Ventspils novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv, publicēts Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā 
„Ventspils Novadnieks” (16.12.2013. un 10.03.2014.) un ievietots ziņu portālā ventasbalss.lv (skatīt 
3.nodaļā). 
15.05.2014. Vides pārraudzības valsts birojā tika iesniegts Iesniegums par teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu un Ventspils novada domei adresētā Veselības inspekcijas 10.03.2014. vēstule Nr.11-1/5165/ 
„Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 
13.03.2014. vēstule Nr.9.5.-19/449 „Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”. Vides pārraudzības 
valsts birojs 22.05.2014. pieņēma lēmumu Nr.30 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu” (skatīt 5.nodaļā).   
Teritorijas plānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no institūcijām un kaimiņu 
pašvaldībām. Institūciju nosacījumus, informāciju, kaimiņu pašvaldību priekšlikumus un ziņojumu par to 
ievērošanu skatīt 4.nodaļā.  
Ziņojumu par privātpersonu priekšlikumiem, kas tika saņemti uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, skatīt 
6.nodaļā.  
 
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana 
Izstrādātā teritorijas plānojuma 1.redakcija tika iesniegta Ventspils novada pašvaldības domei, kura 
29.08.2014. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.35, 20.§) „Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 
redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai” (skatīt 2.nodaļā). 
Paziņojums par teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu tika 
ievietots Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv (skatīt 3.nodaļā).  
Publiskā apspriešana noteikta no 15.09.2014. līdz 13.10.2014., kuras laikā tiks organizētas publiskās 
apspriešanas sanāksmes visos novada pagastos un pilsētās: 
1. Vārves pagasta pārvaldē, Ventavā, 6.oktobrī, plkst.12; 
2. Vārves pagasta sporta un kultūras centrā Zūrās, 6.oktobrī, plkst.14; 
3. Vārves pagasta jauniešu centrā „Ligzda” 6.oktobrī, plkst.16; 
4. Popes pagasta kultūras namā 7.oktobrī plkst.10;  
5. Puzes pagasta kultūras nama foajē 7.oktobrī plkst.12; 
6. Ances pagasta kultūras nama mazā zālē 7.oktobrī plkst.14; 
7. Usmas pagasta bibliotēkā 8.oktobrī plkst.10; 
8. Ugāles pagasta pārvaldē 8.oktobrī plkst.12; 
9. Zlēku kultūras namā 8.oktobrī plkst.15; 
10. Jūrkalnes pagasta tautas namā 9.oktobrī plkst.10; 
11. Užavas pagasta tautas namā 9.oktobrī plkst.13; 
12. Ziru pagasta tautas namā 9.oktobrī plkst.15; 
13. Tārgales pagasta pārvaldē 10.oktobrī plkst.10; 
14. Piltenes pilsētas pārvaldē 10.oktobrī plkst.13; 
15. Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 13.oktobrī plkst.16. 
Publiskās apspriešanas laikā ar attīstības plānošanas dokumentu projektiem varēs iepazīties Ventspils 
novada pašvaldībā, pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās to darba laikā, kā arī Ventspils novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē internetā www.ventspilsnovads.lv.  
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 

2.1. Ventspils novada domes 29.08.2013. lēmums (sēdes protokols Nr.7, 15.§) „Par Ventspils 
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. 
 

2.2. Darba uzdevums Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei 
(Pielikums Nr.1). 
 

2.3. Ventspils novada domes 29.08.2014. lēmums (sēdes protokols Nr.35, 20.§) „Par Ventspils 
novada teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 
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Pielikums Nr.1  
 

Darba uzdevums  
Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei 

 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums: 

1.1. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; 
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants; 
1.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa, 20.panta trešā daļa un 23.pants; 
1.4. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 18.; 77.punkts; 
1.5. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants. 

 
2. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis: 

2.1. izvērtējot visus divpadsmit novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, 
izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Ventspils novada 
teritorijai; 

2.2. nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt daudzveidīgu tautsaimniecisko attīstību, radīt darba un 
dzīves vidi visiem novada iedzīvotājiem. 

 
3. Teritorijas plānojuma sastāvs: 
    3.1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietver: 
          3.1.1. spēkā esošo teritorijas plānošanas dokumentu analīzi, teritorijas attīstības mērķus un 

virzienus; 
          3.1.2.  teritorijas plānojuma risinājumu aprakstu un pamatojumu; 

3.1.3. tematiskās kartes un shēmas Ventspils novada teritorijas esošās situācijas raksturošanai 
un attīstības tendenču atspoguļošanai: 
3.1.3.1. Ventspils novada pārskata karte ar Piltenes pilsētas un pagastu robežām; 
3.1.3.2. Ventspils pagastu un pilsētas maģistrālās inženierkomunikācijas; 
3.1.3.3. Ventspils novada aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas pagastos 

un pilsētā; 
3.1.3.4. Ventspils novada apdzīvojuma struktūra; 
3.1.3.5. Ventspils novada satiksmes infrastruktūra un sabiedriskā transporta shēma; 
3.1.3.6. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi. 

          3.1.4. esošās situācijas raksturojums saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 8.punktu; 

 
    3.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuri ietver: 

           3.2.1.  terminu skaidrojumu, pieņemtos apzīmējumus; visām novada teritoriālajām  
                      vienībām izmantojama viena terminoloģija un apzīmējumi; 

3.2.2. konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā  funkcionālajā 
zonā, kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu 
izvērtējumu, teritorijas īpatnības un specifiku, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām; 

          3.2.3. teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību; 
          3.2.4. Apbūves parametri: 

3.2.4.1.  Maksimālā apbūves intensitāte; 
3.2.4.2. Maksimālais apbūves blīvums; 
3.2.4.3. Minimālā brīvā teritorija; 
3.2.4.4. Maksimālais stāvu skaits; 
3.2.4.5. Apbūves līnija [m] un minimālais attālums no zemes gabala robežām [m]; 
3.2.4.6. Augstuma ierobežojumi; 
3.2.4.7. Piekļūšanas nosacījumi. 
3.2.4.8. Piezīme: Visām novada teritoriālajām vienībām izmantojami vienāda nosaukuma 

apbūves parametri. 
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     3.3. Grafiskā daļa, kurā ietver:      
            3.3.1. Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grafisko daļu uz LKS – 92 

izstrādātas aktuālākās (ne vecāka par pieciem gadiem) topogrāfiskās kartes ar 
mēroga noteiktību 1:2000 līdz 1:10 000, ar aktuāliem Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas grafiskajiem datiem: 

            3.3.2. Ventspils novada pagastu, Piltenes pilsētas un ciemu teritoriju pašreizējās 
izmantošanas un plānotās (atļautās) izmantošanas kartes ar mēroga noteiktību (1:10 
000 ); 

            3.3.3.  Ventspils novada plānotās izmantošanas zonējuma pārskata karti; 
            3.3.4.  aizsargjoslu un riska teritoriju plānu mērogā 1:10 000; 
            3.3.5.  valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu teritorijas; 
            3.3.6.  esošo un plānoto publisko infrastruktūru; 
            3.3.7. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas (ja 
                       attiecīgās aizsargjoslas iespējams attēlot izvēlētajā mērogā); 
           3.3.8.  Grafisko daļu   noformē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 25.punktu. Grafiskai daļai ir jābūt izstrādātai Autodesk (DWG) un 
Acrobat Reader (PDF) datņu formātā. Visām novada teritoriālajām vienībām 
izmantojami vienāda veida, izskata un krāsas apzīmējumi. Nav pieļaujama dažādu 
tematisko karšu (piemēram esošās izmantošanas un plānotās izmantošanas) 
apvienošana vienā kartē. Grafiskā daļa nododama Pasūtītājam *dwg, *Pdf datņu 
formātā un papīra izdrukas formā. 

            
      3.4. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietverti: 

3.4.1. lēmumi par teritorija plānojuma izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas 
organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu; 

3.4.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli; 
3.4.3. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi, atzinumi; 
3.4.4. cita informācija, kas izmantota teritorijas plānojuma izstrādei. 

 
 
4. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi  
     4.1.Vispārīgie uzdevumi: 

4.1.1. noteikt un rezervēt teritorijas, kas nepieciešamas sabiedrībai nozīmīgu funkciju 
veikšanai; 

           4.1.2. apbūves noteikumos katrā zonā īpašuma sadalīšanas gadījumā zemesgabalam  
                     noteikt minimāli nesadalāmo platību un piekļūšanas nosacījumus; 

4.1.3. izvērtēt lauksaimnieciski un ainaviski vērtīgo  zemju izmantošanas nosacījumus; 
4.1.4. noteikt iespējamās apmežojamās teritorijas mazvērtīgās lauksaimniecības zemēs;    
4.1.5. noteikt teritorijas, kuru turpmākai attīstībai jāizstrādā lokālplānojumi un 

detālplānojumi, kā arī apbūves noteikumos noteikt kritērijus lokālplānojumu un 
detālplānojumu izstrādei; 

4.1.6. iesniegto priekšlikumu teritorijas plānojuma izstrādei izvērtēšana un saskaņošana ar 
kopējām novada attīstības prioritātēm; 

4.1.7. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana plānotajās (atļautajās) teritorijas 
izmantošanas zonās. Lietošanas mērķu nosaukumam un skaidrojumam ir jābūt 
vienādam visām novada teritoriālajām vienībām. 

 
     4.2. Uzdevumi nozīmīgākajās sfērās: 
          4.2.1. Transporta infrastruktūras attīstībai: 

4.2.1.1. Ventspils novada teritorijas plānojumā transporta risinājumus izstrādāt 
balstoties uz esošo transporta shēmu, to pilnveidojot un papildinot; 

 
         4.2.2 Uzņēmējdarbības un ražošana sfēras attīstībai:  

4.2.2.1. norādīt ražošanai piemērotākās vietas, šajās teritorijās noteikt ražošanas 
prioritāti pār citiem izmantošanas veidiem; 
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4.2.2.2. izskatīt iespēju atļaut izvietot inovatīvus ražošanas uzņēmumus arī citās zonās, 
ja uzņēmums nerada piesārņojumu un risku; 

4.2.2.3. izvērtēt un noteikt plānoto izmantošanu teritorijās, kas esošajā teritorijas 
plānojumā noteiktas kā neatbilstošas izmantošanas teritorijas; 

4.2.2.4. izvērtēt iespējas noteikt elastīgākus izmantošanas nosacījumus ražošanas 
teritorijās, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu pārplānot tās darījumu, 
tehniskās apbūves vai transporta vajadzībām; 

4.2.2.5. ievērtēt derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 
4.2.2.6. Izvērtēt apbūves rādītāju un augstuma ierobežojumu pamatotību. 

 
         4.2.3. Pakalpojumu sektora attīstībai: 

4.2.3.1. atspoguļot esošo un plānoto kultūras un sporta objektu lomu teritorijas 
plānojumā; 

4.2.3.2. apbūves noteikumos noteikt, ka primārās veselības aprūpes un veselības 
veicināšanas iestādes izvieto visās zonās, tādējādi nodrošinot veselības 
pakalpojumu pieejamību; 

4.2.3.4. attīstīt novada tūrisma tradīcijas, nosakot teritorijas tūrisma pakalpojumu 
attīstībai un izvietošanai. Izvērtēt ainaviski vērtīgās zemes, kas  būtu 
iekļaujamas tūrisma maršrutos. 

 
         4.2.4. Uzdevumi dzīvojamās  apbūves attīstībai: 

4.2.4.1.  paredzēt apbūves teritorijās risinājumus automašīnu un konteineru laukumu 
izvietošanai; 

4.2.4.2. izvērtēt esošo ciemu attīstības perspektīvas; 
4.2.4.3.  izvērtēt apbūves intensitātes rādītājus un apbūves blīvumu saistībā ar jaunu 

apbūves teritoriju attiecību un esošā dzīvojamā fonda lietderīgu 
izmantošanu, infrastruktūras nodrošinājumu un sabiedriskā transporta 
organizāciju. 

 
         4.2.5. Aizsargājamo dabas teritoriju, vides un kultūrvēsturisko teritoriju attīstībai: 

4.2.5.1. izstrādāt pilsētas un ciemu zaļo teritoriju klasifikāciju, definējot prasības un 
nosacījumus to izmantošanai; 

4.2.5.3. noteikt prioritārās teritorijas (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, sociālās 
infrastruktūras objektu apkārtne, u.c.), kurās veicami publiskās ārtelpas 
uzlabojumi; 

4.2.5.4. apbūves noteikumos iekļaut prasības detālplānojumiem un lokālplānojumiem 
attiecībā uz publiskās ārtelpas labiekārtošanu; 

4.2.5.5. paredzēt apstādījumu struktūras attīstību, paredzot iespēju jaunu zaļo zonu 
veidošanai apbūvētajās teritorijās; 

4.2.5.6. izstrādāt dabas teritoriju un publisko ūdensmalu pieejamības koncepciju; 
4.2.5.7. veikt degradēto teritoriju izvērtējumu un izstrādāt priekšlikumus  to 

turpmākajai izmantošanai. 
 

         4.2.6.  Inženierkomunikāciju infrastruktūras nodrošinājumam: 
4.2.6.1.  integrēt teritorijas plānojumā maģistrālo inženierkomunikāciju  
           tīklu attīstības shēmas (ūdensapgāde, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, 

ielu apgaismojums, elektroapgāde, siltumapgāde un sakari), paredzot to 
būvniecībai nepieciešamos tehniskos koridorus; 

 4.2.6.2.  izvērtēt esošās ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām. 
 
5. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantojamie materiāli: 

5.1. spēkā esošie 12 teritoriālo vienību  teritorijas plānojumi; 
5.2. apkopojums par pašvaldības īpašumā esošajām zemēm, izsniegtajiem  arhitektūras 

plānošanas uzdevumiem, izsniegtajām būvatļaujām pēdējo  trīs gadu laikā; 
5.3. Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017.gadam; 
5.4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam; 
5.5. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums; 
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5.6. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma; 
5.7. institūciju  sniegtā informācija; 
5.8. fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi; 
5.9.   aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni; 
5.10. citi dokumenti, kas attiecināmi uz Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādi; 
5.11.  2011.gada 4,oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju 

informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība”. 
 
6. Grafiskie pamatdati: 

6.1. Ventspils novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 
LKS  92 TM ar mēroga noteiktību 1:10 000; 

6.2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra aktuālā informācija. 
 
7. Institūcijas un uzņēmumi, kurām jāpieprasa nosacījumi, atzinumi un informācija teritorijas 
plānojuma izstrādāšanai:  

7.1. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde; 
7.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 
7.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļa; 
7.4. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa;  
7.5. Valsts zemes dienests, informācija pieejama dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv 
7.6. AS „Sadales tīkls”; 
7.7.  AS „Latvijas elektriskie tīkli”; 
7.8. VAS „Latvijas dzelzceļš”  
7.9. AS „Latvijas gāze”, Stratēģijas un attīstības daļa; 
7.10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde,  
7.11. Kurzemes plānošanas reģions; 
7.12. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība; 
7.13. AS „Latvijas valsts meži”;  
7.14. Dabas aizsardzības pārvalde; 
7.15. SIA „Lattelecom”;  
7.16. SIA „Latvijas mobilais telefons”; 
7.17. SIA „Bite Latvija”; 
7.18. SIA „Tele 2”; 
7.19. VSIA „ Latvijas vides, ģeoloģijas  un meteoroloģijas centrs”; 
7.20. valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 
7.21. Alsungas novada dome; 
7.22. Kuldīgas novada dome; 
7.23. Pāvilostas novada dome; 
7.24. Talsu novada dome; 
7.25. Dundagas novada dome; 
7.26. Ventspils pilsētas dome. 

 
8. Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks un plānotie sabiedriskās apspriešanas pasākumi. 
 

Nr. Pasākums Uzdevumi, nosacījumi Termiņš 
1. Pieprasījums institūcijām 

teritorijas plānojuma 
izstrādes nosacījumu 
saņemšanai. 
Nosacījumu saņemšana un 
apkopošana. 

Pieprasījums institūcijām (saskaņā ar Darba uzdevuma 
7.punktu). Pierobežu pašvaldību informēšana par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Kadastra 
informācijas pieprasīšana no Valsts zemes dienesta. 
 

2013.oktobris-
novembris 

2. Novada teritorijas 
plānojuma izstrādes 
sagatavošanās posms  

Darba grupu izveide, darba uzdevuma precizēšana 
atbilstoši saņemtajiem iestāžu nosacījumiem 

2013.novembris 

2. Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas iesniegšana 
pašvaldībā izskatīšanai un 

Pašvaldība izvērtē iesniegtos materiālus un pieņem 
lēmumu par teritorijas plānojuma nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai 

2014.janvāris-
augusts 
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lēmuma pieņemšanai. ierosina veikt papildinājumus izstrādātajā plānojuma 
redakcijā. 

3. Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedriskā 
apspriešana.  

Publicēt informatīvajā izdevumā „Ventspils 
Novadnieks” un Ventspils novada mājas lapā 
www.ventspilsnovads.lv, paziņojumu par sabiedrisko 
apspriešanu. Nodrošināt teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstādi un apmeklētāju pieņemšanu. 
Organizēt teritorijas plānojuma sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes novada administratīvajā 
teritorijā (Piltenes pilsētā un visos pagastos). 

ne mazāk kā 4 
(četras) nedēļas 
no publikācijas 
brīža pašvaldības 
mājas lapā, 
2014.gada 
augusts-
septembris 

4. Sabiedriskās apspriešanas 
materiālu sagatavošana. 

Publikāciju, preses paziņojumu, rakstisko atsauksmju 
un to atbilžu apkopošana sabiedriskās apspriešanas 
protokolu apkopošana. Sabiedrisko apspriežu 
pasākumu saraksta izveide. Atzinumu no institūcijām 
apkopošana.  

2014.gada 
septembris-
oktobris 

5. Teritorijas plānojuma 
1.redakcijas, institūciju 
atzinumu un sabiedriskās 
apspriešanas materiālu 
iesniegšana pašvaldībā 
izvērtēšanai un lēmuma 
pieņemšanai. 

Pašvaldība pieņem vienu no lēmumiem: 
1.Noteikt iesniegto teritorijas plānojuma redakciju par 
galīgo redakciju un nosūtīt to plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai; 
2.Pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem un sagatavot plānojuma galīgo redakciju; 
3.Noraidīt teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt 
to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam. 

2014.gada 
oktobris - 
novembris 

7. Teritorijas plānojuma 
apstiprināšana un saistošo 
noteikumu izdošana. 

Ja tiek pieņemts lēmums par teritorijas plānojuma 
galīgās redakcijas apstiprināšanu, nodrošināt galīgās 
redakcijas publiskošanu, norādot termiņu, kas nav īsāks 
par 3 nedēļām, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
Pēc augstākminēto prasību izpildes pašvaldība ar 
saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un grafisko daļu. 

2015.gada 
janvāris 

 
 

• Visa sagatavotā informācija jāiesniedz pasūtītājam 7 (septiņos) eksemplāros un 7 CD formāta 
matricās. 
•  Papildus sagatavot un iesniegt atbilstoši noformētu kartogrāfisko materiālu (plānotā atļautā 
izmantošana) izvietošanai informācijas stendos, katra pagasta teritorijai: 

• Piltenes pilsēta; 
• 12 pagasti.  
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3. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 
3.1. 

 
Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu: 

− Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv; 
− Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” 

(16.12.2013.); 
− Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” 

(10.03.2014.); 
− Ziņu portālā ventasbalss.lv. 

 
3.2. Paziņojums par teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko 

apspriešanu: 
− Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv. 
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Sākums  Ziņas  Novadā  Izstrādās jaunu novada teritorijas plānojumu

Ceturtdiena, 20. februāris, 12:33

Izstrādās jaunu novada teritorijas plānojumu

Ventspils novadā uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde 2014.–2026. gadam.

Jauns teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, ka administratīvi teritoriālās reformas gaitā
izveidotajai Ventspils novada pašvaldībai katrā no 12 administratīvajām vienībām ir spēkā savs
teritorijas plānojums, kas nosaka atšķirīgus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus katrā
no novadu veidojošajiem pagastiem.
 
Divpadsmit atšķirīgi teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi sarežģī darbu pašvaldības
speciālistiem, zemes īpašniekiem, uzņēmējiem un investoriem un nenodrošina līdzsvarotu un
vienlīdzīgu novada teritorijas attīstību. Tādēļ pašvaldībai nepieciešams jauns teritorijas plānojums,
kas vienoti regulētu teritorijas izmantošanu un būvniecības attīstību visā novada teritorijā un būtu
ilgtspējīgas novada attīstības, dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomiskās izaugsmes pamats.
 
Novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādē, norādot,
kādas jaunas izmaiņas teritorijas plānojuma darbības termiņā plānotas, piemēram, dzīvojamā
apbūve, apmežošana, ražošanas teritoriju attīstība, derīgo izrakteņu ieguve u.c. Rakstiskie
ierosinājumi līdz 20. martam jāiesniedz Ventspils novada pašvaldībai Ventspilī, Skolas ielā 4.
 
Ventspils novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas plānojuma
pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai plānota līdz šāgada jūnijam. Teritorijas
plānojuma apstiprināšanu un saistošonoteikumu izdošanu paredzēts veikt līdz 2014. gada 31.
decembrim.

Tagi: novads, teritorijas plānojums
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI, INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR 
TO IEVĒROŠANU 

 
4.1. 

 
Institūciju nosacījumi, priekšlikumi un informācija 
 

1)  Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (27.12.2013. Nr.9.5.-7/1788) 

2)  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (08.01.2014. Nr.06-05/30 un 30.01.2014. Nr.05-
06/197) 

3)  VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde (16.01.2014. Nr.2/190) 

4)  VAS „Latvijas dzelzceļš” (12.12.2013. Nr.DN-7.3.2./940-2013) 

5)  Veselības inspekcija Kurzemes kontroles nodaļa (08.01.2014. Nr.11-14/26527) 

6)  AS „Sadales tīkls” Rietumu Kapitālieguldījumu daļa (12.12.2013. Nr.30KI40-02.04/1589) 

7)  AS „Latvijas elektriskie tīkli” (27.12.2013. Nr.202100-07-2466) 

8)  AS „Latvenergo” (14.01.2014. Nr.01VD00-13/232) 

9)  AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments (17.03.2014. Nr.27.4-1/1630) 

10)  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa 
(20.12.2013. Nr.22/12.5-75) 

11)  Kurzemes plānošanas reģions (10.04.2014. Nr.6-1/20/14) 

12)  VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa 
(17.04.2014. Nr.K/84) 

13)  Valsts meža dienests Ziemeļkurzemes virsmežniecība (02.01.2013. Nr.VM9.7-7/3) 

14)  AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība (17.01.2014.) 

15)  Dabas aizsardzības pārvalde (09.01.2014. Nr.4.8/6/2014-N-E) 

16)  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (04.04.2014. Nr.4-6/711 un 07.04.2014. 
Nr.4-6/723) 

17)  SIA „Lattelecom” (16.12.2013. Nr.017175-1) 

18)  SIA „BITE Latvija” (14.12.2013. Nr. LV 4000-44) 

19)  Ventspils pilsētas dome (20.01.2014. Nr.1-46/5088) 

20)  Talsu novada pašvaldība (20.12.2013. Nr.12-25/5213) 

21)  Alsungas novada dome (06.01.2014. Nr.3.8/3) 

22)  Pāvilostas novada pašvaldība (11.12.2013. Nr.3-9/1348) 

23)  Kuldīgas novada pašvaldība (15.01.2014. Nr.02-18/150) 

24)  Dundagas novada pašvaldība (01.04.2014. Nr.3-23.1/14/134) 
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AKCIJU SABIEDRĪBA ” LATVIJAS VALSTS MEŽI”  
Vienotais reģistrācijas nr.40003466281 

Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, Latvija  
tālrunis 67602075, fakss 67805430, e-pasts: lvm@lvm.lv 

 
 

ZIEMEĻKURZEMES MEŽSAIMNIECĪBA  
Upes iela 4,  Dundagas pagasts, Dundagas  novads, LV-3270, tālrunis 63237824, fakss 63237825;  

e-pasts lvm@lvm.lv 
 
 
Dundagā 
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 
Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA  FAILA NOSAUKUMĀ 

 
 

    Ventspils novada domei 

        

Par nosacījumiem 
Ventspils novada teritorijas plānojumam 
 

 

 Sakarā ar Jūsu 28. novembra 2013. gada vēstulē (Nr. 1.12/2497) izteikto lūgumu sniegt 
nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM Ziemeļkurzemes 
mežsaimniecība ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Ventspils novada teritorijas plānojumā LVM izteiktos 
nosacījumus (sk. pielikumu „Nosacījumi”). 

 Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas. 

 Lai LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība izsniegtu Ventspils novada teritorijas plānojumam 
grafiskos datus nepieciešams noslēgt Sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu (sk. pielikumu 
„Sadarbības līgums”).  
 Izstrādājot novada teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Sarmīte 
Upnere, e-pasta adrese: s.upnere@lvm.lv, 26666729). 

 

Pielikumā: 

1. Nosacījumi uz 24 lpp; 

2. Sadarbības līguma paraugs  uz  2 lpp. 

 
Izpilddirektors, mežkopības vadītājs                                                            Aldis Felts 
        
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
Sarmite Upnere 
26666729 
s.upnere@lvm.lv 
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1.pielikums 

Izsniedzējs: AS ”Latvijas valsts meži”  

Izsniegšanas vieta: Dundaga 

Izsniegšanas datums: 17.01.2014 

NOSACĪJUMI 
1. Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir 135023.4 ha valsts meža zemes Ventspils novadā, ko 
apsaimnieko Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Grīņu, Rindas, Raķupes, Ventas, Mētru un 
Usmas  meža iecirkņi.   

2.  Prasības teritoriju iekļaušanai funkcionālajās zonējumā atbilstoši teritorijas 
izmantošanas veidam : 
2.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana - teritorijas galvenais izmantošanas 

veids ir, teritorijas izmantošana meža apsaimniekošanai un izmantošanai, ietverot 
meža infrastruktūras ierīkošanu un izbūvi, mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža 
apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai, un var ietvert arī 
savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanu, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku, 
ziemassvētku eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu.  
2.1.1. Platības sadalījums pa kadastra vienību apzīmējumiem: 

Pagasts/ pilsēta Zemes vienības kadastra 
apzīmējums Platība, ha 

Piltenes  98330020120 168.6 
Piltenes  98330020138 59.7 
Piltenes  98330020141 36.7 
Piltenes  98330040117 385.6 
Piltenes  98330040118 1402.8 
Piltenes  98330050028 1.3 
Piltenes  98330050029 2002.0 
Piltenes  98330050030 2075.0 
Piltenes  98330050034 720.3 
Piltenes  98330050040 1.0 
Piltenes  98330080078 1602.8 
Piltenes  98330080109 11.8 
Piltenes  98330080110 3.3 
Piltenes  98330080111 67.7 
Piltenes  98330080124 0.8 
Piltenes  98330100038 266.9 
Piltenes  98330100045 792.2 
Piltenes  98330100053 267.1 
Piltenes  98330100054 41.0 
Ances  98440010065 604.3 
Ances  98440010066 233.9 
Ances  98440010067 667.9 
Ances  98440010068 883.5 
Ances  98440010069 51.7 
Ances  98440010070 98.7 
Ances  98440010071 1118.1 
Ances  98440010072 325.7 
Ances  98440010073 111.9 
Ances  98440010074 5.8 
Ances  98440010075 10.3 
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Ances  98440010076 8.3 
Ances  98440010081 7.9 
Ances  98440010110 0.7 
Ances  98440020036 826.6 
Ances  98440020037 80.1 
Ances  98440020054 40.9 
Ances  98440030060 2148.3 
Ances  98440030061 545.6 
Ances  98440030062 31.3 
Ances  98440030063 293.6 
Ances  98440030064 184.5 
Ances  98440030065 11.7 
Ances  98440030090 34.9 
Ances  98440030091 399.2 
Ances  98440030092 1374.4 
Ances  98440040030 1704.3 
Ances  98440040031 2852.0 
Ances  98440040032 160.8 
Ances  98440050051 184.7 
Ances  98440050052 3.8 
Ances  98440050084 24.2 
Ances  98440050085 57.3 
Ances  98440050086 10.8 
Ances  98440050087 9.4 
Ances  98440050088 5.7 
Ances  98440050089 26.5 
Ances  98440050090 38.2 
Ances  98440050091 638.4 
Ances  98440050112 1.6 
Ances  98440060047 167.7 
Ances  98440060066 67.8 
Ances  98440060068 758.1 
Ances  98440060077 0.4 
Ances  98440080088 270.0 
Ances  98440080112 47.4 
Ances  98440080113 15.9 
Ances  98440080114 46.0 
Ances  98440080115 17.8 
Ances  98440080116 501.4 
Ances  98440080136 19.2 
Ances  98440090060 19.4 
Ances  98440090062 1231.7 
Ances  98440090091 550.5 
Ances  98440090092 388.4 
Ances  98440090104 0.8 
Ances  98440090112 999.6 
Ances  98440100112 432.5 
Ances  98440100140 3.2 
Ances  98440100141 526.2 
Ances  98440100143 12.2 
Ances  98440100144 3.7 
Ances  98440100146 20.9 
Ances  98440100147 2.3 
Ances  98440100180 5.9 
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Ances  98440110029 344.6 
Ances  98440110030 162.9 
Ances  98440120023 542.1 
Ances  98440120038 114.4 
Ances  98440120039 191.8 
Ances  98440130061 36.8 
Ances  98440130062 23.2 
Ances  98440130063 412.8 
Ances  98440130064 132.4 
Ances  98440130078 16.1 
Ances  98440130079 12.8 
Ances  98440130080 938.8 
Ances  98440140033 1283.9 
Ances  98440140045 103.1 
Ances  98440140047 309.7 
Ances  98440140048 8.9 
Ances  98440140049 135.2 
Ances  98440140050 212.4 
Ances  98440140051 16.6 
Ances  98440140052 181.1 

Jūrkalnes  98500010226 0.7 
Jūrkalnes  98500010252 2512.7 
Jūrkalnes  98500010253 3.6 
Jūrkalnes  98500010259 0.6 
Jūrkalnes  98500010285 1000.1 
Jūrkalnes  98500010286 26.2 
Jūrkalnes  98500020303 71.2 
Jūrkalnes  98500020304 1321.7 
Jūrkalnes  98500020367 18.6 
Jūrkalnes  98500020369 1.6 
Jūrkalnes  98500020370 0.5 
Jūrkalnes  98500030144 2.0 
Jūrkalnes  98500030172 1288.7 

Popes  98560010067 235.1 
Popes  98560010068 261.8 
Popes  98560010075 8.2 
Popes  98560010085 12.5 
Popes  98560010086 85.2 
Popes  98560020137 590.4 
Popes  98560020138 180.5 
Popes  98560020165 8.4 
Popes  98560020166 25.9 
Popes  98560020167 11.0 
Popes  98560020168 11.8 
Popes  98560020169 12.3 
Popes  98560020170 12.1 
Popes  98560020171 18.9 
Popes  98560020172 171.9 
Popes  98560020173 674.9 
Popes  98560020174 17.7 
Popes  98560020175 4.4 
Popes  98560020176 32.2 
Popes  98560020178 1.2 
Popes  98560020179 677.9 
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Popes  98560020180 437.2 
Popes  98560020181 85.6 
Popes  98560020182 5.1 
Popes  98560020183 20.4 
Popes  98560020186 13.5 
Popes  98560030233 374.4 
Popes  98560030234 480.1 
Popes  98560030316 308.4 
Popes  98560030317 173.7 
Popes  98560030318 0.3 
Popes  98560030320 510.6 
Popes  98560030321 440.6 
Popes  98560030322 152.4 
Popes  98560030323 711.8 
Popes  98560030324 8.3 
Popes  98560030330 140.4 
Popes  98560030331 135.1 
Popes  98560030332 0.4 
Popes  98560030333 17.3 
Popes  98560030383 9.9 
Popes  98560030384 9.6 
Popes  98560030399 144.9 
Popes  98560040070 354.6 
Popes  98560040071 113.6 
Popes  98560040073 2.5 
Popes  98560040085 243.8 
Popes  98560040086 184.1 
Popes  98560040088 32.6 
Popes  98560050167 1157.0 
Popes  98560050182 7.0 
Popes  98560050183 300.9 
Popes  98560050184 165.4 
Popes  98560050185 1.9 
Popes  98560050223 20.5 
Puzes  98600010080 738.1 
Puzes  98600010081 192.7 
Puzes  98600010100 14.8 
Puzes  98600010107 382.4 
Puzes  98600010108 0.4 
Puzes  98600010109 38.2 
Puzes  98600010110 42.2 
Puzes  98600010116 3.1 
Puzes  98600010121 29.8 
Puzes  98600030038 489.3 
Puzes  98600030059 46.9 
Puzes  98600030060 23.0 
Puzes  98600030061 5.3 
Puzes  98600030068 9.3 
Puzes  98600030069 33.8 
Puzes  98600030070 74.2 
Puzes  98600040072 37.1 
Puzes  98600050203 330.9 
Puzes  98600050274 553.3 
Puzes  98600050275 55.4 
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Puzes  98600050276 42.8 
Puzes  98600050277 171.1 
Puzes  98600050301 0.6 
Puzes  98600050310 10.9 
Puzes  98600050314 178.9 
Puzes  98600050318 290.0 
Puzes  98600050319 269.3 
Puzes  98600050321 35.7 
Puzes  98600050324 24.4 
Puzes  98600050334 172.9 
Puzes  98600060049 675.9 
Puzes  98600060050 87.0 
Puzes  98600060069 23.8 
Puzes  98600060070 11.8 
Puzes  98600060079 26.9 
Puzes  98600060081 5.4 
Puzes  98600060082 0.3 
Puzes  98600060083 416.0 
Puzes  98600070116 499.7 
Puzes  98600070117 986.3 
Puzes  98600070118 460.0 
Puzes  98600070151 59.7 
Puzes  98600070152 4.7 
Puzes  98600070153 4.5 
Puzes  98600070154 5.9 
Puzes  98600070163 38.1 
Puzes  98600080100 178.5 
Puzes  98600080101 60.5 
Puzes  98600080109 45.7 
Puzes  98600090025 22.2 
Puzes  98600100045 450.1 
Puzes  98600100056 1191.3 
Puzes  98600100057 102.1 
Puzes  98600110031 85.3 
Puzes  98600110032 1277.3 
Puzes  98600120079 97.0 
Puzes  98600120082 0.0 
Puzes  98600120114 1.5 
Puzes  98600120115 178.2 
Puzes  98600120116 96.4 
Puzes  98600120117 340.6 
Puzes  98600120134 88.4 
Puzes  98600130057 6.9 

Tārgales  98660010131 1.5 
Tārgales  98660010132 979.6 
Tārgales  98660010136 854.9 
Tārgales  98660020110 1.5 
Tārgales  98660020111 6.6 
Tārgales  98660020112 15.5 
Tārgales  98660020113 4.5 
Tārgales  98660020114 455.0 
Tārgales  98660020115 36.3 
Tārgales  98660020116 89.6 
Tārgales  98660020117 169.7 
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Tārgales  98660020118 33.4 
Tārgales  98660020119 32.1 
Tārgales  98660020120 239.2 
Tārgales  98660020122 129.1 
Tārgales  98660020127 122.1 
Tārgales  98660030153 0.3 
Tārgales  98660030179 973.9 
Tārgales  98660030180 339.9 
Tārgales  98660030181 236.3 
Tārgales  98660030200 95.6 
Tārgales  98660030202 69.0 
Tārgales  98660030216 70.0 
Tārgales  98660030217 11.1 
Tārgales  98660030218 86.0 
Tārgales  98660040111 0.1 
Tārgales  98660040119 4.5 
Tārgales  98660040120 0.6 
Tārgales  98660040121 2.1 
Tārgales  98660040122 2.5 
Tārgales  98660040123 381.9 
Tārgales  98660040124 228.7 
Tārgales  98660040125 919.8 
Tārgales  98660040149 3.0 
Tārgales  98660040150 2.7 
Tārgales  98660040152 9.7 
Tārgales  98660040155 4.7 
Tārgales  98660050020 0.8 
Tārgales  98660050023 268.5 
Tārgales  98660050024 854.9 
Tārgales  98660050029 385.0 
Tārgales  98660060063 25.3 
Tārgales  98660060065 8.3 
Tārgales  98660060068 579.6 
Tārgales  98660060069 978.0 
Tārgales  98660060087 1.7 
Tārgales  98660070094 87.2 
Tārgales  98660070095 179.0 
Tārgales  98660070096 156.5 
Tārgales  98660080042 5.0 
Tārgales  98660080043 1.3 
Tārgales  98660080049 107.1 
Tārgales  98660080050 902.4 
Tārgales  98660080051 74.3 
Tārgales  98660080057 0.5 
Tārgales  98660090069 792.5 
Tārgales  98660090070 742.5 
Tārgales  98660090079 450.3 
Tārgales  98660090080 4.8 
Tārgales  98660100082 5.3 
Tārgales  98660100083 3.8 
Tārgales  98660100084 4.6 
Tārgales  98660100085 238.2 
Tārgales  98660100090 41.4 
Tārgales  98660100091 2.5 
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Tārgales  98660100092 18.5 
Tārgales  98660100093 1952.6 
Tārgales  98660100094 29.4 
Tārgales  98660100097 23.3 
Tārgales  98660100102 60.5 
Tārgales  98660100104 0.7 
Tārgales  98660100109 193.1 
Tārgales  98660150052 4.0 
Tārgales  98660150111 4.5 
Tārgales  98660150113 115.9 
Tārgales  98660150115 229.5 
Tārgales  98660150119 32.1 
Tārgales  98660150120 9.5 
Tārgales  98660150123 6.0 
Tārgales  98660150124 3.5 
Tārgales  98660150131 21.3 
Tārgales  98660150152 10.8 
Tārgales  98660220079 52.6 
Tārgales  98660220080 9.0 
Tārgales  98660220082 3.6 
Tārgales  98660220085 223.0 
Tārgales  98660220086 67.3 
Tārgales  98660220106 57.7 
Tārgales  98660220107 71.2 
Tārgales  98660230065 2357.8 
Tārgales  98660230066 302.0 
Tārgales  98660230068 368.2 
Tārgales  98660230069 4.1 
Tārgales  98660230070 671.0 
Tārgales  98660230074 190.8 
Tārgales  98660230075 209.9 
Tārgales  98660270062 504.6 
Ugāles  98700010060 43.5 
Ugāles  98700010061 55.1 
Ugāles  98700010081 2006.5 
Ugāles  98700010082 19.2 
Ugāles  98700010083 443.5 
Ugāles  98700010084 257.8 
Ugāles  98700010085 27.6 
Ugāles  98700010086 0.5 
Ugāles  98700010087 114.9 
Ugāles  98700010088 108.9 
Ugāles  98700020114 1274.9 
Ugāles  98700020116 10.2 
Ugāles  98700020117 204.0 
Ugāles  98700020118 124.4 
Ugāles  98700020121 15.8 
Ugāles  98700020122 112.4 
Ugāles  98700020148 31.1 
Ugāles  98700030079 150.4 
Ugāles  98700030080 483.8 
Ugāles  98700030081 23.9 
Ugāles  98700030082 52.8 
Ugāles  98700030083 40.3 
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Ugāles  98700030084 452.0 
Ugāles  98700030085 0.9 
Ugāles  98700030102 5.5 
Ugāles  98700030108 1.5 
Ugāles  98700040173 464.6 
Ugāles  98700040175 35.2 
Ugāles  98700050088 587.5 
Ugāles  98700050089 51.2 
Ugāles  98700050090 77.1 
Ugāles  98700050091 18.6 
Ugāles  98700050093 161.4 
Ugāles  98700060158 61.9 
Ugāles  98700060159 530.7 
Ugāles  98700060161 202.9 
Ugāles  98700060190 1.2 
Ugāles  98700070081 413.8 
Ugāles  98700070082 176.6 
Ugāles  98700070083 1251.5 
Ugāles  98700070085 7.9 
Ugāles  98700080055 277.8 
Ugāles  98700080060 5.0 
Ugāles  98700090280 913.4 
Ugāles  98700090281 828.3 
Ugāles  98700090282 219.0 
Ugāles  98700090283 46.2 
Ugāles  98700090285 31.0 
Ugāles  98700090312 5.8 
Ugāles  98700100111 698.4 
Ugāles  98700100112 508.6 
Ugāles  98700100113 372.4 
Ugāles  98700100114 799.0 
Ugāles  98700100115 439.8 
Ugāles  98700100122 31.4 
Ugāles  98700100126 238.8 
Ugāles  98700100127 764.2 
Ugāles  98700100139 8.7 
Ugāles  98700110063 25.5 
Ugāles  98700110064 82.3 
Ugāles  98700110065 119.8 
Ugāles  98700130027 37.7 
Ugāles  98700130028 6.3 
Ugāles  98700140089 103.7 
Usmas  98740010051 39.2 
Usmas  98740010062 533.2 
Usmas  98740010092 362.7 
Usmas  98740010093 50.7 
Usmas  98740010094 2162.9 
Usmas  98740010095 1405.3 
Usmas  98740010136 0.8 
Usmas  98740020042 232.2 
Usmas  98740020058 246.8 
Usmas  98740020059 35.4 
Usmas  98740020060 21.5 
Usmas  98740020061 12.4 
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Usmas  98740020062 37.6 
Usmas  98740020063 45.2 
Usmas  98740020064 32.8 
Usmas  98740020065 94.5 
Usmas  98740020066 36.7 
Usmas  98740020067 130.8 
Usmas  98740020069 1.3 
Usmas  98740020080 24.8 
Usmas  98740020090 18.8 
Usmas  98740040048 3.3 
Usmas  98740040049 5.0 
Usmas  98740040081 446.3 
Usmas  98740040104 285.8 
Usmas  98740040105 41.6 
Usmas  98740040106 20.2 
Usmas  98740040107 15.0 
Usmas  98740040108 20.2 
Usmas  98740040110 13.8 
Usmas  98740040113 16.8 
Usmas  98740040137 24.5 
Usmas  98740040138 5.1 
Usmas  98740040140 3.6 
Usmas  98740040142 25.3 
Usmas  98740040143 52.3 
Usmas  98740040144 183.5 
Usmas  98740050029 26.5 
Usmas  98740050041 304.2 
Usmas  98740050051 49.1 
Usmas  98740060166 675.7 
Usmas  98740060206 14.5 
Usmas  98740070045 140.3 
Usmas  98740070064 88.5 
Usmas  98740070065 82.6 
Usmas  98740070070 126.5 
Usmas  98740070082 12.7 
Usmas  98740070083 27.8 
Usmas  98740070084 25.2 
Usmas  98740080005 698.3 
Usmas  98740080006 44.0 
Usmas  98740090004 259.7 
Usmas  98740090012 1.7 
Usmas  98740100067 1498.3 
Usmas  98740100072 1228.0 
Usmas  98740100096 166.6 
Usmas  98740100097 1.2 
Usmas  98740100103 4.8 
Užavas  98780010076 334.0 
Užavas  98780020091 390.7 
Užavas  98780030231 381.4 
Užavas  98780030356 2.2 
Užavas  98780030357 4.7 
Užavas  98780040125 218.2 
Užavas  98780040166 178.9 
Užavas  98780040176 8.2 
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Užavas  98780050073 474.0 
Užavas  98780060116 598.2 
Užavas  98780060144 87.3 
Užavas  98780060145 959.9 
Užavas  98780070133 96.6 
Užavas  98780070161 47.4 
Vārves  98840010050 236.9 
Vārves  98840010056 25.1 
Vārves  98840020033 476.5 
Vārves  98840020053 143.9 
Vārves  98840020059 4.8 
Vārves  98840050019 253.1 
Vārves  98840050031 10.7 
Vārves  98840060046 48.1 
Vārves  98840060047 90.1 
Vārves  98840080009 401.1 
Vārves  98840090075 72.3 
Vārves  98840100071 184.3 
Vārves  98840130067 332.7 

Ziru  98900010255 7.2 
Ziru  98900020088 2851.4 
Ziru  98900020089 1497.3 
Ziru  98900020142 1081.0 
Ziru  98900020143 477.2 
Ziru  98900030077 33.5 
Ziru  98900030095 253.3 
Ziru  98900040082 616.7 
Ziru  98900040280 1.1 
Ziru  98900050067 58.1 
Ziru  98900050086 1246.8 
Ziru  98900050087 127.2 
Ziru  98900050100 11.4 
Ziru  98900050110 5.9 
Ziru  98900050117 1.8 
Ziru  98900050123 0.3 

Zlēku  98940010026 1137.6 
Zlēku  98940020078 8.9 
Zlēku  98940020079 213.2 
Zlēku  98940020080 187.6 
Zlēku  98940020108 344.3 
Zlēku  98940030034 1.0 
Zlēku  98940040065 30.0 
Zlēku  98940040066 6.1 
Zlēku  98940040087 78.0 
Zlēku  98940040089 264.4 
Zlēku  98940040103 11.8 
Zlēku  98940050026 3.0 
Zlēku  98940050027 3.8 
Zlēku  98940050028 1.3 
Zlēku  98940050105 9.7 
Zlēku  98940050106 3.6 
Zlēku  98940050144 445.5 
Zlēku  98940050145 212.7 
Zlēku  98940060047 8.6 
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Zlēku  98940060058 137.4 
Zlēku  98940060071 26.3 
Zlēku  98940060072 86.3 
Zlēku  98940060073 1834.1 
Zlēku  98940060074 30.7 
Zlēku  98940060083 8.0 
Zlēku  98940060086 133.6 
Zlēku  98940060087 29.0 
Zlēku  98940060089 14.1 
Zlēku  98940060090 337.9 
Zlēku  98940060093 26.0 

KOPĀ: 135023.4 
2.1.2. Ventspils novadā atrodas šādi esošie un plānotie komersanta (LVM) 

uzņēmuma auto ceļi: 
 
Esošie ceļi 

Pagasts Ceļa nosaukums Garums 
(km) 

Izbūves 
Gads 

Plānotie 
  Pasākumi 

Ances Alkšnu ceļš 5.1 2004  
Ances Ansdanga dambis 1.5 2011  
Ances Aruma atzars 0.4   
Ances Arumu dambis 1.8 2012  
Ances Asiķi 3.6 2007  
Ances Astotais meža ceļš 2.6   
Ances Astotais meža ceļš 1 4.7 2011  
Ances Brukšņu ceļš 1.9 2010  
Ances Brūkleņu ceļš 2.5   
Ances Bukdangu ceļš 5.8 2006  
Ances Dravas ceļš 3.0 2013  
Ances Dubeņu ceļš 2.0 2013  
Ances Dumbru ceļš 2.2 2003  
Ances Dzelzceļš 4.0   
Ances Egļu līnija 5.7 2008  
Ances Enkura ceļš1 3.8 2005  
Ances Enkura ceļš2 3.2   
Ances Gaisatilta ceļš 2.2 2004  
Ances Gaisatilta ceļš 1 0.4   
Ances Gaisatilta ceļš 1 1.6   
Ances Gaisatilta ceļš-2 2.8 2012  
Ances Garmasta dambis 8.2 2002  
Ances Grīņu dambis 1.9 2004  
Ances Kaziņu ceļš 0.7   
Ances Latiņu ceļš 0.8 2006  
Ances Lieladži-Avotciems 3.9 2007  
Ances Līkais dambis (Rindas 

iec.) 
4.0 2006  

Ances Līkais dambis 2(Rindas 
iec.) 

1.4 2009  

Ances Māmsmeža ceļš 4.0   
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Ances Mednieku ceļš 0.6 2009  
Ances Medņauru dambis 1.5 2012  
Ances Noras dambis 2.5 2007  
Ances Novadsils 8.5   
Ances Ostes ceļš 1.3   
Ances Ostupes ceļš 4.4 2011  
Ances Ostupes dambis 3.2 2003  
Ances Ostupes dambis-2 3.9 2013  
Ances Piedarbu ceļš 3.8 2010  
Ances Plateļu dambis 1.5   
Ances Puteru dambis(Rindas iec.) 3.3   
Ances Rubeņu ceļš 1.4   
Ances Sātiku dambis 1.6 2011  
Ances Skujiņu ceļš 6.2   
Ances Starpdambju ceļš 2.3 2008  
Ances Strēlnieku dambis 3.8 2006  
Ances Šķībais dambis 2.7   
Ances Torņa ceļš 5.8 2010  
Ances Trumpes-Lieladži 4.8 2005  
Ances Trumpes-Puteri 6.6   
Ances Vanagu ceļš 4.3 2009  
Ances Vanagu dambis 3.9 2010  
Ances Vičaku dambis 6.6   
Ances Vigu ceļš 0.7   
Jūrkalnes Ceplīšu ceļš ZK 2.9 2004  
Jūrkalnes Cisternu ceļš 7.4   
Jūrkalnes Kāna dambis ZK 7.3   
Jūrkalnes Kraukļu ceļš 6.3   
Jūrkalnes Kunduru ceļš 5.4 2003  
Jūrkalnes Lūku grāvis 2.0   
Jūrkalnes Lūšu ceļš 2.1   
Jūrkalnes Purva ceļš 1.3   
Jūrkalnes Rīvas ceļš 8.2   
Jūrkalnes Sembas dambis 3.0 2003  
Jūrkalnes Sviķbūdu ceļš 4.6   
Jūrkalnes Vamžu dambis 2.1   
Jūrkalnes Zaļmežu ceļš 1.9   
Jūrkalnes Zīlīšu ceļš 1.7 2007  
Piltenes Anūža ceļš 4.9   
Piltenes Bērzaines līnija 2.6   
Piltenes Cērpu 2 dambis 1.2   
Piltenes Cērpu dambis 1.1 2003  
Piltenes Garsila ceļš 5.0 2013  
Piltenes Garsila ceļš-2 3.7   
Piltenes Granšeņu ceļš 4.2   
Piltenes Kapu ceļš 3.8   
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Piltenes Kapu ceļš-2 1.4   
Piltenes Legzdiņa dambis 4.1 2008  
Piltenes Lodes ceļš 3.5   
Piltenes Mednieku ceļš 3.3   
Piltenes Mežgudriņu ceļš 2.4 2012  
Piltenes Mulčšķūņa ceļš 3.1   
Piltenes Priednieka dambis 2.7   
Piltenes Putriņu ceļš 3.1   
Piltenes Sarkanais ceļš 2.0 2009  
Piltenes Siliņa ceļš 6.7   
Piltenes Veģu ceļš 3.0   
Piltenes Vilku dambis 3.2 2008  
Piltenes/Tārgales Uguņu ceļš 4.8   
Piltenes/Ugāles Akmeņu ceļš 6.1 2003  
Piltenes/Ugāles Reinlauka dambis 3.5 2005  
Piltenes/Ugāles Trīskungu ceļš 6.0 2004  
Piltenes/Ugāles Upes ceļš Z 2.7 2005  
Piltenes/Ugāles/Zlēku Novadi 4.7 2006  
Piltenes/Zlēku Čikstes 3.3 2006  
Piltenes/Zlēku Vecupes ceļš 3.9 2002  
Piltenes/Zlēku/Ugāles Dzīkļu-Ezeru ceļš 6.3 2006  
Popes Akmeņu ceļš 1.8 2012  
Popes Gardangas 1.8 2007  
Popes Garmasta dambja (turp.) 0.5   
Popes Popes mazbānītis 2.5 2012  
Popes Rolavu dambis 4.6 2005  
Popes Trešais meža ceļš 1.5   
Popes Ūdensvada ceļš 1.5 2013  
Popes Vilku ceļš 0.9   
Popes Vilku ceļš 1 1.6   
Popes Vīgriežu dambis 0.5   
Popes Žagarkalns-Bēržvadi 2.1 2003  
Popes Žagarkalns-Bēržvadi 2010 1.2 2010  
Puzes Akmeņkalnu dambis 0.9 2011  
Puzes Blāzmas ceļš 3.8 2006  
Puzes Dižpurva ceļš 2.3   
Puzes Kļavu ceļš 3.0   
Puzes Liepnieki 3.6 2011  
Puzes Mederkalni 1.0   
Puzes Podnieku ceļš 0.9 2010  
Puzes Purvienes 2.2   
Puzes Rožlejas 2.5 2005  
Puzes Rudiņu ceļš 1.7 2011  
Puzes Rudiņu ceļš 2 0.9   
Puzes Saliņu ceļš 2.4 2009  
Puzes Sinepes ceļš 1.8   
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Puzes Skudrpūznis 0.9   
Puzes Strautkalni 3.2 2005  
Puzes Šķībais dambis 2.6   
Puzes Taisnais ceļš 1.4   
Puzes Vecdundagas ceļš 5.5   
Puzes Vējbirzes 3 ceļš 1.3   
Puzes Vējbirzes2 ceļš 2.7 2004  
Puzes Vēveru ceļš 3.8 2007  
Puzes Vidusceļš 0.6   
Puzes/Ugāles Priežu-Laukgaļa ceļš 2.9 2002  
Tārgales Akmeņdziru ceļš 2.0 2006  
Tārgales Akmeņu ceļš 1.0   
Tārgales Bergmaņa dambis 2.2 2003  
Tārgales Briežu ceļš 1.0 2010  
Tārgales Bumbedru ceļš 2.1 2004  
Tārgales Dzelzkalna ceļš 6.2   
Tārgales Elkšķenes ceļš 4.7   
Tārgales Kraķa dambis 4.1   
Tārgales Liepenes meža ceļš 2.3   
Tārgales Mazapšu ceļš 2.7 2005  
Tārgales Melleņu ceļš 1.5 2008  
Tārgales Melnraga dambis 6.5   
Tārgales Mežgala ceļš 3.5 2010  
Tārgales Mūrnieki-2 1.5 2008  
Tārgales Mūrnieku ceļš 2.0 2007  
Tārgales Piekanāla ceļš 2.5   
Tārgales Popes kokaudzētava 1.3 2012  
Tārgales Riestu dambis 3.0 2002  
Tārgales Riestu dambis 2 1.4   
Tārgales Sēņu ceļš 5.4 2008  
Tārgales Silvana dambis 2.6 2002  
Tārgales Stendzkalēju dambis 2.1   
Tārgales Stirnu dambis 1.4 2008  
Tārgales Vecais jūrmalas ceļš 2.9   
Tārgales Viršu ceļš 5.7 2008  
Tārgales Zalkši 1.8 2005  
Tārgales Zalkšu ceļš 2 2.2 2012  
Tārgales Zariņa dambis 6.6   
Tārgales/Ugāles Pārupes ceļš 2.9 2012  
Ugāles Āboliņa dambis 5.5 2013  
Ugāles Baņģevu-Silieru ceļš 5.1 2008  
Ugāles Baraku dambis 1.4   
Ugāles Bērziņu dambis 4.0   
Ugāles Bērzu ceļš 3.7 2011  
Ugāles Brunicas ceļš 2.7 2005  
Ugāles Dzērveņu ceļš 2.7 2010  
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Ugāles Dzīkļu 2 ceļš 2.8 2007  
Ugāles Egļukalna torņa ceļš 2.6 2003  
Ugāles Engures ceļš 0.2 2010  
Ugāles Hercoga ceļš 2.9 2002  
Ugāles Huberts 1.8 2007  
Ugāles Īves ceļš 1.7 2003  
Ugāles Jāņtomu ceļš 4.1   
Ugāles Kalniņa ceļš 2.8 2008  
Ugāles Kanālu ceļš 2.1   
Ugāles Karēlijas ceļš 1.1 2010  
Ugāles Katlapu dambis 2.0 2003  
Ugāles Kortu ceļš 1.4   
Ugāles Laimas ceļš 1.5   
Ugāles Lamiķu ceļš 3.3 2010  
Ugāles Liepu ceļš 3.4 2004  
Ugāles Lūšu stiga 1.7 2008  
Ugāles Medņu dambis 2.2 2004  
Ugāles Meždangu kapu ceļš 1.3 2009  
Ugāles Mežinieku ceļš 2.5 2003  
Ugāles Mētras 2.2 2003  
Ugāles Mucenieku dambis 3.8   
Ugāles Ošnieku ceļš 2.2 2007  
Ugāles Ozoli 3.8 2007  
Ugāles Pasīču dambis 4.2 2002  
Ugāles Ploču ceļš 4.6 2010  
Ugāles Priedes-Laukgaļi ceļš 

(turp) 
0.8 2010  

Ugāles Putniņu ceļš 1.8 2002  
Ugāles Pūču dambis 1.7 2008  
Ugāles Pūču dambis 0.2   
Ugāles Rūcēnu ceļš 0.9   
Ugāles Servituta ass 0.2   
Ugāles Skudru ceļš 1.2 2009  
Ugāles Staltbriežu ceļš 4.1 2009  
Ugāles Stādiņi 1.5 2005  
Ugāles Upatu purva ceļš 1.0 2008  
Ugāles Vīgas dambis 0.8   
Ugāles Zaķu dambis 3.7 2013  
Ugāles Zīles ceļš 0.7   
Ugāles/Usmas Nabagkalnu ceļš 7.4   
Ugāles/Usmas Strautkalni-Pālvalks 5.8   
Ugāles/Usmas Tīporu dambis 3.1   
Ugāles/Usmas Veisa stiga 5.3 2012  
Ugāles/Zlēku Jaunmaču ceļš 2 1.5   
Ugāles/Zlēku Kunarāju dambis 6.0 2013  
Usmas Aizupes-2 2.8 2005  
Usmas Aizupju dambis 5.2   
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Usmas Barotavas ceļš 1.6   
Usmas Bebru ceļš 0.7   
Usmas Bērzragu ceļš 0.8   
Usmas Deguma atzars 1.9   
Usmas Degums 5.3 2009  
Usmas Diplomdambis 2.6   
Usmas Gaileņu ceļš 0.6   
Usmas Grenču karjeras ceļš 0.7   
Usmas Krotiņu ceļš 1.3   
Usmas Krusta dambis 0.5   
Usmas Lakšu ceļš 4.4 2005  
Usmas Lāču ceļš 1.7 2004  
Usmas Lāču ceļš 1 1.2   
Usmas Lāču ceļš 2 1.4   
Usmas Līgu 4.0 2011  
Usmas Mederkalni - Kazragi 4.6 2013  
Usmas Melluptīrelis-Iliņi 2.2 2004  
Usmas Melluptīreļa ceļš 0.8   
Usmas Novadnieki 3.0 2008  
Usmas Pluču dambis 3.0 2002  
Usmas Rendas ceļš (Usma) 6.0 2004  
Usmas Sinepju ceļš 0.5   
Usmas Usmas c.- Stendes upe 3.4 2010  
Usmas Vanagi 3.4 2008  
Usmas Vanagi-Melluptīrelis 4.5 2008  
Užavas Jūras ceļš 1.7   
Užavas Korsīšu ceļš 3.6 2005  
Užavas Korsīšu ceļš 2 2.2   
Užavas Mežgaļu ceļš 2 2.4 2006  
Užavas Pelnukalni- Ābolkalni 3.9 2011  
Užavas Vecais Liepājas ceļš 0.5   
Užavas/Vārves Jūras kāpas 3.4   
Užavas/Vārves Mežgaļu ceļš 2.6   
Vārves Cirpstenes ceļš 1.0   
Vārves Cirpstenes ceļš 1 1.8   
Vārves Cirpstenes ceļš 2 1.9   
Vārves Cirpstenes ceļš 3 0.8   
Vārves Mežsētu ceļš 1.0   
Ziru Akmenāju dambis DK 1.7   
Ziru Akmenāju dambis ZK 1.6   
Ziru Bama ceļš 5.1   
Ziru Bullīškalna ceļš 3.4   
Ziru Ēdoles vidusceļš 3.2 2011  
Ziru Jostnieku ceļš 1.7   
Ziru Krievbūdu stiga 3.1   
Ziru Lapsu ceļš 1.9 2011  
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Ziru Mežniecības stiga 6.3 2011  
Ziru Niku ceļš 1.6 2003  
Ziru Niku ceļš 2 1.0   
Ziru Pasilciema ceļš 1.3   
Ziru Priedulāju ceļš 2.4   
Ziru Putnubūru ceļš 6.5 2006  
Ziru Rubeņu ceļš 2.9 2004  
Ziru Sembas ceļš 6.0 2009  
Ziru Sise 10.7 2006  
Ziru Sise 94kv 1.1   
Ziru Sviriņi 5.7 2008  
Ziru Vecais Kuldīgas ceļš 5.2   
Ziru Vecais Kuldīgas ceļš-

115kv 
1.2   

Ziru Vecais Piltenes ceļš 3.9   
Ziru Vilki 3.1 2006  
Ziru Ziemas ceļš 4.3 2011  
Ziru/Zlēku Vecais Piltenes ceļš 2 2.8   
Zlēku Auziņa dambis 1.2   
Zlēku Jēres ceļš 4.7 2004  
Zlēku Jēres-Auziņi 2.7 2006  
Zlēku Kažezera ceļš 2.7 2013  
Zlēku Ķīru ceļš 2.2 2002  
Zlēku Palgu dambis 1.9   
Zlēku Piesu ceļš 4.1   
Zlēku Tīsu ceļš 0.8   
Zlēku Veckuldīgas ceļš 3.9 2008  

 
 

 Plānotie ceļi: 
    

Pagasts Ceļa nosaukums Garums 
(km) 

Plānotie 
pasākumi 

Gads 

Ances Asiķu ceļa turpinājums 0.8 Būve 2014 
Ances Bandinieku ceļš 0.8 Būve 2014 
Ances Astotais meža ceļš 2.7 Rekonstrukcija 2014 
Ances Ašu ceļš 6.0 Rekonstrukcija 2020 
Ances Egļu līnija 3.6 Rekonstrukcija 2017 
Ances Kuiku ceļš 3.5 Rekonstrukcija 2018 
Ances Radara ceļš 3.8 Rekonstrukcija 2016 
Ances Trumpes - Puteri 5.5 Rekonstrukcija 2019 
Jūrkalnes Kunduru ceļš 2.7 Būve 2020 
Jūrkalnes Purva ceļš 2.1 Būve 2020 
Jūrkalnes Cisternu ceļš 2.7 Rekonstrukcija 2014 
Jūrkalnes Kraukļu ceļš1 5.0 Rekonstrukcija 2017 
Jūrkalnes Lūšu ceļš 2.1 Rekonstrukcija 2017 
Piltenes Baltais ceļš 2.3 Būve 2016 
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Piltenes Lašu ceļš 1.3 Būve 2018 
Piltenes Stādiņdārza ceļš 1.7 Būve 2016 
Piltenes Vilku dambis 2 1.1 Būve 2019 
Piltenes Anūža ceļš 4.9 Rekonstrukcija 2015 
Piltenes Mulcšķūņa ceļš 3.1 Rekonstrukcija 2014 
Piltenes/Tārgales Garsila ceļš 5.0 Rekonstrukcija 2013 
Popes Freimaņa dambis 1.3 Būve 2020 
Popes Garmasta dambja 

(turp.) 
0.5 Būve 2020 

Popes Jaunmednieku dambis 2.6 Būve 2016 
Popes Rolova dambja atzars 1.8 Būve 2017 
Popes Vilkvalku ceļš 3.8 Būve 2014 
Popes Agu dambis 4.2 Rekonstrukcija 2016 
Popes Vilkuceļš1 1.6 Rekonstrukcija 2016 
Popes/Tārgales Robeždambis 1.1 Rekonstrukcija 2018 
Popes/Ugāles Robežceļš 2.9 Būve 2020 
Puzes Bebru dambis 3.9 Būve 2015 
Puzes Liepnieku atzars 2.3 Būve 2022 
Puzes Raibroga karjers 1.9 Būve 2015 
Tārgales Grīžgala ceļš 1.8 Būve 2016 
Tārgales Kanāla dambis 2.7 Būve 2017 
Ugāles Arāju ceļš 2.5 Būve 2014 
Ugāles Bugiņa ceļš 3.2 Būve 2017 
Ugāles Egļu ceļš 2.4 Būve 2016 
Ugāles Nēģu ceļš 2.4 Būve 2016 
Ugāles Partizānu ceļš 1.5 Būve 2017 
Ugāles Pasīču dambja 

turpinājums 
0.9 Būve 2016 

Ugāles Skauģu ceļš 1.9 Būve 2015 
Ugāles Upjkalnu ceļš 2.0 Būve 2017 
Ugāles Barbaru ceļš 0.4 Rekonstrukcija 2018 
Ugāles Jaunmaču ceļš 1.7 Rekonstrukcija 2018 
Ugāles Jāņtomu ceļš 4.0 Rekonstrukcija 2018 
Ugāles Ķiršdārzu ceļš 2.0 Rekonstrukcija 2018 
Ugāles Zaķu dambis 3.7 Rekonstrukcija 2017 
Ugāles/Usmas Torņstiga 2.2 Būve 2015 
Ugāles/Usmas Nabagkalnu ceļš 7.4 Rekonstrukcija 2018 
Ugāles/Usmas Strautkalni-Pālvalks 5.7 Rekonstrukcija 2015 
Ugāles/Zlēku Vēlogu-Ķīru ceļš 3.7 Rekonstrukcija 2020 
Usmas Bērzragu ceļš 1 1.2 Būve 2017 
Usmas Upesvadu ceļš 1.6 Būve 2014 
Usmas Aburgas ceļš 2.4 Rekonstrukcija 2019 
Usmas Bērzragu ceļš 0.8 Rekonstrukcija 2017 
Usmas Tumšais ceļš 1.6 Rekonstrukcija 2018 
Užavas Jūras kāpa2 3.9 Būve 2020 
Ziru 37/60 1.1 Būve 2017 
Ziru Mākoņu ceļš 3.4 Būve 2018 
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Ziru Melnais ceļš 1.9 Būve 2019 
Ziru Bama ceļš 5.1 Rekonstrukcija 2018 
Ziru Briežu ceļš 3.6 Rekonstrukcija 2014 
Ziru Bullīškalna ceļš 2.8 Rekonstrukcija 2015 
Ziru Krievbūdu stiga 3.1 Rekonstrukcija 2020 
Zlēku Mazgabala ceļš 1.3 Būve 2014 
Zlēku Piesu ceļš 3.2 Būve 2014 
Zlēku Dzilnu ceļš 2.5 Rekonstrukcija 2019 
Zlēku Kažezera ceļš 2.7 Rekonstrukcija 2018 
Zlēku Lāčarāju ceļš 0.8 Rekonstrukcija 2018 
Zlēku Plantāciju ceļš 2.0 Rekonstrukcija 2020 
Zlēku Ragavu kapu ceļš 1.0 Rekonstrukcija 2020 

 
 
 

2.1.3. Prasības rekreācijas objektiem. Teritorijas plānojumā attēlot LVM 
valdījumā esošajās zemēs ierīkotos rekreācijas objektus: 

2.1.3.1. Dabas taka: Vasenieku purva taka. 
2.1.3.2. Atpūtas vieta: Ugāles parks, Akmeņkalnu Velnapēda; Jūrkalnes 
stāvkrasts; Grūžu velna beņķis. 

 
2.1.4. Paredzēt sekojošus papildizmantošanas veidus: 

2.1.4.1. Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana; 
2.1.4.2. Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 
2.1.4.3. Inženiertehniskā  apgādes tīkli un objekti; 
2.1.4.4. Atpūtas vietas; 
2.1.4.5. Zivju dīķu ierīkošana; 
2.1.4.6. Vēja ģeneratoru izvietošana. 
 

2.2. Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana - teritorijas izmantošanas veids, ir 
galvenokārt lauksaimnieciskai darbībai izmantojamās teritorijas, kas ietver 
augkopību, dārzeņkopību, dārzkopību, lopkopību, lauksaimniecībai alternatīvos 
saimniekošanas veidus (dīķsaimniecība, zivsaimniecība, zvejniecība, sēņu 
audzēšana u.c.), kā arī specializēto lopkopības kompleksu, dārzniecību un 
siltumnīcu kompleksu u.c. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecībai 
lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai. 

2.2.1. Paredzēt sekojošus papildizmantošanas veidus: 
2.2.1.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana. Ventspils novadā 

atrodas šādas LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 
apmežošanai paredzētās teritorijas: 

Kvartāls Nogabala 
numurs 

Nogabala 
platība 

ha 
Kadastra numurs Pagasts 

92 52 0.6 98330050028 Piltenes pilsētas lauku 
teritorija 

80 51 1.9 98330050029 Piltenes pilsētas lauku 
teritorija 

93 51 4.2 98330050029 Piltenes pilsētas lauku 
teritorija 

93 52 3.3 98330050029 Piltenes pilsētas lauku 
teritorija 

58 51 3 98330050029 Piltenes pilsētas lauku 
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teritorija 
206 14 3.3 98440010076 Ances 
206 15 1.2 98440010076 Ances 
188 49 0.4 98440030092 Ances 
188 51 0.7 98440030092 Ances 
188 50 1 98440030092 Ances 
113 45 0.8 98440040031 Ances 
116 41 0.3 98440040031 Ances 
113 44 0.5 98440040031 Ances 
420 51 10.6 98440050086 Ances 
170 22 4.3 98440080088 Ances 
169 55 2 98440080088 Ances 
165 6 37.3 98440080112 Ances 
173 42 0.2 98440080116 Ances 
173 43 0.3 98440080116 Ances 
195 56 0.3 98440080116 Ances 
150 51 2.9 98440090062 Ances 
155 80 0.6 98440090062 Ances 
154 58 3.4 98440090092 Ances 
209 51 0.7 98440110029 Ances 
209 52 0.3 98440110029 Ances 
191 31 0.4 98440110030 Ances 
176 38 1.5 98440120039 Ances 
185 51 1.1 98440130064 Ances 
191 2 0.9 98500010252 Jūrkalnes 
215 56 1.1 98500010252 Jūrkalnes 
396 1 1.1 98500010285 Jūrkalnes 
398 6 0.6 98500010286 Jūrkalnes 
245 32 1.3 98500020304 Jūrkalnes 
245 31 0.7 98500020304 Jūrkalnes 
246 19 1.1 98500020304 Jūrkalnes 
252 1 0.4 98500030144 Jūrkalnes 
252 2 1.1 98500030144 Jūrkalnes 
371 40 1.1 98660090069 Tārgales 
394 54 1.2 98660100093 Tārgales 
404 37 0.2 98660100093 Tārgales 
463 1 4 98660150052 Tārgales 
462 1 4.5 98660150111 Tārgales 
453 1 21.3 98660150131 Tārgales 
455 1 10.8 98660150152 Tārgales 
182 51 0.2 98660220107 Tārgales 
8 51 3.7 98660230065 Tārgales 

26 31 0.6 98700010081 Ugāles 
26 30 2.8 98700010081 Ugāles 
312 35 0.3 98700020114 Ugāles 
275 19 0.2 98700020114 Ugāles 
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312 36 4 98700020114 Ugāles 
212 14 1.1 98700050088 Ugāles 
211 22 1.2 98700050088 Ugāles 
295 34 0.5 98700070083 Ugāles 
307 27 1.4 98700070083 Ugāles 
295 35 0.7 98700070083 Ugāles 
306 43 0.2 98700070083 Ugāles 
295 33 0.4 98700070083 Ugāles 
271 42 1.9 98700070083 Ugāles 
217 25 1 98700090281 Ugāles 
82 30 0.2 98700100111 Ugāles 
83 38 2.8 98700100111 Ugāles 
91 28 5.7 98700100115 Ugāles 
333 40 4.9 98740010094 Usmas 
332 38 0.2 98740010094 Usmas 
344 27 0.3 98740010095 Usmas 
344 26 0.9 98740010095 Usmas 
322 27 2.6 98740010095 Usmas 
381 23 1.5 98740020066 Usmas 
382 23 0.4 98740020080 Usmas 
13 20 0.2 98740040137 Usmas 
42 28 2.3 98740070083 Usmas 
275 27 0.6 98740100067 Usmas 
326 31 0.6 98780020091 Užavas 
340 20 1.1 98780030231 Užavas 
356 1 0.5 98780060144 Užavas 
388 19 5.4 98780060145 Užavas 
385 30 0.7 98780060145 Užavas 
288 15 0.5 98840010050 Vārves 
297 1 2.1 98840020053 Vārves 
404 8 1.2 98900010255 Ziru 
67 6 2.2 98900020088 Ziru 
67 15 1.3 98900020088 Ziru 
67 3 0.9 98900020088 Ziru 
67 23 0.9 98900020088 Ziru 
68 1 0.6 98900020089 Ziru 
14 15 0.4 98900020142 Ziru 
13 23 2.2 98900020142 Ziru 
21 7 0.2 98900020142 Ziru 
11 40 0.4 98900020142 Ziru 
21 8 0.3 98900020142 Ziru 
14 13 0.2 98900020142 Ziru 
401 6 1.9 98900030077 Ziru 
401 3 9 98900030077 Ziru 
401 2 2.8 98900030077 Ziru 
401 1 16.4 98900030077 Ziru 
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165 14 4.5 98900030095 Ziru 
162 18 0.8 98900030095 Ziru 
169 10 0.4 98900050086 Ziru 
166 1 2.5 98900050086 Ziru 
169 45 0.4 98900050086 Ziru 
169 44 0.3 98900050086 Ziru 
181 1 2 98900050100 Ziru 
181 2 8.8 98900050100 Ziru 
182 1 5.9 98900050110 Ziru 
130 30 0.5 98940010026 Zlēku 
404 12 0.6 98940050026 Zlēku 
402 2 0.7 98940050105 Zlēku 
335 47 1.7 98940060090 Zlēku 
335 49 1.5 98940060090 Zlēku 
335 48 2.8 98940060090 Zlēku 
401 5 0.4 98940060093 Zlēku 

 
2.2.1.2. Derīgo izrakteņu ieguve; 
2.2.1.3. Meža infrastruktūras ierīkošana un izbūve; 
2.2.1.4. Atpūtas  vietas; 
2.2.1.5. Vēja ģeneratoru izvietošana; 
2.2.1.6. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

 
2.3.Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana - kur teritorijas galvenais 

izmantošanas veids ir, zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu 
vieglās rūpniecības, smagās rūpniecības, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu 
darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietošanai, derīgo izrakteņu 
ieguvei, ieguves rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un 
nepieciešamās apbūves izvietošanai, ietverot karjeru ierīkošanu un renovāciju, 
ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecību un teritoriju vai to daļu 
izmantošanu atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei, ietverot deponēšanas 
laukumu ierīkošanu, atkritumu apglabāšanas poligonu izveidi un 
apsaimniekošanu, Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

2.3.1. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas- 
 Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos  izmantošanas veidus: 

2.3.1.1. Derīgo izrakteņu ieguve (tai skaitā sapropeļa, saldūdens 
kaļķiežu); 

2.3.1.2. Zivju dīķi; 
2.3.1.3. Būves (pievedceļi u.c.), inženiertehniskās apgādes tīkli, kas 

nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei; 
2.3.1.4. Citi izmantošanas veidi, pirms uzsākta derīgo izrakteņu 

ieguve. 
Papildus izmantošanas veids  - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas jānosaka 
zemes vienībām, kas LVĢMC datu bāzē reģistrētas kā būvmateriālu izejvielu, 
kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu atradnes, kā arī visām būvmateriālu 
izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēm, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 
akceptēti A un/vai N, P kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas 
izmantošanas noteikumiem, tai skaitā: 
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Nr. 
p.k

. 

Pagasts Atradnes 
nosaukums 

Plat. Derīgais 
materiāls 

Kate
g. 

Kadastra apz. 

Esošās atradnes  
1. Ances Pope IV - Rinda 34.46 Smilts-grants, 

smilts 
A, N 9844 005 0051 

Potenciālās atradnes  
1. Ances Ance 93.5 Smilts P 9844 004 0031 
2. Ances Ance 39.0 Smilts P 9844 003 0064 
3. Ances Ance 69.2 Smilts P 9844 003 0061 
4. Ances Ance 9.8 Smilts P 9844 003 0062 
5. Ances Vecbelzēji 3.17 Smilts A 9844 014 0052 
6. Ances  Trumpji 805.9 Smilts P 9844 004 0031 
7. Piltenes Kalniņi 2.7 Smilts-grants P 9833 005 0029 
8. Piltenes  Stiebriņi 57.0 Smilts-grants P 9833 005 0029 
9. Piltenes  Stiebriņi 38.5 Smilts-grants P 9833 005 0030 
10. Piltenes  Krievciems- 

Ugāle 
198.9 Smilts P 9833 005 0030 

11. Popes Pope IV, Popes 
iec.64.g. 

121.6 Smilts-grants, 
smilts 

A, N 9856 004 0070 

12. Popes Pope IV, Popes 
iec.64.g. 

225.3 Smilts-grants A 9856 003 0234 

13. Puzes Pueze 1.iec 49.0 Smilts-grants, 
smilts 

A, N 9860 003 0038 

14. Puzes Raibkrogs 20.6 Smilts-grants A 9860 003 0038 
15. Tārgales Liepene 133.0 Smilts P 9866 006 0069 
16. Tārgales Liepene 111.0 Smilts P 9866 007 0094 
17. Tārgales Liepene 96.2 Smilts P 9866 008 0050 
18. Ugāles Ozolkalni 82.5 Smilts-grants P 9870 003 0084 
19. Ugāles Dzintari 90.6 Smilts-grants P 9870 005 0088 
20. Ugāles Sirgums 8.6 Smilts A,N 9870 005 0088 
21. Užavas Korsīši 57.2 Smilts-grants A 9878 004 0125 
22. Užavas Korsīši 7.0 Smilts-grants A 9878 004 0166 
23. Užavas Korsīši II 2.1 Smilts-grants A 9878 004 0125 
24. Ziru Ābeļkrogs-

Dobēji 
480.0 Smilts P 9890 002 0143 

25. Ziru Pasilciems 7.9 Smilts – 
grants, smilts 

A 9890 002 0143 

 
2.3.1.5. LVM pārvaldīšanā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo 

izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav 
uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar 
ģeoloģiskās izpētes datiem. 

2.3.1.6. Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – 
sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai vai ūdens krātuves 
izveidei. 

 
 

2.4. Ūdeņu teritorijas - paredzēt sekojošus atļautos/ papildu izmantošanas veidus: 
2.4.1. derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 
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2.4.2. ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu 
ieguvi, ja ir vai tiek akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai 
N kategorijas krājumi. 

2.5. Purvu teritorijās (ja tāda funkcionālā zona tiek izdalīta) atļautie izmantošanas 
veidi:  

2.5.1. lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
2.5.2. mežsaimnieciskā izmantošana; 
2.5.3. derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) 

izpēte un ieguve. 
 

3. Vides un Dabas aizsardzības prasības  
Izstrādājot  novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi,  a/s 
„Latvijas valsts meži” valdījumā esošajās zemēs  lūdzam ievērot normatīvajos aktos 
noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības 
prasības un nenoteikt papildus saimnieciskās darbības ierobežojumus, vietējas nozīmes 
aizsargājamu ainavu teritorijas, ainaviskus ceļus.  

 

4. Citas prasības 
4.3. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo 

teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts 
meži”. 

4.4. Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu 
formātā (shp., vai dgn.). 

 

 

Mežsaimniecības izpilddirektors, 
Mežkopības vadītājs                                   Aldis Felts              
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4.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu un priekšlikumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

1. Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālā 

vides pārvalde 
(27.12.2013. 

Nr.9.5.-7/1788) 
 

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu izsniegt 
nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Teritorijas plānojumu nepieciešams izstrādāt saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, 
Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas 
dokumentiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citiem spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams izvērtēt šobrīd spēkā esošos novada teritorijā 
ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumus un ņemt vērā sekojošas prasības: 
 
1. Aktualizēt spēkā esošās tiesību normas un to prasības. 

 
 

2. Aprakstīt un grafiski attēlot teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības 
viedokļa, kā ari uzrādīt teritoriju esošo izmantošanu un noteikt to atļauto izmantošanu. 
 

3. Parādīt visu veidu aizsargjoslas atbilstoši plānojuma mērogam, kuras ar nepieciešamo precizitāti 
iespējams attēlot grafiski. Ventspils RVP vērš Jūsu uzmanību, ka Aizsargjoslu likums nosaka, ka 
applūstošā teritorija ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai plūdos pilnīgi 
vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek noteikts 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši 2008.gada 3.jūnija Ministru kabineta Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām. Īpašu uzmanību 
nepieciešams pievērst Aizsargjoslu likuma 7.pantā noteiktajiem virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas izveidošanas mērķiem - piesārņojuma negatīvās ietekmes uz ūdens ekosistēmām 
samazināšanai, erozijas procesu novēršanai, saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās 
ierobežošanai, apvidum raksturīgās ainavas saglabāšanai. 
 

4. Norādīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 
4.1. Moricsalas dabas rezervāts. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. likums 

„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 16.03.2000. Moricsalas dabas rezervāta likums, 
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, īpašu uzmanību pievēršot 2.nodaļā 
iekļautajiem nosacījumiem un dabas aizsardzības plānam; 

4.2. dabas liegums „Ances purvi un meži”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 
02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teritorijas plānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
2. Teritorijas plānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
3. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem”, Ministru kabineta 02.10.2001. Nr.426 „Dabas lieguma „Ances purvi un 
meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un dabas aizsardzības plāns; 

4.3. dabas liegums „Klāņu purvs”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. likums 
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 12.05.2009. noteikumi 
Nr.427 „Dabas lieguma „Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. 
noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” un dabas aizsardzības plāns; 

4.4. dabas liegums „Ovīši”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. likums „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 29.03.2005. noteikumi Nr.213 
„Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru 
kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem”; 

4.5. dabas liegums „Puzes smilšu krupja atradne”. Plānojot attīstību šajās teritorijas, jāņem vērā 
02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem” un dabas aizsardzības plāns; 

4.6. dabas liegums „Raķupes ieleja”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. 
likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 15.01.2008. 
noteikumi Nr.23 „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem” un dabas aizsardzības plāns; 

4.7. dabas liegums „Stiklu purvi”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. likums 
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi 
Nr.81 „Dabas lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” un 
dabas aizsardzības plāns; 

4.8. dabas liegums „Užava”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. likums „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” un 
dabas aizsardzības plāns; 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

4.9. dabas liegums „Viskūžu sala”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 02.03.1993. 
likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 16.03.2010. 
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem” un dabas aizsardzības plāns; 

4.10. dabas liegumi „Druviņu tīrelis”, „Krojas meži”, „Nagļu un Ansiņu purvs”, „Pelcīšu 
purvs”, „Piešdanga”, „Platenes purvs”, „Pluču tīrelis”, „Popes zāļu purvs”, „Sārnates purvs” 
un „Tīšezers”. Plānojot attīstību šajās teritorijās, jāņem vērā 02.03.1993. likums „Par īpaši 
aizsargājamam dabas teritorijām” un Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”; 

4.11. dabas parks „Abavas senleja”. Plānojot attīstību šajā teritorijā, jāņem vērā 
02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 
09.03.1999. noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”, Ministru kabineta 03.03.2008. 
noteikumi Nr.133 „Dabas parka „Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” un dabas aizsardzības plāns; 

4.12. dabas parks „Užavas lejtece”. Plānojot attīstību šajā teritorijā jāņem vērā 
02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 
09.03.1999. noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”, Ministru kabineta 16.03.2010. 
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un dabas aizsardzības plāns. 
 

5. Norādīt dabas pieminekļus: 
5.1. Aizsargājamos kokus- vietējos un svešzemju sugu dižkokus. Plānojot attīstību teritorijā, kurā 

atrodas dižkoki, jāņem vērā 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi 8.nodaļa; 

5.2. Aizsargājamos ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus - Ķīvmeža akmens, 
Vecumu dižakmens, Grīžu Velna beņķis. Plānojot attīstību dabas pieminekļu teritorijā jāņem 
vērā 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 8.nodaļa, Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumi Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem”; 

5.3. aizsargājamos dendroloģiskos stādījumus - Lagzdenes parks, Leču parks, Tārgales parks, 
Zlēku parks. Plānojot attīstību dabas pieminekļu teritorija jāņem vērā 02.03.1993. likums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tika ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 8.nodaļa, Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumi Nr.131 „Noteikumi par 
aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”; 

5.4. aizsargājamās alejas - Popes muižas aleja, Zūru muižas aleja. Plānojot attīstību dabas 
pieminekļu teritorijā jāņem vērā 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.nodaļa, Ministru kabineta 
22.11.2005. noteikumi Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām”. 
 

6. Norādīt īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas, ekoloģisko tīklojumu (t.i., savstarpēji saistītu dabas 
teritoriju struktūru, kas nodrošina ekoloģisko procesu uzturēšanu un aizsargājamo dabas 
teritoriju funkcionālo saistību). 
 

7. Teritorijas plānojuma izstrādi veikt sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes administrāciju. 
 

8. Parādīt teritorijas, kurās izveidoti mikroliegumi. Teritorijām, kurās izveidoti mikroliegumi, ir 
saistošs Sugu un biotopu aizsardzības likums un Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.940 
„Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 
 

9. Parādīt virszemes ūdeņu pirmās pakāpes pieteku sateces baseinus, ūdenstilpju izvietojumu, 
virszemes ūdeņu kvalitātes atbilstību noteiktam izmantošanas mērķim, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas būvju un nozīmīgāko peldvietu izvietojumu, kā 
arī pazemes ūdeņu aizsardzības teritorijas. 
 

10. Plānot ūdens resursu lietošanas sistēmas attīstību, lai nodrošinātu Ūdens apsaimniekošanas 
likuma 2.panta noteiktos mērķus, 3.pantā noteikto komplekso pieeju emisiju ierobežošanai. 
 

11. Plānot novada attīstību, lai saglabātu un nepasliktinātu esošo virszemes ūdensobjektu un 
pazemes ūdensobjektu stāvokli atbilstoši Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas 
plānam 2010. - 2015. gadam un ņemot vērā Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumu Nr.418 
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem” prasības. 
 

12. Apzināt un teritorijas plānojumā iekļaut piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. Pašlaik 
zināmo piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs pieejams VSIA „Latvijas Vides, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Informācija attēlota atbilstoši 
pieejamajam datu apjomam. 
 
 
7. Tika ņemts vērā. 
 
8. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
9. Informācija attēlota atbilstoši 
pieejamajam datu apjomam. 
 
 
 
10. Tika ņemt vērā. 
 
 
11. Tika ņemt vērā. 
 
 
 
 
12. Informācija attēlota atbilstoši 
pieejamajam datu apjomam. 
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ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā. 
 

13. Parādīt paaugstināta riska teritorijas (applūstošās, vēja un ūdens erozijas, paaugstināta zemes, 
ūdeņu piesārņojuma riska u.c.). 
 

14. Veikt izvērtējumu par novada atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu 2013.- 2020.gadam. 
 

15. Precizēt un uzrādīt derīgo izrakteņu atradnes saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” datu bāzi. 
 

16. Plānojot novada teritorijā vēja elektrostaciju izbūvi, teritorijas, kurās būtu pieļaujama vēja 
elektrostaciju izbūve, jāizvērtē ņemot vērā novada teritorijā jau izbūvētās un plānotās vēja 
elektrostacijas, ekspertu - ornitologu atzinumus par migrējošiem putniem nozīmīgiem migrācijas 
ceļiem un barošanās vietām, ekspertu - hiropterologu atzinumus par iespējamo ietekmi uz 
sikspārņu populācijām, ņemot vērā to barošanās vietas un pārlidojumu ceļus, kā arī ņemot vērā 
plānoto vēja elektrostaciju radīto ietekmi gan attiecībā uz fizikālajām ietekmēm, gan 
ainaviskajām izmaiņām, gan traucējumiem cilvēkam. 
 

17. Ņemt vērā izstrādātus, spēkā esošus detālplānojumus, parādīt teritorijas, kurām obligāti 
izstrādājams detālplānojums. Ņemt vērā Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34. un 35. punktā 
noteiktos gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 
 

18. Ņemt vērā izstrādātus un spēkā esošus lokālplānojumus un tematiskos plānojumus. 
 

19. Nodrošināt teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu un tās materiālus pievienot plānam. 
 

20. Iesniegt teritorijas plānojuma pirmo redakciju atzinuma saņemšanai Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē. 

 

 
 
13. Informācija attēlota atbilstoši 
pieejamajam datu apjomam. 
 
14. Tika ņemts vērā. 
 
 
15. Informācija attēlota atbilstoši 
pieejamajam datu apjomam. 
 
16. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
17. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
18. Novada teritorijā nav spēkā esošu 
lokālplānojumu un tematisko plānojumu. 
19. Teritorijas plānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
20. Tika ņemts vērā. 
 
 

2. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

(08.01.2014. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk tekstā - Inspekcija) ir izskatīts iesniegums 
par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Saskaņā ar MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem 53.punktu Inspekcija sagatavojusi tās rīcībā esošo informāciju par Ventspils 
novadā esošajiem kultūras pieminekļiem un sniedz nosacījumus un ieteikumus novada teritorijas 
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Nr.06-05/30) 
 

plānojuma izstrādei. 
 
1. INFORMĀCIJA. 
1.1. Ventspils novadā atrodas 159 nekustami kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras 
ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 159 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, 
no tiem - 86 arheoloģijas, 30 arhitektūras, 41 mākslas un divi industriālie kultūras pieminekļi 
(pielikumā - izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra). Pieci no 30 arhitektūras 
pieminekļiem (Zemnieku sēta „Kalnenieki”, valsts aizsardzības Nr.6143; Popes muižas apbūve, valsts 
aizsardzības Nr.6939, Parks, valsts aizsardzības Nr.6955; Aleja, valsts aizsardzības Nr.6953 un Puzes 
mācītājmuižas apbūve, valsts aizsardzības Nr.6939) uzskatāmi par teritoriāliem pieminekļiem, pie 
kam Parks un Aleja ietilpst Popes muižas apbūves sastāvā. 
 
1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 

− Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
− MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 
− citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

 
1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8.pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk 
par 500 m, pilsētās - ne mazāk par 100 m rādiusā ap kultūras pieminekli, ja aizsardzības zona nav 
noteikta īpaši. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas ēkas vai būves iekštelpās, tam aizsardzības 
zona nav jānosaka. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības 
zonās drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 
 
1.4. Ventspils novadā atrodas vairāki objekti, par kuriem tiek gatavota dokumentācija iekļaušanai 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tie ir: Lapiņu apmetne un senkapi (Užavas pagastā) 
un Piedāgu apmetne (Ances pagastā). Tāpat, saskaņā ar Inspekcijas rīcībā esošo informāciju, Užavas 
pagastā pie Ābolkalnu mājām (Ābolkalnu apmetne) un netālu no Vendzavu ciema (Vendzavu 
apmetne) ir atrastas akmens laikmeta senlietas. Izstrādājot teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, lūdzam iekļaut ierobežojumus rakšanas darbiem minētajās 
teritorijās, kā arī lūdzam rast iespēju minētās teritorijas noteikt kā novada nozīmes kultūrvēsturiskus 
objektus. Tuvākajā laikā tiks izsūtīta papildus informācija un kartogrāfiskais materiāls par minētajiem 
objektiem. 

 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teritorijas plānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
 
 
 
 
3. Teritorijas plānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
 
 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
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1.5. Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā un digitalizācijā, ņemot 
vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes 
gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama kultūras pieminekļu teritoriju 
precizēšana. 
 
2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, 
kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas 
vērtību. Tās ir rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela 
apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā ari 
derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā 
plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā ari nodrošinot pieminekļa vizuālo 
uztveri. 
 
2.2. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, 
jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi; 
 
2.3. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) lūdzam iekļaut šādu informāciju: 
2.3.1. par kultūras mantojumu Ventspils novadā kopumā; 
2.3.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, 
raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu 
vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 
 
2.4. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra 
pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 
 
2.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
2.5.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 

2.5.2. norādāms, kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, 
tajā skaitā attiecībā uz zemes gabalu robežu pārkārtošanu, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas 
pārveidojumiem. 

2.5.3. ietveramas prasības kultūrvēsturiski vērtīgu ēku, stādījumu un ainavu 
apsaimniekošanai; 
2.5.4.  atsevišķā sadaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

5. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
6. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tika ņemts vērā. 
 
 
8. Informācija iekļauta atbildoši 
pieejamajam datu apjomam. 
 
 
 
 
9. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
10. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos iekļautas 16.10.2012. MK 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 26.punktā 
noteiktās prasības. 
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3. IETEIKUMI. 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas 
aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku uztveri un 
iespējamās ārējās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības zona 
ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 
Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 
 
3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes kultūrvēsturiskus 
objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, 
ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos 
iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, 
aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 
 
3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā iesakām konsultēties ar 
Kurzemes reģionālo nodaļu (tālr.63321955), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju 
precizēšanu - ar Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļu un Arhitektūras daļu (tālr.67229272) 

 
Pielikumā: Ventspils novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu reģistra, uz 16 lappusēm. 
 

 
Individuālas aizsardzības zonas netika 
izstrādātas. 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

(30.01.2014. 
Nr.05-06/197) 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk- Inspekcija) 2014. gada 8. janvārī ir 
sniegusi nosacījumus 06-05/30 Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam izstrādei, 
kurā tika norādīts, ka Inspekcija nosūtīs kartogrāfisko materiālu ar arheoloģisko pieminekļu atrašanās 
vietām. Pielikumā nosūtām kartogrāfisko materiālo, kas iestrādājams Ventspils novada teritorija 
plānojumā. 
Vienlaikus informējam, ka Ventspils novadā Popes pagastā pie Lazdu mājām atrodas 13.-14.gs.kuršu 
ugunskapi, kuros 1999. gadā veikti arheoloģiskie izrakumi. Objekts līdz šim nav iekļauts valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Līdz pilnīgākai materiālu apkopošanai un jautājuma par 
Lazdu senkapu atbilstību valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstam izskatīšanai, Inspekcija 
aicina respektēt un saglabāt vietu, ņemot vērā tās kultūrvēsturisko nozīmi. 
 
Pielikums: kartogrāfiskais materiāls uz 48 lapām. 
 

Tika ņemts vērā. 
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3. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”  

Tehniskā pārvalde 
(16.01.2014. 

Nr.2/190) 
 

1) Informējam, ka VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2013.gada 19.augustā ir noslēgts līgums par apdzīvotu 
vietu (Ugāle, Salacgrīva, Cēsis, Smiltene, Alūksne) apvedceļu iespējamības izpēti. Lūgums 
teritorijas plānojuma izstrādes gaitā sadarboties ar izpētes izstrādātājiem (SIA BRD Projekts, Jānis 
Bidzāns, t.67162045, mob.t.29289988, e-pasts: brd@brd.lv), lai precizētu Ugāles perspektīvā 
apvedceļa izpētes teritoriju. 

2) Respektējot transporta plūsmas tendences, kā arī to, ka Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā ir 
paredzētas plānotās kravas transporta ielas, neredzam pamatojumu Ventspils apvedceļa izbūves 
rezervācijai Ventspils novada teritorijas plānojumā. 

Pielikumā: Ventspils novada teritorijā esošu valsts autoceļu vai to posmu saraksts, aktualizēts uz 
2014.gada 1.janvāri. 
 

1) Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
2) Tika ņemts vērā. 

4. VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

(12.12.2013. 
Nr.DN-7.3.2./940-

2013) 
 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” izskatīts Ventspils novada domes 28.11.2013. iesniegums 
Nr.1.12./IZ2501 par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
izstrādei. 
Ventspils novada teritorijā ir izvietots publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa sliežu 
iecirknis Ventspils-Tukums II, un teritorijas plānojuma izstrādē ir jāievēro normatīvo aktu prasības, 
kas nosaka dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas un drošības 
aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un 
produktus, prasības. Informējam, ka pašreiz tiek uzsākta publiskās lietošanas dzelzceļa līniju 
elektrifikācijas skiču projekta izstrāde. Novadā atrodas dzelzceļa satiksmei slēgtās līnijas Ventspils-
Liepāja dzelzceļa infrastruktūra, t.sk. dzelzceļa zemes nodalījuma josla. 
 
Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus nosacījumus: 
 
1) Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijās aizsargjoslas platumu noteikt 50m 
uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 
aizsargjoslu noteikt 100m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu - 50m. 

2)  Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. 
ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

3) Ievērot Dzelzceļa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22. panta prasības. 
4) Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „Dzelzceļa aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” prasības. 
5) Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika drošības aizsargjoslu 

noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas 
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un produktus” prasības. 
6) Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 

robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma josla sakrīt ar zemes vienību robežām. 

7) Teritorijas atļautās plānotās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām, arī satiksmei 
slēgtajā dzelzceļa iecirknī, noteikt vienotu izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. 
noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” - 
transporta infrastruktūras teritorija (TR). 

8) Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš”. 
Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja 
vietniece E.Kalviņa, eva.kalvina@ldz.lv).  
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5. Veselības inspekcija 
Kurzemes kontroles 

nodaļa 
(08.01.2014. 

Nr.11-14/26527) 

NOSACĪJUMI 
1) Ventspils novada teritorijas plānojumu (turpmāk-Plānojums) izstrādāt atbilstoši 13.10.2011. 

„Teritorijas attīstības plānošanas likuma” un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. 

2) Ievērot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk-Noteikumi Nr.240) prasības, kur ir noteikta 
teritoriju izmantošanas kvalifikācija un vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

3) Plānojumā realizēt 05.02.1997. „Aizsargjoslu likuma” un saistošo noteikumu prasības, t.sk. 
prasības, kas attiecas uz apbūves un apsaimniekošanas aprobežojumiem. Atzīmēt aizsargjoslu 
robežas visiem objektiem, kuriem saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” ir paredzētas sanitārās, 
drošības, ekspluatācijas un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. 

4) Noteikt paaugstinātās bīstamības objektus saskaņā ar 18.09.2007. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu 
īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu 
nodrošināšanai” prasībām.  

5) Izstrādājot Plānojumu, precizēt un ņemt vērā paaugstinātā riska teritorijas/objektus un 
piesārņotās teritorijas saskaņā ar Noteikumu Nr.240, 11.punkta prasībām, kā arī visus riska 
faktorus, kuri var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai. Plānojumā nepieciešams 
raksturot teritorijas, kurās iespējami bīstami un katastrofāli dabas procesi (plūdi u.tml.). Plānot 
pasākumus/rīcības riska faktoru ietekmes novēršanai/ samazināšanai apdzīvotās teritorijās un 
atpūtas vietās. 
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6) Plānojumā sniegt informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu satiksmi, 
objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (ražošanas objekti, enerģētikas infrastruktūras 
objekti, atklātas sporta būves - mototrases, šautuves, sporta laukumi u.c.) plānot tā, lai apbūves 
teritorijās netiktu pārsniegti 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumos Nr.597 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vides trokšņa noteiktie robežlielumi. Akustiskā trokšņa 
normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpām noteikt saskaņā ar 25.01.2011. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” 
prasībām. Plānot pasākumus/rīcības apdzīvoto teritoriju aizsardzībai no vides trokšņiem atbilstoši 
Noteikumu Nr.240, 7.9.punkta prasībām. 

7) Sakaru bāzes staciju un citu elektromagnētiskā lauka avotu izvietošanu plānot tā, lai objektu 
apkārtnē (apdzīvotās teritorijās) tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstība 
robežlīmeņiem saskaņā ar ICNIRP 1998.gada vadlīnijām „Vadlīnijas laikā mainīgo elektrisko, 
magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai (līdz 300GHz)” un Eiropas 
Savienības rekomendācijām „Padomes 1999.gada 12.jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku 
(0Hz līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai” (1999/519/EK). 

8) Iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai, funkcionālo zonu teritorijas 
plānot tā, lai apbūves teritorijās netiktu pārsniegti smakas koncentrācijas mērķlielumi atbilstoši 
27.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto 
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasībām. 

9) Visās apbūves teritorijās nodrošināt inženiertehnisko apgādi, t.sk. apgādi ar dzeramo ūdeni. 
Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijās plānot atbilstoši 28.12.2004. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un 
lauku teritorijās” prasībām. 

10) Plānojumā sniegt detalizētu dzeramā ūdens apgādes higiēnisko un tehnisko raksturojumu, 
kā arī dzeramā ūdens kvalitatīvo un kvantitatīvo raksturojumu, raksturot attīstības perspektīvas. 
Pievērst uzmanību iedzīvotāju ūdensapgādei kapsētu aizsargjoslās un plānot to atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar 10.12.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 
„Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” IV.sadaļas prasībām, ir aizliegts ierīkot ūdens 
ņemšanas vietas kapsētas aizsargjoslā, izņemot gadījumus, ja ir veikti dzeramā ūdens ņemšanas 
vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, ievērojot 20.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 7.2.punktā noteiktās prasības- saskaņā ar aprēķiniem 
ūdens ņemšanas vietai bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama. Gadījumā, ja, saskaņā ar 
aprēķiniem, ūdens ņemšanas vietai ir nepieciešama bakterioloģiskā aizsargjosla, ir aizliegts ierīkot 
ūdens ņemšanas vietu kapsētas aizsargjoslā. Iesākam izvērtēt iespēju iedzīvotāju ūdensapgādei 
paredzēt ūdens ņemšanas vietas, kuras atrodas ārpus kapsētu aizsargjoslām. Sadzīves patēriņam 
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lietojamā ūdens kvalitātei jāatbilst 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.235„Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. 

11) Plānojumā sniegt detalizētu informāciju par notekūdeņu apsaimniekošanu, t.sk. par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni” noteiktām prasībām. Nav 
pieļaujama neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisija vidē. 

12) Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu 
sakārtošanai un jaunu peldvietu ierīkošanai atbilstoši 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām. Uzrādīt peldvietu robežas. 

13) Atspoguļot un novērtēt teritoriju labiekārtošanu un apzaļumošanu, sadzīves un ražošanas 
atkritumu savākšanas sistēmu reālo stāvokli un perspektīvas. Atkritumu apsaimniekošanu 
nodrošināt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. 
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6. AS „Sadales tīkls” 
Rietumu 

Kapitālieguldījumu 
daļa 

(12.12.2013. 
Nr.30KI40-

02.04/1589) 

AS „Sadales tīkls” Rietumu Kapitālieguldījumu daļa ir saņēmusi 02.12.2013. vēstuli Nr.1.12/IZ2525 par 
nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei. 
Darām zināmu, ka iesniegumu esam pārsūtījuši uz AS „Latvenergo” Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ar 
AS „Latvenergo” saistīto struktūru apkopoto nosacījumu izstrādei un mūsu sagatavotie nosacījumi 
tiks iekļauti apkopota AS „Latvenergo” struktūru atzinumā teritorijas plānojuma izstrādei. 
 

Tika ņemts vērā. 

7. AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” 

(27.12.2013. 
Nr.202100-07-2466) 

Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma projekta 
izstrādāšanai 2014.-2026.g. AS „Latvijas elektriskie tīkli” informē, ka novada teritorijā atrodas divas 
pārvades tīkla 110kV apakšstacijas: „Ugāle” Ugāles pagasta, kadastra Nr.9870 013 0029 un „Pope” 
Popes pagastā, kadastra Nr.9856 003 0281. 
Novada teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV elektrolīnijas un notiek 330kV 
elektrolīnijas ierīkošanas būvdarbi, rekonstruējot esošās 110kV elektrolīnijas Nr.266/268 „Kurzemes 
loka” projekta posmā „Grobiņa-Ventspils”. 330kV elektrolīnija tiek ierīkota uz kopējiem balstiem 
kopā ar 110kV elektrolīniju, izņemot projekta posmu apakšstacijas „Ventspils” pieejā, un šķērso 
Ventspils novada Tārgales, Piltenes, Ziru pagastus un Piltenes pilsētas teritoriju. 
Turpinās „Kurzemes loka” projekta posma „Ventspils-Dundaga-Tume-Rīga” plānošanas darbi. 
Ventspils novada teritorijā šī posma ietvaros paredzēts rekonstruēt 110kV elektrolīniju Nr.260, kas 
šķērso novada Ances un Popes pagastu, pastiprinot to ar 330kV līniju. Ar informāciju par „Kurzemes 
loka” projektu var iepazīties internetā AS „Latvijas elektriskie tīkli” mājaslapā: 
http://www.let.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/LET/LET 
/latvijas_elektriskie_tikli/Kurzemes_loks/projekts. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu 
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ar 04.01.2013. MK rīkojumu Nr.7 „Kurzemes loka” projekta 1.posmam „Grobiņa-Ventspils-Dundaga” 
noteikts nacionālo interešu objekta statuss. 
 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot „Aizsargjoslu likuma”(1997.g.) 16., 35. un 45.panta; MK 
noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.), Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekārtu būvniecības noteikumu 
prasības, un iekļaut plānojumā informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai. 
Plānojot ielu/ceļu šķērsojumus ar 110kV un 330kV elektrolīnijām novērtēt nepieciešamību veikt 
elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos attālumus saskaņā ar Latvijas 
energostandartu „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kV” (LEK 135), 
(energostandarta adrese internetā: http://www.latvenergo.lv 
/files/text/energostandarti/LEK_135.pdf). 
Plānojot būvniecību 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā ēkas, būves un paralēli novietotus 
ceļus/ielas paredzēt ārpus līnijas aizsargjoslas. Ēku būvniecība elektrolīnijas aizsargjoslā nav atļauta.
  
110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu/ceļu sarkano līniju teritorijās. 
Minimālais horizontālais attālums no 330kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu 
atsaitēm, šķērsojumā ar ielu/ceļu, līdz brauktuves malai vai ceļa uzbēruma pēdai pilsētu un ciemu 
teritorijā - 10 metri, ārpus pilsētu un ciemu teritorijām - elektrolīnijas balsta augstums; no 110kV 
elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu atsaitēm, attiecīgi, - 5 metri un balsta 
augstums. 
Ievērot 2013.gada 18.aprīlī Saeimā pieņemtos grozījumus Aizsargjoslu likuma 16.pantā attiecībā uz 
110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslu palielināšanu un platuma noteikšanas izmaiņām pilsētu, 
ciemu un lauku teritoriju meža zemēs. 
Vēja elektrostaciju novietojumu izvēlēties tādu, lai to un elektrolīniju aizsargjoslas nepārklātos. 
 
Plānojuma Paskaidrojumā iekļaut šādu informāciju: „Tiek plānots un realizēts nacionālas nozīmes 
infrastruktūras - elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 110kV elektrolīniju 
rekonstrukcijas projekta posms Ventspils novadā, pastiprinot tās ar 330kV līniju, šķērsojot Tārgales, 
Piltenes, Ziru pagastus un Piltenes pilsētas teritoriju, kā arī Ances un Popes pagastus”. 
 
Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādu informāciju: 
1) Būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas un citus mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 

metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem, izstrādāt un saskaņot ar AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” darbu izpildes projektu. 

2) Detālplānojumu, lokālplānojumu, ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā ari plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas 
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noteiktās prasības. 

174

http://www.latvenergo.lv/


Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar 
elektrolīnijas aizsargjoslu, jāsaņem nosacījumi vai tehniskie noteikumi AS „Latvijas elektriskie 
tīkli”. 

 
Plānojuma grafiskajā daļā attēlot: 
1) Esošās 110kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. 
2) „Kurzemes loka” projekta posmu rekonstruējamās elektrolīnijas Nr.266/268 un Nr.260, un to 

apzīmējumu rakstīt šādi: „330/110kV” elektrolīnija (elektrolīniju numerācija attēlota Jums 
nosūtītajā elektrolīniju shēmā), kā arī 330kV elektrolīniju apakšstacijas „Ventspils” pieejā. 

3) Apakšstacijas „Ugāle” un „Pope” un to teritoriju noteikt kā tehniskās apbūves teritoriju. 
 
Informācija par pārvades tīkla elektrolīniju novietojumu Ventspils novada teritorijā elektroniski „dxf” 
formātā nosūtīta pašvaldības darbiniecei Ivetai Straumei šī gada 18.decembrī uz adresi 
Iveta.Straume@Ventspilsnd.lv. 
Pēc 110kV elektrolīniju rekonstrukcijas tiks sagatavoti to izpilduzmērījumi saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.281. 
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8. AS „Latvenergo” 
(14.01.2014. 

Nr.01VD00-13/232) 
 

Atbildot uz 02.12.2013. vēstuli Nr. 1.12./IZ2525, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus 
Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei. 
 
AS „Latvenergo” 
Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, atbilstoši 30.04.2013. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 11.1.punktam, jāievēro sekojoši AS „Latvenergo” nosacījumi: 

− visā pašvaldības teritorijā, neatkarīgi no izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās 
apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes būvju) izvietošana; 

− jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes 
tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto 
minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta 
izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai. 
 

AS „Sadales tīkls” 
1. Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu 2014.- 2026.gadam, plānojumā uzrādīt esošās 

AS „Sadales tīkls” (turpmāk tekstā ST) 20kV elektrolīnijas un 20/0,4kV transformatoru 
apakšstacijas. Datus par esošiem un plānotiem ST 20kV elektrotīkliem Jūs varat saņemt ST 
Rietumu Ekspluatācijas daļā, Rīgas ielā 56, Liepājā. 

 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
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2. Energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu 
saskaņot ar ST. Veicot konkrēto zemes gabalu apbūvi, tiks plānota arī jaunu ST objektu izbūve un 
attīstība. 

3. Teritorijas plānojumā elektrolīniju aizsardzībai un cilvēku drošībai jāietver atsauce uz šādu 
informāciju: 
3.1. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 45.pantu. 
3.2. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 

attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar: 
− MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 

ciemos un lauku teritorijās" (zaudē spēku 01.02.2014.) vai to aizstājošiem; 
− MK noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 

metodika”; 
− Aizsargjoslu likuma un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
Informējam, ka Ventspils novada teritorijā atrodas divas pārvades tīkla 110kV apakšstacijas: „Ugāle” 
Ugāles pagasta, kadastra Nr.9870 013 0029 un „Pope” Popes pagastā, kadastra Nr.9856 003 0281. 
Novada teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV elektrolīnijas un notiek 330kV 
elektrolīnijas ierīkošanas būvdarbi, rekonstruējot esošās 110kV elektrolīnijas Nr.266/268 „Kurzemes 
loka” projekta posmā „Grobiņa-Ventspils”. 330kV elektrolīnija tiek ierīkota uz kopējiem balstiem 
kopā ar 110kV elektrolīniju, izņemot projekta posmu apakšstacijas „Ventspils” pieejā, un šķērso 
Ventspils novada Tārgales, Piltenes, Ziru pagastus un Piltenes pilsētas teritoriju. 
Turpinās „Kurzemes loka” projekta posma „Ventspils-Dundaga-Tume-Rīga” plānošanas darbi. 
Ventspils novada teritorijā šī posma ietvaros paredzēts rekonstruēt 110kV elektrolīniju Nr.260, kas 
šķērso novada Ances un Popes pagastu, pastiprinot to ar 330kV līniju. Ar informāciju par „Kurzemes 
loka” projektu var iepazīties internetā AS „Latvijas elektriskie tīkli” mājaslapā: 
http://www.let.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/LET/LET 
/latvijas_elektriskie_tikli/Kurzemes_loks/projekts. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu 
ar 04.01.2013. MK rīkojumu Nr.7 „Kurzemes loka” projekta 1.posmam „Grobiņa-Ventspils-Dundaga” 
noteikts nacionālo interešu objekta statuss. 
1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot „Aizsargjoslu likuma”(1997.g.) 16., 35. un 45.panta; MK 

noteikumu Nr.1069 (28.12.2004.), Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekārtu būvniecības noteikumu 
prasības, un iekļaut plānojumā informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai. 

2. Plānojot ielu/ceļu šķērsojumus ar 110kV un 330kV elektrolīnijām novērtēt nepieciešamību veikt 
elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos attālumus saskaņā ar 

2. Tika ņemts vērā. 
 
 
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos iekļautas 16.10.2012. MK 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 26.punktā 
noteiktās prasības. 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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Latvijas energostandartu „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kV” (LEK 
135), (energostandarta adrese internetā: http://www.latvenergo.lv 
/files/text/energostandarti/LEK_135.pdf). 

3. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā ēkas, būves un paralēli novietotus 
ceļus/ielas paredzēt ārpus līnijas aizsargjoslas. Ēku būvniecība elektrolīnijas aizsargjoslā nav 
atļauta.  

4. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu/ceļu sarkano līniju teritorijās. 
Minimālais horizontālais attālums no 330kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un 
balstu atsaitēm, šķērsojumā ar ielu/ceļu, līdz brauktuves malai vai ceļa uzbēruma pēdai pilsētu 
un ciemu teritorijā - 10 metri, ārpus pilsētu un ciemu teritorijām - elektrolīnijas balsta augstums; 
no 110kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu atsaitēm, attiecīgi, - 5 metri un 
balsta augstums. 

5. Ievērot 2013.gada 18.aprīlī Saeimā pieņemtos grozījumus Aizsargjoslu likuma 16.pantā attiecībā 
uz 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslu palielināšanu un platuma noteikšanas izmaiņām 
pilsētu, ciemu un lauku teritoriju meža zemēs. 

6. Vēja elektrostaciju novietojumu izvēlēties tādu, lai to un elektrolīniju aizsargjoslas nepārklātos. 
7. Plānojuma Paskaidrojumā iekļaut šādu informāciju: „Tiek plānots un realizēts nacionālas nozīmes 

infrastruktūras - elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 110kV elektrolīniju 
rekonstrukcijas projekta posms Ventspils novadā, pastiprinot tās ar 330kV līniju, šķērsojot 
Tārgales, Piltenes, Ziru pagastus un Piltenes pilsētas teritoriju, kā arī Ances un Popes pagastus”. 

 
Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādu informāciju: 
1. Būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas un citus mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 

metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem, izstrādāt un saskaņot ar AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” darbu izpildes projektu. 

2. Detālplānojumu, lokālplānojumu, ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā ari plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas 
ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar 
elektrolīnijas aizsargjoslu, jāsaņem nosacījumi vai tehniskie noteikumi AS „Latvijas elektriskie 
tīkli”. 

 
Plānojuma grafiskajā daļā attēlot: 
1. Esošās 110kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. 
2. „Kurzemes loka” projekta posmu rekonstruējamās elektrolīnijas Nr.266/268 un Nr.260, un to 

apzīmējumu rakstīt šādi: „330/110kV” elektrolīnija (elektrolīniju numerācija attēlota Jums 
nosūtītajā elektrolīniju shēmā), kā arī 330kV elektrolīniju apakšstacijas „Ventspils” pieejā. 

 
 
 
3. Tika ņemts vērā. 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
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3. Apakšstacijas „Ugāle” un „Pope” un to teritoriju noteikt kā tehniskās apbūves teritoriju. 
 
Informācija par pārvades tīkla elektrolīniju novietojumu Ventspils novada teritorijā elektroniski „dxf” 
formātā nosūtīta pašvaldības darbiniecei Ivetai Straumei šī gada 18.decembrī uz adresi 
Iveta.Straume@Ventspilsnd.lv. 
Pēc 110kV elektrolīniju rekonstrukcijas tiks sagatavoti to izpilduzmērījumi saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.281. 
 

 
 
 
 
 

9. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 
departaments 
(17.03.2014.  

Nr.27.4-1/1630) 
 

Atbildot uz 27.03.2014. vēstuli Nr. 1-12./IZ742 par Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādes 
nosacījumiem, a/s „Latvijas Gāze” informē, ka Ventspils novada teritorijas gāzes apgāde teorētiski 
iespējama no pārvades gāzesvada Iecava - Liepāja DN 350 mm. 
Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, lūdzam: 

1) izvērtēt nepieciešamību gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu 
atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; _vai 

2) noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. 
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 
patērētājiem Ventspils novadā, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus 
un ielas, kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu nodalījumu joslās un esošo ielu 
sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni 
projektējamo un rekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 2004.gada 
28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam. 
Izstrādāto Ventspils novada teritorijas plānojumu iesniegt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 
Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai. 
 

Tika ņemts vērā. 

10. Valsts Ugunsdzēsības 
un glābšanas 

dienests 
Kurzemes reģiona 
brigādes Ventspils 

daļa 
(20.12.2013. 

Nr.22/12.5-75) 
 

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa ir izskatījusi iesniegtos materiālus „Par Ventspils 
novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam izstrādi”, un uzskata par nepieciešamu paredzēt 
sekojošus pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās: 
1) Teritoriālplānojumā jāievēro Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu 

noteikšanas metodiku prasības; 
2) Lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēka, avāriju un 

glābšanas darbu vietā, atbilstoši LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” un citu normatīvo aktu 
prasībām, izstrādājot teritorijas plānojuma projektu jāparedz perspektīvais ugunsdzēsības depo 
izvietojums Ventspils rajonā pagastu teritorijās atbilstoši LVS 361:2005 prasībām. Ugunsdzēsības 
depo zemes gabala platībai jābūt robežās no 1,6 -2 ha; 

3) Jāparedz apdzīvotās vietās, ražošanas uzņēmumos, lauksaimniecības objektos, kā arī lauku mājās 
(individuālas saimniecībās) ārējo ugunsdzēsības ūdensapgāde saskaņā ar LBN 222-99 
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„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām. Jāparedz izveidot cilpveidīga ūdensvada sistēma 
vai nodrošināt nepieciešamo ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām no mākslīgām vai 
dabīgām ūdens ņemšanas vietām - nodrošināt brīvu piekļūšanu pie tām ugunsdzēsības auto 
tehnikai; 

4) Jāparedz nobrauktuves un piebrauktuves pie upēm, ezeriem un jūras piekrasti glābšanas darbu 
tehnikai; 

5) Saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” un citu spēkā esošu un piemērojamu normatīvo 
aktu prasībām jāparedz nepieciešamās piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un 
glābšanas darbu tehnikai, veidojot perspektīvo ielu shēmas; 

6) Jāparedz nepieciešamās ugunsdrošības atstarpes starp perspektīvām dažādas ugunsdrošības 
pakāpes un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

7) Jāparedz novada teritorijā strādājošo un paaugstinātās bīstamības zonās (dzelzceļš, plūdu zonas) 
dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem, saskaņā 
ar Civilās aizsardzības likumu; 

8) Veicot ģenerālā plāna izstrādi un teritorijas apbūves attīstību, jāņem vērā riska analīzes 
secinājumi un iespējamie ierobežojumi, kuri saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā 
appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem. 
 

 
 
 
 

4. Tika ņemts vērā. 
 

5. Tika ņemts vērā. 
 
 

6. Tika ņemts vērā 
 

7. Tika ņemts vērā 
 
 

8. Tika ņemts vērā. 
 

11. Kurzemes 
plānošanas reģions 

(10.04.2014. 
Nr.6-1/20/14) 

Informējam, ka Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa 01.04.2014. ir saņēmusi Ventspils 
novada pašvaldības 27.03.2014. vēstuli Nr.1.12./IZ743 par Ventspils novada teritorijas plānojuma 
2014.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu un nosacījumu sniegšanu plānojuma izstrādei. 
 
Saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 12.pantā noteikto pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, ievērojot 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, 
attiecīgā plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un nacionālā un reģionālā līmeņa 
tematiskajos plānojumos noteikto. Tā kā Kurzemes plānošanas reģionam nav spēkā esošas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un tematiskie plānojumi, izstrādājot Ventspils novada teritorijas 
plānojumu, ieteicam ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2006.-
2026.gadam, kurā iekļautas vadlīnijas apdzīvojuma, urbāno teritoriju, lauku areālu un infrastruktūras 
plānošanai, kā arī reģiona telpiskās attīstības perspektīva. Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais 
(teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam ir pieejams mājas lapā www.kurzemesregions.lv zem 
darbības jomas „Teritorijas attīstības plānošana”. 
 
Informējam, ka šobrīd ir uzsākts darbs pie Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2030.gadam izstrādes. Par 

 
 
 
 
Tika ņemts vērā.  
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aktualitātēm abu plānošanas dokumentu izstrādē var sekot līdzi reģiona mājaslapā 
www.kurzemesregions.lv zem darbības jomas „Teritorijas attīstības plānošana”. 
Kontaktpersona, ar kuru nepieciešamības gadījumā varat sazināties - Kurzemes plānošanas reģiona 
Plānošanas nodaļas plānotāja Sanita Astiča, tālr.63321324, e-pasts: 
sanita.astica@kurzemesregions.lv. 
 

12. VSIA „Zemkopības 
ministrijas 

nekustamie īpašumi” 
Kurzemes reģiona 

meliorācijas nodaļa 
(17.04.2014. 

Nr.K/84) 
 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa ir 
saņēmusi vēstuli par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
izstrādei. 
Informējam, ka Ventspils novadā pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem 36 935 ha 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju ir meliorēti. Novadā ir 236 km regulētu valsts nozīmes 
ūdensnoteku. 
Saskaņā ar LR 2010.gada 14.janvāra likumu „Meliorācijas likums” valsts meliorācijas sistēmu un valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”. 
 
Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam: 

1) Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, pašvaldības 
meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši LR 
2010.gada 14.janvāra likuma „Meliorācijas likums” prasībām. 

2) Ventspils novadā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši 
LR MK 2010.gada 03.augusta noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi” prasībām. 

3) Paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt 
atbilstoši LR MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvniecības kārtība” prasībām. 

4) Paredzēt aizsargjoslas ap valsts, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas 
būvēm un ierīcēm atbilstoši LR 1997.gada 5.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. 

5) Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā norādīt: 
a) par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu regulēto valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas 

ūdensnoteku posmos atbilstoši LR MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.306 „Noteikumi par 
ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasībām; 

b) būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, kā arī derīgo izrakteņu ieguvei un 
meža ieaudzēšanai meliorētajā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un 
ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, nepieciešami VSIA 

Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tika ņemts vērā 
 
 

2. Tika ņemts vērā 
 

 
3. Tika ņemts vērā 

 
 

4. Tika ņemts vērā 
 

5. Tika ņemts vērā 
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„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi. 
6) Topogrāfiskā plāna izstrādei minētajai teritorijai nepieciešamos drenu sistēmu nosprauduma 

plānus un valsts nozīmes ūdensnoteku izvietojumu var saņemt VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Ventspils sektorā Saules ielā 
31, Ventspilī vai pieprasot pa e-pastu kurzeme@zmni.lv 

7) Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama www.melioracija.lv. 
8) Kontaktpersona: Ventspils sektora vadītāja Jolanta Jakupāne. 

 

 
6. Tika ņemts vērā 

 
 
 

7. Tika ņemts vērā 
8. Tika ņemts vērā 

 
13. Valsts meža dienests  

Ziemeļkurzemes 
virsmežniecība 

(02.01.2013. 
Nr.VM9.7-7/3) 

 

Saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 53.punkta prasībām un 28.11.2013. vēstuli Nr.1.12./IZ2491 
(virsmežniecībā saņemta 05.12.2013.), sniedzam nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma 
izstrādei. 
1) Atgādinām, ka saskaņā ar Meža likuma (spēkā no 17.03.2000.) 3.panta (1) 1); 2); 3) punkta 

nosacījumiem un MK noteikumu Nr.88 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra 
informācijas aprites noteikumi” (spēkā no 06.03.2013.) 1.pielikumu, meža zeme ir zeme, uz kuras 
ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, 
purvi un lauces. 

2) Ņemot vērā to, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts ilgtermiņam, kā arī pieredzi, ka nepilnīga 
teritorijas plānojuma dēļ vietējie iedzīvotāji nevar realizēt savas ieceres, aicinām meža teritorijā, 
respektējot dabas aizsardzības prasības kā prioritāti, pie sekundārās un palīgizmantošanas 
paredzēt atļautās izmantošanas, kas nav tieši saistītas ar mežsaimniecību, piemēram, dīķu, zivju 
dīķu ierīkošanu, viensētu būvniecību utt. 

3) Līdz ar to, atbilstoši atļautajai izmantošanai, lūdzam arī meža teritorijās norādīt pieļaujamos 
apbūves rādītājus. 

4) Teritorijās, kurās teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana primāri noteikta apbūvei, aicinām 
jaunveidojamo zemes vienību platības meža zemē noteikt ne mazākas par 0.5 ha. 

5) Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības norādīt 
teritorijas plānojuma zonējumā (teritorijas plānotajā - atļautajā izmantošanā), jo pretējā 
gadījumā tās saskaņā ar MK noteikumiem Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un 
plantāciju mežu noteikumi” (spēkā no 09.05.2012.) nevarēs atzīt par meža zemēm. 

6) Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā lūdzam iekļaut informāciju: 
- Par  kultūras pieminekļu atrašanās vietām un to aizsargjoslām (kadastra Nr.; ar atrašanās 

vietu koordinātes, aizsargjoslu platumiem); 
- Par upju un ūdenstilpju aizsargjoslām (ar upju nosaukumiem, upju garumiem un 

koordinātēm, aizsargjoslu platumiem); 
- Par Baltijas jūras aizsargjoslām (Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla, Baltijas jūras 

 
 

 
 

1. Tika ņemts vērā 
 
 
 
 

2. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  

3. Tika ņemts vērā. 
 

4. Tika ņemts vērā. 
 

5. Teritorijas plānojumā 
apmežošana atļauta 
lauksamniecības zemēs, izņemot 
noteiktos kritērijus. 

6. Tika ņemts vērā. 
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ierobežotas saimnieciskas darbības josla); 
7) Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos norādītos burtu 

saīsinājumus atsevišķu teritoriju apzīmēšanai, labākas izšķirtspējas dēļ, būtu nepieciešams 
norādīt ari teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas plānā kopā ar konkrētā 
zonējuma krāsojumu. 

8) Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā ar atšķirīgu krāsojumu un uzrakstiem vai 
saīsinājumiem, kas atšifrēti Apbūves noteikumos, nepieciešams norādīt dabīgās ūdensteces, to 
regulētos posmus, mākslīgos ūdensobjektus, to aizsargjoslas, lai skaidri varētu izvērtēt šo objektu 
sākuma, beigu punktus un plānā noteikt to aizsargjoslas. Lūdzam plānā uzrādīt mežsaimniecības 
autoceļus. Šī informācija, kas likumīgu spēku iegūst ar teritorijas plānojuma apstiprināšanu, 
nepieciešana meža zemju teritorijas apsaimniekošanas noteikšanai un pārraudzībai 
(kontaktpersona par šiem jautājumiem virsmežniecībā - inženiere meža un vides aizsardzības 
jautājumos Daina Grantiņa, tel. 63274041, mob.26603003).  
Informācija par plānojamā teritorijā no jauna izveidotiem mikroliegumiem katrā konkrētajā 
gadījumā nosūtīta pašvaldībai. 
 

Par detālplānojumiem: 
9) Ņemot vērā to, ka, izņemot valsts mežus, pārējo mežu teritorijās nav veikta detalizēta bioloģiskā 

izpēte, apbūves noteikumu prasībās detālplānojumu izstrādei lūdzam iekļaut sekojošus 
papildpunktus: 
a) teritorijās, kurās paredzēta apbūve, veikt teritorijā sastopamo biotopu izvērtējumu un 

izveidot biotopu karti; 
b) atbilstoši izveidotajai biotopu kartei detālplānojuma kartogrāfiskajā materiālā uzrādīt 

būvniecībai pieļaujamās teritorijas. 
 
 
 
 
 
 
 
10) Teritorijas plānojumā iekļaujams to gadījumu uzskaitījums, kad teritorijai obligāti izstrādājams 

detālplānojums. 
 

11) Papildus nosacījumu 9.punktā norādītajam, aicinām detālplānojuma izstrādi noteikt kā obligātu 
meža teritorijām, ja plānots ierīkot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas (karjerus), jo šie objekti 

 
7. Tika ņemts vērā 

 
 
 

8. Tika ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Iekļauts punkts Ja zemes vienībā 
saskaņā ar Dabas datu 
pārvaldības sistēmā „Ozols” 
iekļauto informāciju konstatētas 
īpaši aizsargājamas sugas vai 
biotopi, pirms būvniecības 
saņemams sugu un biotopu 
aizsardzības jomā sertificēta 
eksperta atzinums un būvniecība 
īstenojama ārpus īpaši 
aizsargājamo sugu atradnēm vai 
biotopiem. 

2. Gadījumu uzskaitījums iekļauts 
citos normatīvajos aktos. 

3. Netika ņemts vērā.  
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vistiešākajā veidā skar vides, dabas un sabiedrības intereses. 
 
Par koku ciršanu un meža atmežošanu 
12) Paredzot atmežošanu, piemērojami 2012.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.889 

„Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzības 
kārtību”. Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā vēlams norādīt, ka atmežošana ir 
pieļaujama saskaņā ar vietējās pašvaldības izdotu administratīvo aktu, kas piešķir tiesības veikt 
būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi.  
Valsts meža dienests vēlas atgādināt, ka īpašumam, kurā ierosināta atmežošana, nepieciešama 
spēkā esoša meža inventarizācija, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža 
inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti. MK noteikumu Nr.889, 14.punkts 
nosaka, ka virsmežniecība 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas aprēķina 
atmežošanas kompensācijas apmēru vai šajos noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem 
lēmumu kompensāciju neaprēķināt. 17.1. un 17.2.punkts nosaka, ka kompensāciju persona 
samaksā pirms kompetentā institūcija izdevusi administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības 
veikt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi un pirms saņemts 
koku ciršanas apliecinājums cirtei vai pirms atļauto darbību uzsākšanas. 

 
13)  Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā ietvert informāciju par to, ka meža atmežošana būs 

nepieciešama arī infrastruktūras objektu ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai. 
 
Piezīmes: 

- Papildinformācija teritorijas plānojuma izstrādei pieejama Ziemeļkurzemes virsmežniecībā. 
- Pēc teritorijas plānojuma izstrādes galīgās redakcijas apstiprināšanas pašvaldībā, lūdzam 

iesniegt virsmežniecībā to dokumentāciju *pdf formātā, grafisko daļu - digitālos datus *shp 
formātā un pdf formātā. 
 

 

4. Tika ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Netika ņemts vērā. 

 

6. Tika ņemts vērā. 

 

14. AS „Latvijas valsts 
meži” 

Ziemeļkurzemes 
mežsaimniecība 

(17.01.2014.) 
 

Sakarā ar 28.11.2013. vēstulē (Nr.1.12/2497) izteikto lūgumu sniegt nosacījumus Ventspils novada 
teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība ir sagatavojusi 
un lūdz iestrādāt Ventspils novada teritorijas plānojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. pielikumu 
„Nosacījumi”). 
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas. 
Lai LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība izsniegtu Ventspils novada teritorijas plānojumam grafiskos 
datus nepieciešams noslēgt Sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu (sk. pielikumu „Sadarbības 
līgums”).  

Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 

183



Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

Izstrādājot novada teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Sarmīte 
Upnere, e-pasta adrese: s.upnere@lvm.lv, 26666729). 
Pielikumā: 

1) Nosacījumi uz 24 lpp.; 
2) Sadarbības līguma paraugs uz 2 lpp. 

 
NOSACĪJUMI 
1. Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir 135023.4 ha valsts meža zemes Ventspils novadā, ko apsaimnieko 
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Grīņu, Rindas, Raķupes, Ventas, Mētru un Usmas meža iecirkņi.   
2. Prasības teritoriju iekļaušanai funkcionālajās zonējumā atbilstoši teritorijas izmantošanas 

veidam: 
2.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana - teritorijas galvenais izmantošanas veids ir, 

teritorijas izmantošana meža apsaimniekošanai un izmantošanai, ietverot meža 
infrastruktūras ierīkošanu un izbūvi, mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža apsaimniekošanas 
un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai, un var ietvert arī savvaļas dzīvnieku dārzu 
ierīkošanu, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku, ziemassvētku eglīšu un citu meža 
produktu audzēšanu un ciršanu.  

2.1.1. Platības sadalījums pa kadastra vienību apzīmējumiem: 
/tabula/ 

2.1.2. Ventspils novadā atrodas šādi esošie un plānotie komersanta (LVM) uzņēmuma auto 
ceļi: 

Esošie ceļi: 
/tabula/ 
Plānotie ceļi: 
/tabula/ 

2.1.3. Prasības rekreācijas objektiem. Teritorijas plānojumā attēlot LVM valdījumā esošajās 
zemēs ierīkotos rekreācijas objektus: 

- Dabas taka: Vasenieku purva taka. 
- Atpūtas vieta: Ugāles parks, Akmeņkalnu Velnapēda; Jūrkalnes stāvkrasts; Grūžu velna 

beņķis. 
 

2.1.4. Paredzēt sekojošus papildizmantošanas veidus: 
- Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana; 
- Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tika ņemts vērā. 
 

2. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 
 

4. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
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- Inženiertehniskā apgādes tīkli un objekti; 
- Atpūtas vietas; 
- Zivju dīķu ierīkošana; 
- Vēja ģeneratoru izvietošana. 

 
2.2. Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, ir galvenokārt 

lauksaimnieciskai darbībai izmantojamās teritorijas, kas ietver augkopību, dārzeņkopību, 
dārzkopību, lopkopību, lauksaimniecībai alternatīvos saimniekošanas veidus (dīķsaimniecība, 
zivsaimniecība, zvejniecība, sēņu audzēšana u.c.), kā arī specializēto lopkopības kompleksu, 
dārzniecību un siltumnīcu kompleksu u.c. nedzīvojamo ēku un būvju būvniecībai 
lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai. 

2.2.1. Paredzēt sekojošus papildizmantošanas veidus: 
- Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana. Ventspils novadā atrodas šādas LVM 

Ziemeļkurzemes mežsaimniecības apmežošanai paredzētās teritorijas: 
/tabula/ 

- Derīgo izrakteņu ieguve; 
- Meža infrastruktūras ierīkošana un izbūve; 
- Atpūtas vietas; 
- Vēja ģeneratoru izvietošana; 
- Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

 
2.3. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana – kur teritorijas galvenais izmantošanas 

veids ir, zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu vieglās rūpniecības, smagās 
rūpniecības, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu darbības nodrošināšanai un 
nepieciešamās apbūves izvietošanai, derīgo izrakteņu ieguvei, ieguves rūpniecības 
uzņēmumu darbības nodrošināšanai un nepieciešamās apbūves izvietošanai, ietverot 
karjeru ierīkošanu un renovāciju, ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecību un 
teritoriju vai to daļu izmantošanu atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei, ietverot 
deponēšanas laukumu ierīkošanu, atkritumu apglabāšanas poligonu izveidi un 
apsaimniekošanu, Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

2.3.1. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas- 
Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos  izmantošanas veidus: 

- Derīgo izrakteņu ieguve (tai skaitā sapropeļa, saldūdens kaļķiežu); 
- Zivju dīķi; 
- Būves (pievedceļi u.c.), inženiertehniskās apgādes tīkli, kas nepieciešami derīgo izrakteņu 

ieguvei; 

pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
 
 
 

5. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
 
 
 
 

7. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
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- Citi izmantošanas veidi, pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 
Papildus izmantošanas veids – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas jānosaka zemes vienībām, kas 
LVĢMC datu bāzē reģistrētas kā būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu 
atradnes, kā arī visām būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēm, kur normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N, P kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas 
izmantošanas noteikumiem, tai skaitā: 
/tabula/ 

- LVM pārvaldīšanā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, 
ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to 
pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem. 

- Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju 
apmežošanai vai ūdens krātuves izveidei. 

 
2.4. Ūdeņu teritorijas - paredzēt sekojošus atļautos/ papildu izmantošanas veidus: 
2.4.1. derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 
2.4.2. ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek 

akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi. 
 
 

2.5. Purvu teritorijās (ja tāda funkcionālā zona tiek izdalīta) atļautie izmantošanas veidi:  
2.5.1. lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
2.5.2. mežsaimnieciskā izmantošana; 
2.5.3. derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve. 

 
3. Vides un Dabas aizsardzības prasības  
Izstrādājot  novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi,  a/s „Latvijas valsts 
meži” valdījumā esošajās zemēs  lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža 
dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības un nenoteikt papildus 
saimnieciskās darbības ierobežojumus, vietējas nozīmes aizsargājamu ainavu teritorijas, ainaviskus 
ceļus.  
 
4. Citas prasības 
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai 
ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”. 
Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā (shp., vai 
dgn.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
 

9. Atļautās izmantošanas nosaka 
16.10.2012. MK noteikumi 
Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  
 

10. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 

11. Tika ņemts vērā. 
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15. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

(09.01.2014. 
Nr.4.8/6/2014-N-E) 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi vēstuli, kurā lūgts sniegt nosacījumus 
Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 
16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 53.punktu un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju 
Ventspils novada teritorijas plānojumam. 
Ventspils novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk - 
ĪADT): 
1) Moricsalas dabas rezervāts (robežas noteiktas Moricsalas dabas rezervāta likuma 1. un 2. 

pielikumā). 
2) Dabas liegumi „Ances purvi un meži”, „Druviņu tīrelis”, „Klāņu purvs”, „Krojas meži”, „Nagļu un 

Ansiņu purvs”, „Ovīši”, „Pelcīšu purvs”, „Piešdanga”, „Platenes purvs”, „Pluču tīrelis”, „Popes zāļu 
purvs”, „Puzes smilšu krupja atradne”, „Raķupes ieleja”, „Sārnates purvs”, „StikIu purvi”, 
„Tīšezers”, „Užava” un „Viskūžu sala” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. 
noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.148, 1.160 līdz 1.170, 1.250 līdz 1.253, 
1.255 un 1.256 apakšpunktos, kā arī 183., 201. līdz 211., 292. līdz 295., 297. un 298. pielikumā); 

3) Dabas parki „Abavas senleja” un „Užavas lejtece” (robežas noteiktas Ministru kabineta 
09.03.1999. noteikumu Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” 1.10 un 1.42. apakšpunktos, kā arī 
11. un 44.pielikumā); 

4) Dabas pieminekļi: 
− aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Ķīvmeža akmens”, „Grižu 

Velna beņķis” un „Vecumu dižakmens” (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. 
noteikumu Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem 
dabas pieminekļiem” 202. līdz 204. punktā, kā arī 202. līdz 204. pielikumā); 

− aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Lagzdenes parks”, „Leču parks”, Tārgales parks” un 
„Zlēku parks” (robežas noteiktas Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumu Nr.131 
„Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 86. līdz 89. punktā un 86. 
līdz 89. pielikumā); 

− aizsargājamās alejas „Popes muižas alejas” un „Zūru muižas aleja” (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 
1.50 un 1.51. apakšpunktā un 50. un 51. Pielikumā; 

− aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem 
vainagu projekcijas platībā, kā ari 10 metru platā joslā no tā; 

− dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

 
 
 
 
 

1. Tika ņemts vērā; 
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dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - 
laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu josla 
ap tiem. 
 

Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem), piemēram, 
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols www.daba.gov.lv, un 
dižakmeņiem nav pilnīga un nav aktualizēta, kā arī par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas 
sasniedzis Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus un jebkurš 
akmens, kas atbilst šo noteikumu 38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekļaut 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu 
inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc iespējas 
izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 8.nodaļā 
noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai. 
 
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu sekojošas teritorijas 
iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natūra 2000) sarakstā: Moricsalas dabas 
rezervāts, dabas liegumi „Ances purvi un meži”, „Druviņu tīrelis”, „Klāņu purvs”, „Krojas meži”, 
„Nagļu un Ansiņu purvs”, „Ovīši”, „Pelcīšu purvs”, „Piešdanga”, „Platenes purvs”, „Pluču tīrelis”, 
„Popes zāļu purvs”, „Raķupes ieleja”, „Sārnates purvs”, „Stiklu purvi”, „Tīšezers”, „Užava” un „Viskūžu 
sala”, dabas parki „Abavas senleja” un „Užavas lejtece”. 
 
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu Ventspils novada teritorijā uz doto 
brīdi izveidoti 95 mikroliegumi īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. 
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, 
jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 
saskaņā ar likuma 18.panta ceturto daļu teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē var izmantot 
informāciju no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem (plānam ir ieteikuma 
raksturs). Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā ari mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu” 53.punktu izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu ievēro mikroliegumu 
izvietojumu un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 
 
 Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 
(1) Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, 
mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tajā skaitā: 

 
 
 
 

2. Tika ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tika ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 

4. Tika ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tika ņemts vērā; 
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− likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
− Moricsalas dabas rezervāta likums; 
− MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”; 
− MK 29.03.2005. noteikumi Nr.213 „Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”; 
− MK 02.10.2001. noteikumi Nr.213 „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
− MK 12.05.2009. noteikumi Nr.427 „Dabas lieguma „Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”; 
− MK 25.01.2011. noteikumi Nr.81 „Dabas lieguma „Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”; 
− MK 15.01.2008. noteikumi Nr.23 „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”; 
− MK 03.03.2008. noteikumi Nr.133 „Dabas parka „Abavas senleja” individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”; 
− likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 
− Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie MK noteikumi; 
− Sugu un biotopu aizsardzības likums, MK 18.12.2012. noteikumi Nr.940 „Noteikumi par 

mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā ari 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

− citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides 
aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, 
piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. 

(2) Sekojošām teritorijām izstrādāti dabas aizsardzības plāni Moricsalas dabas rezervāts (2009.-
2024.), dabas liegumiem „Ances purvi un meži” (2007.-2016.), „Klāņu purvs" (2006.- 2016.), „Puzes 
smilšu krupja atradne” (2008.-2023.), „Raķupes ieleja” (2007.-2017.), „Stiklu purvi” (2006.-2018.), 
„Užava” (2004.-2014.), „Viskūžu sala” (2005.-2015.), dabas parkam „Užavas lejtece” (2007.-2016.). 
Dabas aizsardzības plānos ietvertas rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Ar dabas 
aizsardzības plānu iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas”. 
 
Iesakām teritorijas plānojumā pēc iespējas pievērst uzmanību sekojošām sadaļām:  

− izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tika ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tika ņemts vērā; 
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augu un dzīvnieku sugu atradnes, bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti, 
dabisko mežu biotopi, teritorijas - pļavas, ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un 
barības ieguvei izmanto migrējošie putni, to izvietojums, Baltijas jūras piekrastē esošos īpaši 
aizsargājamos biotopus); 

− izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, 
skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski 
nozīmīgākās teritorijas; 

− izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un 
turpmākās attīstības virzienus, kā arī norādīt laivu pievešanas ceļus Baltijas jūras piekrastē; 

− iekļaut nosacījumu par derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un rekultivācijas projekta vai 
plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai; 

− attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos; 
− attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 03.06.2008. noteikumu Nr.406 

„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī ievērot 
Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas 
plānošanā, kā arī aizsargjoslas platumu ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju 
noteikt ne mazāku kā visas applūstošās teritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
7.pantam. 
 

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildu kartogrāfiska informācija par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem Ventspils novadā, lūdzam izmantot Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols www.daba.gov.lv sadaļā Dati, 
apakšsadaļā Dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols. Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija, 
lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta Datu pārvaldības sistēmas 
nodaļas vadītāju Jāni Kotānu, tālr. 29191498, e-pasts: janis.kotans@daba. gov.lv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 
 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
(04.04.2014.  
Nr.4-6/711) 

 

Par hidroloģiskās informācijas sniegšanu novada teritorijas plānojuma izstrādei 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVĢMC) informē, ka Ventspils novada 
teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām var piedāvāt hidroloģisko informāciju sekojošajās upēs un 
ezeros: 

− Venta (pēc Vendzavas un Ventspils novērojumu staciju datiem); 
− Abava (pēc Rendas novērojumu stacijas datiem); 
− Užava (pēc Tērandes novērojumu stacijas datiem); 
− Irbe (pēc Vičaku novērojumu stacijas datiem); 
− Usmas ezers (pēc Usmas novērojumu stacijas datiem). 

1. Tika ņemts vērā. 
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Visiem iepriekš minētajiem ūdensobjektiem ir iespējams noteikt applūšanas riska teritorijas pie 
ūdens līmeņa ar 10% varbūtību, veicot teorētiskos aprēķinus, kas balstīti uz LVĢMC novērojumu 
staciju datu rindām līdz 2012.gadam. 
Pielikumā: novērojumu staciju izvietojuma karte uz 1 lapas. 
 

Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
(07.04.2014.  
Nr.4-6/723) 

 

Atbildot uz 27.03.2014. vēstuli Nr.1.12./IZ741, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (turpmāk Centrs) informē, ka Ventspils novada teritorijā atrodas 
valsts nozīmes hidroloģisko novērojumu stacijas Vendzava, Tērande, Vičaki, Usma, 
meteoroloģisko novērojumu stacija Vičaki un pazemes ūdeņu novērojumu stacija Ventspils 
(6 urbumi). 
Aizsargjoslas ap Centra valsts nozīmes hidroloģiskajām, meteoroloģiskajām un pazemes 
ūdeņu novērojumu stacijām nosaka Aizsargjoslu likuma 15.pants. Aizsargjoslās ap valsts 
meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem 
stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem (izņemot meža 
monitoringa punktus) fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegta jebkāda darbība bez 
saskaņošanas ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Sīkāka 
informācija par novērojumu stacijām un to aizsargjoslām ievietota pievienotajos 
pielikumos. 
Pielikumā: 

1) Tabula LVĢMC novērojumu stacijas Ventspils novadā - 1 lapa; 
2) Karte LVĢMC novērojumu staciju izvietojums Ventspils novada administratīvajā teritorijā - 1 

lapa; 
3) LVĢMC hidroloģisko novērojumu stacijas Vendzava izvietojums Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
4) LVĢMC hidroloģisko novērojumu stacijas Tērande izvietojums Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
5) LVĢMC hidroloģisko novērojumu stacijas Usma izvietojums Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
6) LVĢMC hidroloģisko un meteoroloģisko novērojumu stacijas Vičaki izvietojums Ventspils 

novada administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
7) LVĢMC pazemes ūdeņu novērojumu stacijas Ventspils izvietojums Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
8) Telpiskā informācija DWG formātā - 1 lapa. 

 
Pielikumi ierakstīti CD datu nesējā. 
 

Tika ņemts vērā. 
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17. SIA „Lattelecom” 
(16.12.2013. 
Nr.017175-1) 

 

Atbildot uz vēstuli informēju, ka izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu un veicot 
būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi: 
− Teritorijas plānojumā, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, ieplānot elektronisko sakaru tīklu 

kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves; 
− visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR 

„Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta 
(Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko 
sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

− visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA 
Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi 
tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem; 

− privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram 
citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, 
protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

− ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie 
telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai 
valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

− uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;  

− privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK noteikumi 
Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK 
noteikumi Nr.257); 

− lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības 
plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

− katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un 
teritoriju rekonstrukciju; 

− pieslēgums pie SIA Lattelecom tīkliem iespējams ar bezvadu tehnoloģiju. 
 

Novada teritorijas un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu 
aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, 

1. Tika ņemts vērā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tika ņemts vērā; 
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griezties pie SIA Lattelecom RBAD RRN Tukums-Talsi-Ventspils grupas līniju uzraudzības inspektoru 
V.Prusakovu, Ventspilī, Jūras iela 9, tālr. 63624424, e-pasts: vladimirs.prusakovs@lattelecom.lv 
 
Lai saskaņā ar MK apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 (Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
noteikumi) saņemtu no SIA Lattelecom par izstrādāto teritorijas plānojumu, materiālus Lūdzu iesniegt 
SIA Lattelecom, Dzirnavu ielā 105, Rīga, LV-1005. 
Izstrādāta plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti: 

1) teksta daļai - plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz (CD-R); 
2) grafiskai daļai - elektroniskā veida (CD-R). 

Ja tiks plānota Ventspils novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru 
pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir vienmēr gatavs piedāvāt savu 
līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā Par teritorijas attīstības plānā iekļauto 
dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom 
RBAD RRN Tukums-Talsi-Ventspils grupas līniju uzraudzības inspektoru V.Prusakovu, Ventspilī, Jūras 
iela 9 tālr.63624424 e-pasts: vladimirs.prusakovs@lattelecom.lv 
 

 
 
 

3. Tika ņemts vērā; 
 

18. SIA „BITE Latvija” 
(14.12.2013. 

Nr. LV 4000-44) 

SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu: 
1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas 

teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 
2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. 
3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās. 

 

Tika ņemts vērā. 
 

19. Ventspils pilsētas 
dome 

(20.01.2014. 
Nr.1-46/5088) 

Ventspils pilsētas domē (turpmāk-Dome) 06.12.2013. ir saņemta Ventspils novada pašvaldības 
28.11.2013. vēstule Nr.1.12./IZ2511 „Par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.g. izstrādei”, ar kuru Dome tiek informēta par Ventspils novada Teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.g. (turpmāk-Plānojums) izstrādes uzsākšanu, lūdzot izsniegt nosacījumus 
Plānojuma izstrādei. 
Iepazīstoties ar Ventspils novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.7§) 
apstiprināto Darba uzdevumu Plānojuma izstrādei un, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentos paredzētām plānotajām darbībām un noteiktiem attīstības 
virzieniem, Dome sniedz un lūdz ņemt vērā sekojošus nosacījumus Plānojuma izstrādei: 
 
1. Plānojums izstrādājams, ņemot vērā zemāk minētos Ventspils pilsētas attīstības dokumentus, 

kuros norādītie Ventspils pilsētas galvenie attīstības virzieni skar arī Ventspils novada teritoriju: 
1.1. Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006.-2018.) - apstiprināts ar Ventspils pilsētas 

domes 2012.gada 27.jūlija lēmumu Nr.110; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
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1.2. Publiskai apspriešanai nodoto Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 
gadam; 

1.3. Publiskai apspriešanai nodoto Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam. 
Informācijai: Ar dokumentu materiāliem var iepazīties Ventspils interneta portālā www. Ventspils.lv. 
sadaļās: 

− http://www. ventspils.Iv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/teritorialplanoiums un 
buvnieciba/ventspilsjpilsetasteritorijas plānojums 2006 2018 ar grozījumiem/ - Ventspils 
pilsētas teritorijas plānojums (2006. - 2018.); 

− http://www. ventspils. Iv/lat/ventspils parvalde/publiskas_apspriesanas/?doc=13975 — 
Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Ventspils pilsētas 
attīstības programma 2014.-2020.gadam. 

 
2. Plānojums izstrādājams, ņemot vērā zemāk minētos Ventspils lidostas attīstību reglamentējušos 

dokumentus t. sk. ievērtējot Ventspils lidostas darbības iespējamo ietekmi uz Ventspils pilsētas 
teritorijai pieguļošo Ventspils novada teritoriju: 
2.1. izstrādāto Ventspils lidostas attīstības ģenerālplānu, kurš paredz paplašināt lidostas 

infrastruktūru un pagarināt lidostas skrejceļu līdz 1799 m; 
2.2. Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumus Nr.536 „Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Ventspils lidosta” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu”, kuros noteikts Ventspils lidostas attīstībai nepieciešamās 
teritorijas (plāns), lidlauka teritorijas robežu apraksts un robežpunktu koordinātu saraksts, 
kas ir saistošs Ventspils novadam, t.sk. Vārves pagastam; 

2.3. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) Grafiskās daļas kartēs (20.1.; 20.2; 
20.3) norādīto lidlauka lidojumu šķēršļu ierobežojošo virsmu zonējumu un ierobežojumus, 
kuri skar arī Ventspils novada teritorijas daļu; 

2.4. Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.3.1.4.0/11/EPAI/003 „Ventspils lidostas 
attīstības projekts” ietvaros izstrādāto būvprojektu „Ventspils lidostas skrejceļa 
pagarināšana un ar to saistītās infrastruktūras izbūve”, kas paredz arī mainīt trasējumu 
Ventspils novada pašvaldības vietējās nozīmes autoceļa „Ceļš Nr.12 „Sprīdīši – Spicīte””, kas 
savieno valsts vietējās nozīmes autoceļu V1308 „Ventspils – Avotiņi” ar valsts reģionālo 
autoceļu P108 „Ventspils - Kuldīga – Saldus”. Atbilstoši SIA „Ventspils lidosta” sniegtajai 
informācijai, būvprojekta realizāciju tiek plānots uzsākt šajā gadā. Pašlaik tiek gatavota 
iepirkuma dokumentācija būvdarbu veikšanai. 

Piezīme: Ar izstrādāto Ventspils lidostas attīstības ģenerālplānu un būvprojekta dokumentāciju var 
iepazīties SIA „Ventspils lidosta” (adrese: Ganību ielā 103, Ventspilī, kontaktpersona: Ventspils 
lidostas valdes priekšsēdētājs J. Tovstuļaks, tālr.63624262, e- pasts: juris. tovstulaks@ventspils. lv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tika ņemts vērā. 
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3. Izstrādājot Plānojumu, izvērtēt, paredzēt sekojošu infrastruktūru un aizsargjoslas: 
3.1. Meža aizsargjoslas ap Ventspils pilsētu: 

Ventspils pilsētas dome ar savu 05.03.2012. vēstuli Nr.1-46/616-1 „Par meža aizsargjoslām ap 
Ventspils pilsētu” informēja Ventspils novada pašvaldību, ka nekustamajam īpašumam „Jaunkopas”, 
Tārgales pagasts Ventspils novads ir noteikts apgrūtinājums Meža aizsargjosla ap Ventspils pilsētu, kā 
rezultātā Ventspils pilsētas dome lūdza sniegt informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem, 
kuriem šāda veida apgrūtinājums - Meža aizsargjosla ap Ventspils pilsētu ir noteikta, kā arī paust 
viedokli par šādas aizsargjoslas atspoguļošanu Vārves un Tārgales pagastu teritorijās. Ņemot vērā to, 
ka šādas meža aizsargjoslas ap Ventspils pilsētu līdz galam nav noteiktas, lūdzam Plānojumā precīzi 
no jauna noteikt, un atspoguļot iepriekš minētās aizsargjoslas; 

3.2. Plānojumā attēlot Meža kapu (Vārves pagasts) un Doku kapu (Tārgales pagasts) aizsargjoslu 
daļas, kas iekļaujas Ventspils novada teritorijā; 

3.3. ņemot vērā to, ka vēl joprojām ir aktuāls jautājums par gāzes vada perspektīvo izbūvi uz 
Ventspils pilsētu, sadarbībā ar a/s „Latvijas gāze” speciālistiem, būtu nepieciešams rezervēt 
teritoriju iespējamai gāzes vada izbūvei uz Ventspils pilsētu; 

3.4. ņemot vērā Ventspils brīvostas plānoto attīstību tiek prognozēts kravu plūsmas pieaugums, 
t.sk. pa dzelzceļu, līdz ar to Plānojumā ir nepieciešams paredzēt teritorijas dzelzceļa parka 
„Ventspils II” perspektīvai tālākai attīstībai, kā arī visas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai 
kopumā. Šo jautājumu risināšanai pieprasāmi nosacījumi un tehniskie noteikumi no VAS 
„Latvijas dzelzceļš”, kā arī detalizēti izvērtējams 2003.gadā izstrādātais dokuments 
„Ventspils dzelzceļa mezgls. Attīstības shēma (aktualizācija)”; 
Piezīme: Ar dokumentu var iepazīties Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļā (adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī, 1. kab.; tālr.: 63601162; e-pasts: 
apn@ventspils. lv) vai pieprasīt to VAS „Latvijas dzelzceļš” (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā; tālr. 
1181; e-pasts: info@ldz.lv). 

3.5. ņemot vērā Ventspils brīvostas attīstības tendences tiek prognozēts arī kravu plūsmas 
pieaugums no/uz Ventspils pilsētu pa autoceļiem, galvenokārt virzienā Ventspils - Rīga, kas ir 
Eiropas starptautiskā automaģistrāle E-22 (Valsts nozīmes galvenais autoceļš A10 (Rīga - 
Ventspils)), līdz ar ko tiek izvirzītas īpašas prasības satiksmes plānošanā un organizēšanā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un LR „Satiksmes 
ministriju” Plānojumā paredzēt autoceļa E22 (A10) paplašināšanas iespējas nākotnē, kā arī 
rezervēt teritorijas divlīmeņu transporta mezgla būvniecībai pie Ventspils pilsētas 
administratīvās robežas dzelzceļa mezgla šķērsošanai (skat. Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojuma (2006.-2018.) Grafiskās daļas karti Nr.2 „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” un karti Nr.4 „Ielu klasifikācija”); 

3.6. izvērtējot un plānojot Baltijas jūras krasta erozijas procesu skartās teritorijas, paredzot jaunu 

3. Daļēji ņemts vērā. 
 
3.1. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām  
ja aizsargjosla ietilpst blakus esošās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
aizsargjoslu nosaka saskaņā ar līgumu, 
ko noslēdz attiecīgo pašvaldību domes. 
Aizsargjosla attēlojama pēc līguma 
noslēgšanas. 
 
3.2. Tika ņemts vērā. 
 
3.3. Perspektīvā gāzesvada trasei 
rezervējamā teritorija nosakāma 
atsevišķā dokumentā. 
3.4. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Daļēji ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Tika ņemts vērā. 
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objektu izvietošanu (būvniecību) šajā ekoloģiski jūtīgajā zonā, ņemt vērā Ventspils pilsētas 
teritorijas plānojumā (2006.-2018.) paredzēto iespējamo Ziemeļu ostas attīstību, kas varētu 
ietekmēt krasta erozijas procesus uz ziemeļiem no Ventspils pilsētas administratīvās 
robežas; 

3.7. Plānojumā attēlot esošo un plānoto tehnisko infrastruktūru un to aizsargjoslas, t.sk.: 
3.7.1. esošo maģistrālo ūdensvadu, kā arī Tārgales pagastā esošo Ventspils pilsētas 

pašvaldības SIA „Ūdeka” ūdensgūtni „Ogsils”; 
3.7.2. esošās un plānotās 110 kV un 330 kV elektropārvades līnijas un to aizsargjoslas; 
3.7.3. esošo naftas un naftas produktu vadu un to aizsargjoslas; 

 
3.8. saglabāt un noteikt aizsargjoslu Ventspils novada teritorijā esošajam valsts meliorācijas 

sistēmas novadgrāvim - Bāliņgrāvis, pa kuru tiek orientēta un papildus plānota virszemes 
ūdeņu novadīšana no Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas; 

3.9. paredzēt maģistrālo grāvju izpēti, sakārtošanu un noteikt aizsargjoslu grāvju sistēmai 
Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijā no Kustēs dambja, teritorijai Robežu ielas 
austrumu pusē līdz Packules upei; 

3.10. ņemot vērā, ka Ventspils novada Tārgales pagastā atrodas PSIA „Ūdeka” īpašumā 
un lietošanā esošie nekustamie īpašumi „Ogsils ceļš” (kad. Nr. 98660150151) un 
„Maģistrālais ūdensvads” (kad.nr.98660100123), kuru teritorijā ir izvietoti maģistrālie 
ūdensvadi, „Ogsils ūdensgūtne”, kuru teritorijā atrodas ūdens ieguves urbumi (kad. Nr. 
98660150069, 98660150071, 98660150072, 98660150074, 98660150154, 98660150078, 
98660150079, 98660150080, 98660150081, 9866015082, 98660230030), „Ogsils artēziskie 
urbumi”, kur ūdens ieguve no urbumiem iespējama nākotnē (kad. Nr. 98660230031, 
98660230032, 98660230033, 98660230034, 98660230035, 98660230036, 98660230037, 
98660230038), Plānojumā nepieciešams noteikt aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumiem, 
kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, kā arī paredzēt iespējamo piebraucamo ceļu 
pie īpašumiem „Ogsils artēziskie urbumi”, zem kura perspektīvā varētu būt izvietoti 
cauruļvadi un elektroapgādes kabeļi. Papildus informējam, ka Ventspils novada teritorijā ir 
izvietoti pazemes ūdeņu monitoringa dziļurbumi (monitoringa urbumu koordinātes skat. 
1.pielikumā). Detalizētāka informācija par aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietu 
pieprasāma no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;  
Piezīme: Nepieciešamības gadījumā papildus informācija saņemama no Pašvaldības SIA 
„Ūdeka”, kontaktpersona: V.Otomers, tālr.63660297; e-pasts: viesturs.otomers@ventspils.lv. 

3.11. respektēt Ventspils novada Vārves pagasta teritorijā esošo cieto sadzīves atkritumu 
poligona „Pentuļi” attīstību, paredzot tam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktās 
aizsargjoslas; 

 
 
 
 
3.7. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
3.8. Tika ņemts vērā. 
 
 
3.9. Nav teritorijas plānojuma uzdevums. 
 
 
3.10. Daļēji ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. Tika ņemts vērā. 
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3.12. ņemt vērā un respektēt Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo un 
plānoto veloceliņu tīklu, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas pamatprincipus, kā arī 
ņemt vērā Eiro velo Nr.13 „Dzelzs priekškara maršruts” (ICT 13) maršrutu un to trasējumu 
Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā (skat. shēmu 2.pielikumā). 

 
4. Ventspils brīvostas teritorijā (Maurciemā), Ventspils novada administratīvas tiešā tuvumā, 

Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā (2006.-2018.) galvenā zemes plānotā (atļautā) 
izmantošana ir noteikta kā rūpniecības apbūves teritorijas, līdz ar to nākotnē tur iespējama tādu 
rūpniecisko objektu būvniecība, kuriem veicama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, un kas 
būtiski var apgrūtināt blakus esošo teritoriju attīstību, līdz ar to Ventspils novada Maurciema 
teritorijas attīstību plānot ņemot vērā, iepriekš minēto rūpniecības teritoriju attīstības 
iespējamību Ventspils pilsētas teritorijā. 
 

5. Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijā atrodas krasta aizsardzības artilērijas baterijas, kuras 
daļēji atrodas arī Ventspils novada teritorijā. Izstrādātā detālplānojuma „Detālplānojums 
Ventspils pilsētas teritorijai starp Baltijas jūru, pilsētas administratīvo robežu, Vasarnīcu ielu, 
zemesgabala Vasarnīcu ielā 56 robežu un Parka ielas turpinājumu” risinājumi paredz šī 
kultūrvēsturiski vērtīgā mantojuma saglabāšanu. Ņemot vērā to, ka daļa šī kultūrvēsturiski 
nozīmīgā objekta atrodas ari Ventspils novada teritorijā, Plānojumā būtu izvērtējama šī 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības iespējas. 

Piezīme: Ar izstrādāto detālplānojumu „Detālplānojums Ventspils pilsētas teritorijai starp Baltijas 
jūru, pilsētas administratīvo robežu, Vasarnīcu ielu, zemesgabala Vasarnīcu ielā 56 robežu un Parka 
ielas turpinājumu” var iepazīties Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā 
(adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī, 19.kab.; tālr.: 63601171; e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv). 
Nepieciešamības gadījumā Ventspils pilsētas domes speciālisti, savas kompetences ietvaros, ir gatavi 
sadarboties, lai rastu kopīgus risinājumus šī kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanai un attīstībai. 
 
6. Pēc Ganību ielas rekonstrukcijas (tiks veikta šajā gadā) līdz Ventspils pilsētas administratīvajai 

robežai, atsevišķiem īpašumiem Ventspils novadā Vārves pagastā Cirpstenes ciemā būs iespēja 
pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, līdz ar to Plānojumā būtu izvērtējama iespēja šo 
mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. 

Piezīme: Ar izstrādāto būvprojektu „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma 
Ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” var iepazīties Ventspils pilsētas 
domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī, 1 kab. tālr.: 
63601171, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv). 
 

3.12. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tika ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

7.  Plānojuma ietvaros izvērtēt un dot slēdzienu (priekšlikumus) par Ventspils pilsētas 
administratīvas teritorijas iespējamo paplašināšanu, atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojumā (2006.-2018.) paredzētam priekšlikumam (skat. Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojuma (2006.-2018.) Grafiskās daļas karti Nr.15 „Iespējamās Ventspils pilsētas 
administratīvās teritorijas korekcijas”). 
 

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā lūgums griezties Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspilī 19.kab.), kontaktpersona: Kaspars Siņicins, 
tālr.63601171; e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv. 
Pielikumā:  

1) Monitoringa urbumu izvietojuma koordinātes uz 1 lp. 
2) EiroVelo 13 trasējuma shēma Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā uz 1 lp. 
3) Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. - 2018.) kopija CD formātā. 

 

7. Nav teritorijas plānojuma uzdevums. 
 
 
 
 

20. Talsu novada 
pašvaldība 

(20.12.2013. 
Nr.12-25/5213) 

Talsu novada pašvaldībā saņemta vēstule (reģistrēta 06.12.2013. ar Nr.12-25/6493), kur lūgts sniegt 
nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei un izsniegt mūsu rīcībā esošos grafiskos 
un teksta datus, kas attiecināmi uz Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādi vai norādīt kārtību, 
kādā iespējams datus saņemt. 
Ventspils novada teritorija robežojas ar diviem Talsu novada pagastiem - Ģibuļu pagastu un Valdgales 
pagastu. Pagastu teritorijām ir spēkā esoši teritorijas plānojumi, kas apstiprināti ar Talsu novada 
domes 10.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Talsu novada teritorijas plānojumiem”, 
Ģibuļu pagasta teritorijas plānojumam 31.01.2013. apstiprināti grozījumi. Ar augstāk minētajiem 
teritorijas plānojumiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājas lapā www.talsi.lv. 
Talsu novada pašvaldība neizvirza nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Talsu novada pašvaldības kontaktpersona tālākā attīstības plānošanas dokumenta izstrādē ir 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Anda Felša, tel:63237581, 26460858; e-pasts: 
anda.felsa@talsi.lv 
 

 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 

21. Alsungas novada 
dome 

(06.01.2014. 
Nr.3.8/3) 

Atbildot uz 28.11.2013. vēstuli Nr.1.12./IZ2506, norādām, izstrādājot Ventspils novada teritorijas 
plānojumu, ņemt vērā Alsungas novada domes 22.10.2009. saistošos noteikumus Nr.6/2009 „Par 
Alsungas novada teritorijas plānojuma grozījumiem”. Tā aktuālā redakcija ir publiski pieejama mājas 
lapā www.alsunga.lv, sadaļā „Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti”. 
Vienlaikus lūdzam teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā nozīmīgākās kopējo interešu teritorijas 
starp Ventspils un Alsungas novadiem, kā, piemēram, tūrisma infrastruktūras attīstība sasaistē ar 
kopīgu tūrisma maršrutu izstrādi, transporta infrastruktūras uzturēšana, sabiedriskā transporta 
kustības koordinācija un attīstība, sadarbība ražošanas teritoriju attīstībā u.c. 

Tika ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

Lūdzam sagatavotā Ventspils novada teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt Alsungas novada 
domē atzinuma sniegšanai. 
 

22. Pāvilostas novada 
pašvaldība 

(11.12.2013. 
Nr.3-9/1348) 

Atbildot uz vēstuli par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.g. izstrādes uzsākšanu, 
informējam, ka izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, plānojot novada pierobežas 
teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu piesārņojumu, kā arī cita vieda ietekmi, 
paredzēt saskaņojumu ar Pāvilostas novada pašvaldību. 
Informējam, ka Pāvilostas novada pašvaldībai ir apstiprināts Pāvilostas novada teritorijas plānojums 
2012.-2024.g., ar kuru var iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv., sadaļā saistošie 
noteikumi. 
 

Tika ņemts vērā. 

23. Kuldīgas novada 
pašvaldība 

(15.01.2014. 
Nr.02-18/150) 

Informējam, ka Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādē ir jāņem vērā kapsētas aizsargjosla 
kapiem, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Vērnesti”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā. 
Lūdzam konsultēties ar Kuldīgas novada pašvaldību jautājumos, kas skar kopīgās intereses un 
potenciāli ietekmē Kuldīgas novada teritorijas attīstību: transporta infrastruktūras (t.sk. perspektīvo 
velomaršrutu), sabiedriskā transporta, publisko pakalpojumu (t.sk., veselības aizsardzības un 
izglītības iestāžu), vides aizsardzības pasākumu plānošanā, kā arī citu objektu plānošanā, kuru darbība 
var ietekmēt Kuldīgas novada teritoriju. 
 

Tika ņemts vērā. 

24. Dundagas novada 
pašvaldība 

(01.04.2014. Nr.3-
23.1/14/134) 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi un iepazinusies ar Ventspils novada pašvaldības 27.03.2014. 
vēstuli Nr.1.12./IZ739 „Par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam izstrādei” (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 04.04.2014. ar Nr.DD-3-31.2/14/338). 
Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt vērā, ka Dundagas novada Dundagas 
pagastā atrodas Kuiku kapi. Kapiem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta 500 m liela aizsargjosla, 
kas iestiepjas arī Ventspils novada Ances pagasta teritorijā. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu būtu vēlams saskaņot aizsargjoslu platumus objektiem (piemēram, 
ūdensteces, ceļi), kas atrodas abu novadu teritorijās. 
Lai saņemtu grafiskos datus, kas būtu attiecināmi uz Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādi, 
lūdzam sazināties ar Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu Dairi 
Runci (tālrunis: 63237857, e-pasts: dairis.runcis@dundaga.lv). 
Vienlaicīgi informējam, ka pašlaik norit darbs pie Dundagas novada Dundagas pagasta Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes. Iepazīties ar dokumenta izstrādes materiāliem iespējams Dundagas 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība. 
 

Tika ņemts vērā. 
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5. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS 

 

1) Ventspils novada domei adresētā Veselības inspekcijas 10.03.2014. vēstule Nr.11-1/5165/ „Par 
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”.  
 

2) Ventspils novada domei adresētā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 
13.03.2014. vēstule Nr.9.5.-19/449 „Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”.   
 

3) Vides pārraudzības valsts biroja 22.05.2014. lēmums Nr.30 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

 
 

200



201



202



203



 1 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS 1 
 
 
 
 
 
 
 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS 

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045  
Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv 

  
 

Rīgā,  
2014.gada 22.maijā  

 
Lēmums Nr.30 

 
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

piemērošanu 
 
Adresāts: 
 
 Ventspils novada pašvaldība, e–pasts: info@ventspilsnd.lv. 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
 
 Ventspils novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam (turpmāk arī 
Teritorijas plānojums). 
 
Izvērtētā dokumentācija: 
 
 Ventspils novada pašvaldības 2014.gada 15.maija vēstule Nr.1.12./IZ1117 un 
tai pievienotais iesniegums par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-
2015.gadam izstrādes uzsākšanu, Ventspils novada domei adresētā Veselības 
inspekcijas 2014.gada 10.marta vēstule Nr.11-1/5165/ un Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2014.gada 13.marta vēstule Nr.9.5.-19/449.   
 
Ventspils novada pašvaldības viedoklis: 
 

Teritorijas plānojumam nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kura ietvaros ietekme uz vidi tiks vērtēta detalizētā mērogā, nosakot 
novada funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un 
aprobežojumus. 
 
                                                 
1 Avots:  http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi 
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 2 

 
Faktu konstatācija un izvērtējums: 
 
1. Ventspils novada dome 2013.gada 29.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols 

Nr.7, 15.§.) „Par Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”.  

2. Ventspils novada administratīvajā teritorijā ietilpst šādas teritoriālās vienības – 
Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles Usmas, Užavas, 
Vārves, Ziru un Zlēku pagasti, kā arī Piltenes pilsēta.  

3. Saskaņā ar pašvaldības iesniegumā norādīto, Teritorijas plānojums tiks izstrādāts 
saistībā ar nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot 
vērā Ventspils novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam un šobrīd spēkā 
esošo novada teritorijas plānojumus.  

4. Pašvaldības iesniegumā norādīts uz Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem, 
t.sk. tajā paredzēts izvērtēt lauksaimnieciski un ainaviski vērtīgo zemju 
izmantošanas nosacījumus, norādīt ražošanai piemērotākās vietas un šajās 
teritorijās noteikt ražošanas prioritāti pār citiem izmantošanas veidiem, izvērtēt 
derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, noteikt teritorijas tūrisma pakalpojumu 
attīstībai un izvietošanai, izvērtēt esošo ciemu attīstības perspektīvas, izvērtēt 
apbūves intensitātes rādītājus un apbūves blīvumu saistībā ar jaunu apbūves 
teritoriju attīstību, infrastruktūras nodrošinājumu un sabiedriskā transporta 
organizāciju, izstrādāt dabas teritoriju un publisko ūdensmalu pieejamības 
koncepciju, veikt degradēto teritoriju izvērtējumu un izstrādāt priekšlikumu to 
turpmākai izmantošanai, integrēt Teritorijas plānojumā maģistrālo 
inženierkomunikāciju tīklu attīstības shēmas, paredzot to būvniecībai 
nepieciešamos tehniskos koridorus. Iesniegumā norādīts, ka uz Teritorijas 
plānojuma izstrādes laiku Ventspils novada pašvaldība neplāno konkrētas likumā 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā paredzētās darbības.   

5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Ventspils novadā 
pilnībā vai daļēji atrodas šādas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 
2000) teritorijas – dabas liegumi „Ances purvi un meži” (izstrādāts Dabas 
aizsardzības plāns (turpmāk arī DAP) un individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi (turpmāk arī noteikumi) 02.10.2001. Nr.426), „Būšnieku 
ezera krasts” (Dabas aizsardzības plāns), „Druviņu tīrelis”, „Klāņu purvs” (Dabas 
aizsardzības plāns, 12.05.2009. Nr.427), „Krojas meži”, „Nagļu un Ansiņu purvs”, 
„Ovīši” (noteikumi 20.01.2003. Nr.23), „Pelcīšu purvs”, „Piešdanga”, „Platenes 
purvs”, ”Pluču tīrelis”, ”Popes zāļu purvs”, „Puzes smilšu krupja atradne” (DAP), 
„Raķupes ieleja” (DAP, noteikumi 15.01.2008. Nr.23), „Sārnates purvs”, „Stiklu 
purvi” (DAP, noteikumi 25.01.2011. Nr.81), „Tīšezers”, „Užava”, „Viskūžu sala” 
(DAP), dabas parki „Abavas senleja” (DAP, noteikumi 03.03.2008. Nr.133) un 
„Užavas lejtece” (DAP), kā arī Moricsalas dabas rezervāts (Moricsalas dabas 
rezervāta likums).  

6. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi 
Nr.157) 5.punkta prasībām, pašvaldība ir konsultējusies ar Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālo vides pārvaldi (turpmāk Ventspils RVP) un Veselības 
inspekciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepieciešamību Teritorijas plānojumam. Ventspils RVP norādījusi uz potenciāli 
iespējamām likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikuma 
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darbībām, t.sk. vēja elektrostaciju būvniecību, darbībām Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, rūpniecisko teritoriju ierīkošanu u.c., 
un, pamatojoties uz piesardzības principu, pauž viedokli par stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Arī Veselības inspekcija uzskata, ka 
Teritorijas plānojumam veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

7. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk arī Birojs), izvērtējot pašvaldības 
iesniegto informāciju saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 

pantā minētajiem kritērijiem, kā arī ņemot vērā konsultāciju rezultātus, secina, ka 
Ventspils novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam atbilst likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas 
dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 
Teritorijas plānojumā paredzētās darbības jāizvērtē atbilstoši likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5pantā noteiktajam. Vēršam uzmanību uz to, ka 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums iepriekš ir veikts un vides pārskats 
sagatavots Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Ziru, Zlēku pagastu 
teritorijas plānojumiem un Ventspils novada attīstības programmai. Sagatavojot 
Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 23.5 panta pirmajā daļā noteikto, ka vides pārskatā, lai izvairītos no 
informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama 
attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās 
plānošanas stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā detalizācijas 
pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības.  
 

Piemērotās tiesību normas: 
 

• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2 pants, 23.5 pants;  
• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;  
• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
• Moricsalas dabas rezervāta likums; 
• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.426 „Dabas lieguma 

“Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
• Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.81 „Dabas lieguma 

„Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumi Nr.133 „Dabas parka „Abavas 

senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.427 „Dabas lieguma 

“Klāņu purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.23 „Dabas lieguma 

“Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.23 „Dabas lieguma 

“Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
• Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
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 4 

 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Ventspils novada pašvaldības 2014.gada 
15.maija vēstuli Nr.1.12./IZ1117 un tai pievienoto dokumentāciju par Ventspils 
novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā 
pašvaldības iesniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 

pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un 
piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides 
pārraudzības valsts birojs secina, ka Ventspils novada teritorijas plānojums 2014.–
2025.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā 
daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuram jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums.  
 
Lēmums: 
 

• Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ventspils 
novada teritorijas plānojumam 2014.–2025.gadam. 

                         
 

 
 
Direktors     A.Lukšēvics  
 

 
 
 

 
 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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6. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

Nr.p. 
k. 

Iesniedzējs 
(vārds, 

uzvārds) 

Priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums 
Priekšlikums Komentārs/Rīcība 

Atbildes 
vēstules 

datums, Nr. 
1. Dace Sāmīte 20.03.2014. Atsaucoties uz Ventspils novada domes aicinājumu, kas ievietots 

novada interneta vietnē, esmu sagatavojusi priekšlikumus 
Ventspils novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam 
(turpmāk - Plānojums), kas galvenokārt vērsti uz to, lai plānojums 
būtu vieglāk uztverams novada iedzīvotājiem, kā arī, lai 
nodrošinātu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, 
tādējādi saglabājot novada unikalitāti plānošanas reģiona un valsts 
mērogā, tā tūrisma potenciālu, kā arī pievilcīgu dzīves vidi 
iedzīvotājiem. 

1) Plānojumā iekļaut kartogrāfisko materiālu, kurā būtu attēlotas 
tās teritorijas, kurās pamatojoties uz LR Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumu Nr.240. „Vispārējie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 163.p. 
aizliegta vēju elektrostaciju būvniecība, kuru jauda lielāka par 
20 kW, teritorijas, kur jau izvietotas vēja elektrostacijas, kā arī 
tās teritorijas, kuras būvatļauju vēja elektrostaciju būvniecībai 
saņēmušas līdz 2014.gada 1.aprīlim, kā to nosaka augstāk 
minēto noteikumu 243.punkts. Labs piemērs šāda 
kartogrāfiskā materiāla izveidei ir Dundagas novads, kurš šādu 
karti izveidojis, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai kopumā 
uztvert plānotās darbības un aktīvi iesaistīties Plānojuma 
sabiedriskajās apspriedēs. Arī uzņēmējiem, kuri plāno jaunu 
vēja parku būvniecību šāda karte ir nepieciešama. 
 

2) Lai nodrošinātu Baltijas jūras piekrastes kāpu saglabāšanu, 
nodrošinātu sabiedrības informēšanu par piekļuvi Baltijas 
jūrai, kā arī pašvaldības un valsts institūciju vidū būtu vienots 
viedoklis, nepieciešams Plānojuma kartogrāfiskajā materiālā 
iekļaut esošās un plānotās autostāvvietas jūras piekrastē, kā 
arī autoceļus, kuri nodrošina sabiedrības piekļuvi jūras 
piekrastei un kuru nodalījuma joslās pieļaujama automašīnu 
novietošana nepārkāpjot Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās 
daļas 6.punktu. Šādas informācijas ievietošana Plānojumā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Attēls, kurā attēlotas tās teritorijas, kurās pamatojoties 
uz 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240. „Vispārējie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” aizliegta vēja elektrostaciju būvniecība, 
iekļauts Paskaidrojuma rakstā; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Esošās un plānotās autostāvvietas jūras piekrastē, kā 
arī gājēju un laivu novešanas ceļi attēloti Grafiskajā daļā; 
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Nr.p. 
k. 

Iesniedzējs 
(vārds, 

uzvārds) 

Priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums 
Priekšlikums Komentārs/Rīcība 

Atbildes 
vēstules 

datums, Nr. 
atrisinātu gan teritorijas kontroles problēmjautājumus, gan arī 
sabiedrībai sniegs nepieciešamo informāciju par iespēju 
piekļūt jūrai nepārkāpjot normatīvos aktus un veicinās 
piekrastes teritorijas sakārtošanu un dabas vērtību 
saglabāšanu ilgtermiņā. Informācijas trūkums ir novedis pie 
situācijas, ka dažviet piekrastē zemju īpašnieki patvaļīgi 
izvietojuši aizlieguma zīmes uz autoceļiem, vietās, kur 
normatīvie akti neparedz šādu aizliegumu. Šādas nelikumīga 
darbības veicina sabiedrības negatīvo attieksmi gan pret 
pašvaldību, gan pret vietējiem zemju īpašniekiem. 
 

3) Plānojumā attēlot upes un ezerus, kas nozīmīgas 
ūdenstūrismam, paredzēt piekļuves iespējas šiem objektiem, 
kuriem ir publisko ūdeņu statuss. Upju posmos un ezeru 
daļās, kuras tradicionāli tiek izmantotas kā peldvietas, 
nepieciešams paredzēt ierobežojumus peldlīdzekļiem, kurus 
darbina iekšdedzes dzinējs. 
 

4) Lai saglabātu Ventspils novada dabas un kultūrainavas labākos 
paraugus nepieciešams: 

− paredzēt ainaviski vērtīgās teritorijas, raksturot to ainaviskās 
vērtības un Plānojuma ietvaros paredzēt pasākumus, kas 
nodrošinātu šo teritoriju saglabāšanu;  

 
 
 
 
 
− paredzēt publiski pieejamās skatu vietas un iezīmēt skatu 

areālus (piemēram, Popes pilskalns, Dandzītes kalns, Ventas 
upes krasta augstākie skatu punkti, Jūrkalnes stāvkrasts), kā 
arī ar funkcionālo zonējumu un Apbūves noteikumiem 
paredzēt šo ainavu saglabāšanu; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Normatīvie akti neparedz pašvaldībai tiesības noteikt 
aprobežojumus privātpersonu nekustamajam īpašumam, 
teritorijas plānojumā nosakot piekļūšanas vietas 
publiskiem ūdensobjektiem. Jautājums jārisina Civillikumā 
un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
 
4) Daļēji ņemts vērā: 
 
- saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240. 
„Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 224. un 228 punktu ainaviski vērtīgās 
teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura 
rezultātus ietver ainavu plānā. Ainavu plānu var izstrādāt 
kā tematisko plānojumu, kurā minēti ieteikumi turpmākai 
rīcībai. 
 
- saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240. 
„Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 229.punktu, publiski pieejamus skatu 
punktus un perspektīvas, kā arī ainavas kopšanas un 
uzturēšanas pasākumus nosaka Ainavu plānā, kas 
izstrādājams kā atsevišķs dokuments – tematiskais 
plānojums. 
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Nr.p. 
k. 

Iesniedzējs 
(vārds, 

uzvārds) 

Priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums 
Priekšlikums Komentārs/Rīcība 

Atbildes 
vēstules 

datums, Nr. 
− saglabāt tos cilvēka veidotos objektus, kuri neatrodas valsts 

aizsardzībā - baronu laikos veidotie stādījumi (piemēram, 
Ugāles baronu kapi, Popes muižas parks, Puzes muižas 
mācītājmājas pagalms), alejas (piemēram, Puze, Ugāle, daļa 
no Popes alejām), Ulmaņlaika meža dienu ietvaros stādītās 
alejas un koku rindas ap tā laika sabiedriskajiem objektiem 
(piemēram, Ovīšu bāka, Akmeņdziru kapi);  
 

− Apbūves noteikumos vēlams iestrādāt ieteikumus, kas 
veicinātu novada būvniecības tradīciju renovēšanu jaunos 
apstākļos, kā arī saglabātu ēku vizuālo izskatu sekojošos 
objektos, kuri neatrodas valsts aizsardzībā: 

• Lībiešu ciemi (Lūžņa, Miķeļtornis, Lielirbe, Jaunciems). Kā 
apbūves noteikumos iekļaujamie nosacījumi izmantojami 
Lauku Ceļotāja 2011.gadā izstrādātie ieteikumi Slīteres 
nacionālā parka teritorijā esošo lībiešu ciemu tradicionālajai 
apbūvei;  
 

• Muižu ēku kompleksi un savrupstāvošas ēkas no muižu 
laikiem; 

• Ēkas un būves, kuras būvētas vienotā stilā baronu laikos un 
Ulmaņlaikos - bākas, mežniecības, mežsargu dzīvojamās ēkas, 
dzelzceļa stacijas, skolas; 

• Izvērtēt militāro mantojumu Baltijas jūras piekrastē un 
noteikt, kuras no šīm būvēm saglabājamas kā militārais 
mantojums. 

 

- stādījumi, alejas un koku rindas saglabājami kā novada 
nozīmes aizsargājami objekti; 
 
 
 
 
 
 
- Ieteikumi ņemti vērā: 
 
 
 
- teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2.3. 
nodaļā noteiktas papildus prasības apbūvei Lielirbē, 
Miķeļtornī, Lūžņā un Ovīšos, izmantojot Lauku Ceļotāja 
2011.gadā izstrādātos ieteikumus Slīteres nacionālā parka 
teritorijā esošo lībiešu ciemu tradicionālajai apbūvei; 
 
 - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2.3. 
nodaļā piejūras ciemos noteiktas papildus prasības pirms 
zemes vienību sadales, robežu pārkārtošanas vai ēku 
rekonstrukcijas, nojaukšanas vai jaunas būvniecības -  
jāveic ēku un apkārtējās vides kultūrvēsturiskais 
novērtējums un pašvaldībai ir tiesības pieprasīt veikt 
būvniecības ieceres publisko apspriešanu vai izstrādāt 
detālplānojumu. Plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī 
rekonstruējot esošās ēkas, ievērot apbūves raksturu, ēku 
vēsturisko novietojumu zemes vienībā, saglabājot 
apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju sistēmu, 
respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un 
būvmateriālus. 

JŪRKALNES PAGASTS 
2. SIA 

„Jumpravas 
Pļavas” 

17.01.2014. SIA „Jumpravas pļavas” īpašumā kopš 2006.gada atrodas īpašums 
Jūrkalnē (kad.nr.98500030215, nosaukums „Strazdi”, Jūrkalnes 
pag.). Uzņēmuma mērķis ir šī īpašuma izmantošana tūrisma 

Nekustamais īpašums iekļauts Labraga ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
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Nr.p. 
k. 

Iesniedzējs 
(vārds, 

uzvārds) 

Priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums 
Priekšlikums Komentārs/Rīcība 

Atbildes 
vēstules 

datums, Nr. 
veicināšanai Ventspils novada Jūrkalnē, kas ir arī viens no 
prioritārajiem uzņēmējdarbības virzieniem novadā. 
Ņemot vērā īpašo atrašanās vietu līdzās autoceļam Ventspils- 
Liepāja, netālo atrašanos no publiskās Muižupītes automašīnu 
stāvvietas un pludmales, kā arī plašās iespējas attīstīt daudz citu 
pakalpojumu tūrisma nozarē, SIA „Jumpravas pļavas” ir gatava 
piesaistīt investīcijas, novērtējot nozīmīgo vietējo un ārzemju 
tūristu piesaistes potenciālu. 
Atbilstoši Ventspils novada interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv norādītajam, tiek uzsākta jauna Ventspils 
novada teritorijas plānojuma izstrāde 2014.-2026.g.  Uzskatām, ka 
uzņēmumam piederošā īpašuma izmantošana tūrisma veicināšanai 
dos iespēju jaunu darbavietu radīšanai, infrastruktūras uzlabošanai 
un novada sakārtošanai. Lūdzam teritorijas plānojuma izstrādes 
gaitā ņemt vērā uzņēmuma attīstības plānus un šobrīd vienīgi 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi pieļaut izmantot mērķiem, kuri 
dotu iespēju realizēt mazstāvu vai jauktas apbūves projektus 
tūrisma jomā. 
 

 

3. Inese Jance 22.01.2014. Izstrādājot jaunu Ventspils novada teritorijas plānojumu 2014.-
2026.g. lūdzu iekļaut un piešķirt saimniecībai „Nikke”, kad.nr. 
98500010062 mazstāvu apbūves teritorijas statusu ar 
izmantošanas mērķi vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju 
apbūve un jauktas atpūtas teritorijas statusu ar izmantošanas 
mērķi kempinga mājiņas, ievērojot Baltijas jūras aizsargjoslas 
likumu. 
Izbūvēt piebraucamo grants seguma ceļu virzienā no Liepāja - 
Ventspils šosejas piekļūšanai pie Baltijas jūras. Ceļa kopējais 
garums 850 metri, platums 3.5 metri. Ceļa abās pusēs ūdens 
notekgrāvji 350 metri garumā sākot no šosejas. 
Pielikumā - saimniecības „Nikke” zemes robežu plāns ar tajā 
iezīmētu piebraucamo ceļu uz 1 lapas.  
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta gan viensētu 
apbūve gan tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
Īpašums daļēji atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. 

 

4. Ruta 
Trauberga 

23.01.2014. Ieplānot Ventspils novada teritorijas plānojumā zemes gabalam ar 
kad.nr.985000010036 un zemes gabalam ar kad.nr.985000010035 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta tūrisma un 
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k. 
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(vārds, 

uzvārds) 
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Atbildes 
vēstules 

datums, Nr. 
jauktu atpūtas teritoriju, jo ir vēlme nodarboties ar tūrismu. 
 

atpūtas iestāžu apbūve. 

5. Ainars 
Šlongens 

27.01.2014. Paredzēt teritorijas plānojumā apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā 
zemes īpašumā ar kad.Nr.98500010041 „Šātliņi”, lai varētu 
izveidot jaukta atpūtas teritoriju. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta gan viensētu 
apbūve, gan tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
Īpašums daļēji atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. 

 

6. Romāns 
Ansons 

31.01.2014. Izskatīt manu priekšlikumu par zemes vienības „Lūķi-2” ar 
apzīmējumu kadastrā 9850-003-0012 Jūrkalnes pagasta 
zemesgrāmatā atvērtajā nodalījumā Nr.41, apmežošanu. 
Iesniegumam pievienoju zemes robežu plāna kopiju. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļaut mežsaimnieciska 
izmantošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
papildus ievērojot Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 238.p. notiektos ierobežojumus. 

 

7. Māris Dadzis 31.01.2014. Man piederošās saimniecības „Muižkalni” zemes gabalam ar 
kad.nr.98500030014 patlaban spēkā esošajā Jūrkalnes pagasta 
teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana paredz iespēju 
ierīkot īslaicīgas apmešanās vietas. Atbilstoši atļautajai 
izmantošanai uz zemes gabala iekārtotas divas telšu vietas. Lai 
varētu pilnveidot un attīstīt saimniecības lauku tūrisma 
piedāvājumu, uz zemes gabala daļas Muižupītes pludmales tuvumā 
lietderīga būtu iespēja izvietot 4-6 kempinga tipa mājiņas (bez 
monolītiem pamatiem).  Ņemot vērā augstākminēto, ierosinu 
Ventspils novada teritorijas plānojumā saimniecības „Muižkalni” 
zemes gabala daļai noteikt statusu, kurš pieļauj lauku tūrismam 
izmantojamu mazstāvu ēku izvietošanu. 
Vienlaicīgi ierosinu izvērtēt iespēju Ventspils novada teritorijas 
plānojumā Jūrkalnes pagasta Labraga ciemam noteikt ciema 
robežas, par to konsultējoties ar Jūrkalnes pagasta pārvaldi un 
Labraga ciemā esošo saimniecību īpašniekiem. Labrags ir vēsturisks 
ciems, tam ciema statuss noteikts Adrešu reģistrā, taču teritorijas 
plānojumā ciema robežas nav noteiktas. Nekustamo īpašumu 
tirdzniecības rezultātā zemes gabali daudzviet sadalīti mazākās 
zemes vienībās (ievērojot Aizsargjoslu likuma nosacījumus) un uz 
tiem tiek plānota apbūve. Ciemā ir attīstīts koplietošanas ceļu tīkls 
kā arī privātas ūdensapgādes sistēmas, kuras nodrošina 
ūdensapgādi vairākām mājsaimniecībām, sabiedrībai ir 
nodrošinātas pieejas vietas Baltijas jūrai atbilstoši Aizsargjoslu 

Nekustamais īpašums iekļauts Labraga ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
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likuma nosacījumiem. 
Pielikumā – priekšlikuma pirmās daļas situācijas plāns uz 2 lapām. 
 

8. Jānis Krūmiņš 04.03.2014. Vēlos sniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma 2014.-2026.g. uz 
zemes vienības kad.Nr.98500010003, jaukta atpūtas teritorija. 

1) Kempinga tipa māju kompleksa celtniecība. 
2) Viesu māja un kafejnīca (uz veciem pamatiem). 
3) Telšu laukums. 
4) Stāvlaukums. 

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta gan viensētu 
apbūve, gan tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 
 
Īpašuma lielākā daļa atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. 

 

9. Ilze Zandberga 17.03.2014. Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, noteikt man 
piederošā nekustamā īpašumā „Ēnavinas”, Labrags, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads, kad.Nr.98500030192, daļai 3,6 ha 
platībā (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) šādu funkcionālo 
zonējumu: 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), nosakot šādus 
papildizmantošanas veidus: tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 
sporta būvju apbūve. 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 21.punktu iepriekš minēto funkcionālo zonējumu var 
noteikt tikai pilsētās un ciemos, lūdzu iekļaut Nekustamo Īpašumu 
Jūrkalnes pagasta Labragas ciema teritorijā. 
Nekustamajam īpašumam Ventspils novada teritorijas plānojumā 
nepieciešams noteikt augstāk minēto funkcionālo zonējumu, jo 
šobrīd jau uz daļas no īpašuma „Ēnavinas”, Labrags, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads, jau ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 
( viesu nams Liedags), kā arī sporta būves. Nākotnē tiek plānota 
uzņēmējdarbības paplašināšana, kā rezultātā ir nepieciešamas 
izmaiņas. Minētais arī veicinātu Jūrkalnes pagasta attīstību, jo tādā 
veidā tiktu piesaistīti vairāk tūristi. 
Šobrīd Nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā, 
bet kā zināms, tad šīs zemes kvalitāte ir ļoti zema un tās 
izmantošana graudkopībā neatmaksājas. 

Nekustamais īpašums iekļauts Labraga ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta gan viensētu apbūve, gan tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve, gan sporta būvju apbūve. 
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Pielikumā: Nekustamā īpašuma zemes robežu plāna kopija.  
 

10. Ilze Zandberga 17.03.2014. Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, noteikt man 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Ēnavlejas”, Labrags, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads, kad.Nr.98500030133, ietilpstošajai 
zemes vienībai ar kad.apz.98500030090 ar platību 3,08 ha, noteikt 
vienai daļai 1,71 ha (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) šādu 
funkcionālo zonējumu: Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
(DzM), nosakot šādus papildizmantošanas veidus: tūrisma un 
atpūtas iestāžu apbūve; sporta būvju apbūve. 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 21.punktu iepriekš minēto funkcionālo zonējumu var 
noteikt tikai pilsētās un ciemos, lūdzu iekļaut Nekustamo īpašumu 
Jūrkalnes pagasta Labragas ciema teritorijā. 
Nekustamajam īpašumam Ventspils novada teritorijas plānojumā 
nepieciešams noteikt augstāk minēto funkcionālo zonējumu, jo 
šobrīd tiek apsvērta iespēja minēto zemes gabalu apbūvēt ar 
dzīvojamām mājām vai būvēm, kuras tiktu izmantotas tūrismam 
un aktīvai atpūtai, ņemot vērā, ka zemesgabals robežojas ar viesu 
namu „Liedags”. Minētais arī veicinātu Jūrkalnes pagasta attīstību, 
jo tādā veidā tiktu piesaistīti vairāk tūristi un, iespējams, arī 
iedzīvotāji. 
Šobrīd Nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā, 
bet kā zināms, tad šīs zemes kvalitāte ir ļoti zema un tās 
izmantošana graudkopībā neatmaksājas. 
Pielikumā: Nekustamā īpašuma zemes robežu plāna kopija.  
 

Nekustamais īpašums iekļauts Labraga ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta gan viensētu apbūve, gan tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve, gan sporta būvju apbūve. 

 

11. Maija Dadze 17.03.2014. Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, noteikt man 
piederošajā nekustamajā īpašumā „Vamžas”, Labrags, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads, kad.Nr.98500030016, ietilpstošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98500030087 ar platību 
3,0 ha (turpmāk tekstā nekustamais īpašums) šādu funkcionālo 
zonējumu: 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), nosakot šādus 

Nekustamais īpašums iekļauts Labraga ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta gan viensētu apbūve, gan tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve, gan sporta būvju apbūve. 
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papildizmantošanas veidus: tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 
sporta būvju apbūve. 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 21.punktu iepriekš minēto funkcionālo zonējumu var 
noteikt tikai pilsētās un ciemos, lūdzu iekļaut Nekustamo īpašumu 
Jūrkalnes pagasta Labragas ciema teritorijā. 
Nekustamajam īpašumam Ventspils novada teritorijas plānojumā 
nepieciešams noteikt augstāk minēto funkcionālo zonējumu, jo 
šobrīd tiek apsvērta iespēja minēto zemes gabalu apbūvēt ar 
dzīvojamām mājām vai būvēm, kuras tiktu izmantotas tūrismam 
un aktīvai atpūtai, ņemot vērā, ka zemesgabals robežojas ar viesu 
namu „Liedags”. Minētais arī veicinātu Jūrkalnes pagasta attīstību, 
jo tādā veidā tiktu piesaistīti vairāk tūristi un, iespējams, arī 
iedzīvotāji. 
Šobrīd Nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā, 
bet kā zināms, tad šīs zemes kvalitāte ir ļoti zema un tās 
izmantošana graudkopībā neatmaksājas. 
Pielikumā: Nekustamā īpašuma zemes robežu plāna kopija. 
  

TĀRGALES PAGASTS 
12. Brigita 

Romanovska 
24.03.2014. Mainīt nekustamā īpašuma „Liepnieki” kad.Nr.98660150132 

zemes lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zemi. 
 

Teritorijas plānojumā nekustamais īpašums iekļauts 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L) 

 

13. Aldis 
Zandbergs 

17.03.2014. Izstrādājot Ventspils novada teritorijas plānojumu, noteikt man 
piederošā nekustamā īpašuma „Joki”, Tārgales pagasts, Ventspils 
novads, kad.Nr.98660040022, daļai 3,5 ha platībā (turpmāk tekstā 
- nekustamais īpašums) šādu funkcionālo zonējumu: 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), nosakot šādus 
papildizmantošanas veidus: tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 
sporta būvju apbūve. 
Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 21.punktu iepriekš minēto funkcionālo zonējumu var 

Nekustamais īpašums iekļauts Lielirbes ciema robežās 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L3), kurā 
atļauta gan viensētu apbūve, gan tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve, gan sporta būvju apbūve. 
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noteikt tikai pilsētās un ciemos, lūdzu iekļaut Nekustamo īpašumu 
Tārgales pagasta Lielirbes ciema teritorijā. 
Nekustamajam īpašumam Ventspils novada teritorijas plānojumā 
nepieciešams noteikt augstāk minēto funkcionālo zonējumu, jo 
šobrīd tiek apsvērta iespēja minēto zemes gabalu apbūvēt ar 
dzīvojamām mājām vai būvēm, kuras tiktu izmantotas tūrismam 
un aktīvai atpūtai. Zemesgabals robežojas ar Irbes upi un atrodas 
netālu no Baltijas jūras, līdz ar to tas dotu iespēju piesaistīt vairāk 
tūristus un attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī radīt jaunas darba 
vietas. 
Šobrīd Nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā, 
bet kā zināms nodarboties ar lauksaimniecību (graudkopību) tik 
mazā platībā neatmaksājas, jo blakus esošās saimniecības ir ļoti 
mazas ar nelielām piegulošām lauksaimniecības zemes platībām. 
Pielikumā: Nekustamā īpašuma zemes robežu plāna kopija.  
 

14. Juris 
Galvanovskis 

27.03.2014. Pamatojoties uz jauna Ventspils novada teritoriālā plānojuma 
izstrādi, lūdzu rast iespēju alternatīvai nobrauktuvei uz Lielirbes 
pludmali jūras krastā, kurš nešķērsotu mana īpašuma gruntsgabalu 
„Kāpas” (kad.Nr.9866 004 0011), Lielirbē, Tārgales pagastā. 
 

Teritorijas plānojumā nav iespējams noteikt alternatīvu 
nobrauktuvi uz Lielirbes pludmali. Tas iespējams 
Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

15. Juris Rubenis 
un Inga 
Rubene 

03.04.2014. Par priekšlikumu Ventspils novada teritoriālā plānojumā un Ovīšu 
dabas lieguma zonējuma izmaiņām 
Mēs kā saimniecības „Krūmkalni” (kad.Nr.98660020002, atrodas 
Lūžņas ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā) īpašnieki 
izsakām priekšlikumu izvērtēt iespēju mainīt zonējumu Ventspils 
novada teritoriālajā plānā, attiecīgi ierosinot Dabas aizsardzības 
pārvaldei veikt izmaiņas Ovīšu dabas lieguma zonējumā, šajos 
dokumentos nosakot tādu teritorijas atļauto izmantošanu, kas 
pieļauj mūsu saimniecības videi draudzīgu attīstību. Šobrīd mūsu 
īpašums ir iekļauts stingrā dabas lieguma teritorijā, kas faktiski 
izslēdz jebkuru saimniecisko darbību un lauku sētas attīstību. 
2009.gadā esam dibinājuši biedrību „Elijas nams”, kas ir unikāls 
projekts Baltijā. Biedrība savus pasākumus rīko „Krūmkalnos” 
izveidotajā centrā „Elijas nams”. Biedrība „Elijas nams” dibināta ar 

Pašvaldība teritorijas plānojumā nav tiesību grozīt Ovīšu 
dabas lieguma zonējumu.  
 
Nepieciešami grozījumi 29.03.2005. g. MK noteikumos 
Nr.213 „Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. 
 
Pēc grozījumiem minētajos MK noteikumos, pašvaldībai 
teritorijas plānojumā būs iespējams attēlos lieguma 
zonējumu atbilstoši izmaiņām. 
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nolūku palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas sevi garīgi pilnveidot, atjaunot 
garīgos spēkus, atrisināt garīgu satricinājumu vai izdegšanas 
radītas problēmas. Biedrība veicina kontemplatīvās (klusās jeb 
bezpriekšmetiskās) meditācijas mācīšanos Latvijā, ekumenisku 
sadarbību un dialogu starp dažādām reliģiskajām tradīcijām. 
Biedrība cieši sadarbojas ar Pasaules kristīgās meditācijas kopienu 
(World Community for Christian Meditation) un Lasāla 
Kontemplācijas skolu via integrālis (Lassalle Kontemplationsschule 
via integralis). Biedrība „Elijas nams” organizē seminārus, 
rekolekcijas, meditācijas sesijas (retrītus), ko vada Latvijas un 
ārzemju kontemplācijas skolotāji. 
Es, Juris Rubenis,esmu divu nozīmīgu organizāciju - World 
Community for Christian Meditation (Lielbritānija) un Lassalle 
Kontemplationsschule Via integralis (Šveice) autorizēts un 
diplomēts meditācijas/kontemplācijas skolotājs. „Elijas nams” jau 
četrus gadus sekmīgi darbojas pēc Šveicē un Lielbritānijā 
akreditētas programmas. Projekts ieguvis nozīmīgu vērtējumu no 
Latvijas, Šveices, Vācijas un Lielbritānijas speciālistiem. Par „Elijas 
namu” ir daudz rakstīts Latvijas un citu Eiropas valstu presē. Gribu 
uzsvērt, ka aizvadītajos 4 gados nama darbībai ir bijis pozitīvs 
sociāls izstarojums Latvijas sabiedrībā. Daudzi nama apmeklētāji 
atguvuši zaudēto mieru un līdzsvaru pēc sarežģītām dzīves krīzēm. 
Pasākumus „Elijas namā” apmeklējuši un vadījuši cilvēki no 14 
valstīm, līdz ar to viņi ir arī iepazinušies ar Ventspili un novadu. 
Viens no maniem kolēģiem – Eiropā pazīstams meditācijas 
skolotājs no Šveices Bernhards Štapels, pagājušajā gadā 3 mēnešus 
(ar mūsu palīdzību) nodzīvoja īrētā namiņā Jūrkalnē. Tas nozīmē, 
ka no mūsu darbības ir konkrēts izstarojums arī Ventspils 
novadam. 
Šobrīd diemžēl esam ierobežoti ļoti šaurās telpās - pārbūvētā 
šķūnī. Pašlaik vienlaikus retrītos varam uzņemt ne vairāk par 15 
cilvēkiem. Tas nozīmē, ka spējam uzņemt tikai aptuveni 15% no 
interesentiem, kas vēlētos apmeklēt mūsu pasākumus. Mēs 
labprāt mūsu projektu attīstītu uzceļot jaunu, lielāku ēku, kas 
varētu uzņemt 25-30 cilvēkus. Mūsu piedāvājumu var dēvēt kā 
sociālās uzņēmējdarbības pakalpojumu. „Krūmkalnu” līdzšinējā 
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atdzīvināšana gājusi soli solī arī ar apkārtējās unikālās vides 
sakopšanu. Regulāri rīkojam talkas, lai sakoptu pludmali un meža 
takas. Esam ieinteresēti ieguldīt spēkus šīs vietas turpmākajai 
saglabāšanai un sakārtošanai un esam pārliecināti, ka plānotā 
saimniecības darbības pilnveidošana nodrošinātu līdzsvarotu vides 
un videi draudzīgas saimnieciskās darbības mijiedarbību. 
Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja varētu saņemt atbalstu jaunas, plašākas 
„Elijas nama” ēkas celtniecībai uz bijušajiem „Lūžnieku” māju 
pamatiem, kas atrodas „Krūmkalnu” teritorijas malā ar atsevišķu 
piebraucamo ceļu. 
Lūdzam atbalstīt izmaiņas Ventspils novada teritoriālā plānojuma 
zonējumā, lai mēs varētu „Elijas nama” unikālo projektu attīstīt, 
tādejādi veicinot savu ieguldījumu Latvijas sabiedrības 
atveseļošanai. 
 

UŽAVAS PAGASTS 
16. Sigita Smiltiņa 11.12.2013. Izskatīt iespēju Ventspils novada teritorijas plānojumā īpašuma 

Užavas pagastā „Pļavas”, kad.nr.98780040077 zonējumu mainīt uz 
karjera teritoriju. Īpašums atrodas derīgo izrakteņu atradnes 
„Spāde - Korsīši” teritorijas vidū un gar tā robežu jau notiek derīgo 
izrakteņu iegūšana. 
Pielikumā: robežplāns, LAD kartes un Užavas pag. detālplānojuma 
kopijas. 
 

L uz R1 
Teritorijas plānojumā nekustamais īpašums iekļauts 
funkcionālajā zonā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), 
kur galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve. 

 

VĀRVES PAGASTS 
17. SIA „RicBerry” 

Valdes locekle 
Ieva Viļuma 

31.07.2013. 2010.gada jūnijā vērsāmies pie ar lūgumu, un saņēmām atļauju - 
par augļu un ogu pārstrādes un fasēšanas iekārtu izvietošanu un 
mazumtirdzniecības veikala atvēršanu īpašumā „Zvejnieki”, 
kad.Nr.9884 010 0002, Vārves pagastā. Ventspils novadā, kas 
saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas 
plānojumu atrodas sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves 
teritorijā, kur būvju izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai 
sociāliem nolūkiem. Patlaban uzņēmums attīstās, un atkal ir 
iesaistījies jaunā ELFA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-

Teritorijas plānojumā nekustamais īpašums iekļauts 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L) 
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2013.gadam pasākumā „Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai 
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”, un 
SIA „RicBerry” projekts „Gatavās produkcijas noliktavu kompleksa, 
ar saldētavām un ražošanas telpām būvniecība” ir guvis atbalstu. 
Būvvalde mums ir nākusi pretī, un nav liegusi savu akceptu 
projekta īstenošanā, taču uzņēmuma attīstības rezultātā 
„palikties” zem teritoriālā plānojumā atļauto ēku un tajā atļauto 
darbību noteikumiem, ar katru gadu paliek arvien grūtāk. 
Tālab lūdzam akceptēt mūsu projekta īstenošanu, un veidojot 
jauno plānojumu paredzēt īpašuma „Zvejnieki” kad. Nr.9884 010 
0002, Vārves pagastā, Ventspils novadā, teritoriālā plānojuma 
nomaiņu no sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas, 
atpakaļ uz lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju, un tajā atļauto 
darbību, īpaši 3.2.2. (12) un (17). Pašreiz visiem apkārtējiem 
kaimiņiem ir lauksaimnieciskā zona, bet mūsu īpašumam, sakarā ar 
to, ka kādreiz tur tika uzbūvēts „Leču krodziņš”, tā tika nomainīta 
uz sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritoriju. 
Ļoti ceram uz atbalstu, kā arī lūdzam steidzamības kārtā izskatīt 
mūsu iesniegumu, jo jau līdz 26.augustam mums Kurzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldē ir jāiesniedz būvvaldes 
akceptēts projekts un jāuzsāk celtniecība. 
 

18. Sarma Blāze 20.03.2014. Sakarā ar jauna teritorijas plānojuma izstrādi Ventspils novadam 
2014.-2026.g. mainīt zemes izmantošanas veidu no 
lauksaimniecības un retinātas apbūves teritorijas uz ģimenes māju 
apbūves teritoriju saimniecības „Kāpsargi” zemei 10 ha platībā 
kad.Nr.98840010017 ar iespēju sadalīt apbūves gabalos pa 
2500m2. 
Vienlaicīgi lūdzu ņemt vērā, ka iepriekšējā teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā notika izpēte, kurā bija paredzēts Ventspils lidostas 
attīstības plāns ar skrejceļa ass pagriešanu, kas netika realizēts, bet 
nesaprotami ietekmēja manas zemes izmantošanas veidu un 
plānoto apbūvi salīdzinot ar pieguļošo zemju izmantošanas 
statusu. 
Pielikumā: shēma Cirpstenes teritorijas plānojums. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts Cirpstenes ciema robežās, 
noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS).  
Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība- 
2000m2. 
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vēstules 

datums, Nr. 
19. Ivars 

Heinrihons 
25.03.2014. Veikt izmaiņas teritorijas izmantošanas plānā man piederošam 

īpašumam, Ventspilī, Vārves pagastā „Saullēkti” 
kad.Nr.98840070110. 
Teritoriju iezīmētu rozā ar svītrojumu mainīt uz jaukta sabiedrisko, 
darījumu un dzīvojamās apbūves teritoriju. Ar pelēku atzīmēto 
mainīt uz Ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju. 
Pielikumā īpašuma plāns. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā  
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta viensētu 
apbūve, publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un 
vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve 
 
Zemes vienībā iekļaujas Ventas upes aizsargjosla, kurā 
noteikti aprobežojumi teritorijas izmantošanai. 

 

20. Regīna 
Valdmane 

10.03.2014. Mainīt zemes gabalam „Speltes” kad.Nr.98840040135 no Jauktās 
atpūtas un dzīvojamās apbūves teritorijas uz Lauksaimnieciskās 
ražošanas apbūves teritoriju. 
Vēršu uzmanību, ka augstāk minētā teritorija vienmēr un vienīgi ir 
izmantota kā lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorija. 
 
Zemes gabalam „Austrumi” kad.Nr.98840040090 tiek veikts zemes 
dalījuma projekts. 
 

Zemes vienība „Speltes” kad.Nr.98840040135 iekļauta 
funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L), kur 
atļauta lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 
 
 
 
Zemes vienībai „Austrumi” kad.Nr.98840040090 noteikts 
funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorija 
(DzS). Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība- 
2000m2. 

 

21. Inese 
Kasparsone 

14.07.2014. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, izmainīt mājsaimniecības 
„Kasparsoni” kad.Nr.98840070014 un 98840070208, zemes 
izmantošanas veidu no „Dabas un apstādījumu” uz „Tūrisma un 
atpūtas”. 
Pielikumā Zemes robežu plāni. 

Zemes vienības iekļautas funkcionālajā zonā 161.Publiskās 
apbūves teritorija (P), kur atļauta tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve. 
 

 

ZIRU PAGASTS 
22. Valdis 

Siņavskis 
15.04.2014. Izņemt nekustamo īpašumu „Dambgaļi” kad.Nr.98900020001 (Ziru 

pagastā) no obligāto detālplānojumu saraksta. Zemes gabalu 2,9 
ha platībā ir paredzēts sadalīt uz pusēm. 
 

Teritorijas plānojumā nav noteiktas teritorijas, kurām 
obligāti izstrādājami detālplānojumi. Nekustamais 
īpašums iekļauts funkcionālajā zonā Lauksaimniecības 
teritorija (L). 

 

23. R.Brālītis 
„Virši” kad.Nr. 
98900010033; 

A.Polis  
„Šalkas” k.Nr. 
98900010133; 

28.05.2014. Par ieteikumiem teritorijas plānojumam Ziru pagasta teritorijā. 
Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu teritorijā, kas atrodas 
ārpus ciemata robežām, plānotā izmantošana ir lauksaimniecība, 
kur teritorijas apbūves noteikumos kā viens no atļautiem apbūves 
veidiem ir lopkopības fermu būvniecība. 
Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, lūdzam rast iespēju šajā 

Prasības būvēm dzīvniekiem, tai skaitā minimālie attālumi 
no esošas un plānotas dzīvojamās un publiskās apbūves 
noteikti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
3.3.nodaļā Prasības būvēm dzīvniekiem. 
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M.Purekle 

„Vārpas”k.Nr.
98900010100; 

S.Pīlupa  
„Pīlādži” k.Nr. 
98900010358 

teritorijā neplānot fermu būvniecību, jo ņemot vērā valdošo vēju 
plūsmu, fermu un mēslu krātuves radītās smakas varētu negatīvi 
ietekmēt dzīves kvalitāti visā ciematā. 

ZLĒKU PAGASTS 
24. Raita Ansone 05.03.2014. Ventspils novada Zlēku pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā 

daļā teritorijas plānotā atļautā izmantošana nek. īpašumam 
„Veclejas” ar kad.Nr.98940050129 atrodas teritorijā, kas apzīmēta 
kā „Lauku apbūves zona”. Zlēku pagasta Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu sadaļas 6.8.p. un 6.8.4.apakšpunktā 
„Vispārīgās izmantošanas noteikumos” noteikti atļautās 
izmantošanas veidi, kuros nav atļauts izveidot karjeru derīgo 
izrakteņu ieguvei. 
Tāpēc lūdzu veikt izmaiņas Zlēku pagasta teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā manā īpašumā „Veclejas” uz zemi ar lietošanas 
mērķi kūdras, melnzemes un sapropeļa karjera izveidei un derīgo 
izrakteņu ieguvei. 
Atbildi lūdzu sūtīt uz Ventspils novada Zlēku pagasta m. „Ventas”. 
 

Nekustamais īpašums iekļauts funkcionālajā zonā  
Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta derīgo 
izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 

IESNIEGUMĀ NAV NORĀDĪTS KADASTRA NR. 
25. Skaidrīte 

Počepcova 
11.03.2014. Iekļaut Ventspils novada pašvaldības teritorijas plānojumā mūsu 

projekta ideju - putnkopības attīstība, fermas celtniecība 4000 
putniem man piederošajā īpašumā „Mežsētas”. 

Nav iespējams identificēt iesniegumā norādīto nekustamo 
īpašumu. 
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