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IEVADS 

Dundagas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta 
saskaņā ar Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr. 47 (protokols Nr. 3. 17. 
§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Darba uzdevumu 
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Teritorijas plānojums izstrādāts ņemot vērā 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu  
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasības.  

Teritorijas plānojums sastāv no sekojošām daļām: 

1. Paskaidrojuma rakts, kurā ietverts spēkā esošā teritorijas plānojuma un detālplānojumu 
īstenošanas izvērtējums, sagatavotā teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu apraksts un 
tā atbilstība Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

2. Grafiskā daļa, kuru veido kartes: 

1) Dundagas novada teritorijas funkcionālais zonējums. 
2) Dundagas pagasta ciemu teritorijas funkcionālais zonējums. 
3) Kolkas pagasta ciemu teritorijas funkcionālais zonējums. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas nosaka prasības teritorijas 
izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, apbūves parametrus katrā 
funkcionālajā zonā un apakšzonā, kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, 
ņemot vērā Dundagas novada teritorijas īpatnības un specifiku. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai saskaņā ar Dundagas 
novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu Nr.97 „Par Dundagas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.4, 21.§). 
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1. SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS PLĀNOJUMU UN DETĀLPLĀNOJUMU 
IZVĒRTĒJUMS 

1.1. Dundagas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. gadam ar grozījumiem 

1.1.1. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma apraksts  

Dundagas pagasta teritorijai ar Dundagas pagasta padomes 19.12.2005. sēdes lēmumu 
Nr.388 apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums”. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumu sagatavoja ievērojot „Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu”, Ministru kabineta noteikumus Nr. 423 „Noteikumi par teritoriju 
plānojumiem” (05.12.2000.) un ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) prasības. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir noteikt vispiemērotāko 
Dundagas pagasta teritorijas izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 
un pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses. 

 

1. attēls. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma fragments. 

Pēc grozījumu veikšanas Dundagas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi Nr.10 
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Dundagas 
pagasta teritorijas plānojums), kas apstiprināti 28.08.2014. Dundagas novada domes sēdē ar 
lēmumu nr.229 (protokols Nr. 13., 25.§.). 
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2. attēls. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu fragments. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojums sastāv no: 

1) Paskaidrojuma raksts. 
2) Teritorija izmantošanas un apbūves noteikumi.  
3) Grafiskā daļa.  
4) Vides pārskats. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma risinājumos ir ietverta izvērsta informācija par 
Dundagas pagasta apdzīvojuma struktūru, funkcionālo zonējumu, transporta infrastruktūru, 
inženiertehnisko infrastruktūru, kultūras pieminekļiem, īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām un mikroliegumiem, lauksaimniecības teritorijām, mežu teritorijām, derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijām un potenciāli piesārņotajām teritorijām. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojums paredz veidot pēc iespējas kompaktas apbūves 
teritorijas. Blīvo apbūvi un ekonomiskās aktivitātes galvenokārt ir paredzēts koncentrēt 
ciemu teritorijās un to tiešā tuvumā, lai maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan 
meži, gan vērtīgās lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls 
un inženiertehniskais nodrošinājums. 

Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) un ņemot 
vērā Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma III daļas „Teritorijas 
plānojuma vadlīnijas” noteikto, ar Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 5 
apdzīvotām vietām (Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale), kas noteiktas kā blīvās apbūves 
teritorijas ir noteikts ciema statuss. 
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Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas funkcionālās zonas, lai parādītu un 
nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos 
izmantošanas veidus.  

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma veidi ir noteikti Teritorijas 
plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un attēloti „Grafiskajā 
daļā”.  

Funkcionālās zonas Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” prasībām. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas 
nodrošina piekļūšanu zemes vienībām pagasta lauku teritorijā un ciemos. 

Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, ceļus (ielas) pagasta ciemos izvērtēja pēc to 
platumiem, raksturīgajām savienošanas, piekļūšanas, uzturēšanās funkcijām, nosakot katram 
ceļam (ielai) platumu starp sarkanajām līnijām.  

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības ceļi tiek attēloti saskaņā ar reģistrēto 
sarakstu. Ņemot vērā, ka pēdējā apjomīgā Dundagas pagasta autoceļu un ielu inventarizācija 
un novērtējums ir veikta 2005. gadā un aktualizēta 2010. gadā, visai novada teritorijai ir 
izstrādājams detalizēts transporta attīstības plāns, kurā parādāmas ar transporta 
infrastruktūru saistītās problēmas un iespējamie risinājumi. 

Komunālās saimniecības darbība pagastā galvenokārt saistīta ar trim pamatvirzieniem – 
ūdens apgādi, kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Arī turpmāk ciemos ir jāturpina 
komunālās saimniecības attīstību un jāpalielina pieslēgumu skaits esošajiem centralizētajiem 
tīkliem. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā kā nacionālo interešu objekts ir noteikts elektrotīklu 
pārvades savienojums „Kurzemes loks”. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka prasības vēja elektrostacijām/vēja 
parkiem nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un pašvaldības noteiktajām papildus 
prasībām (vēja elektrostaciju un vēja parku aizliegts izvietot kapsētu un valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu aizsargjoslās). 

Dundagas pagastā atrodas 10 valsts ģeodēziskā tīkla punkti un 90  vietējā ģeodēziskā tīkla 
punkti. 
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1.1.2. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi  

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
(turpmāk – Dundagas pagasta apbūves notikumi) ir Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
daļa, kas nosaka konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 
funkcionālajā zonā, teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību un citas prasības, 
aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu teritorijas īpatnības un 
specifiku Dundagas novada Dundagas pagastā. 

Dundagas pagasta apbūves noteikumos ir dotas prasības, kuras nosakāmas saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

Dundagas pagasta apbūves noteikumus veido 6 daļas (1. Termini. 2. Vispārīgie jautājumi. 3. 
Teritorijas funkcionālais zonējums. 4. Papildus noteiktās prasības atsevišķu teritoriju 
izmantošanai. 5. Aizsargjoslas un tauvas joslas. 6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.) 
un 13 pielikumi. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs ir attēlotas 11 funkcionālās 
zonas  lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, savukārt 
apbūves noteikumos ir noteiktas konkrētas prasības funkcionālo zonu izmantošanai. 

N.p.k. Nosaukums Indekss Krāsa 

1. Savrupmāju apbūves teritorija DzS 

 
2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija 
DzM 

 
3. Jauktas centru apbūves teritorija JC 

  
4. Publiskās apbūves teritorija P 

P1 
P2 

 

5. Rūpnieciskās apbūves teritorija R 
R1 
R2 
R3 

 

6. Transporta infrastruktūras teritorija TR 

 
7. Tehniskās apbūves teritorija 

 
TA 

 
8. Dabas un apstādījumu teritorija DA 

DA1 
DA2 
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9. Mežu teritorija M 

 
10. Lauksaimniecības teritorija L 

L1 
L2 

 

11. Ūdeņu teritorija Ū 

 

1. tabula. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma funkcionālās zonas. 

Dundagas pagasta apbūves notikumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām katrai 
funkcionālajai zonai ir noteikts izmantošanas veids, kas dalās galvenajā un 
papildizmantošanā. Katram izmantošanas veidam ir nosaukums un klasifikācijas kods – 
ciparu identifikators. 

1.1.3. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota Latvijas ģeodēziskā 
koordinātu sistēmā (LKS-92 TM), digitālā veidā, pagasta teritorijai mērogā 1:10000 (mēroga 
noteiktība 1:10000) un ciemu teritorijām mērogā 1:5000 (mēroga noteiktība 1:10000) un tā 
sastāv no kartēm: 

1) Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums. 
2) Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums. 
3) Vīdales un Nevejas ciemu teritorijas funkcionālais zonējums. 
4) Kaļķu un Pāces ciemu teritorijas funkcionālais zonējums. 

1.1.4. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma vides pārskats 

Vides pārskats ir Dundagas pagasta teritorijas plānojuma sastāvdaļa, kas ir vērsts uz šajā 
dokumentā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas analīzi saistībā ar ietekmi uz vidi. 

Vides pārskatu sagatavoja SIA „Baltkonsults” saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” (14.10.1998.), Ministru kabineta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz visi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.) un Vides pārraudzības valsts biroja 
2012. gada 19. jūlija lēmumu Nr. 63 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”. 

Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, 
kādi starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz attiecīgo teritoriju, 
analizēts teritorijas esošais vides stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta ieviešanas 
iespējamā ietekme uz vidi. 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 27. jūnija atzinumu Nr. 14 „Par 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 204.-2016.gadam grozījumu Vides 
pārskatu” Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām un tajā sniegts izraudzītā 
risinājuma pamatojums, tomēr atbilstoši šajā atzinumā norādītajām, tajā veicami atsevišķi 
labojumi/papildinājumi. 
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1.2. Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem 

1.2.1. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma apraksts 

Kolkas pagasta teritorijai ar Dundagas novada domes 25.08.2010. sēdes lēmumu nr. 344, 
(protokols Nr.13., 19.§.) apstiprināja saistošos noteikumus Nr.21 „Dundagas novada Kolkas 
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”, (turpmāk – Kolkas pagasta teritorijas 
plānojums). 

 

3. attēls. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma fragments. 

Laika posmā no 2003. gada 14. jūnija līdz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 
2007. gada 6. jūnija rīkojumam Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. 
jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” 
Kolkas pagasta teritorijā tika izstrādāti 33 detālplānojumi, kas apstiprināti ar Kolkas pagasta 
padomes saistošiem noteikumiem. 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums sastāv no: 

1) Teritorija izmantošanas un apbūves noteikumi. 
2) Paskaidrojuma raksts.  
3) Grafiskā daļa.  

Kolkas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts, ka ņemot vērā Kolkas pagasta dabas 
unikalitāti, pirmkārt, nepieciešams saglabāt un uzturēt bioloģisko daudzveidību pašreizējā 
līmenī. Vides politikas pamattēzes jāievieš uzņēmējdarbībā, izglītībā, sabiedriskajā apziņā. 
Jāveicina vidi un resursus saudzējošu nozaru attīstību kā pamatu iedzīvotāju labklājībai. 
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Kolkas pagasta teritorijā atrodas astoņi zvejniekciemi: Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, 
Saunags, Vaide, Kolka un Uši. To īpatnība saistīta ar to, ka tie atrodas Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča Krasta kāpu aizsargjoslā vai cieši robežojas ar to. 

Apgāds „Jāņasēta” 1998. gadā izdeva pētījumu „Latvijas apdzīvotās vietas”, kurā autori Jānis 
Turlajs un Gints Milliņš klasificēja Kolkas pagasta teritorijā esošos ciemus pēc to apbūves 
struktūras īpatnībām. Pamatojoties uz šo pētījumu 2001. gadā Valsts zemes dienesta 
nekustamā īpašuma pārvalde izstrādāja Talsu rajona Kolkas pagasta zemes ierīcības shēmu, 
kuras sastāvā tika apstiprināti ciemu struktūrplāni un ciemu robežas. Ciemu robežas 
apstiprināja Kolkas pagasta padomes sēdē 26.11.2001. 

Pēc 2003. gada 19. jūnija Aizsargjoslu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2003. gada 23. 
jūlijā, ciemu robežu apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 
likums nodeva Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
kompetencē. 

Ņemot vērā to, ka Talsu rajona Kolkas pagasta teritorijas plānojums bija stājies spēkā 2003. 
gada 14. jūnijā un Aizsargjoslu likuma Pārejas noteikumi (2003. gada 19. jūnija redakcijā) 
uzdeva līdz 2004. gada 1. jūlijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pēc 
saskaņošanas ar Vides ministriju, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtu priekšlikumu vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā, apstiprināt ciemu robežas tiem ciemiem, kuru robežas 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas līdz 2003. gada 23. jūlijam, strīdi starp 
Kolkas pagasta padomi un valsts institūcijām noveda procesu līdz Satversmes tiesai. 

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2008. gada 27. marta spriedumu lietā Nr.2007-17-05 Kolkas 
pagasta ciemu robežas nav apstiprinātas Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā, tāpēc Kolkas 
pagasta teritorijas plānojumā iezīmētās ciemu robežas juridiski nepastāv. (Sprieduma punkts 
16.4). 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē attēloto ciema robežu noteikšanas pamatā 
ir ņemtas jau iepriekšējo grozījumu izvērtēšanā saņemtās rekomendācijas, pamatojoties uz 
Vides ministrijas 09.07.2009. vēstulē Nr.3-07- 1/4970 „Par Kolkas pagasta ciemu robežām” 
sniegto atzinumu uz 2009. gada jūnijā iesniegtajiem plānojuma grozījumiem. 

Plānojuma kartēs ir attēlota ES Life Nature projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un 
apsaimniekošana Latvijā” ietvaros izveidotā biotopu karte. Šī informācija ir izmantota 
precizējot gan ciemu robežu, gan krasta kāpu aizsargjoslas robežas noteikšanu. 

Lai izpildītu Vides ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, citu valsts 
institūciju rekomendācijas Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumos ir samazinātas 
ciemu robežas, ko bija apstiprinājusi Kolkas pagasta padome 2003. gadā, un izveidota 
apbūves zona „Viensētu teritorija” (VS), kā arī 2 reizes (līdz 2,0 ha) palielināta minimālā 
pieļaujamā zemes gabala platība plānotās apbūves zonās „Mežāres ar mājvietām” (MA) un 
„Mežaines ar mājvietām” (MZ). 
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Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1. punktā ir uzskaitīti īpašumi, kuros ir 
konstatēta iepriekšēja apbūve krasta kāpu aizsargjoslā. Teritorijas plānotās izmantošanas 
grafiskajā materiālā šie īpašumi ir iekļauti dabas pamatnes teritorijā. 

Plānojot būvniecību meža zemē, koku ciršana pieļaujama tikai pēc meža zemes 
transformācijas atļaujas nokārtošanas. 

Svarīgs rādītājs pagasta attīstībai ir ceļu stāvoklis (ceļu segums). Spilgts piemērs tam ir 
novērotā situācija, ka mednieki, makšķernieki, ogotāji, sēņotāji un pārējie tūristi izvēlas 
asfaltētus ceļus, bet no grants seguma ceļiem izvairās. 

Krasta kāpu aizsargjoslai ir veikta biotopu kartēšana (LU Bioloģijas fakultāte, 2002.-2006. 
gads, ES LIFE projekts). Iekšzemes teritorijām šis darbs būtu turpināms. Kolkas pagasta 
teritorijā īpaši aizsargājamos biotopus ir apzinājusi Slīteres nacionālā parka administrācija, 
kuras sniegtā informācija ir iekļauta teritorijas plānotās izmantošanas kartē. 

Ņemot vērā iepriekš aprakstītās ainavas struktūras un elementus, to retumu un ainavisko 
izteiksmību, kā arī ievērtējot pieejamības faktoru, sastādīta ainavu vērtību karte. Izdalīti arī 
vairāki ainaviski vērtīgi objekti, ainavas elementi. Jūras piekrastē tie ir upju grīvas un vecās 
un jaunās piestātnes. 

Kolkas pagasta teritorijas plānojumā norādīts, ka plānojot piekrastes teritorijas attīstību, 
nepieciešama ciemu ainavu apsaimniekošanas plāna izstrāde. 

Ciemu attīstība nav iedomājama bez infrastruktūras (sakaru, elektroapgādes un ceļu tīklu, 
autostāvvietu, laivu piestātņu u.t.t.) attīstības un arī jaunas apbūves (privātās un 
koplietošanas būves). Lai veiktu šos darbus, pirms detālplānojuma izstrādes veicama dabas 
bioloģisko vērtību un biotopu inventarizācija. Ņemot vērā inventarizācijas rezultātus, 
jāizstrādā zonējums, pēc kura tiek noteikta iespējamā apbūve. Arī teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem maksimāli jāierobežo iespējamās izmaiņas vēsturiski veidotajā 
ciemu ainavā. 

Jūras piekraste, kāpas un liedags ir teritorijas, kuru aizsardzībai jāpievērš liela uzmanība. Tajā 
pat laikā tie ir nozīmīgākie rekreatīvie resursi gan Slīteres nacionālajā parkā kopumā, gan arī 
piekrastes ciemos. Arī jūras krastā jāplāno un jāizveido infrastruktūra, kas nepieciešama 
zvejniekiem (piebraucamie ceļi, piestātnes, zvejas rīku novietnes), labiekārtotas pludmales, 
īpašas teritorijas tehnisko sporta veidu cienītājiem (burātājiem, ūdensslēpotājiem u.t.t.). 

1.2.2. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
(turpmāk – Kolkas pagasta apbūves notikumi) atspoguļo zemes īpašnieku, vai tiesisko 
valdītāju tiesības attiecībā uz viņu īpašumā vai valdījumā esošās zemes vienības 
izmantošanu. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir sagatavoti pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
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plānošanas noteikumi” prasībām, un citām likumdošanas normām, kas bija spēkā saistošo 
noteikumu izdošanas brīdī 2010. gada 25. augustā. 

Kolkas pagasta  apbūves noteikumus veido 6 daļas (1. Ievads. 2. Vispārīgie jautājumi. 3. 
Prasības teritorijas izmantošanai. 4. Aizsargjoslas. 5. Atsevišķu teritoriju izmantošanas 
noteikumi. 6. Detālplānojumu saraksts, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos.) un 28 pielikumi. 

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs ir attēlotas 13 plānotās (atļautās) 
izmantošanas. 

N.p.k. Nosaukums Indekss Krāsa 

1. „Dabas pamatnes” teritorijas DP 

 
2. Individuālo dzīvojamo māju teritorijas IDz 

 
3. Mazsaimniecību un ģimenes māju 

teritorijas 
MG 

  
4. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas MDz 

 
5. Mežāres ar mājvietām teritorija MA 

 
6. Mežaines ar mājvietām teritorija MZ 

 
7. Viensētu teritorija 

 
VS 

 
8. Kauktas sabiedriskas 

nozīmes/darījuma teritorijas 
SD 

 
9. Valsts aizsardzības teritorijas  VA 

 

10. Rūpniecības objektu teritorijas RO 

 
11. Laivu/kuģu piestātnes teritorija LK  

12. Ostas teritorija O 

 
13. Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija T 

 
2. tabula. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas. 
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1.2.3. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa 

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa ir sagatavota Latvijas 
ģeodēziskā koordinātu sistēmā (LKS-92 TM), digitālā veidā, pagasta teritorijai mērogā 
1:10000 (mēroga noteiktība 1:10000) un ciemu teritorijām mērogā 1:5000 (mēroga 
noteiktība 1:10000) un tā sastāv no kartēm: 

1) Topogrāfiskais plāns. 
2) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas esošā izmantošana. 
3) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 
4) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Kolkas ragā. 
5) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Kolkas ciema 

Z daļā. 
6) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Kolkas ciema 

D daļā. 
7) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Košraga 

ciemā. 
8) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazirbes 

ciemā. 
9) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Pitraga 

ciemā. 
10) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Saunaga 

ciemā. 
11) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Sīkraga 

ciemā. 
12) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Ušu ciemā. 
13) Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Vaides ciemā. 

1.2.4. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma vides pārskats 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. novembra lēmumu Nr. 102-p „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” ir nolemts Kolkas 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz visu 
novērtējuma procedūru.  
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1.3. Detālplānojumi Dundagas novadā 

Dundagas novada Dundagas pagastā ir izstrādāti un apstiprināti 29 detālplānojumi, no 
kuriem 5 Dundagas pagastā un 24 Kolkas pagastā. 

Nr. Detālplānojuma 
nosaukums 

Kadastra Nr. Pieņemšanas 
datums  

Saistošo noteikumu 
vai  sēdes lēmuma 

numurs 

Dundagas pagasts 

1. Celmi 8850 004 0016 daļā ar 
kadastra apzīmējumu 
8850 004 0016 8001 

26.04.2012.  Saistošie noteikumi 
Nr. 9/2012 (sēdes 
lēmums Nr.112, 
protokols Nr.4, § 20). 

2. Ezeru Spīdolas 8850 002 0190 27.07.2011.  Saistošie noteikumi 
Nr. 12 (sēdes lēmums 
Nr. 206, protokols 
Nr.12, § 31). 

3. Atvari 8850 012 0014,  
8850 012 0026  

24.03.2010.  Saistošie noteikumi 
Nr. 10 (sēdes lēmums 
Nr. 5, protokols 
Nr.143, § 25). 

4. Stacijas iela 3 8850 020 0505 24.03.2010.  Saistošie noteikumi 
Nr. 7 (sēdes lēmums 
Nr.125, 8. §). 

5. Muņu Grabi 8850 009 0080 26.08.2009.  
 

Saistošie noteikumi 
Nr. 21 (sēdes lēmums 
Nr.110, 23. §). 

Kolkas pagasts 

6. Krūmiņi 8862 005 0036 16.06.2016. Sēdes lēmums Nr.148, 
protokols Nr. 8, 8.§). 

7. Steķi 8862 002 0250 24.10.2013. Sēdes lēmums Nr.244, 
protokols Nr. 19, 15.§). 

8. Juri 8862 005 0024 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 45 (sēdes lēmums 
Nr.112, protokols 
Nr.14, 8.§). 

9. Jaunjomi 8862 001 0032 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 44 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.21). 

10. Ķirškalni 8862 001 0069 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 43 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.20). 

11. Taizeļi 8862 002 0111, 
8862 002 0017 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 42 (sēdes lēmums 
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Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.9). 

12. Mazirbes 
Dzelmes 

8620020074 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 41 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.18). 

13. Mieri, Julgi, 
Dainas 

8862 002 0191, 
8862 002 0210, 
886 2002 0212 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 40 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.17). 

14. Jaunžoki 8862 003 0100 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 39 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.16). 

15. Pītagi 886 2003 0013 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 38 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.15). 

16. Kinne-Dīķi 8862 003 0018 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 37 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.14). 

17. Spilves 8862 004 0063 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 35 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.12). 

18. Randi-2 8862 004 0095 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 34 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.11). 

19. Līvkrasti 8862 009 0006 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 24 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.1). 

20. Priežmalas 8862 004 0142 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 33 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.10). 

21. Zīriņi 8862 004 0053 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 32 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.9). 

22. Jāņkalni 8862 005 0002 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 31 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
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Nr.14, 7.§ 1.8). 

23. Taliskeri 8862 005 0118, 
8862 005 0126 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 30 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.7). 

24. Veclekši 8862 006 0008 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 29 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.6). 

25. Laši 8862 006 0037 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 28 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.5). 

26. Bērzi 8862 006 0010 29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 27 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.4). 

27. Bierandi, 
Dubultvēji, 
Mežrukši, Spuņi 

8862 006 0002, 
8862 006 0030, 
8862 006 0001, 
8862 006 0031 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 25 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.4). 

28. Strautnieki 88620070037 
88620070034 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 27 (sēdes lēmums 
Nr.379, protokols 
Nr.14, 7.§ 1.2). 

29. Brīzes 88620070257 23.09.2009. Saistošie noteikumi 
Nr. 11 (protokols Nr. 
160, 23.§). 

3. tabula. Dundagas novadā apstiprinātie detālplānojumi. 
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2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

2.1. Apdzīvojuma struktūra 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās dabīgo procesu un migrācijas rezultātā ir būtiski 
ietekmējušas Dundagas novada dzīvi un vides kvalitāti. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2015. gada beigās Dundagas novadā bija 
deklarēti 4354 iedzīvotāji, no kuriem 3388 Dundagas pagastā un 966 Kolkas pagastā un kopš 
2009. gada iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 10,9%. 

Tā kā lielas platības aizņem mežu un purvu teritorijas (77,7%), tad novads ir samērā 
mazapdzīvots. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā ir 6,4 iedzīvotāji/km2, kas ir 
lielāks kā Ventspils novadā, mazāks kā Talsu un Rojas novadā un aptuveni 5 reizes mazāks 
nekā vidējais iedzīvotāju blīvums Latvijā (33,2 iedzīvotāji/km2). 

Līdz Teritorijas plānojuma izstrādei novadā nav ieviests vienots risinājums apdzīvoto vietu 
iedalījumam, jo abiem pagastiem dažādos laikos ar dažādu pieeju ir izstrādāti teritorijas 
plānojumi. 

Kolkas pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas 8 ciemu robežas, kuras ir apstiprinātas 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 67.pantu, t.i. - ciemu robežas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslā apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 
pamatojoties uz pašvaldības priekšlikumu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
projektā. 

Uzsākot izstrādāt Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, darba uzdevumā kā 
viens no uzdevumiem bija norādīts noteikt ciemu robežas, jo esošajā plānojumā nebija dots 
apdzīvoto vietu dalījums, bet bija noteikti 38 teritoriālie ciemi (pašvaldības ieviests papildus 
pagasta teritorijas administratīvs iedalījums), kā arī blīvi apdzīvotas teritorijas (atbilstu 
likumā noteiktajam ciema statusam). 

Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) un ņemot 
vērā Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma III daļas „Teritorijas 
plānojuma vadlīnijas” noteikto, Dundagas pagasta teritorijas plānojumā 5 apdzīvotās vietas 
(Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale), kas bija noteiktas kā blīvās apbūves teritorijas, 
noteica kā ciemus. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 1.daļu  ciema 
statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība 

Pēc Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanas uzsākšanas (10.11.2014.) 
Attīstības un plānošanas nodaļa sagatavoja lēmuma projektu „Par ciema statusu piešķiršanu 
Dundagas novada Dundagas pagasta apdzīvotajām vietām”, kurā bija noteikts, ka saskaņā ar 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumos 
noteiktajām robežām ciema statuss piešķirams apdzīvotajām vietām Dundagai, Kaļķiem, 
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Nevejai, Pācei un Vīdalei.  

Jautājums tika skatīts divās Attīstības un plānošanas komisijas sēdēs, bet uz domes sēdi tas 
netika virzīts, norādot, ka apstiprinot jauno ciemu dalījumu būs nepieciešamas būtiskas 
izmaiņas adresācijā un varētu tikt apdraudēta vietu vēsturisko nosaukumu saglabāšana. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 9. pants nosaka, ka Latvijas 
Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:  

1) pilsētas; 
2) ciemi; 
3) viensētas. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta ceturtā daļa nosaka, 
ka apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī 
ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada 
pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties. Savukārt MK noteikumu Nr. 1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. punkts paredz, ka administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties. 

Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma III daļas „Teritorijas plānojuma 
vadlīnijas” sadaļā 1.1.1. „Vadlīnijas apdzīvojuma tīkla attīstības plānošanai” noteikts: 

(1) Veicināt reģionā hierarhiski strukturētas apdzīvojuma sistēmas veidošanos, kuras 
mugurkaulu veido policentrisks atbalsta ciemu karkass, prioritāri attīstot šo ciemu 
infrastruktūru, ierosinot daudzveidīgus projektus un piesaistot cilvēku un finanšu resursus 
projektu īstenošanai. 

(4) Ievērot pēctecības principu – apdzīvojumu pilnveidot, attīstot un restrukturizējot esošās 
apdzīvotās vietas, kas noteiktas spēkā esošajos vietējo pašvaldību plānojumos. Ieteicams dot 
priekšroku dzīves vides un apbūves kvalitātes paaugstināšanai pilsētās un esošajos ciemos. 
Ieteicams jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstīšanu plānot 
esošajās apdzīvotajās vietās, pēc iespējas izmantojot esošo infrastruktūru un nepilnvērtīgi 
izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, ierobežojot neapbūvēto, sevišķi „zaļo” 
teritoriju apgūšanu. 

(5) Apdzīvojuma attīstīšanu (esošo apdzīvoto vietu augšanu, jaunu izveidi) plānot, ievērojot 
esošo valsts I un II šķiras ceļu (saskaņā ar grozījumiem likumā Par autoceļiem, kas pieņemti 
05.03.2009. valsts reģionālie un valsts vietējie autoceļi) un dzelzceļa līniju izvietojumu, lai 
radītu priekšnosacījumus intensīvai sabiedriskā transporta izmantošanai un līdz ar to – šī 
veida transporta attīstīšanai. Ieteicams izvietot jaunu dzīvojamo apbūvi saistībā ar 
sabiedriskā transporta infrastruktūru. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11. pants nosaka: 

(1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides 
nepieciešamība. 
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(2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota 
koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 

Dundagas novadā tiek veidotas pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas. Blīvo apbūvi un 
ekonomiskās aktivitātes galvenokārt ir paredzēts koncentrēt ciemu teritorijās un to tiešā 
tuvumā, lai maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan vērtīgās 
lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls un 
inženiertehniskais nodrošinājums. 

Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) un ņemot 
vērā Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma III daļas „Teritorijas 
plānojuma vadlīnijas” noteikto, teritorijas plānojumā ir attēloti 13 ciemi (4.attēls) no kuriem 
8 (Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka, Uši) atrodas Kolkas pagastā un 5 
(Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale) Dundagas pagastā. Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā 
iedzīvotāju skaits Dundagas novada ciemos nav palielinājies, plānojumā netiek mainītas un 
precizētas ciemu robežas. 

Ņemot vērā, ka Dundagas pagasta teritorijas plānojumā Dundagas pagasts bija sadalīts 38 
teritoriālos ciemos (Alakste, Anstrupe, Āži, Cirstes, Dundaga, Dūmele, Ezermuiža, Gavsene, 
Ildzere, Jaundundaga, Jaunmuiža, Kaļķi, Kārļmuiža, Klārmuiža, Labdzere, Lapmežciems, 
Lateve, Laukmuiža, Mazalakste, Mazirbe, Mazoste, Mazpiltene, Muņi, Neveja, Oste, Pāce, 
Piltene, Plintiņi, Puiškalnciems, Sabdagas, Saustere, Sumburciems, Sūde, Šlītere, Upenieki, 
Valpene, Vādzere, Vīdale), kam par pamatu ņemts vēsturiskais pagasta teritorijas iedalījums 
uz 1939. gadu, bet ne visi ciemi atbilst šodienas ciemu kritērijiem, atsevišķi ir skatāms 
jautājums par to ciemu, kuriem teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas, statusa 
noteikšanu. 

Tā kā šādiem ciemiem ir precīzi noteiktas robežas un piesaistītas apdzīvotās mājas, tie pēc 
attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumdošanā būtu nosakāmi kā ciemi, kuriem nav blīva 
apbūve un pilsētvidei raksturīgi elementi. 
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4. attēls. Dundagas novada apdzīvojuma struktūra. 



Dundagas novada teritorijas plānojums 
Paskaidrojuma raksts  

 

 22 

2.2. Funkcionālais zonējums 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu 
teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus. 

Funkcionālo zonu veidi ir noteikti Teritorijas plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un attēloti „Grafiskajā daļā”. 

Funkcionālās zonas teritorijas plānojumā ir noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
prasībām, kas nosaka, ka: 

15. Teritorijas plānojumos, lokālplānojumos vai detālplānojumos nosaka funkcionālās zonas, 
lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu 
atļautos izmantošanas veidus. 

16. Funkcionālo zonu robežas nosaka teritorijas plānojumā atbilstoši izvēlētā kartogrāfiskā 
materiāla mēroga noteiktībai un precizē lokālplānojumos un detālplānojumos, ievērojot 
dabā izšķiramus elementus, piemēram, ielas, ceļus, stigas, ūdensteces vai zemes vienību 
robežas. 

Kopumā teritorijas plānojumā ir izdalītas 11 funkcionālās zonas. Atsevišķām zonām tiek 

noteikts arī sīkāks iedalījums, ko apzīmē, pievienojot funkcionālās zonas apzīmējuma burtu 

indeksam ciparu un nosakot apbūves noteikumos konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu, 

aprobežojumus un citas prasības nosakot to izmantošanas mērķus un nosacījumus. 

Nosaukums Apzīmējums Krāsa 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS 
DzS1  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM 

  
Jauktas centru apbūves teritorija JC 

  
Publiskās apbūves teritorija P 

P1  

Rūpnieciskās apbūves teritorija R 
R1 
R2 

 

Transporta infrastruktūras teritorija  
TR  

Tehniskās apbūves teritorija 
 

TA 

 
Dabas un apstādījumu teritorija DA 

DA1 
DA2 
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Mežu teritorija M 
M1  

Lauksaimniecības teritorija L 
L1  

Ūdeņu teritorija Ū 

 
4. tabula. Teritorijas funkcionālo zonu klasifikācija 

Izstrādājot plānojumu ņemts vērā pēctecības princips, pārņemot Dundagas pagasta 
teritorijas plānojumā un Kolkas pagasta teritorijas plānojumā izmantotās iestrādes. Ņemot 
vērā, ka Dundagas pagasta teritorijas plānojumā funkcionālās zonas bija noteiktas saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” prasībām, bet Kolkas pagastā bija noteikts savādāks zonējums, 
teritorijas plānojumā ir noteikts abām pagasta teritorijām vienāds funkcionālais zonējums. 
Lai būtu iespējams vieglāk saprast izmaiņas, kas attiecināmas uz Kolkas pagastu, dota Kolkas 
pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas pārejas tabula.  

 

5. tabula. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma plānotas (atļautās) izmantošanas pārejas tabula. 
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2.3. Transporta infrastruktūra 

Dundagas novads atrodas tālu no valsts nozīmīgajiem transporta koridoriem. Novada 
teritoriju šķērso valsts reģionālais autoceļš P77 Ventspils-Dundaga, P124 Ventspils-Kolka, 
P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe, P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka un 14 vietējie valsts 
autoceļi. 

Dundagas pagasta teritorijā atrodas savulaik izveidotais lauksaimniecības aviācijas lidlauks, 
kas šobrīd netiek izmantots. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas nodrošina piekļūšanu 
zemes vienībām pagasta lauku teritorijā un ciemos. 

Veidojot jaunus zemes vienības jānodrošina to sasniedzamība, veidojot jaunu ceļu un ielu 
tīklu ar pieslēguma iespējām valsts vai pašvaldības ceļiem/ielām, kā arī jāievēro 
„pakāpeniskuma” princips, tas ir, zemes gabalu īpašumus pievienot esošiem servitūtu un 
pašvaldību ceļiem vai ielām, kas jau pievienojas valsts autoceļu tīklam vai tranzīta ielām. 

Teritorijas plānojumā, ceļi (ielas) ciemos ir izvērtētas pēc to platumiem, raksturīgajām 
savienošanas, piekļūšanas, uzturēšanās funkcijām, nosakot katra ceļa (ielas) kategoriju grupu 
un platumu starp sarkanajām līnijām. 

Teritorijas plānojumā esošās pašvaldības ielas un ceļi tiek attēloti saskaņā ar valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” reģistrēto sarakstu, kā arī attēlotas plānotās pašvaldības 
ielas un ceļi, kam saskaņā ar teritorijas plānojumu un domes lēmumu nākotnē varētu noteikt 
ielas vai ceļa statusu. 
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5. attēls. Dundagas novada satiksmes infrastruktūra. 
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2.4. Inženiertehniskā infrastruktūra 

Ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā nodrošina divi pašvaldības uzņēmumi: Dundagā – 
SIA „Ziemeļkurzeme”, Kolkā – SIA „Kolkas ūdens”. 

Komunālās saimniecības darbība pagastā galvenokārt saistīta ar trim pamatvirzieniem – 
ūdens apgādi, kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Arī turpmāk ciemos ir jāturpina 
komunālās saimniecības attīstību un jāpalielina pieslēgumu skaits esošajiem centralizētajiem 
tīkliem.  

Viena no prioritātēm pagastā ir ūdenssaimniecības sakārtošana tajās vietās, kur šis jautājums 
līdz galam vēl nav atrisināts vai būtu uzlabojams. Ir nepieciešams turpināt sakārtot gan 
ūdens apgādes tīklus un ūdens ņemšanas vietas, gan notekūdeņu sistēmu un lietus ūdens 
kanalizāciju. 

Uzsākot kādas jaunas teritorijas attīstību, ir jāparedz viss nepieciešamais inženiertīklu 
nodrošinājums. Teritorijas plānojumā blīvu apbūvi paredz veidot ciemos, līdz ar to uzsākot 
būvniecību ciemu teritorijās ir nepieciešams paredzēt pieslēgšanos jau esošajiem ciema 
inženiertehniskās apgādes tīkliem, vai arī plānot citus risinājuma veidus. 

Dundagas novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls”, kura pārziņā ir 
vidējā sprieguma (6-20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un 20(10)/0,4kV 
transformatoru apakšstacijas. 

Dundagas pagasta teritoriju šķērso 110 kV līnijas. Dundagā, Pāces ielā 17B atrodas pārvades 
tīkla apakšstacija „Dundaga”. Elektropārvades tīklu savienojuma projekta „Kurzemes loks” 
1.posma „Grobiņa-Ventspils-Dundaga” un 2.posma „Dundaga-Talsi- Kandava-Tume” ietvaros 
paredzēts rekonstruēt esošas 110kV elektropārvades līnijas, pastiprinot tās ar 330kV līniju, 
t.i. pa esošās 110 kV elektropārvades līnijas trasi uz vieniem (kopējiem), augstākiem balstiem 
izvietot 110 kV un 330 kV līnijas. 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojums Nr.7 „Par nacionālo interešu objekta statusa 
noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma „Kurzemes loks” 1.posmam „Grobiņa-
Ventspils-Dundaga””  ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss. 

Projekta „Kurzemes loks” realizācijas laikā plānots rekonstruēt arī pārvades tīkla apakšstaciju 
„Dundaga”, bet sakarā ar plānoto vēja elektrostaciju būvniecību un pieslēgumu 110kV 
pārvades tīkla elektrolīnijai, pieslēguma pieprasītājam - SIA „Enercom” ir izsniegti tehniskie 
noteikumi, kas paredz jaunas 110/20kV apakšstacijas „Anstrupe” būvniecību. 

Teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka prasības vēja elektrostacijām/vēja parkiem nosaka 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un pašvaldības noteiktajām papildus prasībām. 

Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumiem, Dundagas novada teritorijā ir atļauta šādu 
vēja elektrostaciju vai vēja parku būvniecība: 
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1) Lauku teritorijās vēja elektrostaciju/vēja parku, kura jauda ir lielāka par 20 kW 
būvniecība, izstrādājot detālplānojumu, atļauta rūpnieciskās apbūves teritorijās (R), un 
lauksaimniecības teritorijās (L). Šīm vēja elektrostacijām nav noteikts augstuma 
ierobežojums. 

2) Lauku teritorijās individuālai lietošanai atļauts izvietot vienu vēja elektrostaciju ar 
maksimālo jaudu līdz 20 kW. Šīm vēja elektrostacijām maksimālais augstums nedrīkst  
pārsniegt 15 m. 

3) Ciemu teritorijās individuālai lietošanai atļauts izvietot vienu vēja elektrostaciju ar 
maksimālo jaudu līdz 20 kW. Šīm vēja elektrostacijām maksimālais augstums nedrīkst  
pārsniegt 8 m. 

Dundagas novadā atrodas 13 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 2 ir G1 klases punkts 
un 11 ir G2 klases punkti. 

Nosaukums  
(citi 

nosaukumi) 

Klase Pagasts Atrašanās vieta Ierīkošanas 
gads 

Kolkasrags G1 Kolkas 0,8 km pa šoseju Kolka Ventspils no 
Kolkas pilsētas robežas, kāpas galā, 
130 m no ceļa kreisās malas. 

1994 

Valpene G1 Dundagas No Talsiem Dundagas virzienā 22 km, 
pretī Valpenes pagriezienam pa labi uz 
ZA 1,2 km gar mājām Zaļlauki līdz 110 
kV elektrolīnijai, ~120 m gar el.līn. 
Punkts atrodas el.līn. kreisajā malā, 
~75 m no tās. 

1927 

108  
(50108) 

G2 Dundagas Punkts atrodas ceļa Neveja-Vīdale 
kreisajā ceļa malā, 520 m aiz 
pagrieziena uz „Lecnieku” mājām. 

1963 

125 G2 Dundagas Pa šoseju P131 līdz Ģipkai, pa kreisi pa 
ceļu uz Kaļķiem apmēram 7 km, tad 
pa labi apmēram 5,8 km. Punkts 
atrodas ceļa malā. 

1994 

3, 7536  
(7536, 50003) 

G2 Kolkas No Kolkasraga Ventspils virzienā (DR) 
~10 km. Punkts atrodas ceļa labajā 
pusē, pirms autobusu pieturas 
Saunags. 

1963 

Brusas  
(50749) 

G2 Dundagas Dundagas-Nevejas grunts ceļa malā (8 
km no Dundagas), pie iebraucamā 
ceļa uz „Brusu” mājām. 

1999 

Dzirnavas  
(59304) 

G2 Dundagas Pa autoceļu P131 līdz pagriezienam uz 
Vīdali, gandrīz līdz ciemam, aiz mājām 
„Vīles” pa kreisi apmēram 1 km līdz 
mājām „Dzirnavas”. 

1994 
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KP G2 Kolkas Iebraucot Kolkā no Rojas puses 
apmēram 100 m aiz autobusu pieturas 
„Delfīni” pa labi jūras virzienā uz zivju 
pārstrādes rūpnīcu SIA „Līcis 93”. 
Punkts atrodas uz muliņa (13 cm 
knehts jeb tauvas piesiešanas vieta). 

1994 

Kalēji GP  
(59320) 

G2 Dundagas No Talsiem līdz Dundagai 32 km; 
Dundagā pa kreisi Ances virzienā 5 
km; pa kreisi Varlejas virzienā 1,5 km. 
Punkts atrodas ceļa kreisajā malā, pie 
akmeņu kaudzes. 

1993 

Purlīdumi  
(57090) 

G2 Dundagas No Talsiem cauri Dundagai līdz 
Kaļķiem 41 km, Kaļķos pa kreisi 
Vīdales virzienā 2 km. Punkts atrodas 
pa kreisi no ceļa 0,07 km uz Z-R-R. Pie 
mājām „Daiki”. 

1965 

Sniķeri  
(58571) 

G2 Dundagas No Talsiem Dundagas virzienā 32 km; 
Dundagā pa labi Tiņģeres virzienā 3.5 
km. Punkts atrodas pa labi no ceļa, 
0,05 km uz D. Tuvākās mājas „Pipari”. 

1994 

Āži 1  
(59190) 

G2 Dundagas 180 m uz R no Dundagas-Vīdales ceļa, 
150 m uz ZR no „Mazauču” mājām, 
kalna galā. 

1963 

Īvnieki GP  
(59323) 

G2 Dundagas 14 m uz ZR no Dundagas-
„Akmeņkalnu” ceļa; 54 m uz Z no tilta 
pār Raķupi. 

1993 

3. tabula. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti Dundagas novadā. Avots: LĢIA. 

Pie vietējā ģeodēziskā tīkla piederīgi ir šādi punkti – nivelēšanas tīkla N3 un N4 klases grunts 
reperi, sienas reperi un markas, globālās pozicionēšanas (GP) G3 klases, poligonometrijas, 
triangulācijas un citi atbilstoši nostiprināti ģeodēziskie punkti. Pēc ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanas Dundagas novadā, kā normāli ir atzīti un teritorijas plānojumā attēloti 114 
vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. 

Veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un 
rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un 
citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem 
ir jāveic saskaņojums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā - par darbiem valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslā. 

Bieži vien ģeodēziskie punkti atrodas arī ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā 
ģeodēziskā tīkla sienas zīmes). Lai renovējot būvi, šie punkti netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti 
vai padarīti nepieejami, tad nepieciešams renovācijas projektus saskaņot ar ģeodēzisko 
punktu turētājiem. 
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2.5. Kultūras pieminekļi 

Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai 
citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide kultūras 
pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā. 

Dundagas novada teritorijā atrodas 36 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (22 
arheoloģijas, 1 vēstures, 4 mākslas, 6 arhitektūras, 2 pilsētbūvniecības, 1 industriālais), kuru 
aizsardzību nosaka likumdošana.  

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, teritorijas plānojumā ap 28 
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem ir noteikta aizsardzības zona 500 m. 

Valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Parks (aizsardzības Nr. 6740), Dundagas 
pils (aizsardzības Nr. 6739), Dundagas luterāņu baznīca (aizsardzības Nr. 6738), Dundagas 
mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks (aizsardzības Nr. 6737), Kalna dārzs – pilskalns 
(aizsardzības Nr. 2200), Dundagas viduslaiku pils (aizsardzības Nr. 2199), Dundagas 
pilskalns (aizsardzības Nr. 2198) un Dundagas baznīcas senkapi (aizsardzības Nr. 8730) 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 392 „Kultūras pieminekļa aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” ir noteiktas un apstiprinātas mazākas 
aizsargjoslas, kā arī noteiktas uzturēšanas režīma vispārējās prasības. 

 

6. attēls. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 
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7. attēls. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu Dundagas baznīcas senkapi, Dundagas luterāņu 

baznīca, Dundagas viduslaiku pils, Dundagas pils, Parks, Dundagas pilskalns, Kalna dārzs – pilskalns 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 

Teritorijas plānojumā ir attēlotas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu Košraga zvejnieku 
ciems (aizsardzības Nr.7447), Sīkraga zvejnieku ciems (aizsardzības Nr.7448), Līvu tautas 
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nams (aizsardzības Nr.8577), Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja (aizsardzības Nr.8589), 
Kubeles skola (aizsardzības Nr.95), Košraga senkapi (Mēra kapi) (aizsardzības Nr.2218), 
Mazirbes viduslaiku kapsēta (aizsardzības Nr.2219), Pāces elku kalns – kulta vieta 
(aizsardzības Nr.2204), Pāces pilskalns (aizsardzības Nr.2203), Pitraga viduslaiku kapsēta 
(aizsardzības Nr.2220), Saunaga viduslaiku kapsēta (aizsardzības Nr.2221), Žonaku senkapi 
(aizsardzības Nr.2222) individuālo aizsargjoslu projektā noteiktās robežas, kuras apstiprinās 
pēc saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

2.6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi 

Dundagas novadā atrodas samērā daudz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tajā atrodas 
Slīteres nacionālais parks, 7 dabas liegumi (Daiķu īvju audze, Ģipkas lankas, Kadiķu nora, 
Kaļķupes ieleja, Pāces pļavas, Raķupes ieleja, Rukšu purvs) un 23 mikroliegumi, kas izveidoti 
īpaši aizsargājamo sugu (putnu, augu) un īpaši aizsargājamo biotopu (mežu) aizsardzībai. 

Visas novadā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, jeb Natura 2000 teritorijas. 

Dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves 
vides augstas kvalitātes rādītājiem. 

Teritorijas plānojumā ir attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās 
zonas, mikroliegumi un dabas pieminekļi kas arī nākotnē būs nozīmīgs pievelkošais faktors 
un dzīves kvalitātes rādītājs, tai pat laikā netieši veicinot ar tūrismu saistītas 
uzņēmējdarbības attīstību. Taču katrai no šīm teritorijai ir savi specifiski nosacījumi, tādēļ 
atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides aizsardzības prasībām un teritorijas 
apsaimniekošanas noteikumiem, katrā konkrētā gadījumā atļautā izmantošana tajā veicama 
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu reglamentē gan vispārējie, gan individuālie 
aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības 
plāni. 

Teritorijas plānojumā, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu Kolkas pagasta ciemos, 
ņemta vērā to atrašanās Slīteres nacionālā parka funkcionālajā zonā. Ņemot vērā Slīteres 
nacionālā parka likuma 9. panta 1. daļā noteikto, ka neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi 
apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras 
objektu uzturēšanu un attīstību, Teritorijas plānojumā intensīvāka saimnieciskā darbība 
koncentrēta šajās ciema teritorijās. 
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8. attēls. Dundagas novada aizsargājamās dabas, kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti. 
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2.7. Lauksaimniecības teritorijas 

Iekultivētās platības aizņem Dundagas pacēluma augstākās, labāk drenētās vietas, kurās 

dominē mālaini cilmieži. Tīrumu masīvi biežāk ir nelieli un iekultivēti uz velēnu vāji vai vidēji 

podzolētām augsnēm. Lieli tīrumi atrodas tikai uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem 

no Dundagas. 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 01.01.2016. aizņēma 27,3% no novada 

kopplatības. Teritorijas plānojumā tiek maksimāli saglabātas lauksaimniecības teritorijas, 

paredzot tajās arī daudzveidīgu darbību - pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamos 

ražošanas objektus, tai skaitā lauksaimniecības un lopkopības produkcijas pārstrādes 

uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus, sabiedriskās un komerciestādes, kā arī viensētas. 

Daļa no lauksamniecības zemēm netiek apstrādātas un pilnībā apsaimniekotas, tās aizaug ar 
krūmiem un kokiem. Teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka neizmantojamās 
lauksaimniecības zemes iespējams apmežot. 

Teritorijas plānojuma ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības 
minimālā platība ir 2 ha. 

Teritorijas plānojumā ir precizētas lauksaimniecības zemju teritorijas, valsts nozīmes 
ūdensnotekas. To izvērtēšanā ņemti vērā meliorētās lauksaimniecības zemes, lauku bloki un 
bioloģiski vērtīgie zālāji, lauksaimniecības zemju auglība, kā arī informācija par nekoptajām 
(aizaugušajām) lauksaimniecības zemēm. 

2.8. Mežu teritorijas 

Mežs ir svarīgs novada dabas resurss, jo meža zemes novadā aizņem 70,4% lielu teritoriju. 

Tādejādi novada ražošanas uzņēmumu attīstība ir vērsta uz mežsaimniecības un 

kokapstrādes attīstību. 

Teritorijas plānojumā ir attēlotas mežu teritorijas un noteikts, ka mežos jaunveidojamās 
zemes vienības minimālā platība ir 2 ha. 

2.9. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Dundagas novada teritorijā atrodas vairākas atradnes, bet derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 
Dundagas novada pašvaldība ir izsniegusi atradnēm: „Araiši”, „Ūpis”, „Dižspriņģi”  
„Jaunkalni II“ un Piltenes purvs. 

Atradnē „Araiši” iegūta smilti, kas izmantojama būvniecībā un mežu ceļu būvē. 

Atradnē „Ūpis” un „Jaunkalni II“ iegūst smilti-granti un smilti, kas izmantojama būvniecībā 
un ceļu būvē. 

Piltenes purvā iegūst kūdru, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Daļa no purva 
vēl ir neizstrādāta. 
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Atradnē „Dižspriņģi” plānota smilts – grants un smilts ieguve, bet tā izstrāde vēl nav uzsākta 

Vīdalē atrodas pašvaldības īpašumā esošs grantskarjers 26,5 ha platībā. Pēdējos gados tas ir 
neizmantots, bet liela daļa teritorijas ir applūdusi. 

Zemju īpašniekiem ir interese par jaunu atradņu izmantošanu, jo derīgie izrakteņi ir 
nepieciešami celtniecībā, ceļu būvē un kapu apsaimniekošanā. 

Teritorijas plānojumā tiek paredzēts, ka derīgo izrakteņu ieguve pagasta teritorijā ir atļauta 
funkcionālajās zonās Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorija (L) un Rūpnieciskās 
apbūves teritorijas R. Derīgo izrakteņu ieguve veicama saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

2.10. Potenciāli piesārņotās teritorijas 

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas ir vietas, kurās notikusi vai notiek saimnieciskā 
darbība, kas atstāj , vai var atstāt piesārņojošu darbību uz vidi.  

Dundagas novadā neatrodas piesārņotas vietas, bet atrodas 7 potenciāli piesārņotas vietas. 

Nr. Reģistrācijas Nr. Vietas nosaukums Apraksts Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

1. 88508/3075  Sadzīves atkritumu 
izgāztuve Mačas 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve slēgta 
2001. g., 
rekultivēta 2009. g. 

88500200450   

2. 88508/3088  SIA „Dundaga” 
degvielas bāze  

Degvielas bāze, 
nedarbojas 

88500210108 

3. 88508/3086  Degvielas noliktava 
Vīdalē  

Degvielas noliktava, 
nedarbojas  

88500050069  

4. 88508/3085  DUS Nevejas 
darbnīcās  

DUS un mehāniskās 
darbnīcas līdz 
1994.g. 

88500080081 

5. 88508/3081 Minerālmēslu 
noliktava 
„Jaunsniķeri” 

Pesticīdu noliktavu 
šobrīd neizmanto 

88500210023 

6. 88628/3109  Sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Kolka”  

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve slēgta 
2002. g., rekultivēta 
2009. g.  

88620070262 

7. 88628/1707  JS Radiotehniskais 
bataljons, 
Aizsardzības 
ministrijas 
valdījuma objekts  

Bijusī Krievijas 
armijas daļa   

88620070187 

4. tabula. Potenciāli piesārņotas vietas Dundagas novadā 
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9. attēls. Dundagas novada vides risku teritorijas un objekti. 
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3. Teritorijas plānojuma atbilstība augstāk stāvošiem plānošanas 
dokumentiem 

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 23. panta 1. daļā noteikto vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punktu Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā 
ietver tā atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

3.1. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam  

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam (turpmāk - Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija) ir apstiprināta ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu 
nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināšanu” (protokols nr. 
9, 13.§). 

Izstrādājot Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ievērtēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
„Latvija 2030”, Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas un attīstības plānošanas dokumenti, 
Talsu, Ventspils un Rojas novadu attīstības plānošanas dokumenti, kā arī iepriekš izstrādātie 
attīstības plānošanas dokumenti, kas attiecas uz Dundagas novada teritoriju, tādējādi 
respektējot savstarpējās saskaņotības un pēctecības principus. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtspējības principā balstīts ilgtermiņa pamatdokuments, 
saskaņā ar kuru tiek izstrādāta novada Attīstības programma un atbilstoši kuram tiek 
izstrādāts Dundagas novada teritorijas plānojums un citi plānošanas dokumenti. 

Teritorijas plānojuma atbilstība Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai ir vērtēta atbilstoši telpiskās 
attīstības perspektīvai. 

Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi, galvenās funkcionālās telpas. 

Saskaņā ar vadlīnijās vēlamajām ilgtermiņa izmaiņām un attīstāmajām teritorijām noteikto, 
Teritorijas plānojumā ir attēlotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un noteikts, ka  
neizmantojamās lauksaimniecības zemes iespējams apmežot. 

Apdzīvojuma attīstība Kolkas pagastā organizējama esošajos 8 ciemos. Savukārt Blīvāka 
apdzīvojuma attīstība Dundagas pagastā virzāma 5 ciemos, kuriem apstiprināmas ciemu 
robežas – Dundagā, Pācē, Nevejā, Vīdalē un Kaļķos. Dundagas ciems attīstāms kā novada 
galvenais pakalpojumu centrs. 

Saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Dundagas un Kolkas ciemos ir paredzētas 
ražošanas attīstības teritorijas, bet Dundagas pagastā ir attēlotas esošās derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas, kā arī atļauta to izvietošana atsevišķās funkcionālajās zonās. 
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10. attēls. Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi, galvenās funkcionālās telpas. Avots: 
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. Gadam. 
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Apdzīvojuma struktūra un sociāla rakstura publisko pakalpojumu klāsts. 

Saskaņā ar vadlīnijās vēlamajām ilgtermiņa izmaiņām un attīstāmajām teritorijām noteikto, 
Teritorijas plānojumā ir attēlotas 13 apdzīvotas vietas – Dundaga, Pāce, Neveja, Kaļķi un 
Vīdale Dundagas pagastā, un Kolka, Mazirbe, Sīkrags, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide un Uši 
Kolkas pagastā. 

Teritorijas plānojumā blīvas apbūves teritorijas plānojas ciemu robežās, radot iespējami 
kompaktu apdzīvojuma struktūru. Attiecībā uz piekrastes ciemu apbūvi, īpaši ir respektētas 
piekrastei raksturīgās apbūves īpatnības. 

Apdzīvojuma struktūra un tehniska rakstura publisko pakalpojumu un infrastruktūras 
klāsts. 

Ņemot vērā novada zemo iedzīvotāju blīvumu, īpaši atbalstāmas ir alternatīvās enerģijas (tai 
skaitā, vēja enerģijas, no biomasas iegūtās enerģijas, u.c.) ražošanas iniciatīvas teritorijās 
ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un ciemiem. Teritorijas plānojumā ir dotas 
prasības vēja elektrostacijām/vēja parkiem. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikts, ka atbalstāma nacionālo interešu objekta - valsts 
energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes loks” ietvaros paredzētās 330kV augstsprieguma 
gaisvadu elektrolīnijas izbūve Latvijas rietumu daļā trasējumā Grobiņa – Ventspils – Dundaga 
– Tume – Imanta, tādējādi nodrošinot palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamība arī 
Dundagas novadā. Šis objekts Teritorijas plānojumā ir attēlots un tam ir noteikts nacionālo 
interešu objekta statuss.  

Dabas teritoriju telpiskā struktūra, kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas, ainaviski vērtīgās 
teritorijas. 

Teritorijas plānojumā saskaņā ar vadlīnijās vēlamajām ilgtermiņa izmaiņām un attīstāmajām 
teritorijām noteikto, ir attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās 
zonas, mikroliegumi un dabas pieminekļi kas arī nākotnē būs nozīmīgs pievelkošais faktors 
un dzīves kvalitātes rādītājs, tai pat laikā netieši veicinot ar tūrismu saistītas 
uzņēmējdarbības attīstību. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktais, ka veicināma dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana, - meklējot līdzsvaru starp attīstības aktivitātēm un saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem dabas teritorijās, piemērojot samērīguma principu. Teritorijas plānojumā šī 
principa piemērošana būtiska ir Kolkas pagasta ciemos, kuros mēģināts rast līdzsvaru starp 
unikālām dabas, kultūras vērtībām un iedzīvotāju un tūristu vajadzībām. 

Vadlīnijās noteikts, ka iespēju robežās uzturamas tradicionālās un vērtīgās piekrastes ciemu 
un pludmales ainavas, saglabājot tajās estētisko, rekreatīvo, ekoloģisko un sociālo vērtību. 
Lai to realizētu ir uzsākts darbs pie Dundagas novada ainavu tipoloģijas izstrādes. 
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11. attēls. Apdzīvojuma struktūra un tehniska rakstura publisko pakalpojumu un infrastruktūras 

klāsts. Avots: Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam. 
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3.2. Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās (teritorijas) plānojums 2006.-2026. gadam  

Dundagas novads ietilpst Dundagas novadā un Kurzemes plānošanas reģionā.  

Ar 2008. gada 9. janvāra Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu 
(protokols Nr.1/08, § 4) ir apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās (teritorijas) 
plānojums 2006.-2026. gadam. Tas ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kurš 
nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas un virzienus 20 gadiem. Kurzemes reģiona 
teritorijas plānojums ietver sevī reģiona esošās telpiskās struktūras aprakstu, telpiskās 
attīstības perspektīvu, teritorijas plānojuma vadlīnijas, kā arī detalizētu kartogrāfisko 
materiālu. Reģiona Teritorijas plānojums ir saistošs vietējām pašvaldībām, izstrādājot un 
realizējot savu teritoriju plānojumus un attīstības programmas. 

Reģiona perspektīvā telpiskā attīstība ir definēta kā 2026. gadā sasniedzamā situācija, kurā 
uz Dundagas novadu būtu attiecināms: 

Darbība sadarbības tīklos ir pārvaldes iestāžu, uzņēmumu, cilvēku sadarbības princips, kas 
aizstājis šodienas horizontālās un vertikālās lineārās saites, līdz ar to notikušas principiālas 
pārmaiņas kā darbībā, tā arī attīstībā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības 
līmenis novērš jebkurus komunikāciju un transakciju ierobežojumus, sadarbība ar 
neierobežotu partneru skaitu nerada problēmas. Aktīvi izmantojot šādas iespējas, valstis, 
uzņēmumi, cilvēki ir savstarpēji saistīti jebkurā darbības jomā. 

Lauku attīstība notiek kā daudzfunkcionāls, daudzveidīgs, līdzsvarots un noturīgs process, 

kas ietver nodarbinātības dažādošanu un tehnoloģisku modernizāciju, ievērojot tradīcijas, 

mentalitāti un novadu atšķirības, ir orientēts uz personas attīstības iespējām (izglītība, 

informācijas apgāde, kultūra), lauku sabiedrības orientāciju un motivāciju uz zināšanām.  

Lauksaimniecībā dominē koncentrēta, specializēta, augstražīga un tehnoloģiski moderna 
agrārā industrija, kas nodrošina valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku pietiekamā 
daudzumā (arī no valsts un sabiedrības drošības viedokļa), kā arī izejvielas rūpniecībai. Tajā 
pašā laikā lauku teritorijās ekonomika ir diversificēta, lauksaimniecības sektoram 
papildinoties ar citiem nodarbes veidiem. 

Atpūta, kultūra un tūrisms. Reģions ir pievilcīgs dažādu tūrisma veidu attīstībai (kūrorta 
zona, kultūrtūrisms, iekšzemes tūrisma objekti, ekotūrisms, aviotūrisms, jahtu tūrisms 
mazajās ostās) un kļūst arī par ārpilsētas mītnes vietu Latvijas iedzīvotāju vidusslānim. 
Vairākas reģiona pilsētas ir izveidojušās par tradīcijām bagātiem un starptautiski 
pazīstamiem kultūras centriem. 

Reģiona plānojumā perspektīvā telpiskā struktūra nosaka apdzīvojuma sistēmu, lauku 
attīstību, kā arī infrastruktūru un sasniedzamību. 

Reģiona apdzīvojuma struktūru veido nosacīti četru līmeņu reģiona nozīmes attīstības centri 

(reģiona un pārreģiona pakalpojuma centri, reģiona pakalpojuma centri, lauku atbalsta 

pakalpojuma centri un lauku vietējie pakalpojumu centri).  
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Saskaņā ar reģiona plānojumā noteikto apdzīvojuma sistēmu Dundaga un Kolka ir noteikti kā 
lauku atbalsta pakalpojuma centrs, kuram nepieciešams uzturēt un veicināt tās īpašo 
saimniecisko un sabiedrisko lomu un unikālās īpatnības. Apdzīvojuma struktūras dinamiskai 
attīstībai paredzama un veicināma specializēšanās, tās atšķirīgā ekonomiskā un kultūras 
potenciāla stiprināšana. Mazirbe ir noteikta kā lauku vietējais pakalpojumu centrs. 

 

12. attēls. Kurzemes reģiona nozīmes centru perspektīvā telpiskā struktūra. Avots: Kurzemes 
plānošanas reģiona telpiskās (teritorijas) plānojums 2006.-2026. gadam. 

Pašreizējās situācijas analīze rāda, ka Kurzemē lauku areāli koncentrējušies apvidos, kur 
vēsturiski ilgstoši dominējusi lauksaimnieciskā darbība. Tas pats sakāms par meža areāliem, 
kam Kurzemes telpiskajā struktūrā ir tāda pati loma kā lauku areāliem – kopā tie nosaka 
Kurzemes ainavas reģionālās īpatnības, kā arī attīstībai nozīmīgu resursu izvietojumu. 

Dundagas novada teritorija ietilpst lauku un mežu mozaīkas telpā, kur dažādās attiecībās ir 
lauksaimniecības zemes un meži, un kuru izmantošana ir daudzveidīgāka. 

Lauku un mežu telpu struktūrai pārklājas nacionālas nozīmes teritoriāli veidojumi – īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste, valsts pierobeža, kuru 
robežas un aprises nosaka valsts tiesību akti. 

Uz šo Kurzemes reģiona telpisko pamatstruktūru projicējas zemes īpašumu, tajā skaitā lauku 
saimniecību struktūra. 

Kurzemes reģiona lauku teritorijas (gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības) ir nozīmīgu 
dabas un kultūras vērtību krātuves, un šo vērtību uzturēšana, saglabājot veselības, izglītības, 
kultūras un administratīvās funkcijas, vēsturiski izveidojušās vietās arī to iesaistīšanās jaunā 
attīstībā, ir vitāli svarīgs faktors reģiona attīstībai kopumā. 
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Mežsaimnieciska darbība arī turpmāk notiks un attīstīsies meža areālos - lielajos vienlaidus 

valsts meža masīvos, kā arī mozaīkveida lauku telpu areālos, kur ir mazāki valsts mežu masīvi un 

privātie meži lauku saimniecībās. 

 
13. attēls. Kurzemes reģiona lauku perspektīvā integrētā struktūra. Avots: Kurzemes plānošanas 
reģiona telpiskās (teritorijas) plānojums 2006.-2026. gadam. 

Piekraste ir nacionālas nozīmes daudzfunkcionāla teritorija, kas izdalāma kā īpašs attīstības 
apakšreģions. Par tā robežām jāvienojas, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan attīstības 
apsvērumus. Īpaši jāpievērš uzmanība sabiedriski pieejamo telpu saglabāšanai pilsētās, ciemos, 
lauku areālos, to attīstībai un pieejamības nodrošināšanai. 

Daudzcentru telpiskās struktūras veidošanos vistiešāk ietekmē transporta un cita veida 
saiknes nodrošinošā infrastruktūra. 

Augsta apdzīvoto vietu sasniedzamība, t.i., iespēja cilvēkiem, kravām, enerģijai utt. starp 
apdzīvotām vietām/ sadales punktiem pārvietoties minimālā laikā un par sabiedrības 
maksātspējai atbilstošu samaksu, ir nozīmīgākais priekšnosacījums daudzpusīgu funkcionālo 
saikņu attīstībai reģiona iekšienē, ar pārējiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm. 
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14. attēls. Kurzemes reģiona transporta infrastruktūras attīstības perspektīva. Avots: Kurzemes 
plānošanas reģiona telpiskās (teritorijas) plānojums 2006.-2026. gadam. 

Lai panāktu teritorijas izlīdzinātu reģionālo attīstību, izšķiroša loma ir reģiona lauku atbalsta 
un vietējiem pakalpojumu centriem. Būtisks ir to sasniedzamības ātrums. Tiem jābūt 
saistītiem ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ar atbilstoši kvalitatīviem 
vietējiem ceļiem. Grants segums jāaizstāj ar melno segumu, jāveic bīstamo ceļu posmu 
rekonstruēšana, tiltu atjaunošana un rekonstruēšana. 

Reģionā ir paredzama attīstīta, visiem un visā reģiona teritorijā pieejama, kvalitatīva 

informācijas komunikācijas infrastruktūra. 

 
15. attēls. Kurzemes reģiona veloceļu tīkla attīstība. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās 
(teritorijas) plānojums 2006.-2026. gadam. 


