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Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakcija 

Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma  

priekšlikumiem un atzinumiem 

 

PROTOKOLS 

 

04.09.2018.  

 

Attīstības un plānošanas nodaļa, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. 

 

Sākums plkst. 14.10 

 

Sanāksmes vadītājs – Lauris Laicāns, Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes 

vadītājs, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 

 

Sanāksmes protokolētājs – Inguna Pekmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādātāji: 

 

Teritorijas plānotājs – Pauls Grants. 

 

Kartogrāfs – Anrijs Straube. 

 

Sanāksmes dalībnieki: saraksts 1.pielikumā. 

 

Darba kārtība: 
1) Dundagas novada Teritorijas plānojuma 4.redakcijas laikā saņemto institūciju  

atzinumu izskatīšana. 

2) Dundagas novada Teritorijas plānojuma 4.redakcijas laikā saņemto iedzīvotāju 

priekšlikumu izskatīšana. 

  

1.§ 

Dundagas novada Teritorijas plānojuma 4.redakcijas laikā saņemto  

institūciju atzinumu izskatīšana 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu nr. 163 (sēdes protokols nr. 

11, 4.§) no 2018.gada 6. līdz 26. augustam publiskajai apspriešanai bija nodota Dundagas 

novada teritorijas plānojuma 4. redakcija un Vides pārskats. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 23. augustā plkst. 13.00 Kolkas tautas namā, Kolkā 

un plkst. 17.00 Brīvā laika pavadīšanas centrā, Pils ielā 9, Dundagā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 86. punktu pēc 

publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti 

publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. 
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Kopumā par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakciju ir saņemti atzinumi no 10 

institūcijām un 2 pašvaldībām (2.pielikums). Izvērtējums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai 

noraidīšanu dots 3.pielikumā. 

 

2.§ 

Dundagas novada Teritorijas plānojuma 4.redakcijas laikā saņemto  

iedzīvotāju priekšlikumu izskatīšana 

 

Kopumā par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakciju ir saņemti 11 iesniegumi. 

Izvērtējums par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu dots 4.pielikumā. 

 

Noslēgums plkst. 15.05 

 

 

Pielikumā: 

1. Dalībnieku reģistrācija. 

2. Institūciju atzinumi. 

3. Ziņojums par saņemtajiem institūciju atzinumiem. 

4. Ziņojums par saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem. 

 

 

 

Sanāksmes vadītājs        L. Laicāns 

 

 

Protokols saskaņots ar: 

 

Teritorijas plānotājs           P. Grants 

 

 

Kartogrāfs          A. Straube 
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1.pielikums 

Dalībnieku reģistrācija 
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2. pielikums  

Institūciju atzinumi 

Institūcija Dokumenta 

datums 

Dokumenta numurs 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 13.08.2018. 554/7/1-12 

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides 

pārvalde 

17.08.2018. 9.5.-08/1479 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 22.08.2018. 06-06/4305 

Veselības inspekcija 20.08.2018. 2.3.6-12/22024 

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” 09.08.2018. 309700-10.03/271 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 22.08.2018. 22/12.6-1.2-75 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 17.08.2018. 2-5.9/104/18 

Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes 

virsmežniecība 

20.08.2018. VM9.7-7/435 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

Ziemeļkurzemes mežsaimniecība 

23.08.2018. 4.1-

2_06j6_101_18_504 

Dabas aizsardzības pārvalde 16.08.2018. 4.8/4137/2018-N 

Talsu novada pašvaldība 23.08.2018. 12-25/3226 

Rojas novada pašvaldība 13.08.2018. 3-2/791 
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3. pielikums 

Ziņojums par saņemtajiem institūciju atzinumiem 

Tabulā dotie saīsinājumi:   

„Paskaidrojuma raksts” – PR. 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” – TIAN. 

„Grafiskā daļa” – GD. 

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

13.08.2018.; Nr. 554/7/1-12 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

GD “Dundagas novada teritorijas plānojums. Dundagas ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums”, “Dundagas novada 

teritorijas plānojums. Kaļķu, Nevejas, Pāces un Vīdāles ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums”, “Dundagas novada 

teritorijas plānojums. Kolkas un Ušu ciema teritorijas 

funkcionālais zonējums”, “Dundagas novada teritorijas 

plānojums. Košraga, Pitraga, Saunaga un Vaides ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums”, “Dundagas novada 

teritorijas plānojums. Mazirbes un Sīkraga ciema teritorijas 

funkcionālais zonējums” nepieciešams novērst nepilnības ar 

koordinātu tīklu vai to pievienot. 

Ņemams vērā. 

“Vides pārskats. Dundagas novada teritorijas plānojums” un 

“Dundagas novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma 

raksts” iekļautajiem kartogrāfiskajiem materiāliem ir 

nepieciešams norādīt atsauces uz datu autoriem, izmantoto datu 

sagatavošanas gadu, jānorāda izmantotā koordinātu sistēma un 

jāattēlo koordinātu tīkls. 

Ņemams vērā.  

“Vides pārskats. Dundagas novada teritorijas plānojums” 

pielikumā (Trokšņu kartēm) izmantotajai LĢIA topogrāfiskajai 

kartei uzlabot izšķirtspēju, kas uzlabotu kartes salasāmību. 

Ņemams vērā. 

“Paskaidrojuma rakstā” aprakstot Dundagas pagasta plānojumu 

ir minēti ģeodēziskie punkti (7.lpp), bet nav pareizs valsts 

ģeodēzisko punktu skaits. Dundagas pagastā ir 20 valsts 

ģeodēziskā tīkla punkti. 

PR 1.1.1. sadaļā “Dundagas pagasta 

teritorijas plānojuma apraksts” dots 

spēkā esošā Dundagas pagasta 

teritorijas plānojuma izvērtējums 

(2014.gada dati). 

Informācija par valsts un vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktiem dots 2.4. 

sadaļā “Inženiertehniskā 

infrastruktūra”. 

Aprakstot Kolkas pagasta plānojumu, nav minēts, cik 

ģeodēziskie punkti atrodas Kolkas pagastā. 

PR 1.2.1. sadaļā “Kolkas pagasta 

teritorijas plānojuma apraksts” dots 

spēkā esošā Kolkas pagasta teritorijas 

plānojuma izvērtējums (2010.gada 

dati). 

Informācija par valsts un vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktiem dots 2.4. 

sadaļā “Inženiertehniskā 

infrastruktūra”. 
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Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 

17.08.2018.; Nr. 9.5.-08/1479 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Rekomendē TIAN 76. punktā labot minēto nosacījumu par 

apbūves laukumu zemes vienībās, kurām noteiktas vairākas 

plānotās (atļautās) izmantošanas – apbūves laukums nevar 

pārsniegt konkrētajā funkcionālajā zonā noteikto maksimālo 

apbūves laukumu nevis lielāko pieļaujamo apbūves laukumu 

jebkurā no plānotajām izmantošanām zemes vienībā. 

Ņemams vērā.  

Rekomendē TIAN Tehniskās apbūves teritorijām (TA1), ņemot 

vērā, ka tās ir teritorijas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk Krasta kāpu 

aizsargjosla), noteikt apbūves parametrus, t.sk. minimālo 

jaunveidojamā zemes gabala platību. 

Precizējams ņemot vērā Tehniskās 

apbūves teritoriju mērķi un tur 

paredzēto objektu izvietošanu, Pašlaik 

ir noteikts augstums, jāizvērtē, vai 

nosakāmi citi rādītāji, piemēram 

apbūves blīvums un minimālā 

jaunveidojamā zemes gabala platība. 

Pievienojas VPVB vēstulē paustajam viedoklim, ka Krasta 

kāpu aizsargjoslai ir jābūt vienlaidus joslai un tai jābūt attēlotai 

tā, lai tajā ne tikai būtu iekļauti aizsargājamie biotopi ciemu 

teritorijās, bet tā atbilstu attiecīgās aizsargjoslas izveides 

mērķim un jēgai. VPVB vērš uzmanību, ka Grafiskajā daļā 

attēloti grūti izsekojami Krasta kāpu aizsargjoslas līnijas loki, 

kas veido atsevišķas Krasta kāpu aizsargjoslā neiekļautas 

saliņas, un norāda, ka konkrētais attēlojums rada šaubas par 

pilnīgu atbilstību attiecīgās aizsargjoslas izveides mērķim un 

jēgai, jo teritorijas, kas iekļaujas minētajā aizsargjoslā, tiek 

daudzviet ieslēgtas starp teritorijām, kas atrodas ārpus tās. 

Katrā šādā vietā aizsargjoslas attēlojums būtu atbilstīgi 

pamatojams, balstoties uz argumentētu izsvērumu, tomēr nedz 

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā, nedz Vides 

pārskatā šīs nozīmīgās izmaiņas vispār nav vērtētas. 

Nosakot Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslas platumu ciemu teritorijās 

ir ņemtas vērā Aizsargjoslu likuma 

6.panta 2.daļas 1.punktā noteiktās 

prasības:  

1) Kolkas pagasta ciemu robežas 

(Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, 

Saunags, Vaide, Kolka, Uši) ir 

apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 

67.pantā paredzētajā kārtībā un 

noteiktas vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā, līdz ar to krasta 

kāpu aizsargjoslas platums tajos nav 

mazāks par 150 metriem un lielāks par 

300 metriem sauszemes virzienā, 

skaitot no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija.  

2) Nosakot aizsargjoslu, tajā iekļauti 

īpaši aizsargājamie biotopi. Kā datu 

avots ir izmantota Dabas aizsardzības 

pārvaldes vektordatu kopa par 

sastopamiem biotopiem, kas iegūta 

projekta „Priekšnosacījumu izveide 

labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu 

aizsardzībai Latvijā jeb „Dabas 

skaitīšana”” ietvaros 2017. gadā 
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Lemjot par Krasta kāpu aizsargjoslas platumu, jāņem vērā arī 

Aizsargjoslu likuma 6. pantā noteiktie Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķi un 35., 

36. pantā noteiktie aprobežojumi, īpaši pievēršot uzmanību 

likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, tai skaitā īpaši – meža 

aizsargfunkciju saglabāšanai, erozijas procesu novēršanai, 

piekrastes ainavu aizsardzībai, piekrastes dabas resursu 

saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšanai. 

Dundagas novada teritorijā. Ņemot 

vērā Kolkas pagastā esošo biotopu 

daudzumu un apstākli, ka tie atrodas 

dažādās Slīteres nacionālā parka 

funkcionālajās zonās (neitrālā un 

ainavu aizsardzības zona), aizsargjosla 

ir noteikta kā nepārtraukta līnija, kas 

sevī iekļauj īpaši aizsargājamos 

biotopus.  

3) Ņemot vērā vēsturisko 

apdzīvojuma struktūru (senie lībiešu 

ciemi) nosakot aizsargjoslu ir ņemts 

vērā esošo apdzīvoto vietu un 

lauksaimniecības zemju novietojums, 

lai uz šīm teritorijām netiktu 

attiecināts Aizsargjoslu likuma 

36.panta 2.daļā noteiktais, kas aizliedz 

(ar izņēmumiem) krasta kāpu 

aizsargjoslā celt jaunas ēkas un būves 

un paplašināt esošās.  

Ārpus ciemiem krasta kāpu 

aizsargjosla nav mazāka par 300 

metriem sauszemes virzienā, skaitot 

no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija. Tā ir noteikta 

gan kā iedomāta līnija, gan pa 

izteiktām kontūrām dabā (piemēram, 

ceļiem, kvartālstigām). 

Pēc publiskās apspriešanas 

sanāksmes, kas notika 23. augustā 

Kolkā, izvērtējams Teritorijas 

plānojuma GD 1.redakcijā piedāvātais 

krasta kāpu aizsargjoslas variants. 

Vides pārskata 8.6.sadaļā izvērtētās Krasta kāpu aizsargjoslas 

izmaiņas ir attiecināmas uz Teritorijas plānojuma 2.redakciju 

un attiecīgi 3. un 4.redakcijā veiktās izmaiņas Krasta kāpu 

aizsargjoslas attēlojumā nav tikušas vērtētas un pamatotas. 

Pēc publiskās apspriešanas 

sanāksmes, kas notika 23. augustā 

Kolkā, izvērtējams Teritorijas 

plānojuma GD 1.redakcijā piedāvātais  

krasta kāpu aizsargjoslas variants. 

Izvērtējums Vides pārskatā veicams 

attēlotajai aizsargjoslai.  

Vides pārskatā netiek pamatotas un argumentētas veiktās 

būtiskās izmaiņas attiecībā uz Krasta kāpu aizsargjoslas 

attēlojumu. Pārvaldes skatījumā, veicot šāda veida izmaiņas, 

būtiski ir ņemt vērā aktuālos biotopu kartēšanas rezultātus, kā 

arī izvērtēt pieejamos datus par krasta erozijas procesiem 

(pamatojoties uz metodisko materiālu “Vadlīnijas jūras krasta 

erozijas seku mazināšanai”, piemēram, Kolkas raga piekrastes 

zona ir iekļauta erozijas riska V klasē, kurā norisinās hroniski 

jūras krasta atkāpšanās procesi, vairāk par 1 m gadā, kas 

Pārvaldes ieskatā ir būtisks faktors, nosakot Krasta kāpu 

aizsargjoslas platumu šajā piekrastes joslā). 
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Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

22.08.2018. Nr.06-06/4305 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Lai saglabātu Baltijas jūras Kurzemes piekrastei raksturīgo 

zvejnieku ciemu īpašo kultūrvēsturisko ainavu, kurā iekļaujas 

arī  Košraga zvejnieku ciems un Sīkraga zvejnieku ciems, 

lūdzam nosacījumus teritorijām ar īpašiem noteikumiem: 

Pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija (TIN11) redakcionāli 

papildināt ar norādi, ka papildus minētajā teritorijā ir spēkā arī 

TIN1 noteiktās prasības. 

Precizējams. 

Lūdzam teritorijas plānojuma teksta daļās redakcionāli labot 

nosaukumu “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija”, tā vietā lietojot jauno nosaukumu “Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvalde”, ņemot vērā likuma “Par 

kultūras pieminekļu aizsardzību” grozījumus, kas stājās spēkā 

13.06.2018. 

Precizējams.  

Veselības inspekcija 

20.08.2018.; Nr. 2.3.6-12/22024 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Projekta risinājums „Dundagas novada teritorijas plānojums, 

4.redakcija un Vides pārskata projekts” atbilst higiēnas 

prasībām. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

22.08.2018.; Nr. 22/12.6-1.2-75 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Dundagas novada teritorijas plānošanā paredzētajā sadaļā 

“Ugunsdrošība”, aprakstīt un iekļaut prasības par ārējo 

ugunsdzēsības ūdensapgādi un citus ugunsdrošības pasākumus 

novada teritorijā atbilstoši spēkā esošiem būvniecības 

reglamentējošiem normatīvie aktiem un ugunsdrošības 

prasībām. 

Netiek ņemts vērā. 

Teritorijas plānojums neparedz 

detalizēt spēkā esošās būvniecības 

normas un ugunsdrošības prasībām. 

Teritorijas plānojuma TIAN kā 

pašvaldības saistošo noteikumu 

uzdevums nav pārrakstīt citu 

normatīvo aktu prasības. 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija  

17.08.2018.; Nr. 2-5.9/104/18 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Reģionam nav citu iebildumu pret izstrādāto Dundagas novada 

TP 4.redakciju, un atbalstām tā tālāko virzību. 

 

Valsts meža dienests Ziemeļkurzemes virsmežniecība 

20.08.2018.; Nr. VM9.7-7/435 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Nav iebildumu pret izstrādāto Dundagas novada teritorijas 

plānojuma 4. redakciju un Vides pārskata projektu, tādēļ to 

saskaņo. 

 

AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība 

23.08.2018.; Nr. 4.1-2_06j6_101_18_504 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Neizvirza papildus priekšlikumus. 
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Dabas aizsardzības pārvalde 

16.08.2018.; Nr. 4.8/4137/2018-N 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Izvērtējot Plānošanas dokumenta Grafiskajā daļā esošās 

Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas (turpmāk – 

Krasta kāpu aizsargjosla) un plānotās Krasta kāpu aizsargjoslas 

attēlojumu, ir redzams, ka ciemu teritorijā, kas nav apbūvēta un 

kuru aizņem īpaši aizsargājami biotopi, Krasta kāpu 

aizsargjosla tiek novirzīta uz sauszemes pusi, apejot ciema 

teritorijā esošo apbūvi. Līdz ar to šajās vietās veidojas saliņas. 

Taču bez šīm saliņām daudzviet Krasta kāpu aizsargjosla veido 

mežģīņveida robus, zigzag veida, lokveida līniju. 

Administrācijas ieskatā vietās, kur nav esoša apbūve, Krasta 

kāpu aizsargjoslai jāveido vienlaidus teritorija, bez robiem, 

saliņām, izgiezumiem un tās platumam jāatbilst Aizsargjoslu 

likuma 6.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajām prasībām. 

Nosakot Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslas platumu ciemu teritorijās 

ir ņemtas vērā Aizsargjoslu likuma 

6.panta 2.daļas 1.punktā noteiktās 

prasības:  

1) Kolkas pagasta ciemu robežas 

(Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, 

Saunags, Vaide, Kolka, Uši) ir 

apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 

67.pantā paredzētajā kārtībā un 

noteiktas vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā, līdz ar to krasta 

kāpu aizsargjoslas platums tajos nav 

mazāks par 150 metriem un lielāks par 

300 metriem sauszemes virzienā, 

skaitot no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija.  

2) Nosakot aizsargjoslu, tajā iekļauti 

īpaši aizsargājamie biotopi. Kā datu 

avots ir izmantota Dabas aizsardzības 

pārvaldes vektordatu kopa par 

sastopamiem biotopiem, kas iegūta 

projekta „Priekšnosacījumu izveide 

labākai bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu 

aizsardzībai Latvijā jeb „Dabas 

skaitīšana”” ietvaros 2017. gadā 

Dundagas novada teritorijā. Ņemot 

vērā Kolkas pagastā esošo biotopu 

daudzumu un apstākli, ka tie atrodas 

dažādās Slīteres nacionālā parka 

funkcionālajās zonās (neitrālā un 

ainavu aizsardzības zona), aizsargjosla 

ir noteikta kā nepārtraukta līnija, kas 

sevī iekļauj īpaši aizsargājamos 

biotopus.  

3) Ņemot vērā vēsturisko 

apdzīvojuma struktūru (senie lībiešu 

ciemi) nosakot aizsargjoslu ir ņemts 

vērā esošo apdzīvoto vietu un 

lauksaimniecības zemju novietojums, 

lai uz šīm teritorijām netiktu 

attiecināts Aizsargjoslu likuma 

36.panta 2.daļā noteiktais, kas aizliedz 

(ar izņēmumiem) krasta kāpu 

aizsargjoslā celt jaunas ēkas un būves 

Bez tam Plānošanas dokumenta pārējās sadaļās netiek norādīts, 

ka ārpus ciemu robežām plānots izmainīt Krasta kāpu 

aizsargjoslas platumu. Tāpat Plānošanas dokumentam netiek 

pievienota informācija, kas pamatotu Krasta kāpu aizsargjoslas 

platuma samazināšanas nepieciešamību, šāda risinājuma 

atbilstību Krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķim.  

Samazinot Krasta kāpu aizsargjoslas platumu, Plānošanas 

dokumentā un Vides pārskata projektā būtu jābūt ar faktiem 

pamatotam secinājumam, ka izmaiņu rezultātā netiks 

palielināta antropogēnās negatīvās iedarbības ietekme uz īpaši 

jūtīgo teritoriju, netiks palielināta piesārņojuma ietekme uz 

Baltijas jūru, tiks saglabātas meža aizsargfunkcijas, novērsta 

erozijas procesu attīstība, aizsargātas piekrastes ainavas, 

nodrošināta piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam 

nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 

saglabāšana un aizsardzība, to līdzsvarota un ilgstoša 

izmantošana. 

Tāpat attēlojot Krasta kāpu aizsargjoslu, t.sk. ārpus ciemu 

robežām, nepieciešams ņemt vērā Dabas aizsardzības pārvaldes 

28.03.2018. pašvaldībai nosūtīto vektordatu kopu par 

sastopamiem biotopiem, kas iegūta projekta “Priekšnosacījumu 

izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 

ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb "Dabas skaitīšana"” 

ietvaros 2017. gadā Dundagas novada teritorijā. 
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un paplašināt esošās.  

Ārpus ciemiem krasta kāpu 

aizsargjosla nav mazāka par 300 

metriem sauszemes virzienā, skaitot 

no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija. Tā ir noteikta 

gan kā iedomāta līnija, gan pa 

izteiktām kontūrām dabā (piemēram, 

ceļiem, kvartālstigām). 

Pēc publiskās apspriešanas 

sanāksmes, kas notika 23. augustā 

Kolkā, izvērtējams Teritorijas 

plānojuma GD 1.redakcijā piedāvātais 

variants.  

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” 

09.08.2018.; Nr. 309700-10.03/271 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Nav iebildumu pret izstrādāto Dundagas novada teritorijas 

plānojuma 4. redakciju 

 

Talsu novada pašvaldība 

23.08.2018.; Nr. 12-25/3226 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Nav iebildumu par izstrādāto plānošanas dokumentu tālāku 

virzību. 

 

Roja novada pašvaldība 

13.08.2018.; Nr. 3-2/791 

Atzinumi Komentāri par nosacījumu izpildi 

Nav iebildumu par izstrādāto Dundagas novada teritorijas 

plānojuma 4. (ceturto) redakciju.  
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4. pielikums 

Ziņojums par saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem 

Tabulā dotie saīsinājumi:   

„Paskaidrojuma raksts” – PR. 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” – TIAN. 

„Grafiskā daļa” – GD. 

 

Nr. Iesniedzējs, 

(iesnieguma 

reģistrēšanas datums un 

numurs) 

Priekšlikums/Iebildums Komentārs par iebilduma 

tālāku iestrādi teritorijas 

plānojumā 

1. Uldis Strautkalns 

(08.08.2018.;  

Nr.DD-3-31.1/18/846) 

TIAN 75.3. “Šāda izvirzījuma jebkura 

punkta minimālais augstums virs zemes 

ir 4m”. Arhitektonisks elements var būt 

arī ārpus sarkanajām līnijām, svarīga ir 

tikai tā izvirzījuma daļa, pie kam tās 

zemākais, nevis augstākais punkts. 

Priekšlikums ņemams vērā. 

TIAN Nav skaidra 76.punkta redakcija. 

Piemēram (skaitļi abstrakti) – zemes 

gabals 1,1ha, no tiem: 

 - 1ha L1, blīvums 2%, apbūves laukums 

200kvm 

 - 1000kvm DzS, blīvums 10%, apbūves 

laukums 100kvm 

Kāds ir kopējais atļautais apbūves 

laukums? Spriežot pēc 76.punkta teksta 

– 200kvm, tas ir, lielākais pieļaujamais 

laukums funkc. zonā. 

Ja bija paredzēts (un kā vajadzētu būt) 

200+100=300kvm, tad punkta tekstam 

vajadzētu skanēt aptuveni šādi: 

“Ja zemes vienība ir sadalīta vairākās 

funkcionālajās zonās, kopējais apbūves 

laukums zemes vienībā nedrīkst 

pārsniegt visās funkcionālajās zonās ar 

noteikto apbūves blīvumu pieļaujamo 

apbūves laukumu summu, nepārsniedzot 

zemes vienībai noteikto pieļaujamo 

apbūves laukumu.” 

Priekšlikums ņemams vērā. 

 

TIAN 80.2. “Ja zemes vienības 

īpašniekam...” 

Priekšlikums ņemts vērā. 

Iekļauts TIAN 

papildinājumos. 

TIAN 93.8.6. - atsauce uz 94.8. jākoriģē 

numerācija 

100.3. redakcionāli koriģēju savu 

iepriekšējo priekšlikumu. “ja sadalīšanas 

rezultātā kāda zemes vienība būtu 

mazāka, vai tās apbūves intensitāte, 

Priekšlikums ņemams vērā. 
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apbūves platība vai apbūves blīvums 

būtu lielāki par attiecīgajā plānotās 

izmantošanas teritorijā pieļaujamo.” 

No grafiskā plānojuma Mazirbē nav 

skaidrs meža teritorijas kods zemes 

vienībās  8862 002 0104 un 8862 002 

0238 – tas ir M vai M1? No teksta it kā 

izriet, ka ciemu teritorijās ir M1, bet 

grafiskajā daļā tas neparādās. 

Zemes vienībās  

88620020104 un 

88620020238 noteikts 

funkcionālais zonējums 

“Mežu teritorija (M)”. 

TIAN 464.2 un 464.3. punkti joprojām 

dublējas. 

Priekšlikums ņemams vērā. 

TIAN 466.1. un 466.2. vēl joprojām 

dublējas. 

Priekšlikums ņemams vērā. 

TIAN 6.pielikums “liekāks” vietā 

“lielāks”. 

Priekšlikums ņemams vērā. 

2. IU “Tvinko” 

(09.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.2/18/770) 

Nav ņemts vērā 23.11.2018. iesniegums 

Nr.DD-3-26/17/681.  

Pārskatāms funkcionālais 

zonējums, iespējamie 

varianti “Jaukta centra tipa 

apbūves teritorija” vai 

“Publiskās apbūves 

teritorija”. Ņemams vērā, ka 

par atsevišķām zemes 

vienībām noslēgts nomas 

līgums rūpnieciskai 

apbūvei.   

3. Mārtiņš Eglītis 

(20.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/788) 

Mainīt nekustamā īpašuma “Varīkš” 

zemes gabala ar kadastra Nr. 8862 005 

0146 funkcionālo zonējumu no M1 uz 

DzS1.   

Īpašumā noteikts 

funkcionālais zonējums 

“Savrupmāju apbūves 

teritorija (DzS1)” un “Mežu 

teritorija (M1)”. Pārskatāma 

funkcionālo zonējumu 

robeža.  

4. Zigurds Hohbergs 

(16.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.2/18/781) 

Mainīt nekustamā īpašuma “Pūces” 

zemes gabala ar kadastra Nr. 8862 002 

0215 funkcionālo zonējumu no M1 uz 

tādu, kurā ir tiesības veikt arī 

vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo 

māju apbūvi.   

Noteikts funkcionālais 

zonējums “Mežu teritorija 

(M1)”. Nosakāms dalīts 

funkcionālais zonējums, 

precizējot lauksaimniecības 

teritorijas.  

5. Andris Reinholds 

(17.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.2/18/785) 

Iekļaut nekustamo īpašumu “Ozollejas” 

ar kadastra Nr. 8850 020 0492 un 

“Piedāglindi” ar kadastra Nr. 8862 002 

0068 kā retinātu dzīvojamo apbūvi lauku 

ainavā (DzL).    

Ministru kabineta 

noteikumu Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” 

nenosaka funkcionālo zonu 

“Retināta dzīvojamo apbūve 

lauku ainavā (DzL)”. 

Nekustamajam īpašumam 

“Ozollejas” noteikti vairāki 

funkcionālie zonējumi, 
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precizējamas funkcionālo 

zonējumu robežas. 

Nekustamajam īpašumam 

“Piedāglindi” noteikts 

funkcionālais zonējums 

“Mežu teritorija (M1)”, 

precizējamas funkcionālo 

zonējumu robežas. 

6. Claus Kastberg Olsen 

(23.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/797) 

Mainīt nekustamā īpašuma “Rudzi” 

zemes gabala ar kadastra Nr. 8862 002 

0216 funkcionālo zonējumu no M1 uz 

DzS1.   

Noteikts funkcionālais 

zonējums “Mežu teritorija 

(M1)”. Nosakāms dalīts 

funkcionālais zonējums, 

precizējot lauksaimniecības 

teritorijas. 

7. Sigita Kārkliņa 

(24.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/800) 

Mainīt nekustamā īpašuma 

“Dzintarzemes” zemes gabala ar 

kadastra Nr. 8862 004 0116 funkcionālo 

zonējumu no “Lauksaimniecības 

teritorija” uz “Savrupmāju teritorija”.   

Noteikts funkcionālais 

zonējums 

“Lauksaimniecības teritorija 

(L)” 

8. Ilze Ivanova 

(24.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/801) 

Sniegt detalizētu detālplānojumu 

izvērtējumu – ir īstenots/nav 

īstenots/detālplānojuma izstrādes 

mērķis/ir atceļams/nav atceļams. 

Ņemams vērā. 

 

Izstrādāt kartoshēmu, kurā būtu skaidri 

noteiktas teritorijas, kurās nākotnē 

atļauta vēja elektrostaciju izvietošana, 

atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. 

noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

Virzāms jautājums par 

grozījumiem Teritorijas 

plānojuma darba uzdevumā. 

Izstrādāt detalizētus noteikumus, kas 

paredzētu arī vibrācijas, mirgošanās un 

astarošanās efektu novērtējumu un 

ietekmi. Papildus tam norādām, ka TIAN 

nav izstrādātas prasības ainavu 

novērtējumam, līdz ar to tas ir 

interpretējams un nav skaidri dokumenta 

izstrādāšanas kritēriji. 

Virzāms jautājums par 

grozījumiem Teritorijas 

plānojuma darba uzdevumā. 
Kā atsevišķs dokuments tiks 

izstrādāts projekts “Dundagas 

novada ainavu tipoloģijas un 

lokālā ainavu plāna izstrādei 

pilotteritorijā”. 

Ievietot visus Dundagas novada 

detālplānojumus (geolatvija.lv), līdzīgi, 

kā to izdarījušas citas pašvaldības. 

Ņemams vērā.  

Labot iepriekš pieņemtos lēmumus par 

lokālplānojuma izstrādi veidojot to 

nosaukumus likumdošanā noteiktajām 

prasībām. 

Nav attiecināms uz Teritorijas 

plānojuma izstrādi.  

 

Ievietot www.geolatvija.lv visu 

informāciju par izstrādē esošajiem 

lokālplānojumiem.  

Ņemams vērā. 

TIAN paredzēt prasības, kā izstrādājami Prasības noteiktas Ministru 
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un pabeidzami uzsāktie lokālplānojumi 

un detālplānojumi.  

kabineta noteikumos Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

Pārskatāms, vai atbilstoši 

noteikumu 32.3.punktam 

nosakāmas papildus 

prasības.  

Grafiskajā daļā atspoguļot teritorijas, 

kurās ir izstrādātie, spēkā esošie 

detālplānojumi, un izvērtēt, kā iestrādāt 

uzsākto lokālplānojumu teritorijas.   

Izvērtējama nepieciešamība 

attēlot spēkā esošos 

detālplānojumus un uzsākto 

lokālplānojumu teritorijas. 

Izskatīt vēja elektrostaciju būvniecības 

ietekmi, ņemot vērā TIAN noteiktās 

prasības. Cik tas ir ilgtspējīgi novadam, 

ja vēja elektrostaciju būvniecība tiks 

virzīta atbilstoši izstrādātajiem TIAN?  

Virzāms jautājums par 

grozījumiem Teritorijas 

plānojuma darba uzdevumā. 

9. Reinis Ekimanis 

(29.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/811) 

Precizēt un mainīt Pitraga ciema robežas 

iekļaujot tajā zemes gabalu “Audāri” ar 

kadastra Nr. 88620030032. 

Virzāms jautājums par 

grozījumiem Teritorijas 

plānojuma darba uzdevumā. 

10. Aina Straume 

(27.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/803) 

Mainīt Mazirbes ciema teritorijā esošajai 

lauksaimniecības teritorijai zonējumu no 

L, L1, L2 uz DzS, DzS1, DzS2. 

Nosakot funkcionālo 

zonējumu “Savrupmāju 

apbūves teritorija”, ņemams 

vērā kādā Slīteres nacionālā 

parka funkcionālajā zonā 

īpašums atrodas.  

11. IU “Tvinko” 

(27.08.2018.;  

Nr.DD-3-26.1/18/804) 

Īpašumam Saules iela 16 noteikt 

funkcionālo zonējumu “Jaukta centra 

tipa apbūves teritorija” vai “Publiskās 

apbūves teritorija”. 

Pārskatāms funkcionālais 

zonējums, iespējamie 

varianti “Jaukta centra tipa 

apbūves teritorija” vai 

“Publiskās apbūves 

teritorija”. Ņemams vērā, ka 

par atsevišķām zemes 

vienībām noslēgts nomas 

līgums rūpnieciskai 

apbūvei.   
 


