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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 

13.07.2022.         1.11./IZ1918 
_____________ Nr. ____________ 

11.07.2022.                 IN14394 

Uz ___________Nr. ____________  

AS “Latvijas valsts meži” 

e-pasts: r.pirogs@lvm.lv  

 

Par paredzēto darbību – derīgo izrakteņu ieguvi atradnē “Dižkorsīši” 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2022.gada 11.jūlijā saņemta (reģ.Nr.IN14394) AS “Latvijas 

valsts meži” vēstule “Informācija par paredzēto darbību – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-

grants) ieguvi atradnē “Dižkorsīši”, kurā informē, ka LVM ir saņēmis Valsts vides dienesta 

Atļauju pārvaldes 2022. gada 8. aprīļa ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu 

Nr. AP22SI0006, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 

paredzētajai darbībai – smilts-grants un smilts ieguves darbu veikšanai atradnē “Dižkorsīši” 

14,404 ha platībā Ventspils novadā, Užavas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts mežs 

Užava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 004 0125, AS “Latvijas valsts meži” 

Dienvidkurzemes reģiona Ventas ZK meža iecirkņa 158. kvartālā 708. kvartālu apgabalā. 

LVM, izvērtējot plānotai darbībai pieguļošās platībās, saskata iespēju nākotnē palielināt 

atradnes platību. Ņemot vērā, ka Dienesta lēmums par IVN procedūras piemērošanu attiecas 

uz sākotnējo platību 14.404 ha, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) ir 

izskatījis LVM ieceri par iespēju palielināt derīgo izrakteņu ieguves teritoriju un pieņēmis 

lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 22.94 ha platībai (Shēma 

pievienota pielikumā). 

Saskaņā ar Biroja 06.07.2022. Lēmumu Nr. 5-02-1/17/2022 “Par ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu” un Ministru kabineta 2015. gada 

13.janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un 

akceptē paredzēto darbību” 19.punktu, LVM sniedz informāciju par paredzēto darbību:  

1. Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, 

struktūrvienība „LVM Zemes dzīles” (turpmāk – Ierosinātāja), adrese: Vaiņodes iela 1, 

Rīga, LV-1004, tālruņa numurs 67610015, elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv. 

2. Paredzētā darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts ieguves darbu veikšana atradnē 

“Dižkorsīši” (turpmāk – Atradne) 22.94 ha platībā (turpmāk – Paredzētā darbība). 

3. Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils novads Užavas pagasts nekustamā īpašuma 

„Valsts mežs Užava” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9878 004 0125, AS „Latvijas 

valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Ventas ZK meža iecirkņa 158.kvartālā 708.kvartālu 

apgabalā (turpmāk – Darbības vieta).  

Saskaņā ar minēto Noteikumu Nr.18, 21.punktu, LVM lūdz Ventspils novada pašvaldību 

sniegt rakstisku viedokli par paredzēto darbību.  
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Izvērtējot LVM sniegto informāciju par paredzēto darbību – derīgo izrakteņu (smilts un 

smilts-grants) ieguvi atradnē “Dižkorsīši”, Užavas pagasta, Ventspils novada,  Ventspils 

novada pašvaldība konstatē, ka atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojuma (apstiprināts 

ar Ventspils novada domes 17.03.2016.lēmumu, protokols Nr.69, 1.§) grafiskajai daļai 

paredzētās darbības vieta, nekustamais īpašums “Valsts mežs Užava”, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 9878 004 0125, Užavas pagasta, atrodas zonējumā Mežu teritorija (M). 

 

Ventspils novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) punktā 4.10. Mežu 

teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 

attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju 

veikšanai. TIAN apakšpunktā 4.10.1.3. noteikti mežu teritorijas palīgizmantošanas veidi, tai 

skaitā derīgo izrakteņu ieguve.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto, informējam, ka plānotā darbība – smilts-grants un smilts ieguve 

atradnē “Dižkorsīši”, Užavas pagastā, Ventspils novadā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 

Užava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 004 0125, atbilst spēkā esošajam 

Ventspils novada teritorijas plānojumam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                              A.ZARIŅŠ 
  

Straume 26678959 


