
 

 

 

VENTSPILS NOVADA  
TĀRGALES PAGASTA 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  

“ALKI” 
ZEMES VIENĪBAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 98660020022 

DETĀLPLĀNOJUMS  

 

 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS SIA “EX-VALE” 

IZSTRĀDĀTĀJS 
 

 

 

 



 

SATURS 
 

 

DETĀLPLĀNOJUMA UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU 

APRAKSTS ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3  
   

I. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN PROJEKTA SAGATAVOŠANA ……............................... 4 

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI ...................................................... 4 

2. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU …………………….................................. 13 

3. PAZIŅOJUMI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM (TIESISKAJIEM VALDĪTĀJIEM), KURU ĪPAŠUMĀ 

(VALDĪJUMĀ) ESOŠIE NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI ROBEŽOJAS AR DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJU …...... 
 

18 

4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN TO APKOPOJUMS ……………………….……............................................... 21 

 4.1. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI .......................................................................................................... 21 

 4.2. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU APKOPOJUMS ……………………........................................................... 33 

5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI................................................................................................................ 40 

 5.1. VSIA “LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS” VĒSTULE 16.07.2019. 
NR.1-2/847 …........................................................................................................................... 

 

41 

 5.2. SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBAS JOMAS EKSPERTA ATZINUMS 06.09.2019. NR.41/19 …........ 42 

 5.3. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA VĒSTULE 13.01.2020. NR.4-01/30 …………….................... 58 

 5.4. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA 13.01.2020. LĒMUMS NR.4-02/1 ……………...................... 59 

 5.5. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS VĒSTULE 25.09.2020. NR.1-
132/8555 ……………...................................................................................................................... 

 

66 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

2



DETĀLPLĀNOJUMA UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS 

APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 

 

I.  DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN PROJEKTA SAGATAVOŠANA 

Detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Ventspils novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā” (protokols Nr.42, 8.§) un apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.  
 
Lēmums un darba uzdevums apskatāmi Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) 
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. 
 
Paziņojums par detālplānojuma izstrādi publicēts 08.05.2019. Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.ventspilsnovads.lv (skatīt I. nodaļas 2.punktu). Informācija par detālplānojuma izstrādi publicēta Ventspils 
novada domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks” 14.05.2019. publikācijā “Aprīļa domes sēdē” 
(skatīt I. nodaļas 2. punktu). 
 
Nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi 
robežojas ar detālplānojuma teritoriju, 12.04.2021. izsūtītas Ventspils novada pašvaldības vēstules “Par 
detālplānojuma “Alki” izstrādi”  (skatīt I. nodaļas 3. punktu). 
 
Detālplānojuma izstrādei saņemti nosacījumi un informācija no darba uzdevumā norādītajām institūcijām 
(nosacījumus un to apkopojumu skatīt I. nodaļas 4. punktā). 
 
Ventspils novada domes 29.04.2021. sēdē pieņemts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Alki”, Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr.83, 6.§) - 
apskatāms Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana”.  
 
Informācija par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu publicēta Ventspils novada 
domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks” 11.05.2021. publikācijā “Aprīļa domes sēdēs” (skatīt I. 
nodaļas 2. punktu). 

 
Fizisko vai juridisko personu priekšlikumi detālplānojuma izstrādei, uzsākot projekta izstrādi, netika saņemti. 
 
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 13.01.2020. lēmumu Nr.4-02/1 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu” detālplānojumam veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums un 
sagatavots vides pārskats. 
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I. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA UN PROJEKTA SAGATAVOŠANA 

 
 

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 
 

− Ventspils novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā 
īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” (protokols Nr.42, 8.§). 
 

− Darba uzdevums (Pielikums Ventspils novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr.42, 
8.§)).   

 

− Ventspils novada domes 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmums “Par nekustamā īpašuma “Alki”, Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr.83, 6.§). 
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Pielikums  

Ventspils novada domes 2019.gada 25.marta sēdes lēmumam  
 (protokols Nr.42, 8.§) 

 

DARBA UZDEVUMS 

detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašumā “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 
0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā 

 

1. Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz: 
1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu. 
1.2. Aizsargjoslu likumu; 
1.3. Dokumentu juridiskā spēka likumu; 
1.4. 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 
1.5. 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
1.6. 2018. gada 24. aprīļa MK noteikumiem Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
1.7. 2010. gada 28.septembra MK noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
1.8. Ventspils novada teritorijas plānojumu. 

 
2. Detālplānojuma teritorijas robežas – Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā 

īpašumā “Alki”, kadastra numurs 9866 002 0022 robežas (pielikums Nr.1) 
 

3. Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un 
apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
detālplānojuma teritorijā nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, 
Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
 

4. Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:  
 
4.1. detālplānojuma izstrādē ņemt vērā normatīvo aktu prasības detālplānojuma saturam 

un izstrādes procesam un institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei. 
 
5. Nepieciešamie dokumenti detālplānojuma izstrādes uzsākšanai un plānošanas 

procesa nodrošināšanai: 
 
5.1. Ventspils novada domes lēmumi par: 

5.1.1. detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu, izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu, darba uzdevums detālplānojuma izstrādei; 

5.1.2. detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu; 

5.1.3. detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu vai detālplānojuma redakcijas 
pilnveidošanu;; 

5.1.4. citi ar detālplānojuma izstrādes procedūru saistīti lēmumi. 
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5.2. Institūcijas, kas sniedz nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par 
detālplānojumu: 

5.2.1. AS „Sadales tīkls”; 
5.2.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 
5.2.3. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība; 
5.2.4. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde; 
5.2.5. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa; 
5.2.6. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona 

meliorācijas nodaļa; 
 
6. Prasības detālplānojuma izstrādei (detālplānojuma sastāvs): 

 
6.1. Paskaidrojuma raksts: 

6.1.1. esošās situācijas apraksts; 
6.1.2. detālplānojuma izstrādes pamatojums, risinājumu apraksts un tā saistība ar 

piegulošajām teritorijām; 
6.1.3. piekļuves nodrošinājuma un inženiertīklu risinājumu apraksts. 

 
6.2. Grafiskā daļa: 

6.2.1. teritorijas izvietojuma shēma un pieņemtie apzīmējumi; 
6.2.2. teritorijas zonējums un teritorija ar īpašiem noteikumiem, atbilstoši 

detāplānojuma risinājumiem; 
6.2.3. transporta risinājums; 
6.2.4. apgrūtinātās teritorijas un objektu aizsargjoslas, apgrūtinājumu eksplikācija; 
6.2.5. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami esošās un plānotās situācijas, izmantošanas 

aprobežojumu attēlošanai, attēlojot atbilstošā mērogā. 
 

6.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jānosaka: 
6.3.1. prasības teritorijas izmantošanai; 
6.3.2. apbūves parametri; 
6.3.3. citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi atkarība no teritorijas specifikas. 

 
6.4. Pārskats par detālplānojuma izstrādi: 

6.4.1. pašvaldības lēmumi, darba uzdevums; 
6.4.2. paziņojumi un publikācijas; 
6.4.3. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts; 
6.4.4. publiskās apspriedes protokoli, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu; 
6.4.5. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumam; 
6.4.6. fizisko un juridisko personu iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem;  
6.4.7. ziņojums par institūciju nosacījumiem un atzinumiem/skaņojumiem; 
6.4.8. institūciju nosacījumi; 
6.4.9. institūciju atzinumi;  
6.4.10. cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei. 

 
7. Detālplānojuma izstrādes kārtība un laika grafiks: 

 
7.1. pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu: 

7.1.1. detālplānojuma izstrādes vadītājs ievieto paziņojumu www.ventspilsnovads.lv; 
7.1.2. detālplānojuma izstrādātājs pieprasa nosacījumus; 

 

8



7.2. pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu: 
7.2.1. detālplānojuma izstrādes vadītājs ievieto paziņojumus www.ventspilsnovads.lv; 
7.2.2. detālplānojuma izstrādātājs sagatavo un iesniedz detālplānojuma izstrādes 

vadītājam publiskās apspriešanas materiālus; 
7.2.3. detālplānojuma izstrādātājs pieprasa atzinumus; 
7.2.4. detālplānojuma izstrādes vadītājs kopā ar izstrādātāju sagatavo detālplānojuma 

izstrādes laikā saņemto iesniegumu pārskatu, iekļaujot informāciju par to 
ņemšanu vērā vai noraidīšanu; 

7.2.5. detālplānojuma izstrādātājs apkopo institūciju nosacījumus, atzinumus, iekļaujot 
informāciju par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu; 

7.2.6. detālplānojuma izstrādātājs sagatavo publiskās apspriešanas sapulces protokolu 
un publiskās apspriedes sapulces laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu 
izskatīšanas sapulces protokolu; 
 

7.3. pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu: 
7.3.1. detālplānojuma izstrādātājs ievieto paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

www.ventspilsnovads.lv, TAPIS sistēmā. 
7.3.2. Detālplānojuma ierosinātājam un teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu 

īpašniekiem vispārīgo administratīvo aktu par detālplānojuma apstiprināšanu 
paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
8. Detālplānojuma noformēšana: 

8.1. detālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 
formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai 
citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Sējumiem jābūt iesietiem cietos vākos un 
visām lapām jābūt sanumurētām; 

8.2. detālplānojums jānoformē divos sējumos: 1.sējums - paskaidrojuma raksts, grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 2.sējums - pārskats par 
detālplānojuma izstrādi; 

8.3. detālplānojuma redakcijas materiālu izdruka pašvaldībā jāiesniedz vienā eksemplārā; 
8.4. detālplānojumu jāiesniedz arī elektroniskā formā (kompaktdiskā) 2 (divos) 

eksemplāros un noformējams šādi: 
8.4.1. teksta daļa - *pdf.un *.doc formātā; 
8.4.2. grafiskā daļa – digitālie vektoru dati *pdf. un *.dgn vai *.dwg formātā; 

8.5. visu grafiskās daļas karšu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda 
šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, detālplānojuma nosaukums, lapas 
nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī 
detālplānojuma izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums; 

8.6. detālplānojuma paskaidrojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda 
lietotos apzīmējumus; 

8.7. sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem 
projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības; 

8.8. detālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK 
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 
 

9. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi: 
9.1. paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievieto Ventspils novada 

pašvaldības mājaslapā internetā. 
9.2. detālplānojuma publisko apspriešanu organizē 2014. gada 14.oktobra MK noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 83., 
84., 85. un 86. punktā noteiktajā kārtībā; 
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9.3. paziņojumu par vispārīgā administratīvā akta pieņemšanu publicē oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis", Ventspils novada pašvaldības mājaslapā un citos sabiedrībai 
pieejamos veidos. 

 

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi no lēmuma pieņemšanas 
dienas. 

Sagatavoja: I.Straume 

10



11



12



 

2. PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU  

 

− Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18211 
  

− Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://ventspilsnovads.lv/aktualitates/par-detalplanojuma-izstradi-
ipasuma-alki-targales-pagasta/   (publicēts 08.05.2019.)  

 

− Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks” 14.05.2019. (publikācija “Aprīļa domes 
sēdē”) 

 

− Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks” 11.05.2021. (publikācija “Aprīļa domes 
sēdēs”) 
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VALSTS VIENOTĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ (ĢEOPORTĀLS) www.geolatvija.lv 
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10/29/21, 1:12 PM Ventspils novads

ventspilsnovads.lv/aktualitates/par-detalplanojuma-izstradi-ipasuma-alki-targales-pagasta/ 1/1

Par detālplānojuma izstrādi īpašumā “Alki” Tārgales pagastā

Ventspils novads  /  Aktualitātes  /  Par detālplānojuma izstrādi īpašumā “Alki” Tārgales pagastā

Par detālplānojuma izstrādi īpašumā “Alki” Tārgales pagastā

2019-05-08, 08.09

Ventspils novada dome 2019. gada 25. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 42, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes

uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis:

Precizēt teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko

komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales

pagastā, Ventspils novadā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA “EX-VALE”, reģ.Nr. 40003714738.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Iveta Straume (tālr.

26678959, e-pasts: iveta.straume@ventspilsnd.lv).
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l Deputāti atbalstīja trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu 

vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri 2018./2019. mācību gadā ir ie-

guvuši izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības ies-

tādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, nodrošinot pašval-

dības finansējumu darba devējam izglītojamo ikmēneša darba algas 

izmaksai valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā 

pusaudžiem, un apstiprināja novada domes noteikumus “Izglītojamo 

nodarbinātības pasākumu 2019. gada vasaras brīvlaikā organizācijas 

kārtība Ventspils novadā”, ar kuriem var iepazīties pašvaldības inter-

neta vietnē.

l Apstiprināja nolikumus  projektu finansēšanas konkursiem “Jau-

nietis darbībā 2019”, “Mēs savā novadā 2019” un “Solis 2019”, ar kuriem 

var iepazīties pašvaldības interneta vietnē (skatīt arī 5., 6., 16. lpp.).

l Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt novada administratīvajā 

teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un 

līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī šim 

mērķim pašvaldības 2019. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 8000 eiro, 

apstiprināja nolikumu par novada pašvaldības bērnu un jauniešu radošo 

darbnīcu organizēšanas kārtību.

l Deputāti atzina par lietderīgu un atbalstīja projekta “Jūras kul-

tūras mantojuma centrs “Vinda”” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu 

biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu konkur-

sa Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības programmas ziv-

saimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 43.02. pasākuma “Sabiedrī-

bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana” ietvaros līdz 2019. 

gada 15. maijam. Piekrita piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai 

1 726 899,38 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas ir 2 086 899,38 

eiro no pašvaldības 2020. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai pare-

dzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 400  000 eiro, 

bet EJZF finansējums ir 360 000 eiro.

l Uzdeva SIA “VNK serviss” no 2019. gada 1. jūnija pārvaldīt un 

apsaimniekot dzīvojamās mājas un organizēt ūdensapgādes un kanali-

zācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Ziru pagastā. 
l Atbalstīja nodot īpašumā Zemkopības ministrijai bez atlīdzības 

novada pašvaldības nekustamos īpašumus “Rubeņu dambis”, “Krojvalku 

dambis”, “Plušķu dambis”, “Garsilu dambis” Popes pagastā un “Vēlogu–

Zārdavu dambis” Ugāles pagastā ar mērķi izmantot valsts meža apsaim-

niekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanu.

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē ar sākumcenu 114 000 eiro novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī (skatīt 2. lpp.).

l Nolēma izbeigt sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpo-

juma punkta Lielā ielā 2a Piltenē darbību no 2019. gada 2. maija un šajās 

telpās līdz 2019. gada 15. jūlijam izvietot novada Sociālo dienestu.

l Vēl lēma par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju no-

likumā, apstiprināja novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada pārska-

tu, apstiprināja lēmumprojektus par detālplānojuma izstrādi nekustamā 

īpašumā „Alki“ Tārgales pagastā, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu 

Piltenē un Zlēku, Ugāles, Užavas, Ziru, Usmas pagastā. 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv. 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis  

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod uz nomaksu līdz 2 (diviem) gadiem nekusta-

mo īpašumu “Avoti” – 1, kadastra Nr. 98949000030, 

adrese: “Avoti” – 1, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils 

novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 

novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-

trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-

valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-

skaņojot ar Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju, tālrunis 

29189406.

Izsoles sākumcena – 2400 eiro, nodrošinājums – 

240 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada 

pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 

“Swedbank”, kods HABALV22. 

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 28. 

maijam plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Sko-

las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūp-

nīcas ielā 4 – 2, kadastra Nr. 98709000333, adrese: 

Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 

novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-

trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-

valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-

skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 

25454948.

Izsoles sākumcena – 230 eiro, nodrošinājums – 

23 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada 

pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 

“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 

28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā Sko-

las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-

dod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas 

ielā 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnī-

cas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 

novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-

trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-

valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-

skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 

25454948.

Izsoles sākumcena – 220 eiro, nodrošinājums – 

22 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada 

pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 

“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 

28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Sko-

las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-

dod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas 

ielā 4 – 48, kadastra Nr. 98709000332, adrese: Rūpnī-

cas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 

novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-

trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-

valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-

skaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 

25454948.

Izsoles sākumcena – 230 eiro, nodrošinājums – 

23 eiro, izsoles solis – 20 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada 

pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 

“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 

28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Sko-

las ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 

90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pār-

dod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī, 

kadastra Nr. 27000080305.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 

novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-

trā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils novada paš-

valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 

apskatāms darbdienās līdz 28. maijam, iepriekš sa-

skaņojot laiku ar Saimniecības nodaļas vadītāju, tāl-

runis 26175865.

Izsoles sākumcena 114 000 eiro, nodrošinājums – 

11 400 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada 

pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 

“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbdienās līdz 

28. maija plkst. 17.00, izsoles sākums 2019. gada 29. 
maijā plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Sko-

las ielā 4 Ventspilī.

SENIORI

Elvīra ļoti priecājas par pava-

sari, jo tad var doties laukā un ru-

šināties dārzā. Viņa sēj un stāda, 

ravē dobes – tas nav par grūtu. Vēl 

pagājušajā gadā anceniece brauca 

ar velosipēdu, bet nu tas ir nolikts 

malā, jo trūkst elpas, lai ar pilnu 

krūti mītos uz priekšu. Ziemās, 

saka ilgdzīvotāja, ir garlaicīgāk, jo 

tad nav tik daudz darāmā, bet viņa 

neprot sēdēt, rokas klēpī salikusi. 

Prātā visu laiku rosās domas par 

to, ko varētu padarīt.  

Elvīra ir augusi trīs bērnu ģi-

menē, viņa bija jaunākā. Māsa 

Velta un brālis Voldemārs jau 

aizsaukti mūžībā, turklāt brālis 

lielu mūža daļu nodzīvoja Angli-

jā. No tēva mājām, kas atradās pie 

Ostupes, Elvīra uz Anci pārcēlās 

30 gadu vecumā, uzsākot darbu 

kolhoza fermā, kur slauktas govis. 

Sākumā tas darīts ar rokām, tikai 

pēc tam iegādāti aparāti. Ancenie-

ce atceras, ka vasarās gulēts ļoti 

maz – varbūt kādas četras stun-

das, darbs dzinis darbu, vajadzējis 

arī ravēt garās biešu vagas. Elvīras 

vīrs Arnolds nomira 58 gadu ve-

cumā, ģimenē izaudzinātas mei-

tas Ligita un Jautrīte, sagaidīti čet-

ri mazbērni un divi mazmazbērni.

Omītes jubilejā viņi satikās 

“Dzirnavās”, kur dzīvo Elvīra. Māja 

pieder saimniekam, bet viņš atļauj 

anceniecei dzīvot namā, kurā viņa 

apmetās pirms 50 gadiem. Elvīra 

ar prieku rosās sētā un dārzā: “Es 

tā nemāku pateikt, kur ņemu ener-

ģiju. Domāju, ka vairāk jākustas, 

ja cilvēks nekustas, tad ir grūtāk 

saglabāt sparu. Man gan reizēm 

reibst galva – nav jau vairs tik vieg-

li, kā tas bija pirms pāris gadiem.” 

Anceniecei grūti pasacīt, kāds ir 

ilgā mūža noslēpums. Viņa atceras, 

ka tad, kad strādājusi fermā, bieži 

vien nav bijis laika kārtīgām pus-

dienām – paķērusi maizes ņuku un 

skrējusi tālāk. Elvīra nevar pateikt, 

kas viņai garšo visvairāk, pie dūšas 

iet gan zupas, gan rīsi, gan putras, 

arī ievārījums. To saimniece vāra 

pati. Vēl pērn viņa ar meitu gājusi 

dzērvenēs.

“Ar vienu aci tikpat kā ne-

redzu, bet pie dakteriem neeju. 

Pirms desmit gadiem laikam biju 

pēdējo reizi, zāles ar nedzeru. Di-

vus gadus atpakaļ bija plauškarso-

nis, tad mani aizveda uz slimnīcu, 

bet tā pa slimnīcām neesmu dzī-

vojusies.”

Kad Elvīra gāja ganos, viņa 

izšuva spilvendrānas, vēlākajos 

gados adītas zeķes. Tagad adīša-

na sliktās redzes dēļ vairs nav ak-

tuāla, tādēļ anceniece īsina laiku, 

skatoties televīzijas pārraides un 

lasot “Ventas Balsi”.              

Marlena Zvaigzne

, apstiprināja lēmumprojektus par detālplānojuma izstrādi nekustamā

d kļīpašumā „Alki“ Tārgales pagastā, 
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l Saņemts novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvēr-

tēšanas komisijas locekles Ināras Steberas iesniegums ar lūgumu izslēgt 

viņu no komisijas sastāva sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

novada pašvaldībā. Deputāti par komisijas locekli iecēla novada pašval-

dības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļas zemes lietu un ne-

kustamā īpašuma speciālisti Iritu Āpsi.

l Deputāti precizēja saistošos noteikumus Nr. 4 “Par maznodroši-

nātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” 

atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinu-

mam (skatīt 10. lpp.).

l Apstiprināja novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

un novada izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, dar-

ba laiku 2021. gada vasaras periodā (skatīt 11. lpp.).

l Veica grozījumus telpu nomas (neregulāru) un naktsmītņu mak-

sas pakalpojumu tarifos, nosakot kompleksā pakalpojuma tarifu Zūru 

pamatskolā sporta nometnes dalībnieku grupām – viena diennakts vie-

nai personai (bez PVN) 8,36 eiro (kompleksais pakalpojums sporta no-

metnes grupām Vārves pagastā, Ventavas ciemā, Zūru pamatskolā, kas 

iekļauj: nakšņošanu skolā un sporta infrastruktūras (stadiona vai skolas 

sporta zāles) izmantošanu līdz sešām stundām diennaktī.

l Apstiprināja nomas pakalpojumu maksas cenrādi par naktsmīt-

nes izmantošanu Ances pagasta sociālās dzīvojamās mājas “Ambulance” 

viesu istabā – vienas diennakts vienas guļvietas noma 4,26 eiro.

l Pagarināja novada domes lēmuma par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamā īpašumā “Alki” Tārgales pagastā darba uzdevuma 

derīguma termiņu līdz 2022. gada 29. aprīlim.

l Atcēla novada domes lēmumu par detālplānojuma nekustamā 

īpašumā “Bisītes” Usmas pagastā gala redakciju un atzina par spēku 

zaudējušu detālplānojumu nekustamā īpašumā “Bisītes” Usmas pa-

gastā.

l Apstiprināja saistošos noteikumus “Par Ventspils novada domes 

2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 45 “Par detālplāno-

juma nekustamā īpašumā “Rožlejas”” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

l Izdarīja grozījumus novada domes apstiprinātajā Ventspils nova-

da Attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna 17. pun-

ktā, izsakot to šādā redakcijā: “Projekta nosaukums –  “Jūras kultūras 

mantojuma centrs Vinda”.

Indikatīvā summa – 2 653 450,91 eiro.

Pašvaldības budžets – 398 017,91 eiro.

Valsts finansējums – 2 255 433 eiro.

Valsts, ES fondu u.c. finanšu avotu nosaukums – Valsts.

Projekta īstenošanas periods – 2021.–2023.”.

l Noteica atlīdzību par vienu darba stundu novada Vēlēšanu ko-

misijai par darbu komisijā 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu no-

drošināšanai – Ventspils novada vēlēšanu komisijai: komisijas priekš-

sēdētājs – 7,20 eiro, komisijas sekretārs – 7,20 eiro, komisijas loceklis 

– 6,20 eiro. Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu komisijām: komisijas 

priekšsēdētājs – 6,50 eiro, komisijas sekretārs – 6,50 eiro; komisijas 

loceklis – 6,20 eiro.

l Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Krā-

ces” – 4 Užavā, kopējā platība 69,6 m2, un dzīvokļa īpašumu “Liepzari” 

– 7 Zirās, kopējā platība 90,5 m2 (skatīt 3. lpp.).

l Nolēma ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases 

teritorijas labiekārtojumam Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē 187 107,18 

eiro un aizņēmumu pašvaldības autoceļu sakārtošanai (skatīt 9. lpp.).

l Deputāti atzina par lietderīgu un atbalstīja projektu iesniegu-

mu iesniegšanu biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklā-

tam projektu iesniegumu konkursam EJZF Latvijas Rīcības program-

mas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 

43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

aktivitātē 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī 

klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros līdz 2021. gada 10. maijam 

(skatīt 9. lpp.).

l Deputāti apstiprināja Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 

2020. gada pārskatu.

l Vēl deputāti lēma par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā 

zemesgabalu “Priedes 254” Tārgales pagastā, kā arī par dzīvokļu īpašu-

mu atsavināšanu Piltenē un Vārves, Tārgales, Ugāles pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

NOBEIGUMS S UMS 1. lpp.

Runātāja aicināja ikvienu ra-

dio klausītāju apmeklēt Ziemeļ-

kurzemi, piesakot, ka cilvēki bieži 

saka: “Braucām, braucām, meži 

un meži, tik tālu no Rīgas, bet te 

pēkšņi tik skaista vieta!”

Novada domes Kultūras no-

daļas vadītāja Zane Pamše sacīja, 

ka katram pagastam ir savs spēks 

un identitāte, bet tie visi prot tu-

rēties kopā un darbos būt vienoti. 

Novadā godā tur gan lībiešu, gan 

ventiņu, gan suitu tradīcijas. Zane 

pastāstīja, ka novadā ir 42 ama-

tiermākslas kolektīvi un daudzi 

no tiem 21. jūnijā satiekas Jūrkal-

nē, kur jau daudzus gadus skaisti 

svin saulgriežus. Šo pasākumu ap-

meklē ciemiņi no visas Latvijas un 

citām valstīm. Tāpat nevar nepie-

minēt Vasarsvētku lielkoncertus, 

kuros satiekas pašdarbnieki no 

visa novada. Zane sacīja, ka kul-

tūras jomā aktīvas ir visu vecumu 

grupas, vien nedaudz vajadzē-

tu paskubināt jauniešus, bet par 

jaunās maiņas audzināšanu tiek 

domāts, jo novadā ir gan Piltenes 

Mūzikas skola, gan Ugāles Mūzi-

kas un mākslas skola. Katrā pa-

gastā ir sava odziņa – notikums, 

personība, sakopta vide – un ne-

reti tieši kultūras darbinieki ir tie, 

kuri pamana šīs vērtības un ceļ tās 

godā. Zane norādīja, ka pandē-

mijas laikā kultūras darbinieces 

mūsu novadā sākušas rīkot ko-

pīgus pasākumus, kas guvuši ļoti 

labas atsauksmes. Te jāpiemin au-

to-foto-orientēšanās abos Ventas 

krastos un nesenā gaismas stāstu 

mirdzēšana Vārvē, Zirās, Jūrkalnē 

un Užavā. 

Pužiņš Agris Āboliņš, kurš 

daudz var runāt par novada da-

bas bagātībām, atgādināja, ka 

mūsu pusē ir ne tikai meži, purvi 

un ūdeņi, bet arī vēl viena vērtī-

ga ekosistēma – kāpas. Teritorijā, 

kurā ir tik daudz mežu, cilvēkiem, 

protams, ir savi pienākumi, jo no-

tiek rūpnieciskā darbība, atstājot 

sekas. Pandēmijas laikā, ievēro-

jis Agris, daudzi labprāt atpūšas 

mežā un izstaigā purva takas. Pu-

žiņš ir meža nozares balvas “Zelta 

čiekurs” laureāts, to viņam pasnie-

dza tā brīža zemkopības ministrs 

Raimonds Vējonis. 2005. gadā bija 

liela vētra, un Agra ģimene ne ti-

kai novāca sagāztos kokus, bet arī 

iestādīja jaunus, turklāt tas tika 

izdarīts, ieķīlājot dzīvokli. Radio 

studijas viesis aicināja ikvienu, ja 

ir tāda vēlme, par savu dzīvesvie-

tu izvēlēties Ventspils novadu, jo 

te ir daudz vietu, kur apmesties, 

izraugoties jau uzceltu ēku vai bū-

vējot jaunu. 

Armands Sviķis ir mūzikas 

grupas “Zvaigžņu lietus” taus-

tiņinstrumentālists. Pirms 29 

gadiem viņš kopā ar vēl diviem 

puišiem izveidoja grupu, kurā ta-

gad jau ir seši mūziķi, pašlaik tiek 

ierakstīts astotais albums. Parasti 

apvienība gadā uzstājas 40–50 

reižu, bet nu pandēmijas dēļ nav 

spēlēts jau pusgadu. Vaicāts, kā 

ar ballēm novadā, Armands atgā-

dināja, ka vasarā katrā vietā no-

tiek pagasta svētki, kuros tiek arī 

dejots. “Zvaigžņu lietus” parasti 

spēlē balli Puzē, un cilvēki to no-

vērtē un labprāt izbauda mūziku. 

Armands Usmā ir iekārtojis resto-

rānu un viesnīcu “Usmas muiža”, 

tā atrodas pretim Moricsalai. Uz-

ņēmējs pats, atpūšoties pie ezera, 

vienmēr sasmeļ enerģiju nākama-

jam darba cēlienam un aicina arī 

savus viesus darīt tāpat, lai nāka-

mo rītu varētu sagaidīt ar prieku. 

Evita Roģe, novada domes 

Attīstības nodaļas projektu vadī-

tāja, uzņēmējdarbības un tūris-

ma speciāliste, ciemkukulī atnesa 

jauno novada tūrisma ceļvedi ar 

karti. Tas ir viņas izstrādāts, Evita 

labi pazīst daudzus novada tūris-

ma uzņēmējus, mājražotājus un 

amatniekus. Viņa īpaši palepojās 

ar anceniekiem Loretu un Reini 

Pižikiem, kuri Ancē piedāvā ne ti-

kai aktīvās atpūtas iespējas, bet arī 

ieturēties “Meža” kafejnīcā. Tāpat 

domes pārstāve pieminēja kokļu 

meistaru Gunti Niedoliņu no Jūr-

kalnes, kurš darina arī relaksācijai 

domātās skaņu gultas, un Ilzi Še-

fanovsku, kura tirgo dažādus pašu 

saimniecībā ražotus produktus, 

– 20. maijā viņa atvērs siera nami-

ņu. Evita piebilda pāris vārdu arī 

par novada kulināro mantojumu, 

piesakot, ka Jūrkalnē dažādi rau-

ši nāk komplektā ar suitu sievām, 

kuras izstāsta un parāda, kā katrs 

pats var tikt pie gardumiem. 

Cilvēki mūsu pusē ir atvērti, 

sirsnīgi un pretimnākoši, teica 

novada domes priekšsēdētājs Aiv-

ars Mucenieks. Viņš pieminēja 

tradicionālo “Pagastu dienu”, kad 

Ventspilī savas dažādās prasmes 

rāda ļaudis no visiem pagastiem 

un var apbrīnot rokdarbnieču un 

amatnieku veikumu, nogaršot 

pēc sentēvu receptēm gatavotus 

ēdienus, pavērot amatiermākslas 

kolektīvu veikumu, un tas vēl nav 

viss! Ikvienam novada viesim ru-

nātājs ieteica apskatīt trīs bākas: 

Ovīšu, Užavas un Miķeļbāku, 

turklāt divās pirmajās var uzkāpt, 

pavērojot apkārtni no augšas un 

izbaudot jūras skatus.  
Rezumējot Ventspils novadā 

dzirdēto, piedzīvoto un izjusto, 

Sanda Dejus sacīja – var manīt, 

ka te dzīvo saliedēti cilvēki, kuri 

nebūt nav savrupi un atturīgi, bet 

atsaucīgi. Paldies radio darbinie-

kiem par veiksmīgo sadarbību 

pusotra mēneša garumā, organi-

zējot intervijas Ugālē, – tencinām, 

ka pamanījāt un novērtējāt!     

Marlena Zvaigzne 

   p      p  p  l . 

Pagarināja novada domes lēmuma par detālplānojuma izstrādes

uzsākšanu nekustamā īpašumā “Alki” Tārgales pagastā darba uzdevuma

derīguma termiņu līdz 2022. gada 29. aprīlim.

l d d l d
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3. PAZIŅOJUMI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM (TIESISKAJIEM VALDĪTĀJIEM), KURU ĪPAŠUMĀ 
(VALDĪJUMĀ) ESOŠIE NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI ROBEŽOJAS AR DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJU 

 

 
1) Ventspils novada pašvaldības vēstule 12.04.2021. Nr.1.12./IZ832 “Par detālplānojuma “Alki” izstrādi” – 

nosūtīta (pa pastu) nekustamā īpašuma “Jāņievas”, kad. Nr. 9866 002 0027, Tārgales pagastā, Ventspils novadā 
īpašniekam – juridiskai personai; 

 
2) Ventspils novada pašvaldības elektroniski parakstīts dokuments 12.04.2021. Nr.1.13./IZ812 “Par 

detālplānojuma “Alki” izstrādi” – nosūtīts (e-pastā) nekustamā īpašuma “Jūrmalnieki”, kad. Nr. 9866 002 0037, 
Tārgales pagastā, Ventspils novadā īpašniekam – fiziskai personai. 

 
 
Pielikumā: vēstuļu kopijas. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA PAVALDIBA 
Skolas iela 4. Ventspils, LV-3601,tIr. 63629450, fakss63622231.e-pasts inihävcntsøiIsndI 	A" %N.~entspilsnovads.h 

Ventspili 
12.04.2021. 	1.1.JIZ cfyll 

Nr. 

Uz 	 Nr. 

SIA "NORDIC ASSETS" 
Dzimavu iela 60A-33 

Riga, LV-1050 

I 	Par detalplanojuma "Alki" izstrãdi 

Ventspils novada p8va1diba inform, Jums piederoa nekustamã ipaum "Jãiiievas", 9866 
002 0027, Targales pagasta, Ventspils novada, blakus teritorijä riekustamã ipaum "Alki", 
kadastra numurs 9866 002 0022, Tärgales pagastä, Ventspils novadã, notiek detälplanojuma 
izsträde. 

Ventspils novada dome 2019.gada 25.aprra sëdë pieiëma 1mumu (protokols Nr. 42, 8.) 
"Par detalplãnojurna izstrãdes uzsakanu nekustamã 1pauma "Alki" ar kadastra numuru 
9866 002 0022, Thrgales pagastä, Ventspils novadä". 

Detalplanojuma izstrãdes mër1is: 

Precizët teritorijas p1ãnoto/atauto izmantoanu un apbuves parametrus, veidot vienotu 
ielulcelu tiklu un ineniertehriisko komunikciju tikius detalplanojuma teritorija nekustam 
ipauma "Alki" ar kadastra numuru 9866 002 0022, Targales pagastã, Ventspils novadã. 

Detalplanojuma izstrãdes ierosinätäjs: SIA "EX-VALE", re.Nr. 40003714738 

Detalplanojuma izstradätãjs: SIA "Reionã1ie projekti", re.Nr. 40003404474, (pasta adrese: 
Rupniecibas iela 3213-2, Riga, LV-1045 (talrunis 29792097; e-pasts: talis.skuja.lv) 

Detalplanojuma izstrades vaditaja Ventspils novada paya1dibas attistTbas p1anoanas 
speciäliste Iveta Straume (talr. 26678959, e-pasts iveta.straurne@ventspi1snd.1v). 

Domes prieksedetaja vietnieks 	 M.DADZIS 

Straume 26678959 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv    www.ventspilsnovads.lv 

 
Ventspilī 

 
12.04.2021.         1.13./IZ812 
_____________ Nr. ____________ 
 
Uz ___________Nr. ____________  

(vārds, uzvārds dzēsts) 
e-pasts: (dzēsts)  

 
Par detālplānojuma “Alki” izstrādi 
 
Ventspils novada pašvaldība informē, ka Jums piederošā nekustamā īpašumā  “Jūrmalnieki”, 
9866 002 0037, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, blakus teritorijā nekustamā īpašumā 
“Alki”, kadastra numurs 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, notiek 
detālplānojuma izstrāde.  

Ventspils novada dome 2019.gada 25.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 42, 8.§) 
 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 
9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis:  

Precizēt teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu 
ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā nekustamā 
īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA “EX-VALE”, reģ.Nr. 40003714738 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, reģ.Nr. 40003404474, (pasta adrese: 
Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-1045 (tālr. 29792097; e-pasts: talis.skuja@rp.lv) 

Detālplānojuma  izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas 
speciāliste Iveta Straume (tālr. 26678959, e-pasts iveta.straume@ventspilsnd.lv).   

 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                              M.DADZIS 
 
 
 
Straume 26678959 
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN TO APKOPOJUMS 
 

4.1. Institūciju nosacījumi  
 

1) AS “Sadales tīkls” 25.10.2021. Nr.30AT00-05/TN-31718 
 

2) Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija 01.07.2019. Nr.4.8/3917/2019-N 

 
3) Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecība 20.06.2019. Nr.VM9.7-7/278 

 
4) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 01.11.2019. Nr.9.5.-07/1871 

 
5) Veselības inspekcija (datums skatāms laika zīmogā) Nr.4.6.1.-10./16743/ 

 
6) VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa 

18.06.2019. Nr.K-1-12/294 
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Rīga    
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 
Nr. 30AT00-05/TN-31718 
Uz 24.10.2021 Nr. N-13645 

SIA "Reģionālie projekti" 
 
 

 

Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov. (98660020022)  
1.2. Objekta nosaukums: Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei  

2. NORĀDĪJUMI ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI 
2.1. Zemes ierīcības projekta aptverošajā teritorijā neatrodas esošās AS „Sadales tīkls” 
piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. 
elektroietaises);  
2.2. Plānojumā jāattēlo esošie elektroapgādes objekti (0,4kV elektropārvades līnija u.c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā 
kartes mērogā ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā; 
2.3. Zemes ierīcības projektā norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 
Aizsargjoslu likuma 16. pantā; 
2.4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 
2.5. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad pēc zemes ierīcības projekta izstrādes 
paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem 
aktiem. Elektroietaišu pārvietošanai nepieciešams saņemt AS “Sadales tīkls” tehniskos 
noteikumus. Atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa 
līdzekļiem; 
2.6. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 
elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē 
un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi”; 
2.7. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie 
jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 
2.8. Pie esošajiem energoapgādes objektiem jāparedz ērta piekļūšana AS “Sadales tīkls” 
personālam, autotransportam u.c. tehnikai; 
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2.9. Būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv. 
2.10. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (TN):  Pēteris Vikainis 
 

Sagatavoja: Pēteris Vikainis  
Tel. 8403 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
 
01.07.2019 Nr. 4.8/3917/2019-N 
Uz 12.06.2019. iesniegumu 

         SIA “EX-VALE” 
   Reģ. Nr.40003714738 

                                                            kaspars.poiss@gmail.com 
      

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei 
 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk – 
Administrācija) ir saņēmusi Jūsu iesniegumu, kurā lūdzat sniegt informāciju un nosacījumus 
detālplānojuma izstrādei. Detālplānojumu (turpmāk – Detālplānojums) plānots izstrādāt Ventspils 
novada Tārgales pagasta Lūžņas ciema nekustamā īpašuma “Alki” ar zemes kadastra 
Nr.98660020022 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (turpmāk – Plānošanas teritorija). 

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.42, 8§) 
apstiprināto Darba uzdevumu Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Plānošanas teritorijas 
plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un 
inženiertehnisko komunikāciju tīklus. 

Plānošanas teritorija atrodas Lūžņas ciema teritorijā, kura robežas noteiktas Aizsargjoslu 
likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā, dabas lieguma “Ovīši” (turpmāk – Dabas liegums) dabas 
lieguma zonā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.  

Dabas lieguma teritorija izveidota, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un 
aizsargājamo sugu atradnes. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
21.pantu, izstrādājot Detālplānojumu, nepieciešams ievērot aizsargājamās teritorijas izvietojumu, 
tās aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 

Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.239 “Dabas lieguma “Ovīši” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk Noteikumi Nr.239) nosaka Dabas 
lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai 
nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes ekosistēmu kompleksa saglabāšanu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību. Saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu dabas lieguma zona 
ir izveidota, lai saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un pļavu 
biotopus. 

Plānošanas teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamās augu sugsa Pallasa sausserdis 
Lonicera caerulea var. pallasii  un pļavas silpurene Pulsatilla pratensis, kas iekļautas Ministru 
kabineta 2000.gada 14.novembra  noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikumā kā īpaši aizsargājamā augu 
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suga. Plānošanas teritorija ir potenciāli piesārņota vieta Nr.41 (bijusī PSRS armijas teritorija 
objekts “Bunkuri”), kas iekļauta Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra uzturētajā Piesārņoto 
un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā kā potenciāli piesārņota vieta ar reģistrācijas 
Nr.98668/3452. Valsts vides dienests pārrauga un kontrolē potenciāli piesārņotu vietu izpēti un 
sanāciju.   

Izvērtējot iesniegto informāciju, Plānošanas teritorijas atrašanās vietu, apgrūtinājumus, 
dabas aizsardzības normatīvos aktus un apsekojot teritoriju dabā, Administrācija savas 
kompetences ietvaros sniedz sekojošus nosacījumus: 

1. Izstrādājot Detālplānojumu, ievērot Dabas lieguma izvietojumu, tā aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus. 

2. Saskaņā ar Noteikumu Nr.239 12.punktu Plānošanas teritorijā aizliegts būvēt 
jaunas ēkas un būves, atļauta esošo ēku un būvju pārbūve. 

3. Izstrādājot Detālplānojumu, nepieciešams ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 6. pantā 
noteikto Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķi un 35., 36. pantā noteiktos 
aprobežojumus. 

4. Nepieciešams atjaunot un precizēt informāciju par zemes lietošanas veidiem Valsts 
zemes dienestā, jo situācija dabā Detālplānojuma teritorijā neatbilst eksplikācijā norādītājam, 
jo daļu no teritorijas aizņem mežs, nevis zeme zem ēkām un pagalmiem. 

5. Plānošanas teritorijā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība pirms teritorijas 
izpētes un nepieciešamības gadījumā sanācijas veikšanas (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta 
vienpadsmitā daļa). Šo darbu veikšanas laikā bez Administrācijas atļaujas aizliegts iznīcināt, 
bojāt īpaši aizsargājamo augu sugu indivīdus un dzīvotnes.  

6. Paredzēt, ka Plānošanas teritorijā tiek demontēta nelegāli uzbūvētā palīgēka. 
7. Detālplānojumam pievienot vaskulāro sugu un jūras piekrastes biotopu 

aizsardzības jomas eksperta atzinumu par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo 
augu sugu klātbūtni Plānošanas teritorijā, kā arī informāciju par iespējamo Detālplānojumā 
paredzēto darbību ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.. Eksperta atzinumā 
norādītos īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu atradnes iezīmēt 
Detālplānojuma grafiskajā daļā. 

8. Detālplānojumā attēlot risinājumu, kā plānots nodrošināt piekļuvi īpašumam no 
valsts autoceļa. 

 
 
 
Ar cieņu 

Kurzemes reģionālās administrācijas direktore      D. Sāmīte  

Dermaka 29464797 
indra.dermaka@daba.gov.lv 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 
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 20.06.2019 Nr. VM9.7-7/278 
Uz 12.06.2019. Nr. iesniegums 

 
SIA “EX - VALE” 

kaspars.poiss@gmail.com 
 

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei 
 
 Ziemeļkurzemes virsmežniecība 13.06.2019. saņēmusi Jūsu iesniegumu, kas reģistrēts ar 
Nr.449/VM9.7-7 ar lūgumu izsniegt nosacījumus detālplānojuma  izstrādes uzsākšanai Ventspils 
novada Tārgales pagastā nekustāmajam īpašumam “Alki” zemes vienībā ar kadastra numuru 
98660020022. 
            Izvērtējot plānotās darbības atbilstību Meža likuma un dabas aizsardzības normatīvo aktu 
prasībām, un, izskatot iesniegto dokumentāciju konstatēts sekojošais:  

Pēc Meža valsts reģistra datiem konstatēts, ka Ventspils novada Tārgales pagasta  īpašumā 
“Alki” zemes vienībā ar kadastra numuru 98660020022  nav veikta meža inventarizācija. Valsts 
zemes dienesta datu bāzes zemes vienības eksplikācijā norādīts, ka kopējā platība 1,1753 ha visa 
atrodas zem ēkām un pagalmiem.  Īpašumā nav reģistrēta meža zeme un mežs. Teritorija atrodas 
Baltijas jūras Krasta kāpu aizsargjoslā, dabas lieguma “Ovīši” regulējama režīma zonā. Pēc 
Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas īpašums atrodas savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS2), kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem atļauta 
savrupmāju apbūve. 

Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju, Ziemeļkurzemes virsmežniecībai nav 
pamatojuma sniegt tehniskos nosacījumus  nekustāmā īpašuma “Alki”  detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanai. 
 
 
Virsmežzinis ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  U.Frīdenbergs 

Grantiņa 26603003 
daina.grantina@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv 
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NOSACĪJUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 
                                                                 Kuldīgā 

 
 Nr. 4.6.1.-10./16743/ 

 
 SIA ,,EX-VALE” 
 kaspars.poiss@gmail.com 

 
 

1. Objekta nosaukums: Nekustamā īpašuma ,,Alki” detālplānojums 

2. Objekta adrese: ,,Alki”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, kadastra Nr. 9866 002 0022 

3. Objekta īpašnieks: ierosinātājs – SIA ,,EX-VALE”, Biķernieku iela 31-39, Rīga, 
reģistrācijas Nr. 4000714738 

4. Iesniegtie dokumenti: 4.1. SIA ,,EX-VALE” iesniegums; 4.2.Ventspils novada domes 
25.04.2019. sēdes protokola (Nr.42, 8.§) kopija (pielikumā - Darba uzdevums detālplānojuma 
izstrādei) 

5. Apsekojums veikts: Nosacījumi sagatavoti, izvērtējot iesniegtos dokumentus 

6. Apsekojumā piedalījās: Nosacījumi sagatavoti, izvērtējot iesniegtos dokumentus 

7. Konstatēts: Detālplānojums tiks izstrādāts sakarā ar plānoto savrupmājas būvniecību. 
Detālplānojuma mērķis ir  precizēt nekustamā īpašuma teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu 
un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un  inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
detālplānojuma teritorijā. Saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumu, nekustamais 
īpašums ,,Alki” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2), Baltijas jūras piekrastes 
aizsargjoslā, Ovīšu dabas lieguma regulējamā režīma zonā un teritorijas attīstībai ir 
nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 
8. NOSACĪJUMI 
Projektēšanas gaitā paredzēt: 
1. Detālplānojuma projektu izstrādāt atbilstoši 13.10.2011. ,,Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma” un 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām, kā arī ņemot vērā nacionālā, reģionālā 
un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu prasības. 
2. Ievērot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.240) prasības, kur noteikta 
teritoriju izmantošanas kvalifikācija un vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei.  
3. Realizēt 05.02.1997. ,,Aizsargjoslu likuma” un saistošo noteikumu prasības, t.sk. prasības, 
kas attiecas uz apbūves un apsaimniekošanas aprobežojumiem. Precizēt un atzīmēt aizsargjoslu 
robežas visiem objektiem, kuriem saskaņā ar ,,Aizsargjoslu likumu” ir paredzētas sanitārās, 
drošības, ekspluatācijas un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Plānojot 
teritorijas izmantošanu un apbūvi, ņemt vērā normatīvajos aktos noteiktos darbības 
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aprobežojumus aizsargjoslās. Grafiskā daļā attēlot aizsargjoslu robežas ,,Aizsargjoslas likumā” 
norādīto aizsargjoslu veidiem. 
      Ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingra režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu 
atbilstoši 20.01.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika”. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā 
vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās 
personas).  
4. Apbūves teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu plānot atbilstoši Noteikumu 
Nr. 240 – 8. daļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasībām.  
     Plānot  ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr.240 - 8.1.apakšsadaļas „Ūdensapgāde” 
prasībām. Paredzēt dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības nodrošināšu Ministru kabineta 
14.11.2017.  noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.  
      Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240-
8.2.apakšsadaļas „Notekūdeņu savākšana” prasībām. Plānojot lokālu notekūdeņu savākšanas 
sistēmu, ievērot LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads 
un kanalizācija” prasības. Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši 
Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” noteiktām prasībām. Lietus notekūdeņu novadīšanu apbūves teritorijā plānot atbilstoši 
Noteikumu Nr. 240 - 8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām. Nav 
pieļaujama neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisija vidē. 
5. Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” un 
saistošo noteikumu prasībām. Atkritumu savākšanas vietas plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 
240 - 8.5.apakšsadaļas ,,Atkritumu savākšanas vietas” prasībām.  
6. Ņemt vērā visus riska faktorus, kuri var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai. 
Raksturot teritorijas, kurās iespējami bīstami un katastrofāli dabas procesi (plūdi u.tml.). 
Nepieciešamības gadījuma plānot pasākumus/rīcības riska faktoru ietekmes novēršanai/ 
samazināšanai apdzīvotajā teritorijā. 
7. Nodrošināt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk 
– Noteikumi Nr. 16) prasībām. Pašvaldība var noteikt zemāku vides trokšņa robežlielumu 
atsevišķās apbūves teritorijās Noteikumos Nr. 16  noteiktajā kārtībā. 

Veselības inspekcija iesaka izstrādāto detālplānojumu iesniegt higiēniskai novērtēšanai. 
 

    
   Sabiedrības veselības departamenta                                                                                                                                 
   Kurzemes kontroles nodaļas vadītājas p.i.                                    Jānis Kalācis 

    
 Irēna Vinogradova, 2633723 
 irena.vinogradova@vi.gov.lv 
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18.06.2019    Nr. K-1-12/294  

Uz 12.06.2019.  Nr. 
 

 
 

EX-VALE SIA 
Biķernieku ielā 31 - 39, Rīga, Latvija 

kaspars.poiss@gmail.com  
 
 
Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei 
      

VSIA   “ Zemkopības    ministrijas    nekustamie   īpašumi ”   Kurzemes   reģiona 
meliorācijas nodaļā ir saņemts Jūsu iesniegums nosacījumu sniegšanai detālplānojuma izstrādei 
nekustamā īpašumā „Alki“ ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils 
novadā. 
        Informējam, ka pēc nodaļas rīcībā esošās meliorācijas kadastra informācijas sistēmas  
datiem teritorijā, kurai tiks izstrādāts detālplānojums, neatrodas kadastrā reģistrēta meliorācijas 
sistēma. 
 
       Pamatojoties uz augstāk minēto, detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašumā „Alki“ ar 
kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nosacījumus neizvirzām. 
 
 
 
 
 
 
Nodaļas vadītāja vietnieks Māris Lagzdiņš 
 
 
 
Jolanta Jakupāne 28640333  
jolanta.jakupane@zmni.lv  
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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4.2. Institūciju nosacījumu apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījumi Komentārs 

1. AS “Sadales tīkls” 
25.10.2021. 

Nr.30AT00-05/TN-
31718 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Lūžņa, Tārgales pag., 
Ventspils nov. (98660020022)  
1.2. Objekta nosaukums: Par nosacījumu sniegšanu 
detālplānojuma izstrādei  
2. NORĀDĪJUMI ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI 
2.1. Zemes ierīcības projekta aptverošajā teritorijā 
neatrodas esošās AS “Sadales tīkls” piederošie 
elektroapgādes objekti (0,23–20) kV elektropārvades 
līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises);  
2.2. Plānojumā jāattēlo esošie elektroapgādes objekti 
(0,4kV elektropārvades līnija u.c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās 
aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes 
mērogā ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem noteiktā kartes mērogā; 
2.3. Zemes ierīcības projektā norādīt noteiktās 
aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 
Aizsargjoslu likuma 16. pantā; 
2.4. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, iekļaut 
prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 
2.5. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, 
tad pēc zemes ierīcības projekta izstrādes paredzēt to 
pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, 
noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Elektroietaišu 
pārvietošanai nepieciešams saņemt AS “Sadales tīkls” 
tehniskos noteikumus. Atbilstoši Enerģētikas likuma 
23.panta 2.daļai, esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma 
īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem; 
2.6. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas 
operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi 
Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi”; 
2.7. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, 
kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 
2.8. Pie esošajiem energoapgādes objektiem jāparedz 
ērta piekļūšana AS “Sadales tīkls” personālam, 
autotransportam u.c. tehnikai; 
2.9. Būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā 
iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv. 
2.10. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas 
dienas. 

Nosacījumi ievēroti 
 
 
 
 
 
2.1.Ņemts vērā 
 
 
 
2.2.Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
2.3. Ņemts vērā 
 
 
2.4. Ņemts vērā 
 
 
2.5. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
2.7. Ņemts vērā 
 
 
2.8. Ņemts vērā 
 
 
2.9. Ņemts vērā 
 
2.10. Ņemts vērā 

2. Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes 

reģionālā 
administrācija 
01.07.2019. 

Nr.4.8/3917/2019-N 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā 
administrācija (turpmāk – Administrācija) ir saņēmusi 
iesniegumu, kurā lūdzat sniegt informāciju un nosacījumus 
detālplānojuma izstrādei. Detālplānojumu (turpmāk – 
Detālplānojums) plānots izstrādāt Ventspils novada 
Tārgales pagasta Lūžņas ciema nekustamā īpašuma “Alki” 
ar zemes kadastra Nr.98660020022 zemes vienībai ar 

Nosacījumi ievēroti 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījumi Komentārs 

kadastra apzīmējumu (turpmāk – Plānošanas teritorija). 
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2019.gada 

25.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.42, 8§) apstiprināto Darba 
uzdevumu Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt 
Plānošanas teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un 
apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un 
inženiertehnisko komunikāciju tīklus. 

Plānošanas teritorija atrodas Lūžņas ciema 
teritorijā, kura robežas noteiktas Aizsargjoslu likuma 
67.pantā noteiktajā kārtībā, dabas lieguma “Ovīši” 
(turpmāk – Dabas liegums) dabas lieguma zonā, Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.  

Dabas lieguma teritorija izveidota, lai aizsargātu 
daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo sugu 
atradnes. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 21.pantu, izstrādājot Detālplānojumu, 
nepieciešams ievērot aizsargājamās teritorijas izvietojumu, 
tās aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 

Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumi 
Nr.239 “Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (turpmāk Noteikumi Nr.239) 
nosaka Dabas lieguma individuālo aizsardzības un 
izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai 
nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes 
ekosistēmu kompleksa saglabāšanu un īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotņu aizsardzību. Saskaņā ar šo noteikumu 
17.punktu dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu 
jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, 
mežu un pļavu biotopus. 

Plānošanas teritorijā konstatētas īpaši 
aizsargājamās augu sugas Pallasa sausserdis Lonicera 
caerulea var. pallasii un pļavas silpurene Pulsatilla 
pratensis, kas iekļautas Ministru kabineta 2000.gada 
14.novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikumā kā īpaši 
aizsargājamā augu suga. Plānošanas teritorija ir potenciāli 
piesārņota vieta Nr.41 (bijusī PSRS armijas teritorija objekts 
“Bunkuri”), kas iekļauta Latvijas ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra uzturētajā Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu reģistrā kā potenciāli piesārņota vieta ar 
reģistrācijas Nr.98668/3452. Valsts vides dienests pārrauga 
un kontrolē potenciāli piesārņotu vietu izpēti un sanāciju. 

 
  
Izvērtējot iesniegto informāciju, Plānošanas 

teritorijas atrašanās vietu, apgrūtinājumus, dabas 
aizsardzības normatīvos aktus un apsekojot teritoriju dabā, 
Administrācija savas kompetences ietvaros sniedz 
sekojošus nosacījumus: 
1. Izstrādājot Detālplānojumu, ievērot Dabas lieguma 

izvietojumu, tā aizsardzības un izmantošanas 
noteikumus. 

2. Saskaņā ar Noteikumu Nr.239 12.punktu Plānošanas 
teritorijā aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, atļauta 
esošo ēku un būvju pārbūve. 

 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
Atbilstoši Ventspils 
reģionālās pārvaldes vēstulei 
Nr.9.4.-11/764 (25.04.2019), 
vietai Nr.98668/3542 
kategorija ir nomainīta uz “3 
– Nav piesārņota vieta 
(apzināta vai pilnībā attīrīta 
vieta)”. 
 
 
 
 
 
 
1.Ņemts vērā. 
 
 
2. Ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. 

Nosacījumi Komentārs 

3. Izstrādājot Detālplānojumu, nepieciešams ņemt vērā 
Aizsargjoslu likuma 6. pantā noteikto Baltijas jūras 
piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķi un 35., 36. 
pantā noteiktos aprobežojumus. 

4. Nepieciešams atjaunot un precizēt informāciju par 
zemes lietošanas veidiem Valsts zemes dienestā, jo 
situācija dabā Detālplānojuma teritorijā neatbilst 
eksplikācijā norādītājam, jo daļu no teritorijas aizņem 
mežs, nevis zeme zem ēkām un pagalmiem. 

5. Plānošanas teritorijā nav pieļaujama nekāda 
saimnieciskā darbība pirms teritorijas izpētes un 
nepieciešamības gadījumā sanācijas veikšanas (likuma 
“Par piesārņojumu” 31.panta vienpadsmitā daļa). Šo 
darbu veikšanas laikā bez Administrācijas atļaujas 
aizliegts iznīcināt, bojāt īpaši aizsargājamo augu sugu 
indivīdus un dzīvotnes.  

 
 
6. Paredzēt, ka Plānošanas teritorijā tiek demontēta 

nelegāli uzbūvētā palīgēka. 
7. Detālplānojumam pievienot vaskulāro sugu un jūras 

piekrastes biotopu aizsardzības jomas eksperta 
atzinumu par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo augu sugu klātbūtni Plānošanas teritorijā, 
kā arī informāciju par iespējamo Detālplānojumā 
paredzēto darbību ietekmi uz īpaši aizsargājamām 
sugām un biotopiem. Eksperta atzinumā norādītos īpaši 
aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu 
atradnes iezīmēt Detālplānojuma grafiskajā daļā. 

8. Detālplānojumā attēlot risinājumu, kā plānots 
nodrošināt piekļuvi īpašumam no valsts autoceļa. 

3. Ņemts vērā. 
 
 
 
4. Skaidrojums –  
īpašumā nav reģistrēta meža 
zeme un mežs. 
 
 
5. Atbilstoši Ventspils 
reģionālās pārvaldes vēstulei 
Nr.9.4.-11/764 (25.04.2019), 
vietai Nr.98668/3542 
kategorija ir nomainīta uz “3 
– Nav piesārņota vieta 
(apzināta vai pilnībā attīrīta 
vieta)”. 
 
6. Ņemts vērā. 
 
7. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ņemts vērā. 
 

3. Valsts meža dienesta 
Ziemeļkurzemes 
virsmežniecība 

20.06.2019. 
Nr.VM9.7-7/278 

 

 Ziemeļkurzemes virsmežniecība 13.06.2019. 
saņēmusi iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.449/VM9.7-7 ar 
lūgumu izsniegt nosacījumus detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanai Ventspils novada Tārgales pagastā 
nekustāmajam īpašumam “Alki” zemes vienībā ar kadastra 
numuru 98660020022. 
 Izvērtējot plānotās darbības atbilstību Meža likuma un 
dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, un, izskatot 
iesniegto dokumentāciju konstatēts sekojošais:  

Pēc Meža valsts reģistra datiem konstatēts, ka 
Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumā “Alki” zemes 
vienībā ar kadastra numuru 98660020022 nav veikta meža 
inventarizācija. Valsts zemes dienesta datu bāzes zemes 
vienības eksplikācijā norādīts, ka kopējā platība 1,1753 ha 
visa atrodas zem ēkām un pagalmiem. Īpašumā nav 
reģistrēta meža zeme un mežs. Teritorija atrodas Baltijas 
jūras Krasta kāpu aizsargjoslā, dabas lieguma “Ovīši” 
regulējama režīma zonā. Pēc Ventspils novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas īpašums atrodas savrupmāju 
apbūves teritorijā (DzS2), kur atbilstoši teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem atļauta savrupmāju 
apbūve. 

Saskaņā ar iepriekšminēto informāciju, 
Ziemeļkurzemes virsmežniecībai nav pamatojuma sniegt 

Nosacījumi nav sniegti 
Īpašumā nav reģistrēta meža 
zeme un mežs 
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tehniskos nosacījumus nekustāmā īpašuma “Alki” 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanai. 

4. Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālā 

vides pārvalde 
01.11.2019.  

Nr.9.5.-07/1871 
 
 

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir 
atkārtoti sagatavojusi nosacījumus detālplānojuma 
izstrādei Ventspils novada Tārgales pagasta Lūžņas ciema 
nekustamajam īpašumam “Alki” (kadastra Nr.9866 002 
0022), precizējot 2019.gada 5.jūlija nosacījumus Nr.9.5.-
07/1137. Plānošanas teritorijas kopējā platība ir 1,1753 ha 
un tās apgrūtinājums ir dabas lieguma “Ovīši” (Natura 2000) 
dabas lieguma zona. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas 
plānojuma grafiskajai daļai, plānošanas teritorija atrodas 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā (turpmāk - Krasta kāpu aizsargjosla). 
 
Izstrādājot detālplānojumu, ir nepieciešams ņemt vērā 
sekojošus nosacījumus: 
1. Aizsargjoslu likuma 6. panta noteiktos Baltijas jūras 
piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķus un 35., 36. 
pantā noteiktos aprobežojumus, īpaši pievēršot uzmanību: 
1.1. likuma 6.panta noteiktajiem aizsargjoslas izveidošanas 
mērķiem, tai skaitā īpaši - erozijas procesu novēršanai, 
piekrastes ainavu aizsardzībai, piekrastes dabas resursu 
saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšanai; 
1.2. 36.panta pirmās daļas 1) punktā noteiktajam 
aprobežojumam zemes gabala sadalīšanai un apbūvei 
(saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumā 
noteikto); 
1.3. 36.panta otrās daļas 4) punktā noteikto aprobežojumu, 
kas nosaka, ka ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana 
notiek šā likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās 
un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās 
ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšēja apbūve un 
minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā, kā arī tās ir saskaņotas ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās 
pilnvarotu institūciju; 
1.4. ievērojot Aizsargjoslu likuma 1.panta 17) punktā 
noteikto definējumu - iepriekšējā apbūve (likumīgi 
uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), kuras 
konstatējamas dabā); 
1.5. 36.panta trešās daļas 9) punktā noteiktajam 
aprobežojumam, ka aizliegts pārveidot kāpu reljefu, bojāt 
un iznīcināt kāpu dabisko zemsedzi. 
 
2. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem vērā likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 
2018.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.239 “Dabas lieguma 
“Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” noteiktās prasības un aprobežojumi. Saskaņā ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas sniegto informāciju apkārtnē konstatēta 
īpaši aizsargājama augu suga Pallasa sausserdis (Lonicera 
caerulea var. pallasii), kas iekļauta Ministru kabineta 
2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par 
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikumā kā īpaši 

Nosacījumi ievēroti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ņemts vērā. 
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aizsargājamā augu suga. 
 
3. Detālplānojums jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 
Ventspils novada teritorijas plānojumu un citiem spēkā 
esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
4. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem vērā Ministru 
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” noteiktās prasības. 
 
5. Detālplānojumā jānosaka: 
5.1. visu veidu aizsargjoslas, nekustamo īpašumu lietošanas 
tiesību apgrūtinājumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu; 
5.2. detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu (saskaņā ar 
teritorijas plānojumā noteikto); 
 
 
 
 
5.3. ūdens notekas, meliorācijas būves; 
 
 
 
 
5.4.apbūves teritorijas inženierkomunikācijas: 
ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.c.; 
 
 
5.5. ceļus, laukumus, automašīnu stāvvietas, teritorijas 
atpūtai; 
 
 
 
5.6. plānošanas teritorijā esošos vērtīgos un īpaši 
aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamās sugas. 
Detālplānojumam pievienot eksperta atzinumu par 
aizsargājamo biotopu, augu inventarizācijas rezultātiem 
(ieteicamais nozaru ekspertu saraksts pieejams: 
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas eksperti). 
Pamatojoties uz biotopu inventarizācijā iegūtajiem 
rezultātiem, izvērtēt plānošanas teritorijas atļauto 
izmantošanu,  detālplānojumā ietvert prasības, kas 
nepieļautu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, 
iespēju robežās saglabātu dabisku meža vidi, maksimāli 
saglabātu pieaugušos kokus. Ekspertu atzinumam jāatbilst 
Ministru kabineta 30.09.2010. noteikumu Nr.925 “Sugu un 
biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un 
tajā ietvertās minimālās prasības” prasībām. 
 
6. Jānodrošina detālplānojuma publiskā apspriešana. 
 
 
 

 
 
3.Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
 
4. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
 
5.Ņemts vērā 
5.1.attēlotas aizsargjoslas; 
 
5.2. detalizēta teritorijas 
atļautā izmantošana 
noteikta teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
nosacījumos; 
 
5.3. teritorijā neatrodas 
ūdens notekas vai 
meliorācijas būves, šādas 
būves nav plānotas 
 
5.4.plānotie inženiertīkli 
aprakstīti Paskaidrojuma 
rakstā; 
 
5.5.nav plānota ceļu, 
laukumu vai automašīnu 
stāvvietu izbūve, nav 
plānotas teritorijas atpūtai; 
 
5.6.eksperta atzinums 
pievienots; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām, ievērojot izstrādes 
procedūru. 
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7. Pārvaldes ieskatā detālplānojumā iekļaujamais rīcību 
kopums un sagaidāmais ietekmes uz vidi būtiskums 
(atrašanās Krasta kāpu aizsargjoslā un īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, plānošanas teritorijā konstatēta īpaši 
aizsargājamā augu suga) atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajam izņēmuma 
gadījumam un 23.2 panta (Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamības kritēriji) minētajiem kritērijiem, līdz ar to 
detālplānojumam nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes 
uz vidi novērtējumu. 

 
7.Ņemts vērā 

5. Veselības inspekcija 
(datums skatāms 

laika zīmogā) 
Nr.4.6.1.-10./16743/ 

 

 
 
1. Detālplānojuma projektu izstrādāt atbilstoši 13.10.2011. 
“Teritorijas attīstības plānošanas likuma” un 14.10.2014. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām, kā arī ņemot vērā nacionālā, reģionālā un vietējā 
līmeņa plānošanas dokumentu prasības. 
 
2. Ievērot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.240) 
prasības, kur noteikta teritoriju izmantošanas kvalifikācija 
un vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei.  
 
3. Realizēt 05.02.1997. “Aizsargjoslu likuma” un saistošo 
noteikumu prasības, t.sk. prasības, kas attiecas uz apbūves 
un apsaimniekošanas aprobežojumiem. Precizēt un atzīmēt 
aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem saskaņā ar 
“Aizsargjoslu likumu” ir paredzētas sanitārās, drošības, 
ekspluatācijas un vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas. Plānojot teritorijas izmantošanu un apbūvi, 
ņemt vērā normatīvajos aktos noteiktos darbības 
aprobežojumus aizsargjoslās. Grafiskā daļā attēlot 
aizsargjoslu robežas “Aizsargjoslas likumā” norādīto 
aizsargjoslu veidiem. 
 
 Ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingra režīma, 
bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu atbilstoši 
20.01.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.43 
“Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika”. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus 
saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām 
vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas).  
 
4. Apbūves teritorijas inženiertehniskās apgādes 
nodrošināšanu plānot atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 8. 
daļas “Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasībām.  
 Plānot ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr.240 - 
8.1.apakšsadaļas “Ūdensapgāde” prasībām. Paredzēt 
dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības nodrošināšu Ministru 
kabineta 14.11.2017. noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.  

Nosacījumi ievēroti 
 
1. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām 
 
 
 
 
2. Detālplānojums izstrādāts 
saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām, ievērojot izstrādes 
procedūru. 
 
 
 
3.Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentārs- aizsargjoslas nav 
jānosaka ap urbumiem, 
kurus saimniecībā vai 
dzeramā ūdens ieguvei 
izmanto savām vajadzībām 
individuālie ūdens lietotāji 
(fiziskās personas). 
 
4.Ņemt vērā. 
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 Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu plānot 
atbilstoši Noteikumu Nr. 240-8.2.apakšsadaļas 
“Notekūdeņu savākšana” prasībām. Plānojot lokālu 
notekūdeņu savākšanas sistēmu, ievērot LBN 223-15 
“Kanalizācijas būves” un LBN 221-15 “Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija” prasības. Notekūdeņu attīrīšanu 
un apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši Ministru 
kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktām prasībām. 
Lietus notekūdeņu novadīšanu apbūves teritorijā plānot 
atbilstoši Noteikumu Nr. 240 - 8.4.apakšsadaļas “Lietus 
ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām. Nav pieļaujama 
neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisija vidē. 
 
5. Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši 
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” un saistošo 
noteikumu prasībām. Atkritumu savākšanas vietas plānot 
atbilstoši Noteikumu Nr. 240 - 8.5.apakšsadaļas ,,Atkritumu 
savākšanas vietas” prasībām.  
 
6. Ņemt vērā visus riska faktorus, kuri var radīt draudus 
videi, cilvēka dzīvībai un veselībai. Raksturot teritorijas, 
kurās iespējami bīstami un katastrofāli dabas procesi (plūdi 
u.tml.). Nepieciešamības gadījuma plānot 
pasākumus/rīcības riska faktoru ietekmes novēršanai/ 
samazināšanai apdzīvotajā teritorijā. 
 
7. Nodrošināt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu 
apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 16) prasībām. Pašvaldība 
var noteikt zemāku vides trokšņa robežlielumu atsevišķās 
apbūves teritorijās Noteikumos Nr. 16 noteiktajā kārtībā. 
 
Veselības inspekcija iesaka izstrādāto detālplānojumu 
iesniegt higiēniskai novērtēšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
6. Detālplānojuma teritorija 
neatrodas teritorijā, kurā 
iespējami bīstami un 
katastrofāli dabas procesi 
 
 
 
7. Ņemts vērā. 
 
 

6. VSIA “Zemkopības 
ministrijas 

nekustamie īpašumi” 
Kurzemes reģiona 

meliorācijas nodaļa 
18.06.2019. 

Nr.K-1-12/294  

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā ir saņemts 
iesniegums nosacījumu sniegšanai detālplānojuma 
izstrādei nekustamā īpašumā “Alki“ ar kadastra numuru 
9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
  Informējam, ka pēc nodaļas rīcībā esošās 
meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem 
teritorijā, kurai tiks izstrādāts detālplānojums, neatrodas 
kadastrā reģistrēta meliorācijas sistēma. 
  Pamatojoties uz augstāk minēto, detālplānojuma 
izstrādei nekustamā īpašumā “Alki“ ar kadastra numuru 
9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 
nosacījumus neizvirzām. 

Nosacījumi nav sniegti 
Teritorijā neatrodas 
meliorācijas sistēmas. 

 

39



5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 
 

 
5.1. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vēstule 16.07.2019. Nr.1-2/847 “Par piesārņotas 

vietas kategorijas maiņu – Alki”. 
 

5.2. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums 06.09.2019. Nr.41/19 . 
 

5.3. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule 13.01.2020. Nr.4-01/30 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu”. 

 
5.4. Vides pārraudzības valsts biroja 13.01.2020. lēmums Nr.4-02/1 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu”. 
 

5.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule 25.09.2020. Nr.1-132/8555 “Par esošo būvju 
pārbūvi krasta kāpu aizsargjoslā”. 
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Rīgā 

 
 

16.07.2019  Nr. 1-2/847 

Uz 
11.07.2019  

Nr. b/n 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"EX-VALE" 

Lielā iela 16 - 4, Jelgava, 
 Latvija, LV3001 

Kaspars.Poiss@gmail.com 
 

 

 
Par piesārņotas vietas kategorijas maiņu - Alki 
 

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ir saņēmis un 
izskatījis Jūsu iesniegumu  (11.07.2019) saistībā ar piesārņoto vietu “Alki” (kadastra numurs 
9866 002 0022). 

LVĢMC informē, ka ar nosaukumu “Alki” nav reģistrēta neviena vieta Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē. Kadastra numurs 9866 002 0022 ir norādīts vietā 
Nr.98668/3542 “Bijusī PSRS armijas teritorija – objekts Bunkuri”. Atbilstoši Ventspils 
reģionālās pārvaldes vēstulei Nr.9.4.-11/764 (25.04.2019), vietai Nr.98668/3542 kategorija ir 
nomainīta uz “3 – Nav piesārņota vieta (apzināta vai pilnībā attīrīta vieta)”. 
 
 
 
Valdes loceklis                                        *paraksts Egils Zariņš 
 
 
 
Intars Cakars, 
67032034 
intars.cakars@lvgmc.lv 
 
 
 
 
 
 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums 
 

Saskaņā ar  
MK not. Nr.925, 

 30.09.2010. 
2019.gada 6.septembrī, 

 
Dokumenta Nr.41/19. 
 
Biotopu grupa, kurai sniegts atzinums: piejūras biotopi, meži un virsāji, vaskulārās augu sugas. 
 
Pētāmā teritorija: teritorija “Alki”, kadastra Nr.9866 002 0022, Tārgales pagasts, Ventspils novads. 
Apsekota zemes gabala platība un līdz 5 m plata josla gar tā malām. Kopējā apsekotā teritorija ~ 1,5 ha. 
Apsekotās teritorijas atrašanās vietu un platību skatīt pielikumā. 
 
Teritorijas apsekojums: teritorija tika apsekota 2019.gada 25.augustā, saulainā dienā, veģetācijas sezonā. 
Apsekošana veikta pēc nejaušības principa izvēloties maršrutu zig-zag veidā, šķērsojot teritorijā sastopamos 
biotopus. Apsekošanas ilgums ~ 1 h. 
 
Atzinuma pasūtītājs: SIA “EX-VALE”, Lielā iela 16-4, Jelgava. Atzinums paredzēts detālplānojuma 
izstrādei, paredzot apbūves izvietošanu teritorijā.  
 
Teritorijas statuss: teritorija ietilpst īpaši aizsargājamās un NATURA 2000 teritorijas – dabas lieguma 
“Ovīši” (MK noteikumi Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem”) dabas lieguma zonā, kā arī Baltijas jūras 
un Rīgas līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. 
 
Dabas lieguma teritorijai ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK not.239 
“Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”), kas nosaka, ka Dabas 
liegums izveidots, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes ekosistēmu kompleksa saglabāšanu 
un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību. 
Saskaņā ar noteikumiem, dabas liegumā ietilpstošajos īpašumos, kuri norādīti noteikumu 3. pielikumā (tai skaitā 
pētāmais īpašums), aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, un esošo ēku un būvju pārbūve pieļaujama, izstrādājot 
detālplānojumu. 
Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un 
pļavu biotopus. 
 
Dabas liegumam 2014.gadā ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns. Dabas aizsardzības plānā norādīts, ka sākotnēji 
teritorija izveidota divu ļoti retu augu sugu aizsardzībai, no kurām vienas sugas atradne reģistrēta arī pētāmās 
teritorijas robežās. 
Kā ainavu vērtību negatīvi ietekmējoši faktori plānā minētas pamestās militārās būves, kuras lielākoties mūsdienās ir 
grausti un daudzviet rada nepievilcīgu ainavu. Plānā norādīts, ka šo objektu turpmāka apsaimniekošana un tūrisma 
potenciāls ir neskaidri, jo visi objekti atrodas privātīpašumā; līdz šim izteiktie attīstības priekšlikumi saistīti ar 
teritoriju apbūvi. Lielākajai daļai IAIN paredz nosacījumus, kas atļauj veikt ēku renovāciju un rekonstrukciju 
pašvaldības noteiktajā būvapjomā. 
 
 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas 
jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu 
piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 
saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. 
 
 
 
 

42



 
 
 
 
Aizsargjoslu likums paredz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā šādus aprobežojumus: 

• pilsētās un ciemos jaunveidojamās zemes vienības platību un apbūves nosacījumus nosaka vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā; (..)  

Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas 
ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad: 

• saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumam tiek: 
o atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves; 
o būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai būvēm; 
o pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, pārbūvējot esošās dzīvojamās 

ēkas, kuru platība ir mazāka par 150 kvadrāmetriem, to kopējā platība pēc pārbūves nedrīkst pārsniegt 
150 kvadrātmetrus; (..) 

o ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās 
un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšējā 
apbūve, minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un saskaņotas ar 
attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi; (..) 

• Minētās darbības veic, ja: 
o veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts 

biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar 
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām; 

o attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 
 
Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts. 
Zemes gabals atrodas Kurzemes ziemeļu daļā, Baltijas jūras krasta tuvumā, ietilpst Lūžņas ciema teritorijā. 
Īpašums senāk izmantots armijas vajadzībām. Zemes gabala centrālajā daļā saglabājušās vairākas būves, 
būvju drupas, īstenojot būvju būvniecību ir veikta dabiskā reljefa izmainīšana, būvju apbēršana ar augsni, 
apbērto būvju apaudzēšana ar kokiem, teritorijas nosusināšana. Valsts zemes dienesta datu bāzes zemes 
vienības eksplikācijā norādīts, ka kopējā platība 1,1753 ha visa atrodas zem ēkām un pagalmiem.  Īpašumā 
nav reģistrēta meža zeme un/vai mežs. 
Īpašuma dienvidrietumu daļā iepriekšējās izmantošanas laikā izveidots atklāts laukums. Pēc armijas 
izvākšanās, teritorija vairs netika apsaimniekota, atklātās platības pamazām aizaugušas ar priedēm.  
Zemes gabala dienvidrietumu daļā izbūvēts koka konstrukcijas šķūnis. 
Gar teritorijas ziemeļu daļu saglabājies dabisks, viegli viļņots piejūras kāpu reljefs. Kāpas apaugušas ar 
priežu mežu. 
Zemes gabalu ar pašvaldības auto ceļu V1334 savieno neliels meža ceļš. 
Teritorijā koku stāvā dominē priede, vietām piemistrojumā aug bērzs, egle. Krūmu stāvā bieži sastopams 
Pallasa sausserdis, parastais pīlādzis, Zviedrijas kadiķis. Zemsedzē dominē sūnas, sastopamas priežu 
sausieņu mežiem raksturīgas lakstaugu sugas. Teritorijas dienvidu daļā nelielā platībā ietilpst nosusināta, ar 
kokiem apaugusi platība. 
Uz apbērtās būves zemes gabala centrālajā daļā koku stāvs nav saglabājies, zemsedzē sastopama priežu 
mežiem raksturīga veģetācija. Reljefa ieplakā uz ziemeļiem no būves vietām dominē ekspansīvas augu sugas 
– ciesa un kazene. 
Teritorijā sastopamo biotopu grupas un to aptuvena platība sniegta 1.tabulā. 
 

Teritorijā sastopamie biotopi  
1.tabula 

Biotops platība 

Ar kokiem apaugusi platība 0,7 ha 
Atklāta platība, nezāliene 0,4 ha 
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Dabiskas platības veido ~ 46%, daļēji dabiskas ~ 18% un ruderālas platības ~ 36% no kopējās īpašuma 
teritorijas. 
Pēc VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" meliorācijas digitālā kadastra datiem, zemes 
gabalam tuvākā meliorācijas sistēma – valsts nozīmes ūdens noteka Lūžupe, atrodas ~ 170 m attālumā. 
Pēc metodiskā materiāla „Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”, jūras krastam pētāmas 
teritorijas posmā, raksturīga 1.pakāpes erozijas riska klase ar nenozīmīgu, epizodisku un kompensētu 
eroziju. 
Teritorijas ainavu veido daļēji slēgta meža ainava un kultūrainava. 
 
Pēc spēkā esošā Ventspils novada teritorijas plānojuma, zemes gabals ietilpst “Savrupmāju apbūves 
teritorijā” (DzS2) Piejūras ciemu savrupmāju apbūves teritorijā.  
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona piejūras ciemos, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa 
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot retinātas apbūves veidošanu ar atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais 
izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. 
Teritorijas galvenie izmantošanas veidi  

• Savrupmāju apbūve; 
• Vasarnīcu apbūve.  

Krasta kāpu aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, apbūve atļauta vietās ar 
iepriekšējo apbūvi. 
 
Spēkā esošais pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj plānotās apbūves izvietošanu iepriekšējās 
apbūves vietās. 
 
Pieguļošā teritorija:  
Zemes gabals ietilpst plašā meža masīvā, kas saglabājies starp jūras krastu un reģionālo autoceļu P124 
Ventspils—Kolka. Teritorija lielākoties robežojas ar priežu sausieņu mežu, uz dienvidiem – ar nosusinātu 
šaurlapju mežu. Pludmales virzienā gar zemes gabala robežu sākas izteikts sekundārās kāpas valnis, kas 
apaudzis ar nelielām priedēm un kārkliem. Attālums no zemes gabala robežas līdz jūras pludmales augšējai 
daļai ~ 25 m. Apkaime ap īpašumu senāk izmantota armijas vajadzībām. Virzienā uz rietumiem saglabājušās 
vairākas armijas būves. 
Saskaņā ar dabas datu pāŗvaldības sistēmas “Ozols” pieejamo informāciju, zemes gabals ietilpst dabas 
lieguma un NATURA 2000 teritorijas “Ovīši” dabas lieguma zonā. Virzienā uz austrumiem no īpašuma 
sākas regulējamā režīma zona. 
Teritorijas tuvumā neatrodas mikroliegumi. 
Zemes gabala lielākā daļa ietilpst aizsargājamā biotopa “Mežainas piejūras kāpas” platībā. Gar zemes gabala 
ziemeļu daļu nelielā platībā ietilpst aizsargājamais biotops “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas”. 
Zemes gabalā konstatēta aizsargājamās augu sugas – Pallasa sausserža Lonicera pallasii, atradne. Atradnes 
platība ~ 0,5 ha. Zemes gabala ziemeļu daļā konstatētas divu aizsargājamo augu sugu – pļavas silpurenes 
Pulsatilla pratensis un sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra, atradnes. Silpurenes atradnes platība 
īpašuma robežās ~ 0,1 ha, atradnes turpinās arī piegulošajā platībā. Cefalantēras atradnes platība īpašuma 
robežās ~ 0,3 ha, atradne turpinās arī piegulošajā platībā. 
Teritorijas tuvumā neatrodas valsts nozīmes aizsargājamie koki (dižkoki). 
Pēc spēkā esošā Ventspils novada teritorijas plānojuma, pētāmā teritorija lielākoties robežojas ar zonējumu 
“Mežu teritorija”. Gar ziemeļu robežu sākas zonējums “Dabas un apstādījumu teritorija”, gar rietumu robežu 
– “Savrupmāju apbūves teritorija”.  
 
Īpaši aizsargājamas augu sugas: sugas noteiktas pēc Latvijas PSR augu noteicēja (Pētersone, Brikmane, 
1980) un izdevuma Latvijas vaskulāro augu flora (Cepurīte, 2005). 
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas Sarkanās 
grāmatas 4.kategorijā. Suga konstatēta gandrīz visā īpašuma platībā. Plašākās atradnes augs veido gar zemes  
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gabala ziemeļu daļu esošajā priežu mežā. Atsevišķi eksemplāri sastopami arī cilvēku darbības skartajās 
vietās – uz apbērtajiem bunkuriem, izmīdītajās platībās. Augu vitalitāte laba. Kopumā konstatēti ~ 118 
eksemplāri. Latvijā nevienmērīgi izplatīts augs: diezgan bieži aug Piejūras zemienē, pārējā teritorijā diezgan 
reti. Kopumā vairāk sastopams Rietumlatvijā un Rīgas apkārtnē. Aug piejūras un kontinentālās kāpās, 
sausos priežu mežos, smilšainās nogāzēs (www.latvijasdaba.lv). 
Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” pieejamās informācijas, sugai Latvijā ir ~ 717 atradnes. 
Atradņu skaits Ventspils novadā vismaz 104. Dabas lieguma platībā augs sastopams ļoti bieži priekškāpu un 
pelēko kāpu biotopos, tā aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. 
Pallasa sausserdis Lonicera pallasii – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas Sarkanās 
grāmatas 3.kategorijā. Suga konstatēta gandrīz visā īpašuma platībā. Plašākās atradnes augs veido gar zemes 
gabala ziemeļu daļu esošajā priežu mežā. Atsevišķi eksemplāri sastopami arī cilvēku darbības skartajās 
vietās – uz apbērtajiem bunkuriem, izmīdītajās platībās. Augu vitalitāte laba. Kopumā konstatēti ~ 140 
eksemplāri. Latvijā augs sastopams reti, galvenokārt tikai piejūrā, īpaši Kurzemē. Aug dažādos mežos, 
purvos un kāpās (www.latvijasdaba.lv). Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā sastopams bieži mežaino piejūras 
kāpu biotopā, atsevišķi eksemplāri zālāju biotopos, ruderālos biotopos un šo biotopu kontaktjoslās. 
Aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. Ventspils novadā konstatētas vismaz 124 
atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 269 atradnēs. 
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia – Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, iekļauta Latvijas 
Sarkanās grāmatas 4.kategorijā. Suga iekļauta konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija CITES) II pielikumā. Īpašuma 
robežās augs konstatēts trīs vietās pa vienam neziedošam eksemplāram, priežu mežā un esošās ēkas tuvumā. 
Augu vitalitāte laba. Latvijā sastopama diezgan bieži visā valstī. Aug dažādos biotopos. Biotopu ziņā 
neizvēlīga suga: aug gan sausos, gan pārmitros mežos un krūmājos, tomēr visbiežāk - pļavās 
(www.latvijasdaba.lv). Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs bieži sastopams mežaino piejūras kāpu 
biotopā, kā arī ar kokiem apaugušu pelēko kāpu, zālāju biotopos un ruderālos biotopos. Aizsardzības 
stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. Ventspils novadā konstatētas vismaz 6 atradnes. Latvijā 
augs sastopams vismaz 500 atradnēs. 
Vīnkalnu sīpols Allium vineale – Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorijā iekļauta suga. Īpašumā konstatēta 
viena augu sugas atradne, kopumā 5 eksemplāri, uz mākslīgi veidotas nogāzes. Augu vitalitāte laba. Suga 
Latvijā sastopama reti, pārsvarā Daugavas ielejā un Kurzemes piejūras daļā. Latvija atrodas sugas areāla ZA 
nomalē. Parasti veido nelielas grupas sausās pļavās, piejūras kāpās, upju krastos uz dolomītiem 
(www.latvijasdaba.lv). Dabas lieguma “Ovīši” teritorijā augs sastopams diezgan reti pelēko kāpu biotopā. 
Aizsardzības stāvoklis lieguma teritorijā novērtēts kā nelabvēlīgs-nepietiekams, ar tendenci pasliktināties. 
Ventspils novadā konstatētas vismaz 3 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 50 atradnēs. 
Pūkainais plostbārdis Tragopogon  heterospermus – Latvijas Sarkanās grāmatas 3.kategorijā iekļauta 
suga. Īpašumā konstatēta viena augu sugas atradne – 2 neziedoši eksemplāri, pie iebrauktuves īpašumā. 
Augu vitalitāte laba. Latvijā sastopama reti, tikai piejūras joslā. Vietām kāpās Kurzemes piekrastē diezgan 
bieži. Aug kāpās, sausās piejūras pļavās un skrajos kāpu mežos (www.latvijasdaba.lv). Dabas lieguma 
“Ovīši” teritorijā augs sastopams bieži priekškāpu un pelēko kāpu biotopos. Aizsardzības stāvoklis lieguma 
teritorijā novērtēts kā labvēlīgs. Ventspils novadā konstatētas vismaz 5 atradnes. Latvijā augs sastopams 
vismaz 49 atradnēs. 
Tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens - suga iekļauta konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija CITES) II pielikumā. 
Īpašumā konstatēta gandrīz visā zemes gabala platībā, galvenokārt mežaino piejūras kāpu biotopā teritorijas 
ziemeļu daļā un pa retam mākslīgi pārveidotajās platībās dienvidu daļā. Kopumā konstatēti ~ 48 eksemplāri. 
Augu vitalitāte laba. Latvijā nevienmērīgi izplatīta suga. Diezgan bieži sastopama piejūrā un kontinentālās 
kāpās iekšzemē, arī Daugavas un Gaujas ielejā. Pārējā teritorijā ļoti reti vai nav sastopama. Aug piejūras un 
iekšzemes kontinentālo kāpu un upju ieleju priežu mežos, smiltājos piejūrā (www.latvijasdaba.lv). Dabas 
lieguma “Ovīši” teritorijā augs sastopams ļoti bieži. Ventspils novadā konstatētas vismaz 140 atradnes. 
Latvijā augs sastopams vismaz 514 atradnēs. 
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Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine - suga iekļauta konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija CITES) II pielikumā. 
Īpašumā konstatēta viena sugas atradne īpašuma ziemeļu daļā esošajā priežu mežā, kopumā 5 eksemplāri. 
Augu vitalitāte laba. Latvijā sastopama nereti visā valstī. Aug krūmājos, mežmalās, skrajos lapkoku un 
jauktos mežos (www.latvijasdaba.lv). Nav datu par sugas sastopamību dabas lieguma “Ovīši” teritorijā. 
Ventspils novadā konstatētas vismaz 4 atradnes. Latvijā augs sastopams vismaz 10 atradnēs. 
Dati par sugas atradnēm apkopoti 2.tabulā. 

 
Pārskata tabula par teritorijā un tai pieguļošajās platībās konstatētajām aizsargājamām augu sugām 

2.tabula. 
Nosaukums Aizsardzīb

as statuss 
Cits 
statuss 

Sugas sastopamība Latvijā1 Sugas 
sastopamība 
pētāmajā 
teritorijā 

Esošās un potenciālās 
ietekmes 

Pļavas silpurene 
Pulsatilla 
pratensis 

ĪAS SG IV Nevienmērīgi izplatīts augs: diezgan 
bieži aug Piejūras zemienē, pārējā 
teritorijā diezgan reti. Kopumā 
vairāk sastopams Rietumlatvijā un 
Rīgas apkārtnē 

Bieži,  kopā 
~ 118 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: dažu eksemplāru 
mehāniska iznīcināšana 
būvdarbu rezultātā vai veicot 
teritorijas labiekārtošanu. 

Pallasa 
sausserdis 
Lonicera 
pallasii 

ĪAS SG III Sastopams reti, galvenokārt tikai 
piejūrā, īpaši Kurzemē. 

Bieži, kopā ~ 
140 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: koku un 
krūmu izciršana, zemsedzes 
izpļaušana. 
Potenciāli: dažu eksemplāru 
mehāniska iznīcināšana 
būvdarbu rezultātā vai veicot 
teritorijas labiekārtošanu. 

Smaržīgā 
naktsvijole 
Platanthera 
bifolia 

ĪAS SG IV, 
CITES 

Sastopama diezgan bieži visā valstī. Reti, trīs 
atradnes, 3 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: viena eksemplāra 
mehāniska iznīcināšana 
būvdarbu rezultātā vai veicot 
teritorijas labiekārtošanu. 

Vīnkalnu sīpols 
Allium vineale 

 SG III Sastopama reti, pārsvarā Daugavas 
ielejā un Kurzemes piejūras daļā. 
Latvija atrodas sugas areāla ZA 
nomalē. 

Reti, viena 
atradne, 5 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: atradnes 
mehāniska iznīcināšana 
veicot teritorijas 
labiekārtošanu. 

Pūkainais 
plostbārdis 
Tragopogon  
heterospermus 

 SG III Sastopama reti, tikai piejūras joslā. 
Vietām kāpās Kurzemes piekrastē 
diezgan bieži. 

Reti, viena 
atradne, 2 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: atradnes 
mehāniska iznīcināšana 
veicot teritorijas 
labiekārtošanu. 

Tumšsarkanā 
dzeguzene 
Epipactis 
atrorubens 

 CITES Nevienmērīgi izplatīta suga. Diezgan 
bieži sastopama piejūrā un 
kontinentālās kāpās iekšzemē, arī 
Daugavas un Gaujas ielejā. Pārējā 
teritorijā ļoti reti vai nav sastopama. 

Bieži, kopā ~ 
48 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: dažu eksemplāru 
mehāniska iznīcināšana 
būvdarbu rezultātā vai veicot 
teritorijas labiekārtošanu. 

Platlapu 
dzeguzene 
Epipactis 
helleborine 

 CITES Nereti visā valstī. Reti, viena 
atradne, 5 
eksemplāri. 

Esošās ietekmes: nav. 
Potenciāli: nav. 

1Pēc Priedītis N. 2014, un dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datiem 
Saīsinājumi: ĪAS – Latvijā īpaši aizsargājama suga pēc MK not.Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu”.  
SG – Latvijas Sarkanā grāmata. LSG tiek lietotas šādas apdraudēto sugu kategorijas: I - izzūdošās sugas; II - sarūkošās sugas; III - retās sugas; IV - maz 
pazīstamās sugas. 
CITES - 1973. gada Vašingtonas konvencija CITES. 
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Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” norādītajā sarkanās cefalantēras Cephalanthera rubra atradnē, 
apsekošanas brīdī suga netika konstatēta. 
 
Kopumā teritorijā sastopamās aizsargājamās sugas aug tām piemērotos – piejūras, biotopos. 
Dzīvotņu kvalitātes novērtējums dots 3.tabulā. 

 
Sugu dzīvotnes kvalitātes novērtējums 

3.tabula. 
Biotops Dzīvotnes elementi Atjaunošanas iespējas 

A B C D E F 

Izcilā stāvoklī labā stāvoklī 
vidējā, degradētā 
stāvoklī viegla 

iespējama ar 
mērenu piepūli grūta, neiespējama 

Mežainas piejūras kāpas  X   X  
Ruderāli biotopi – 
nezāliene, ceļmala, 
izcirtums, apbūve   X   X 

 
Īpaši aizsargājamie biotopi: pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” pieejamās informācijas, teritorijā 
konstatēts aizsargājamais biotops “Mežainas piejūras kāpas” un “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas”. 
Aizsargājamo biotopu apraksti doti pēc Eiropas Savienībā aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas 
rokasgrāmatas 2.precizētā izdevuma, dati apkopoti 4.tabulā. 
Mežainas piejūras kāpas (2180). Latvijā īpaši un Eiropas Savienībā aizsargājams biotops. Tie ir ilgstoši 
dabiski vai pusdabiski meži uz piejūras kāpām ar labi attīstītu kokaudzes struktūru un raksturojošo, ar mežu 
saistīto sugu kopu. Biotops atrodas tikai Piejūras zemienē, ko no iekšzemes norobežo dabā konstatējama 
Baltijas ledus ezera senkrasta nogāze. Latvijā biotops sastopams samērā reti. Biotopa koncentrācijas vietas 
sakrīt ar lielāko Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju kāpu masīvu atrašanās vietām: Bērnāti, Kolkas 
apkārtne, posms starp Enguri un Ragaciemu, Rīgas jūras līča dienvidu daļa, Saulkrasti u.c. Biotopa 
pastāvēšanu nosaka eolie nogulumi un to biezums. Biotopa ilgstošai pastāvēšanai ir nepieciešami dabiski 
traucējumi – vētras, ugunsgrēki, mērena nostaigāšana u.c. Iztrūkstot dabiskiem traucējumiem, biotops 
bagātinās ar barības vielām un pārveidojas barības vielām bagātos meža tipos (Auniņš, 2013). 
Biotopa kvalitāte pētāmās teritorijas robežās vērtējama diapazonā no labas līdz zemai. Augstākas kvalitātes 
biotops sastopams īpašuma ziemeļu daļā, kur mežs attīstījies uz dabiska piejūras kāpu reljefa. Kvalitāti 
pazemina samērā nelielais mežaudzes vecums, kā arī biotopa fragmentācija (celiņi), nedaudz – 
sinantropizācija. Kvalitāti paaugstina biotopa atrašanās tiešā jūras krasta tuvumā, iekļaušanās piejūras 
biotopu kompleksā, kā arī lielā aizsargājamo un reto augu sugu koncentrācija biotopa platībā.  
Zemes gabala dienvidu daļā biotops veidojies uz mākslīgi pārveidota reljefa vai nosusinātā platībā. Daļā 
nokartētās biotopa platības koku stāvs nav saglabājies, platība vairs neatbilst aizsargājamā biotopa 
minimālajiem kvalitātes kritērijiem. Salīdzinot ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” esošo kartējumu, 
biotopa platība samazinājusies par ~ 0,1 ha. Biotopa kvalitātes izvērtējums apkopots 5.tabulā. 
Esošās ietekmes: mežsaimnieciskā darbība, apbūve, samazinot biotopa platību vai pazeminot tā kvalitāti. 
Vienlaidus platības fragmentācija apbūves un celiņu rezultātā. 
Apdraudošie faktori: teritorijas apbūve un labiekārtošana, samazinot aizsargājamā biotopa platību vai 
pazeminot tā kvalitāti, biotopā ierīkojot apstādījumus, zālienus.  
Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*_3). Latvijā īpaši aizsargājams un Eiropas Savienībā 
prioritāras nozīmes biotops. Tās ir nosacīti stabilas piekrastes kāpas, kur ekoloģiski noteicošie ir 
daudzgadīgie lakstaugi, sūnas un ķērpji. Latvijā sastopams reti, garākos un platākos krasta posmos atklātās 
Baltijas jūras piekrastē, savukārt īsākos posmos un šaurākās joslās Rīgas jūras līča piekrastē. Biotopu būtiski 
ietekmē kāpas reljefs, substrāts un ekspozīcija. Biotopu labvēlīgi ietekmē periodiski traucējumi, kas atjauno 
un uztur augāju noteiktā sukcesijas stadijā (Auniņš, 2013). 
Pētāmajā teritorijā pārstāvēts biotopa 1.variants – pelēkā kāpa ar skraju augāju, kurā dominē pioniersugas. 
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Raksturīgas vietām, kurās periodiski notiek diezgan aktīva smilšu pārpūšana vai izbradāšana. 
Biotopa kvalitāte novērtēta kā laba. Kvalitātes izvērtējums dots 5.tabulā. 
Esošās ietekmes: kāpas aizaugšana ar kokiem un krūmiem, bioloģiskā materiāla uzkrāšanās dabiskās 
sukcesijas rezultātā. 
Apdraudošie faktori: antropogēnās noslodzes palielināšanās, teritorijas izmīdīšana. 

 
Citas bioloģiskās vērtības: nav. 
 
Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības:  
Aizsargājamo un reto augu sugu atradņu eksistences nodrošināšanai piemērotākā apsaimniekošana ir esošo 
biotopu saglabāšana labā kvalitātē. Piemērota ir mērenu traucējumu nodrošināšana, piem., neliela, 
nepastāvīga izmīdīšana vai fragmentāra apauguma noņemšana nelielās platībās, nodrošinot atklātu, 
smilšainu laukumu veidošanos, kas piemēroti piejūras biotopos sastopamo augu sugu izplatībai.  
Mežainas piejūras kāpas (2180): aizsargājamā biotopa labvēlīgu aizsardzības stāvokli raksturo liela augu 
sugu daudzveidība, ko nosaka dažādi augšanas apstākļi. Mežaudze saistīta ar jūras tuvumu un tās krasta 
attīstības stadijām. Dominē sausi un nabadzīgi augšanas apstākļi, kur skrajas kokaudzes mijas ar laucēm. 
Raksturīgi atklātas smilts laukumi, priežu sausokņi un kritalas, vietām apdeguši koki. Dažādvecuma 
kokaudzē sastopami veci, lielu dimensiju koki, raksturīgi atvērumi vainagu klājā, kuros notiek dabiskā 
priežu atjaunošanās. Krūmu stāvs ir vāji izteikts. Zemsedzē dominē mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un 
sīkkrūmu augāja struktūra (Laime, 2017.) 
Pētāmajā teritorijā piemērotākā apsaimniekošana ir neiejaukšanās biotopa dabiskajā attīstības ciklā. 
Izcirstajās platībās nepieciešama koku stāva atjaunošana, stādot priedes, kā arī regulāra stādījumu kopšana, 
izpļaujot zemsedzi un ierobežojot ekspansīvo augu sugu – ciesas un kazenes, izplatību. 
Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*): biotopa pastāvēšanai ir jābūt līdzsvaram starp smilšu 
pārpūšanu un kāpu nostiprināšanos. Bioloģiski vērtīgākās ir plašas vienlaidus atklāto sekundāro kāpu 
teritorijas, kur nav vai ir maz koku un krūmu, augājam ir mozaīkveida struktūra un vietām ir atklātas smilts 
laukumi bez augiem. Labi funkcionējošā pelēkajā kāpā nedominē veģetācija ar augstu un blīvu zelmeni, ko 
veidotu ekspansīvas sugas, nav invazīvo augu sugu, un nedominē mežam raksturīgās sūnu sugas. 
Funkcionāli nozīmīgi ir savrup augoši koki, krūmi vai nelielas to grupas, ap kurām veidojas īpaši 
mikrobiotopi, kas ir nozīmīgi bezmugurkaulnieku sugu attīstībai (Laime, 2017). 
Pētāmajā teritorijā piemērotākā apsaimniekošana ir neiejaukšanās dabiskajos procesos. 
 
Secinājumi un nosacījumi darbības veikšanai: 
Pētāmais zemes gabals atrodas Kurzemes ziemeļu daļā, Baltijas jūras krasta tiešā tuvumā, ietilpst Lūžņas 
ciema teritorijā. Īpašums senāk izmantots armijas vajadzībām, teritorijā atrodas vairākas ar augsni apbērtas 
būves, saglabājies novērošanas tornis. Teritorijas lielākā daļa apaugusi ar kokiem, galvenokārt priedēm. Gar 
zemes gabala ziemeļu daļu saglabājies dabisks reljefs – piejūras kāpas. Šajā teritorijā konstatēta liela 
aizsargājamo augu sugu koncentrācija.  
Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo informāciju, īpašuma robežās ietilpst divi 
aizsargājamie biotopi – “Mežainas piejūras kāpas” un “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas”.  
Teritorijā konstatētas trīs īpaši aizsargājamas un četras retas augu sugas. 
Plānotās darbības rezultātā paredzēta apbūves izvietošana esošo būvju – ar augsni apbērtā bunkura un 
novērošanas torņa, platībā. Ņemot vērā normatīvus un saistošos noteikumus, apbūve esošo būvju vietā 
pētāmajā teritorijā ir atļauta. 
Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” plānotās apbūves vietā ir nokartēts aizsargājamais biotops 
“Mežainas piejūras kāpas”. Apsekošanas laikā konstatēts, ka šajā platībā nav saglabājies koku stāvs un 
biotops neatbilst aizsargājamā biotopa minimālajiem kvalitātes kritērijiem. Biotopa platībā ir iekļauta arī 
teritorijā esošā būve – novērošanas tornis. Līdz ar to plānotās darbības rezultātā tieša ietekme uz 
aizsargājamo biotopu neveidosies.  
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Plānotās apbūves zonas tiešā tuvumā konstatētas divas aizsargājamo augu sugu – Pallasa sausserža (1 
eksemplārs) un smaržīgās naktsvijoles (1 eksemplārs)  atradnes. Sugu eksistenci apdraud to mehāniska 
iznīcināšana būvniecības darbu laikā.  
Potenciāli apdraudētas augu sugu atradnes, kas atrodas teritorijā starp apbūves zonu un iebraucamo ceļu, kas 
var tikt iznīcinātas pārvietojoties tehnikai. Šajā teritorijā atrodas divas pļavas silpurenes atradnes (3 
eksemplāri) un divas Pallasa sausserža atradnes (4 eksemplāri). No retajām augu sugām pārvietošanās ceļu 
tiešā tuvumā aug pūkainais plostbārdis (2 eksemplāri) un tumšsarkanā dzeguzene (1 eksemplārs). 
Palielinoties antropogēnajai noslodzei un veicot teritorijas labiekārtošanu, ietekme var veidoties arī uz citām 
augu sugu atradnēm un biotopiem. Tā atkarīga no ietekmes intensitātes un labiekārtošanas zonas platības, 
veida. 
Kopumā iespējamā ietekme uz aizsargājamo biotopu “Mežainas piejūras kāpas”, neveicot ietekmi 
samazinošus pasākumus, vērtējama kā Vērā ņemama nelabvēlīga ietekme, jo biotopa platība 
nesamazināsies, bet var pasliktināties tā kvalitāte. Ietekme uz aizsargājamo biotopu “Ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas” vērtējama kā nebūtiska ietekme, tas atrodas samērā tālu no apbūves zonas, īpašumā ietilpst 
ļoti maza biotopa platība. Apbūves rezultātā var veidoties Būtiska nelabvēlīga ietekme uz aizsargājamām 
augu sugām – smaržīgo nakstvijoli, pļavas silpureni un Pallasa sausserdi, kā arī Vērā ņemama nelabvēlīga 
ietekme uz retajām augu sugām – pūkaino plostbārdi un tumšsarkano dzeguzeni.  
Ietekmes izvērtējums apkopots 6. un 7.tabulā.  
Lai samazinātu vai novērstu ietekmi uz aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm, apbūve 
plānojama uz esošo ēku pamatiem, nepārsniedzot apbūves platību. Būvdarbu laikā nebūtu pieļaujama 
rakšanas darbu veikšana aizsargājamo augu sugu atradnēs. Ja rakšanas darbus plānots veikt atradnēs, 
izvērtējama aizsargājamo augu sugu pārstādīšana piesaistot atbilstošus speciālistus. 
Būvdarbos un materiālu piegādei ieteicams izmantot pēc iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku. 
Tehnikas pārvietošanās jāparedz pa esošajiem ceļiem un laukumiem, ārpus aizsargājamo un reto augu sugu 
atradnēm. 
Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā meža zemsedze, nav pieļaujama apstādījumu vai 
zālienu ierīkošana aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu platībās. Aizsargājamo biotopu platībās 
piemērotākā apsaimniekošana ir netraucētas attīstības nodrošināšana, neveicot nekādu saimniecisko darbību. 
Pārējā teritorijā apstādījumos aizliegts izmantot invazīvas vai ekspansīvas augu sugas, kas varētu izplatīties 
aizsargājamo biotopu platībā, nomācot dabisko augāju. 
Lai samazinātu iespējamo antropogēnās noslodzes palielināšanos kāpu zonā, nebūtu pieļaujama jaunu taku 
veidošana līdz pludmalei. Ja nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 
Ietekmes izvērtējums, kā arī pasākumi ietekmes samazināšanai, apkopoti 8.tabulā. 
Ievērojot minētos nosacījumus un teritorijas saudzīgu izmantošanu, darbības rezultātā ietekmes uz 
aizsargājamiem biotopiem nebūs vai tā būs nebūtiska. 
Nav paredzams, ka plānotā darbība radīs ietekmi uz citām tuvumā esošajām dabas vērtībām. 
 
Pielikumā:  

✓ ortofoto karte,  
✓ tabulas. 

 
Atzinums sagatavots uz 9 lappusēm divos eksemplāros, no kuriem viens nodots pasūtītājam, bet otrs glabājas pie eksperta. 
Saskaņā ar MK not.Nr.481 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 "Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība", atzinums elektroniski tiks iesniegts Dabas 
aizsardzības pārvaldei. 
  
Sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā         Egita Grolle                                          
Sert.Nr.003., derīgs līdz 13.05.2023. 
Spec.zālāji, meži un virsāji, jūras piekraste 
Spec.vaskulārās augu sugas 
derīgs līdz 06.09.2024. 
Tel. 28636444 
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Pārskata tabula par teritorijā un tai pieguļošajās platībās konstatētajiem biotopiem 

4.tabula 
Biotops, poligona numurs Biotopa 

kvalitāte 
teritorijā  
Biotopa 

Biotopa platība 
paredzētās 
darbības 
teritorijā, ha 

% no biotopa 
platības 
NATURA 2000 
teritorijās1 

% no platības 
Latvijā2  
 

Tieša ietekme (biotopa 
iznīcināšana), ha 

Tieša ietekme 
(biotopa 
iznīcināšana) % no 
platības Latvijā 

Netieša 
ietekme, 
ha 

Biotopa 
aizsardzības 
stāvoklis valstī Ceļš, 

infrastruktūra 
Pagalms 
(ēkas) 

Mežainas piejūras kāpas, 
zemes gabala ziemeļu daļā 

Laba 0,3 0,001 0,0005 0 0 0 0,3 Nelabvēlīgs-
slikts, 
pasliktinās 

Mežainas piejūras kāpas, 
pārējā teritorijā 

Zema 0,4 0,002 0,0007 0 0 0 0,4 Nelabvēlīgs-
slikts, 
pasliktinās 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 

Laba 0,01 0,002 0,0009 0 0 0 0,01 Nelabvēlīgs-
nepietiekams, 
pasliktinās 

1http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700  
2http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Dunes+habitats&subject= 
 
 
 

Aizsargājamo biotopu kvalitātes vērtējums* 
 

5.tabula 

Aizsargājamais biotops, poligona numurs 

Struktūras saglabāšanās pakāpe Funkciju saglabāšanas pakāpe Atjaunošanas iespējas 
A B C D E F G H I 

Izcila struktūra 
Labi 
saglabājusies 

Vidēja, daļēji 
degradēta 

Lieliskas 
perspektīvas 

Labas 
perspektīvas 

Vidējas, 
nelabvēlīgas 
perspektīvas Viegla 

Iespējama ar 
mērenu piepūli 

Grūta, 
neiespējama 

Mežainas piejūras kāpas, zemes gabala 
ziemeļu daļā  X   X   X  
Mežainas piejūras kāpas, pārējā teritorijā 

  X   X   X 
Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

 X   X   X  
*Vadlīnijas sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificētu ekspertu sniegto atzinumu satura kvalitātes uzlabošanai sākotnējā izvērtējuma, ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ietvaros 
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Ietekmes uz sugām būtiskuma izvērtējums 

6.tabula. 
MK 2007. gada 27. marta noteikumu Nr.213 2. un 5.punktā noteiktie kritēriji: 
2. Būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas salīdzinājumā ar pamatstāvokli sugām nosaka, izmantojot skaitliskus datus, 
tai skaitā: 
2.1. sugas indivīdu - savvaļas dzīvnieku, augu, sēņu un ķērpju 
skaitu, to blīvumu un apdzīvotās vai aizņemtās teritorijas 
platību; 

Lonicera pallasii – Latvijā sastopams reti, galvenokārt tikai 
piejūrā, īpaši Kurzemē. Aug dažādos mežos, purvos un kāpās, 
reģistrētas vismaz 269 atradnes. Pētāmajā teritorijā sastopams 
bieži, kopumā ~ 140 eksemplāri.  
Pulsatilla pratensis – Latvijā nevienmērīgi izplatīts augs: 
diezgan bieži sastopams Piejūras zemienē, pārējā teritorijā 
diezgan reti. Kopumā vairāk Rietumlatvijā un Rīgas apkārtnē. 
Aug piejūras un kontinentālās kāpās, sausos priežu mežos, 
smilšainās nogāzēs, reģistrētas vismaz 717 atradnes. Pētāmajā 
teritorijā sastopama bieži, kopumā ~ 118 eksemplāri. 
Epipactis atrorubens – Latvijā nevienmērīgi izplatīta suga. 
Diezgan bieži sastopama piejūrā un kontinentālās kāpās 
iekšzemē, arī Daugavas un Gaujas ielejā. Pārējā teritorijā ļoti 
reti vai nav sastopama. Aug piejūras un iekšzemes kontinentālo 
kāpu un upju ieleju priežu mežos, smiltājos piejūrā. Reģistrētas 
vismaz 514 atradnes. Pētāmajā teritorijā sastopama bieži, 
kopumā ~ 48 eksemplāri. 
Epipactis helleborine – Latvijā sastopama nereti visā valstī. 
Aug krūmājos, mežmalās, skrajos lapkoku un jauktos mežos, 
reģistrētas vismaz 10 atradnes. Pētāmajā teritorijā konstatēta 
viena atradne, kopumā  5 eksemplāri. 
Tragopogon heterospermus: Latvijā sastopama reti, tikai 
piejūras joslā. Vietām kāpās Kurzemes piekrastē diezgan bieži. 
Latvijā reģistrētas vismaz 49 atradnes. Pētāmajā teritorijā viena 
atradne, konstatēti 2 eksemplāri.  
Platanthera bifolia: sastopama diezgan bieži visā valstī, 
reģistrētas vismaz 500 atradnes. Pētāmajā teritorijā sastopama 
reti, konstatēta trīs vietās pa vienam eksemplāram. 
Allium vineale: Latvijā sastopama reti, pārsvarā Daugavas 
ielejā un Kurzemes piejūras daļā. Latvija atrodas sugas areāla 
ZA nomalē, reģistrētas vismaz 50 atradnes. Pētāmajā teritorijā 
konstatēta viena atradne, 5 eksemplāri. 

2.2. kaitējuma skarto atsevišķo sugas indivīdu nozīmi attiecīgās 
sugas saglabāšanā un dabiskā izplatībā, sugas jutību un 
sastopamības biežumu (to novērtē vietējās pašvaldības, valsts, 
Eiropas Savienībā ietilpstošā boreālā (ziemeļu) reģiona un 
Eiropas Savienības līmenī); 

Lonicera pallasii izplatība:  
Ventspils novadā – 124 atradnes, 
Latvijā – vismaz 269 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu, 
ES – nav datu. 
Augs aug darbības vietas tuvumā, potenciāli var tikt iznīcināti 
5 eksemplāri, veicot būvdarbus vai pārvietojoties tehnikai.  
Pulsatilla pratensis izplatība:  
Ventspils novadā – 104 atradnes, 
Latvijā – vismaz 717 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu, 
ES – nav datu. 
Aug darbības vietas tuvumā, potenciāli var tikt iznīcināti ~ 3 
eksemplāri, pārvietojoties tehnikai. 
Epipactis atrorubens izplatība:  
Ventspils novadā – 140 atradnes, 
Latvijā – vismaz 514 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu, 
ES – nav datu. 
Aug darbības vietas tuvumā, potenciāli var tikt iznīcināts 1 
eksemplārs, pārvietojoties tehnikai. 
Epipactis helleborine izplatība:  
Ventspils novadā – 4 atradnes, 
Latvijā – vismaz 10 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu, 
ES – nav datu. 
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Aug ārpus darbības zonas, var veidoties netieša ietekme, 
palielinoties antropogēnajai noslodzei. 
Tragopogon heterospermus izplatība:  
Ventspils novadā – 5 atradnes,  
Latvijā – 49 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu. 
ES – nav datu. 
Aug darbības vietas tuvumā, potenciāli var tikt iznīcināti 2 
eksemplāri, pārvietojoties tehnikai. 
Platanthera bifolia izplatība:  
Ventspils novadā  - 6 atradnes,  
Latvijā – 500 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu. 
ES – nav datu. 
Augs aug darbības vietas tuvumā, potenciāli var tikt iznīcināts 
1 eksemplārs, veicot būvdarbus. 
Allium vineale izplatība: 
Ventspils novadā  - 3 atradnes,  
Latvijā – 50 atradnes, 
Boreālajā reģionā – nav datu. 
ES – nav datu. 
Aug ārpus darbības zonas, var veidoties netieša ietekme, 
palielinoties antropogēnajai noslodzei. 

2.3. sugas vairošanās spēju vai vairošanās sekmes (atbilstoši 
pieejamajai informācijai par attiecīgajai sugai vai attiecīgajai 
populācijai piemītošo dinamiku un periodiskumu), tās 
dzīvotspēju; 

Lonicera pallasii vairošanās spēja: daudzgadīgs augs, vairojas 
ar dzinumiem. 
Pulsatilla pratensis vairošanās spēja: daudzgadīgs augs, 
vairojas ar sēklām, izsējas attālumi nelieli, eksistences 
nodrošināšanai, nozīmīgi piemēroti vides apstākļi – skraja 
veģetācija, labs apgaismojums, pietiekams mitrums, siltums. 
Epipactis atrorubens vairošanās spēja: daudzgadīgs augs, 
vairojas ar gariem sakņu dzinumiem, veido grupas. 
Epipactis helleborine vairošanās spēja: daudzgadīgs augs, 
vairojas ar gariem sakņu dzinumiem, veido grupas. 
Tragopogon heterospermus vairošanās spēja: divgadīgs, 
vairojas ar sēklām. Slikti konkurē ar citām sugām. 
Platanthera bifolia vairošanās spēja: daudzgadīgs, vairojas ar 
sēklām. Lai vairotos augsnē nepieciešama simbioze ar 
noteiktām sēņu grupām, līdz ar to uzdīgst tikai dažas sēklas. 
Dažos gados naktsvijoles nezied. Jaunie dzinumi līdz 
ziedēšanai attīstās vairāku gadu laikā. 
Allium vineale vairošanās spēja: daudzgadīgs augs, vairojas 
sadaloties sīpolam, kā arī ar sēklām. 

2.4. sugas spēju īsā laikā bez iejaukšanās (izņemot dabas 
aizsardzības pasākumu pastiprināšanu) atjaunoties pēc 
kaitējuma līdz stāvoklim, kas, ņemot vērā sugas dinamiku, 
sasniedz par pamatstāvokli labāku vai tam līdzvērtīgu līmeni. 

Lonicera pallasii spēja atjaunoties: saglabājoties atbilstošiem 
vides apstākļiem un dažiem auga eksemplāriem, spēj 
atjaunoties dažu gadu laikā. 
Pulsatilla pratensis spēja atjaunoties: saglabājoties 
atbilstošiem vides apstākļiem un sēklu materiālam vai dažiem 
auga eksemplāriem, spēj atjaunoties dažu gadu laikā. 
Epipactis atrorubens spēja atjaunoties: saglabājoties 
atbilstošiem vides apstākļiem un dažiem auga eksemplāriem, 
spēj atjaunoties dažu gadu laikā. 
Epipactis helleborine spēja atjaunoties: saglabājoties 
atbilstošiem vides apstākļiem un dažiem auga eksemplāriem, 
spēj atjaunoties dažu gadu laikā. 
Tragopogon heterospermus spēja atjaunoties: spēj atjaunoties 
divu gadu laikā. 
Platanthera bifolia  spēja atjaunoties: nespēj īsā laikā 
atjaunoties 
Allium vineale spēja atjaunoties: saglabājoties atbilstošiem 
vides apstākļiem un dažiem auga eksemplāriem, spēj 
atjaunoties dažu gadu laikā. 

5. Par būtisku kaitējumu neuzskata: 
5.1. tādas attiecīgo sugu vai biotopa negatīvas pārmaiņas, kas 
saskaņā ar pieejamo informāciju ir normālas un ir mazākas 
nekā dabiskās svārstības; 

Vides apstākļu izmaiņas dabiskās sukcesijas rezultātā. 
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5.2. attiecīgo sugu vai biotopu negatīvas pārmaiņas dabisku 
iemeslu dēļ;  

Atradņu skaita samazināšanās, aizaugot piemērotām platībām 
vispārējas vides eitrofikācijas rezultātā.  

5.3. negatīvas pārmaiņas, kas rodas, iejaucoties teritoriju 
apsaimniekošanā saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības plānu 
vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības 
plānu; 

- 

5.4. kaitējumu, pēc kura sugas vai biotopi īsā laikā bez 
iejaukšanās atjaunojas līdz pamatstāvoklim vai līdz stāvoklim, 
kas, ņemot vērā attiecīgās sugas vai biotopa atjaunošanās 
dinamiku, ir līdzvērtīgs pamatstāvoklim vai ir labāks par to. 

Dažu eksemplāru iznīcināšana, saglabājot pārējo atradni.  
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Ietekmes uz biotopiem būtiskuma izvērtējums 

7.tabula 

MK 2007. gada 27. marta noteikumu Nr.213 3. un 
5.punktā noteiktie kritēriji:  

Vērtējums 

3. Būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas salīdzinājumā ar pamatstāvokli biotopiem nosaka, izmantojot izmērāmus datus, tai skaitā: 
3.1. kaitējuma skartās platības nozīmi attiecīgā biotopa 
saglabāšanā un dabiskā izplatībā, biotopa jutību un 
sastopamības biežumu (to novērtē vietējās pašvaldības, valsts, 
Eiropas Savienībā ietilpstošā boreālā (ziemeļu) reģiona un 
Eiropas Savienības līmenī);  

Biotopa 2180 platība: 
Ventspils novadā- tehnisku iemeslu dēļ datus nevar iegūt. 
Latvijā – 60000 ha  
Boreālajā reģionā – 80429 ha  
ES – 127719 ha  
Biotopa platība nesamazināsies, var pasliktināties kvalitāte, 
palielinoties antropogēnajai noslodzei. 
Jutība – biotops saglabāsies arī pasliktinoties tā kvalitātei. 
Biotopa 2130* platība: 
Ventspilī - 481 ha 
Latvijā – 1171 ha  
Boreālajā reģionā – 4197 ha  
ES – 138000 ha  
Darbības rezultātā var veidoties netieša ietekme. 
Jutība – biotops atrodas sukcesijas posmā starp priekškāpām 
un ar mežu apaugušām kāpām. Palielinoties traucējumu 
apjomam, biotops “atgriežas” priekškāpu fāzē, bet neesot 
traucējumiem, sāk aizaugt ar kokaugiem.  

3.2. biotopa dabiskās reģenerācijas spēju (saskaņā ar 
dinamiku, kas piemīt biotopa raksturīgajām sugām vai 
populācijām); 

Biotopa 2180 reģenerācijas spēja: biotops var atjaunoties ~ 30 
gadu laikā, ataugot koku (priežu) stāvam. 
Biotopa 2130* reģenerācijas spēja: pēc nelielas iejaukšanās, 
saglabājot dabisko reljefu un raksturīgās augu sugas 
pieguļošajās teritorijās, biotops pāris gadu laikā spēj 
atjaunoties. 

3.3. biotopa spēju īsā laikā bez iejaukšanās (izņemot dabas 
aizsardzības pasākumu pastiprināšanu) atjaunoties pēc 
kaitējuma līdz stāvoklim, kas, ņemot vērā biotopa dinamiku, 
sasniedz par pamatstāvokli labāku vai tam līdzvērtīgu līmeni. 

Biotopa 2180 atjaunošanās spēja: biotopa atjaunošanās īsā 
laika periodā nenotiks. Koku stāva atjaunošanai nepieciešami 
vismaz 30 gadi. 
Biotopa 2130* atjaunošanās spēja: biotops iepriekšējā 
kvalitātē spēj atjaunoties pāris gadu laikā. 

5. Par būtisku kaitējumu neuzskata: 
5.1. tādas attiecīgo sugu vai biotopa negatīvas pārmaiņas, kas 
saskaņā ar pieejamo informāciju ir normālas un ir mazākas 
nekā dabiskās svārstības; 

Biotops 2180: vispārējā vides eitrofikācija var veicināt 
ekspansīvo un nitrofilo augu sugu īpatsvara pieaugumu visā 
biotopa platībā. 
Biotopa 2130*: mērena izmīdīšana. 
 

5.2. attiecīgo sugu vai biotopu negatīvas pārmaiņas dabisku 
iemeslu dēļ; 

Biotops 2180: eitrofikācija dabisku procesu rezultātā. 
Biotopa 2130*: organiskā materiāla uzkrāšanās, aizaugšana. 
 

5.3. negatīvas pārmaiņas, kas rodas, iejaucoties teritoriju 
apsaimniekošanā saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības 
plānu vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas 
aizsardzības plānu; 

Biotops 2180: nav. 
Biotopa 2130*: nav. 

5.4. kaitējumu, pēc kura sugas vai biotopi īsā laikā bez 
iejaukšanās atjaunojas līdz pamatstāvoklim vai līdz stāvoklim, 
kas, ņemot vērā attiecīgās sugas vai biotopa atjaunošanās 
dinamiku, ir līdzvērtīgs pamatstāvoklim vai ir labāks par to. 

Biotops 2180: fragmentāra zemsedzes iznīcināšana, nelielās 
platībās. 
Biotopa 2130*: mērena izmīdīšana, nelielu atklātas smilts 
laukumu veidošana. 
 

1http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700 
2http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Dunes+habitats&sub ject= 
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Pārskata tabula par ietekmju būtiskumu un ietekmi samazinošajiem pasākumiem 
 

8.tabula 
ES īpaši 
aizsargājamais 
biotops 

Tieši ietekmētā 
platība, ha, 
eksemplāri 
 

Netieši 
ietekmētā 
platība, ha, 
eksemplāri 
 

Ietekmes vērtējums 
īstenojot plānoto 
darbību  
 

Ietekmi samazinošie pasākumi  
 

Ietekmes vērtējums pēc 
pasākumu īstenošanas 

Mežainas piejūras 
kāpas 
 

0 
 

0,7 
 
 

Vērā ņemama 
nelabvēlīga ietekme 

• apbūve plānojama uz esošo ēku pamatiem, nepārsniedzot 
apbūves platību.  

• Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā meža 
zemsedze, nav pieļaujama apstādījumu vai zālienu 
ierīkošana aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu 
platībās.  

• Aizsargājamo biotopu platībās piemērotākā 
apsaimniekošana ir netraucētas attīstības nodrošināšana, 
neveicot nekādu saimniecisko darbību. 

• Ārpus aizsargājamo biotopu platības apstādījumos aizliegts 
izmantot invazīvas vai ekspansīvas augu sugas. 

• nav pieļaujama jaunu taku veidošana līdz pludmalei. Ja 
nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

Ietekmes nav 

Ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas 

0 0,01 Nebūtiska ietekme • Aizsargājamo biotopu platībās piemērotākā 
apsaimniekošana ir netraucētas attīstības nodrošināšana, 
neveicot nekādu saimniecisko darbību. 

• nav pieļaujama jaunu taku veidošana līdz pludmalei. Ja 
nepieciešams, ieteicama koka laipu ierīkošana. 

Ietekmes nav 

Pallasa sausserdis 
smaržīgā naktsvijole 
pļavas silpurene 

5 eksemplāri 
1 eksemplārs 
3 eksemplāri 

135 eksemplāri 
2 eksemplāri 
115 eksemplāri 

Būtiska nelabvēlīga 
ietekme 

• Būvdarbu laikā nebūtu pieļaujama rakšanas darbu veikšana 
aizsargājamo augu sugu atradnēs vai veicama augu 
pārstādīšana. 

• Būvdarbos un materiālu piegādei ieteicams izmantot pēc 
iespējas mazāka izmēra, vieglāku tehniku.  

• Tehnikas pārvietošanās jāparedz pa esošajiem ceļiem un 
laukumiem, ārpus aizsargājamo un reto augu sugu atradnēm. 

• Ārpus apbūves zonas maksimāli saglabājama dabiskā 
zemsedze. 

Nebūtiska ietekme 

pūkainais plostbārdis 
tumšsarkanā dzeguzene 
vīnkalnu sīpols 
platlapu dzeguzene 

2 eksemplāri 
1 eksemplārs 
0 
0 

0 
47 eksemplāri 
5 eksemplāri 
5 eksemplāri 

Vērā ņemama 
nelabvēlīga 

Ietekmes nav 
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Rīgā 
 
13.01.2020 Nr. 4-01/30 

 
Ventspils novada domei 

 
SIA “EX-VALE” 

kaspars.poiss@gmail.com 
 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) izskatīja SIA “EX-VALE” 2019. gada 
9. decembra vēstuli/iesniegumu “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru” un tai 
pievienoto dokumentāciju par Detālplānojuma izstrādi. Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru plānošanas dokumentam “Detālplānojums 
nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā”. 

Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - MK noteikumi) 9.1. un 
14. punktā noteikto nosaka, ka plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām 
institūcijām: 

- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālai vides pārvaldei; 
- Dabas aizsardzības pārvaldei; 
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai. 
Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta Vides pārskata 

sabiedriskā apspriešana atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par 
sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam ievietošanai Vides pārraudzības 
valsts biroja interneta tīmekļa vietnē. Papildus Birojs lūdz Vides pārskatam pievienot informāciju 
par laikrakstu un tā numuru, kurā publicēts paziņojums par uzsākto Vides pārskata sabiedrisko 
apspriešanu (sludinājuma kopiju). 
 
Pielikumā: 
 
Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 13. janvāra lēmums Nr. 4-02/1 par stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu – 7 lpp. 
 
Biroja direktora p.i.,  
Direktora vietniece, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja       (*paraksts)     I.Kramzaka  
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
 
D.Dzeguze 67770826, daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 
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Rīgā 

13.01.2020 

   Lēmums Nr. 4-02/1 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu 

Adresāts: 
1.Ventspils novada dome, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;  
    elektroniskā pasta adrese: info@ventspilsnd.lv; 
2. SIA “EX-VALE”, adrese: Biķernieku iela 31-39, Rīga;  
    elektroniskā pasta adrese: kaspars.poiss@gmail.com. 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Detālplānojums nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 
0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Detālplānojums).   
Izvērtētā dokumentācija: 
SIA “EX-VALE” (turpmāk – Izstrādātāja) 2019. gada 9. decembra vēstule/iesniegums “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru” (turpmāk – Iesniegums), Ventspils novada 
domes 2019. gada 25. aprīļa lēmums (prot. Nr. 42, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašumā “Alki” vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā”, apstiprinātais Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei (turpmāk – Darba 
uzdevums), Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD 
Ventspils RVP) 2019. gada 1. novembra vēstule Nr. 9.5.-07/1871“Par nosacījumiem 
detālplānojuma izstrādei”, VVD Ventspils RVP 2019. gada 26. marta vēstule Nr. 9.4.-11/572 
“Par potenciāli piesārņotās vietas izslēgšanu no saraksta”, VVD Ventspils RVP 2019. gada 
26. marta vēstule Nr. 9.4.-11/570 lēmums “Par potenciāli piesārņoto vietu” (turpmāk – VVD 
Ventspils RVP lēmums), VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk 
– VĢMC) vēstule Nr.1-2/847 “Par piesārņotas vietas kategorijas maiņu - Alki”, Veselības 
inspekcijas vēstule Nr. 4.6.1.-10./16482 “Nosacījumi teritorijas plānojumam”, Veselības 
inspekcijas vēstule Nr. 4.6.1.-1/27102 “Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” un Dabas 
aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas (turpmāk – DAP administrācija) 
2019. gada 4. oktobra vēstule Nr. 4.8/5467/2019-N-E “Par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību”, dabas ekspertes E. Grolles 2019. gada 6. septembra atzinums “Sugu un 
biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr. 41/19”. 
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
Detālplānojumam nav nepieciešams stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – 
Stratēģiskais novērtējums), jo LVĢMC (pamatojoties uz VVD Ventspils RVP lēmumu) 
Detālplānojuma teritorijai ir mainījis statusu piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē 
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no kategorijas “piesārņota vieta” (1. kategorija) uz “vieta nav potenciāli piesārņota” 
(3. kategorija). Detālplānojuma teritorijai ir veikts sugu un biotopu izvērtējums un saņemts 
sertificētas dabas ekspertes E. Grolles 2019. gada 6. septembra atzinums “Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr. 41/19”, kurā sniegti norādījumi Detālplānojuma 
izstrādei. Ventspils novada teritorijas plānojumam 2014.-2026. gadam (turpmāk – Teritorijas 
plānojums) ir jau veikts Stratēģiskais novērtējums. 
 
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta pirmā 

daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo 
likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides 
pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs)) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida 
iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības 
veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam 
piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. 
Likuma 23. trīs prim panta 1) punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai 
konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2019. gada 9. decembrī Birojā saņemts Izstrādātājas Iesniegums, ar kuru Izstrādātāja informē, 
ka Ventspils novada dome 2019. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 42, 8.§) “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Alki” vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” (turpmāk – Lēmums). 
Atbilstoši Iesniegumam, Lēmumam un Darba uzdevumam:  
2.1. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 9866 002 0022, kas atrodas Lūžņu ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils 
novadā (turpmāk – Īpašums). Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 1,1753 ha; 

2.2. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Īpašuma teritorijas plānoto/atļauto 
izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko 
komunikāciju tīklu Detālplānojuma teritorijā; 

2.3. Īpašums atrodas Lūžņu ciema teritorijā, Baltijas jūras piekrastes krastu kāpu aizsargjoslā 
(turpmāk – Krasta kāpu aizsargjosla), kā arī dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā. 
Īpašumā atrodas būves ar kadastra apzīmējumiem Nr. 9866 002 0022 001 un Nr. 9866 
002 0022 002. Dabas liegums “Ovīši” ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas 
teritorija Natura 2000 (turpmāk – Natura 2000 teritorija); 

2.4. Atbilstoši Teritorijas plānojumam Īpašumam noteiktais funkcionālais zonējums ir 
“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kas ir noteikta kā funkcionālā zona piejūras 
ciemiem, paredzot retinātas apbūves veidošanu vietās ar iepriekšējo apbūvi un ar 
atbilstošu infrastruktūru. Atbilstoši Teritorijas plānojuma nosacījumiem Īpašums atrodas 
Teritorijā, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3);  

2.5. Iesniegumā norādīts, ka Īpašumā netiek plānoti tādi objekti, kuriem saskaņā ar Likuma 
1. pielikumu ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī netiek plānotas darbības, kas 
atbilstu Likuma 2. pielikuma nosacījumiem, kad jāveic sākotnējais izvērtējums; 

2.6. Iesniegumā norādīts, ka atbilstoši DAP dabas datu pārvaldības sistēmā ”OZOLS” 
pieejamajai informācijai Īpašuma teritorijā ir īpaši aizsargājamie biotopi un sugas.  

3. Darba uzdevumā noteiktas prasības Detālplānojuma izstrādei, tostarp: 
3.1. Paskaidrojuma rakstā iekļaut esošās situācijas aprakstu, Detālplānojuma izstrādes 

pamatojumu, risinājuma aprakstu un tā saistību ar pieguļošajām teritorijām, kā arī 
piekļuves nodrošinājuma un inženiertīklu risinājumu aprakstu; 
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3.2. Grafiskajā daļā attēlot teritorijas zonējumu un teritoriju ar īpašiem noteikumiem, 
transporta risinājumu, apgrūtinātās teritorijas un objektu aizsargjoslas, apgrūtinājumu 
eksplikāciju; 

3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) prasības teritorijas 
izmantošanai, apbūves parametrus u.c. prasības atkarībā no teritorijas specifikas. 

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļas 5. un 6. punktu pirms 
plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas izstrādātāja konsultējas ar attiecīgo VVD 
reģionālo vides pārvaldi, DAP administrāciju un Veselības inspekciju par plānošanas 
dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par Stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību un minēto konsultāciju rezultātus iesniedz Birojā. Iesniegumam 
pievienoti: 
4.1. VVD Ventspils RVP 2019. gada 1. novembra vēstule Nr. 9.5.-07/1871“Par 

nosacījumiem detālplānojuma izstrādei”, kurā institūcija paudusi viedokli, ka 
Detālplānojumā iekļaujamais rīcību kopums un sagaidāmais ietekmes uz vidi būtiskums 
(atrašanās Krasta kāpu aizsargjoslā un Natura 2000 teritorijā, plānošanas teritorijā 
konstatētas īpaši aizsargājamās augu sugas) atbilst Likuma 4. panta piektajā daļā 
noteiktajiem gadījumam un Likuma 23. divi prim pantā minētajiem kritērijiem 
(Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriji), kad Stratēģiskais novērtējums 
nepieciešams, līdz ar to VVD Ventspils RVP ieskatā Detālplānojumam ir nepieciešams 
veikt Stratēģisko novērtējumu; 

4.2. Veselības inspekcijas vēstule Nr. 4.6.1.-1/27102 “Par ietekmes uz vidi stratēģisko 
novērtējumu”, kurā Veselības inspekcija norāda, ka neuzstāj uz Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību, ņemot vērā to, ka Detālplānojuma risinājumi neparedz Likuma 1. un 
2. pielikuma noteikto darbību īstenošanu; 

4.3. DAP administrācijas 2019. gada 4. oktobra vēstule Nr. 4.8/5467/2019-N-E “Par 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”, kurā DAP administrācija secina, ka 
Detālplānojuma teritorija atrodas dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā, Krasta 
kāpu aizsargjoslā, un teritorijā ir konstatētas īpaši aizsargājamas sugas un īpaši 
aizsargājami biotopi. DAP administrācijas vērtējumā saskaņā ar Likuma 23. divi prim 
pantā minētajiem kritērijiem (Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriji) 
Detālplānojumam nepieciešams veikt Stratēģisko novērtējumu. 

4.4. E. Grolles 2019. gada 6. septembra atzinums “Sugu un biotopu aizsardzības jomas 
eksperta atzinums Nr. 41/19” (turpmāk – Ekspertes Atzinums), kurā eksperte norādījusi 
uz Īpašuma atrašanos dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā, kas ir izveidota, lai 
saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un pļavu 
biotopus. Ekspertes Atzinumā norādīts, Īpašums agrāk izmantots armijas vajadzībām, 
Īpašuma centrālajā daļā saglabājušās būves/būvju drupas, kas apbērtas ar zemi un 
apaudzētas ar kokiem, konstatēts arī koka konstrukcijas šķūnis. Gar zemes gabala 
ziemeļu daļu saglabājies reljefs – piejūras kāpas, kur ir konstatēta liela aizsargājamo 
augu sugu koncentrācija. Īpašuma teritorijā atrodas divi aizsargājami biotopi – Mežainas 
piejūras kāpas un Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, teritorijā konstatētas trīs īpaši 
aizsargājamas un četras retas augu sugas. Ekspertes vērtējumā: “palielinoties 
antropogēnajai noslodzei un veicot teritorijas labiekārtošanu, ietekme var veidoties arī 
uz citām augu sugu atradnēm un biotopiem”. Kopumā Ekspertes Atzinumā sagaidāmā 
ietekme uz aizsargājamo biotopu Mežainas piejūras kāpas, neveicot ietekmi 
samazinošus pasākumus, vērtēta kā vērā ņemama nelabvēlīga ietekme, bet ietekme uz 
aizsargājamo biotopu Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas vērtēta kā nebūtiska. Kā 
būtiska nelabvēlīga ietekme tiek vērtēta ietekme attiecībā uz aizsargājamām augu sugām 
(smaržīgā naktsvijole, pļavas silpurene un Pallasa saussērdis), bet kā vērā ņemama 
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nelabvēlīga ietekme – uz retajām augu sugām (pūkainais plostbārdis un tumšsarkanā 
dzeguzene). 

5. Novērtējis ar Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju un pamatnosacījumus 
Detālplānojuma izstrādei, kā arī vadoties no Likuma 4. panta trešās daļas un 23. divi prim 

pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētajā gadījumā Detālplānojums 
atbilst to plānošanas dokumentu veidam, kam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams: 
5.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, 

ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 1. punkts), tostarp to, cik 
lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, 
ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā 
arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus atšķirīgos 
plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. divi prim panta 1. punkta 
a), b), c), d) apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim panta 2) punkts noteic, ka jāņem 
vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs – ilgums, 
summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Likuma 23. divi prim panta 
3.  un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp 
ietekme uz aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, vides resursiem. Savukārt 
Likuma 4. panta trešajā daļā noteikts, ka Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas 
dokumentiem, kuri ir saistīti ar teritorijas plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā 
Likuma 1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai, kā arī, kas var būtiski 
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), izņemot 
plānošanas dokumentus, kuri nosaka dabas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības 
un pasākumus attiecībā uz šīm teritorijām. Detālplānojums ir plānošanas dokuments, ko 
apstiprina vietējā pašvaldība un ir saistīts ar teritoriju plānošanu un izmantošanu. 

5.2. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 1. panta 10. punktu detālplānojums ir detalizēts 
vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības 
konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes 
vienību robežas un aprobežojumus. No Teritorijas plānošanas likuma 28. panta pirmās 
daļas izriet, ka atbilstoši mēroga noteiktībai detālplānojumā detalizē un konkretizē 
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos 
teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes 
vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Ar detālplānojumu pēc būtības netiek 
mainīts funkcionālais zonējums un tajā atļautie izmantošanas veidi, tādēļ – lielākoties – 
detālplānojumi nav to plānošanas dokumentu vidū, kam tiek piemērots Stratēģiskais 
novērtējums. Tomēr tas ikreiz atkarīgs no plānošanas dokumenta izstrādes būtības, tai 
skaitā priekšnosacījumiem, no kuriem izriet detālplānojuma izstrādes nepieciešamība, un 
jautājumiem, kurus ar plānošanas instrumentu paredzēts risināt. 

5.3. Konkrētajā gadījumā Detālplānojuma izstrāde paredzēta, lai precizētu Īpašuma teritorijas 
plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, ar nolūku tajā veikt būvniecību, tai 
skaitā veidotu vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklu 
Detālplānojuma teritorijā. Detālplānojuma teritorija atrodas Krasta kāpu aizsargjoslā, 
Natura 2000 teritorijā (dabas liegumā “Ovīši”), turklāt tā dabas lieguma zonā, kur 
konstatēti gan īpaši aizsargājami biotopi, gan īpaši aizsargājamas sugas. Tādēļ 
Detālplānojuma teritorija vairāku aspektu griezumā atbilst Likuma 23. divi prim panta 
3) punktā noteiktajam kritērijam par plānošanas teritorijas jutīgumu, tostarp tā atbilst 
abiem Likuma 4. panta trešās nosacījumiem, kas plānošanas dokumentam veicams 
Stratēģiskais novērtējums. Proti, Detālplānojuma teritorija atrodas Krasta kāpu 
aizsargjoslā, kurā jebkurš būvniecības veids (jauna būvniecība, kā arī pārbūve, 
atjaunošana un restaurācija) atbilst Likuma 2. pielikuma 11. punkta 12) apakšpunkta 
darbībai (attiecīgi Detālplānojums paredz priekšnosacījumus Likuma 2. pielikuma 
darbības īstenošanai). Detālplānojuma īstenošanai tāpat ir iespējama negatīva ietekme uz 
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dabas vērtībām, kuru aizsardzībai noteikts Natura 2000 teritorijas – dabas lieguma 
“Ovīši” statuss (Ekspertes Atzinums). Attiecīgi – Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību kā obligātu Detālplānojumam konkrētajā gadījumā paredz Likums 
(4. panta trešā daļa) un to nav iespējams no šī pienākuma atbrīvot Likuma 4. panta 
piektās daļas ietvarā. Lai arī Detālplānojuma teritoriju iespējams uzskatīt par relatīvi 
nelielu, - Detālplānojuma īstenošanai ir iespējama negatīva ietekme, tai skaitā ietekme, 
kas pārsniedz Īpašuma robežas. Līdz ar to Stratēģiskais novērtējums Detālplānojumam ir 
nepieciešams.  

5.4. Papildus paskaidrojot iespējamos ietekmes aspektus, kas padziļināti vērtējami un 
ņemami vērā Stratēģiskā novērtējuma gaitā, Birojs norāda: 
5.4.1.   Lietā vērtējamais jautājums ir gan būvniecības pieļaujamība kā tāda, ņemot 

vērā vides aizsardzības normatīvajos aktos un Teritorijas plānojumā noteiktos 
ierobežojumus, gan Detālplānojuma īstenošanas ietekme uz vidi un Natura 2000 
teritoriju (attiecīgi – pieļaujamība no sagaidāmās ietekmes viedokļa).  

5.4.2. Detālplānojuma teritorija atrodas Krasta kāpu aizsargjoslā, ciema teritorijā, vietā, 
kur būvniecība saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 4) punktu 
varētu būt pieļaujama vienīgi kā izņēmums, ja būtu konstatējama iepriekšējā 
apbūve, kas atbilst visām Aizsargjoslu likuma 1. panta 17. punkta legāldefinīcijā 
noteiktajām pazīmēm. Īpašums ir iekļauts arī Ministru kabineta 2018. gada 
24. aprīļa noteikumu Nr. 239 “Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 3. pielikumā kā īpašums, kurā saskaņā ar minēto 
noteikumu 12. punktu aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, bet esošo ēku un 
būvju pārbūve pieļaujama, izstrādājot detālplānojumu. Turklāt Atbilstoši 
Teritorijas plānojumam Īpašumam noteikts funkcionālais zonējums “Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS2), kas ir noteikta kā funkcionālā zona piejūras ciemiem, 
paredzot retinātas apbūves veidošanu vietās gan ar iepriekšējo apbūvi, gan ar 
atbilstošu infrastruktūru, kuras atrašanās Īpašumā ir vērtējama. Tāpat Teritorijas 
plānojuma TIAN 3.8. punktā nosaka prasības tradicionālās apbūves saglabāšanai 
“pārbūvējot esošās ēkas, jāievēro apbūves raksturu, vēsturisko novietojumu 
zemes vienībā, saglabājot apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju, 
sistēmu, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un būvmateriālus”. 
Atbilstoši lietas materiāliem Īpašumā atrodas agrāko militāro būvju paliekas bez 
atbilstošas infrastruktūras.  

5.4.3. Detālplānojuma teritorija atrodas dabas liegumā “Ovīši”, tā dabas lieguma zonā, 
Īpašuma teritorijā konstatētas arī aizsargājamas dabas vērtības. Tā kā 
Detālplānojuma īstenošanai iespējama negatīva ietekme uz dabas vērtībām 
(Ekspertes Atzinums) un dabas liegums “Ovīši” ir Natura 2000 teritorija, 
pasākumus, kas nepieciešami, lai ietekmi samazinātu, nevar ņemt vērā 
apsvērumos par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, jo gadījumos, kad 
iespējama negatīva ietekme uz Natura 2000 teritoriju, - pasākumus ietekmes 
novēršanai un samazināšanai (arī to atbilstību un piemērotību) vērtē un nosaka 
Stratēģiskajā novērtējumā (sk. arī Eiropas Savienības tiesas 2018. gada 12. aprīļa 
spriedumu lietā C-323/17.)  

5.4.4. Atbilstoši Darba uzdevumā izvirzītajam mērķim ar plānošanas dokumentu ir 
nepieciešams veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju 
tīklu Detālplānojuma teritorijā. No Darba uzdevuma nav tieši secināms, kas ir 
domāts ar vienotu ielu/ceļu un inženiertehnisko komunikāciju tīklu, tomēr nevar 
izslēgt, ka prasība saistīta arī ar vienotu risinājumu paredzēšanu apbūvei plašākā 
kontekstā. Proti, Īpašums ir tikai daļa no plašākas, faktiski neapbūvētas Krasta 
kāpu aizsargjoslas teritorijas, kurā saglabājušās agrāko militāro piekrastes būvju 
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paliekas, kura iekļauta ciema teritorijā ar mērķi tajā attīstīt savrupmāju apbūvi. 
Tāpat secināms, ka Detālplānojuma teritorija nav nodrošināta ar plānotās 
attīstības nepieciešamo infrastruktūru, un no Darba uzdevuma izriet, ka ar 
plānošanas dokumenta izstrādi ir nepieciešams Detālplānojuma teritorijā 
izstrādāt perspektīvās transporta piekļuves nodrošinājumu. 

5.5. Izstrādātāja kā vienu no argumentiem, kāpēc plānošanas dokumentam nav jāveic 
Stratēģiskais novērtējums, ir norādījusi uz faktu, ka Stratēģiskais novērtējums ir veikts 
Teritorijas plānojumam (tātad arī Īpašuma teritorijai), kur “ir iekļauti noteikumi gan par 
tieši, gan netieši plānoto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, un risinājumi apbūves 
plānošanai un apbūves rādītājiem, t.sk., aizliegumi, ierobežojumi un nosacījumi 
teritoriju izmantošanai, atļautajai apbūvei un labiekārtojuma veidošanai”. Birojs 
nepiekrīt, ka atbilstošā detalizācijas pakāpē Teritorijas plānojumā veikts apbūves 
izvērtējums, tai skaitā saistībā ar Natura 2000 teritorijas (dabas lieguma “Ovīši”) 
bioloģiskajām vērtībām un atrašanos Krasta kāpu aizsargjoslā. Biroja 2015. gada 
11. marta atzinumā Nr. 2, kas izsniegts par Teritorijas plānojuma 1. redakcijas vides 
pārskatu, (turpmāk – Biroja atzinums) tika norādīts uz vides pārskatā ierosinātajiem 
ierobežojumiem mežu teritoriju izmantošanā: “ja zemes vienībā tiek konstatētas 
aizsargājamās sugas un biotopi, jāsaņem eksperta atzinums un būvniecība realizējama 
ārpus aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem”, par ko Birojs sniedza savu viedokli, 
ka šāda prasība būtu attiecināma ne tikai mežu teritorijām. Tāpat Biroja atzinumā tika 
secināts, ka vides pārskatā sadaļā Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas kā 
problēma identificēta jaunu apbūves teritoriju un saimnieciskās darbības attīstība, tomēr 
šī vides problēma un ar to saistītās ietekmes uz vidi vides pārskatā detalizētāk netika 
vērtētas. Birojs vērš uzmanību arī tam, ka Biroja atzinums tika izsniegts par plānošanas 
dokumenta 1. redakciju, kas Birojā tika iesniegts 2015. gada 9. februārī (TIAN 
1. redakcija, izstrādāta uz 47 lpp.), savukārt Teritorijas plānojums pēc tam tika vairākkārt 
pilnveidots un ar saistošiem noteikumiem pieņemts 2016. gada 17. martā (TIAN gala 
redakcijā kopējais lpp. skaits - 781). Ņemot vērā iepriekš minēto, nevar tikt uzskatīts, ka 
konkrētajam Īpašumam būtu atbilstošā detalizācijā veikts Stratēģiskais novērtējums, 
izvērtējot ar plānošanas dokumentu īstenošanu saistāmās vides problēmas konkrētajai 
īpašuma teritorijai. 

5. Ievērojot visu iepriekš minēto, konstatējams, ka konkrētajā gadījumā Detālplānojuma 
izstrādes priekšnosacījumi un jautājumi, kurus ar plānošanas instrumentu paredzēts risināt 
(Teritorijas plānojuma risinājumu detalizācija), aptver vides problēmas un jomas, kuru 
gadījumā nepieciešams piemērot Stratēģisko novērtējumu. Tādēļ, pamatojoties uz Likuma 
4. panta trešo daļu un 23. trīs prim pantu, Birojs atzīst, ka Detālplānojums atbilst Likuma 
4. panta trešās daļas 2. punktā noteiktajiem gadījumam, kad veicams Stratēģiskais 
novērtējums, kas atbilst arī VVD Ventspils RVP un DAP administrācijas, kā arī Ekspertes 
Atzinumā konstatētajam. Viens no ietekmes uz vidi novērtēšanas pamatprincipiem ir 
paredzēt šāda novērtējuma veikšanu pēc iespējas agrākā paredzēto darbību plānošanas, 
projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā (Likuma 3. panta 1. punkts). Stratēģiskā 
novērtējuma piemērošana un veikšana konkrētā plānošanas dokumenta izstrādei izriet no 
normatīvajiem aktiem (Likuma 4. panta trešās daļas 2. punkts, 23. divi prim panta 1) punkta 
a) un d)apakšpunkts, 2.) punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkts) un ir konkrētā plānošanas 
dokumenta izstrādes gadījumā pamatota, atbilstīga un nepieciešama.  

6. Stratēģiskais novērtējums veicams atbilstoši Likuma 23. pieci prim pantā noteiktajam, 
veicot arī ietekmes uz Natura 2000 teritoriju (dabas liegumu “Ovīši”) novērtējumu 
atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta nosacījumiem.  

1 Pieejams tīmekļa vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4184; 
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Piemērotās tiesību normas:  
• Aizsargjoslu likums; 
• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešās daļas 1) un 2)apakšpunkts, 

23. divi prim panta 1) punkta a) un d)apakšpunkts, 2. punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkts, 
23. trīs prim pants, 2. pielikuma 11. punkta 12. apakšpunkts;  

• Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta ceturtā daļa. 
• Aizsargjoslu likuma 1. panta 17. punkts, 36. panta otrā daļa.   
• Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 
• Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;  
• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 
• Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 239 “Dabas lieguma “Ovīši” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  
Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Izstrādātājas 2019. gada 
9. decembra vēstuli/iesniegumu “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru” un 
tam pievienoto dokumentāciju par Detālplānojuma izstrādi, pamatojoties uz izvērtēto 
dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu 
izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, ir konstatējis, ka konkrētais Detālplānojums atbilst 
Likuma 4. panta trešās daļas 1) un 2) punktā noteiktajam plānošanas dokumentam, kam 
Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams, citu starpā ņemot vērā arī Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktos kritērijus, kā arī Likuma 3. panta 1. punktā noteikto ietekmes savlaicīgas novērtēšanas 
principu. 
Lēmums: 
Stratēģiskais novērtējums plānošanas dokumentam “Detālplānojums nekustamā īpašuma “Alki” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā” ir 
nepieciešams. 
 
 
 
 
 
                  
Biroja direktora p.i. 
Direktora vietniece, 
Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja    (*paraksts)   I.Kramzaka  
 
 
 
 
 
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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SIA “Reģionālie projekti” 

Informācijai: Ventspils novada pašvaldībai  

 

Par esošo būvju pārbūvi krasta kāpu aizsargjoslā 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi 
SIA “Reģionālie projekti” 2020. gada 4. septembra vēstuli Nr. 20-140-e, kurā lūgts sniegt viedokli 
par Ventspils novada Tārgales pagasta Lūžņas ciema nekustamajā īpašumā “Alki” ar kadastra 
Nr.98660020022, (turpmāk – nekustamais īpašums “Alki”) plānotās darbības - esošo būvju 
pārbūves, mainot lietošanas veidu uz dzīvojamo māju (savrupmāju), atbilstību Aizsargjoslu likuma 
36.panta otrās daļas 1.punkta c) apakšpunktā noteiktajam izņēmuma gadījumam. 

 Informējam, ka ministrijas kompetence ir noteikta Ministru kabineta 2011. gada 29. marta 
noteikumos Nr.233 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums”. Atbilstoši 
nolikumam ministrija nav tiesīga sniegt oficiālus likuma skaidrojumus, kas būtu saistoši citām 
personām vai iestādēm. Saskaņā ar tiesību teorijā paustajām atziņām tiesību normu iztulkotājs 
vārda tiešā nozīmē ir persona, kura ir tiesīga piemērot normu konkrētam dzīves gadījumam. Tikai 
šāds iztulkojums rada tiesiskas sekas. Visos pārējos gadījumos skaidrojumi vai komentāri 
neietekmē attiecības, kuras nosaka vai regulē iztulkotā norma. Vienlaikus ministrija sniedz savu 
viedokli. 

 Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam (apstiprināts ar Ventspils novada 
domes 2016. gada 17. marta lēmumu (ārkārtas sēdes protokols Nr.69, 1.§) „Par Ventspils novada 
teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”) nekustamais īpašums “Alki” atrodas Lūžņas ciema teritorijā un Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk – krasta kāpu aizsargjosla). Savukārt saskaņā ar 
Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.239 “Dabas lieguma "Ovīši" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”1 (turpmāk – Noteikumi Nr.239) nekustamais īpašums 
“Alki” atrodas dabas lieguma “Ovīši” dabas lieguma zonā. Dabas liegums “Ovīši” ir iekļauts 
Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā (likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta otrā daļa un pielikums2).     

1 https://likumi.lv/ta/id/298636-dabas-lieguma-ovisi-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi  
2 https://likumi.lv/doc.php?id=59994  

Rīgā, 25.09.2020. Nr. 1-132/8555 

Uz 04.09.2020. Nr. 20-140-e 
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 Aizsargjoslu likuma 36.panta otrā daļa krasta kāpu aizsargjoslā aizliedz celt jaunas ēkas un 
būves un paplašināt esošās, vienlaikus nosakot izņēmuma gadījumus. Tā kā nekustamais īpašums 
“Alki” atrodas ciema teritorijā, kura robežas apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 67.pantā noteiktajā 
kārtībā, ministrijas ieskatā uz nekustamo īpašumu “Alki” varētu attiecināt 36.panta otrās daļas 
4.punktā minēto izņēmumu, kas noteic, ka ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā 
likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
noteiktajās ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšējā apbūve. Minētā likuma 1.panta 17.punktā 
skaidrots, ka iepriekšējā apbūve ir likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), kuras 
konstatējamas dabā. Bez tam  saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta otro prim daļu apbūvei 
jābūt paredzētai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un jāveic paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ministrijas ieskatā 36.panta otrās daļas 4.punkts tieši neierobežo 
esošo būvju pārbūvi, mainot lietošanas veidu.   

 Vēršam uzmanību uz to, ka nekustamais īpašums atrodas Natura 2000 teritorijā, dabas 
liegumā “Ovīši” un jebkādas paredzētās darbības veicamas tikai atbilstoši dabas aizsardzības 
normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Noteikumu Nr.239 12.punktu un 3.pielikumu  nekustamajā 
īpašumā “Alki” ir aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, un esošo ēku un būvju pārbūve pieļaujama, 
izstrādājot detālplānojumu. Savukārt saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 43.panta ceturto daļu jebkurai paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam, kas 
atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu. Savukārt 
minētā panta piektā daļa nosaka, ka plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē 
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti 
un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Līdz ar to tikai teritorijas plānošanas 
un ietekmes uz vidi novērtējuma procesa rezultātā, var rast konkrētu apbūves risinājumu, kas 
nerada būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un nav pretrunā ar dabas lieguma, kā arī krasta kāpu 
aizsargjoslas izveidošanas un aizsardzības mērķiem.   

 Ministrijas ieskatā, lai kompleksi izvērtētu un plānotu bijušo militāro teritoriju turpmāko 
izmantošanu, būtu vēlams izstrādāt vienotu detālplānojumu visai Ventspils novada teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā attēlotajai detālplānojuma teritorijai, kurā ietilpst nekustamais īpašums 
“Alki”, nevis vienam nekustamajam īpašumam.   

 

Ar cieņu  

valsts sekretāra vietniece 
vides aizsardzības jautājumos       Alda Ozola 
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