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Ievads 

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) ietvaros Dundagas novada 

teritorijas plānojuma (turpmāk – teritorijas plānojums) 1. redakcijai, balstoties uz Vides pārraudzības valsts 

biroja 2016.gada 20. oktobra lēmumu Nr.59 par SIVN piemērošanu (turpmāk - lēmums). Teritorijas 

plānojuma izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz Dundagas novada domes 2016.gada 25. februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.47, 17.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ar Darba 

uzdevumu “Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei”. 

Vides pārskata mērķis ir novērtēt attīstības plānošanas dokumenta iespējamo būtisko ietekmi uz vidi un 

noteikt pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta un 

veikta pieejamās informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un tādam detalizācijas līmenim, ko nosaka 

vides aizsardzības jomas normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs. 

Vides pārskats sastāv no 12. nodaļām. Vides pārskatā sniegts esošās situācijas raksturojums, aprakstīta 

teritorijas plānojuma saistība ar citiem valsts un reģionāliem attīstības plānošanas dokumentiem, veikts 

ietekmes uz vidi novērtējums, izvērtējot teritorijas plānojuma pozitīvās, negatīvās, tiešās, netiešās, 

īstermiņa, ilgtermiņa un summārās ietekmes. Vides pārskatā iekļautas rekomendācijas iespējamo negatīvo 

ietekmju uz vidi mazināšanai, kā arī rekomendējamie vides monitoringa pasākumi.  
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1. Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un saistība ar citiem plānošanas 

dokumentiem 

Dundagas novads atrodas Kurzemes ziemeļu daļā un to veido Dundagas (557,1 km2) un Kolkas pagasti 
(116,8 km2). Novads ir Kurzemes plānošanas reģiona daļa ar kopējo platību 673,9 km2. Pēc platības, tas ir 
piektais lielākais Kurzemes plānošanas reģionā un aizņem 5% no Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas. 
Novada administratīvais centrs atrodas Dundagā, kurā dzīvo 1675 iedzīvotāji. Lielākās apdzīvotās vietas ir 
Kolka, Mazirbe, Vīdale, Kaļķi, Neveja un Pāce. Dundagas novads atrodas starp Ventspils, Talsu un Rojas 
novadiem, kā arī robežojas 36 km garumā ar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci.  

Apmēram 28% no visas novada teritorijas aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Novadā atrodas 
Slīteres nacionālais parks un septiņi dabas liegumi (Kaļķupes ieleja, Raķupes ieleja, Daiķu īvju audze, Kadiķu 
nora, Rukšu purvs, Ģipkas lankas un Pāces pļavas), kas iekļauti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklā Natura 2000. Novadu šķērso 4 valsts reģionālie autoceļi: P77 Ventspils‐Dundaga, P124 
Ventspils‐Kolka, P125 Talsi‐Dundaga‐Mazirbe un P131 Tukums‐Ķesterciems‐Mērsrags‐Kolka, kā arī 14 
valsts vietējie autoceļi. [1] 

2009.gadā teritoriālās reformas rezultātā Dundagas novadam mainījās noteiktās robežas. Līdz ar to novada 
teritorija tika paplašināta, iekļaujot Kolkas pagasta teritoriju. Dundagas novadam nav vienota teritorijas 
plānojuma, kurš atbilstu pašreizējai likumdošanai. 

1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes galvenie mērķi un pamatprincipi 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir noteikt Dundagas novada attīstības potenciālu un noteikt tā 
izmantošanai nepieciešamās prasības un aprobežojumus, radot labvēlīgus apstākļus un priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, balstītus vietējo dabas resursu, kultūras mantojuma 
izmantošanā vietējās ekonomikas izaugsmei, stiprināt novada identitāti. 

Teritorijas plānojums ir  izstrādāts, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteikto. Dundagas novada  teritorijas plānojuma izstrādes galvenais uzdevums ir izveidot visam novadam 
vienotus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, vienādus zonējuma principus un zonējuma 
apzīmējumus, kuri atbilst teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) prasībām. 

1.2. Teritorijas plānojuma saturs 

Teritorijas plānojuma sastāvā ir sekojošas daļas: 

 Paskaidrojuma raksts; 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

 Grafiskā daļa; 

 Vides pārskats. 

1.3. Teritorijas plānojuma saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Teritorijas plānojums ir izstrādāts, ievērojot normatīvo aktu prasības, ņemti vērā augstāka plānošanas 

līmeņa teritorijas plānojumi, nacionālās programmas un nozaru plāni, kā arī Dundagas novada 

administratīvajā teritorijā šobrīd spēkā esošie teritorijas plānojumi, Attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam. 

Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti 

Teritorijas plānojums izstrādāts, saskaņojot novada teritorijas attīstību ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju līdz 2030.gadam un Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam. 
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Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti 

Teritorijas plānojuma risinājumi ir izstrādāti, ievērojot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2015. – 2030. gadam, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015. – 2020. gadam 

un Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskā) plānojuma 2006. - 2026. gadam vadlīnijās noteikto. 

Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

Vēlamās novada telpiskās struktūras attīstības virzieni teritorijas plānojumā ir balstīti uz Dundagas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Attīstības programmā noteiktajiem stratēģiskajiem attīstības mērķiem. 
Dundagas novada attīstības vīzija iezīmē novada  - ciemu un pagastu attīstības ilgtermiņa redzējumu līdz 
2030. gadam. 
 
Dundagas novada attīstībai izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi: 

1. Sekmēt radošu, harmonisku, vispusīgi attīstītu, izglītotu un aktīvu cilvēku izaugsmi novadā,   kā 
priekšnoteikumu labklājībai, kvalitatīva darbaspēka izaugsmei, nodrošinot darba videi atbilstošas 
izglītības sistēmu mūža garumā, iespējas radošām pašizpausmēm kultūras jomā un atbalstot 
veselīgu dzīvesveidu. 

2. Izkopt pozitīvu Dundagas novada atpazīstamību plašā mērogā, līdzsvarojot labi sasniedzamu un 
pārdomātu tūrisma iespēju un aktivitāšu attīstību ar latviskā un lībiskā kultūrmantojuma mieru 
piekrastē, Slīteres nacionālā parka dabas teritorijās, Kolkasraga unikalitātē un Dundagas dabas un 
kultūras vērtībās. 

3. Radīt sabalansētu tautsaimniecības struktūru, kas sekmē vienmērīgu izaugsmi novada 
specializācijas sektoros, ir pamatota sadarbībā un līdzatbildībā, ko atbalsta maksimāli pieejama 
kvalitatīva inženierapgāde, atbilstoša sasniedzamība un profesionālās ievirzes izglītība. 

4. Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, uzlabojot sasniedzamības kvalitāti, nodrošinot videi draudzīgu, 
efektīvu un pieejamu inženierapgādi un informācijas tehnoloģijas, pārdomātu apsaimniekošanas 
organizāciju un ilgtspējīgu vides pieejamību, kas balstīta uz sabiedrības līdzdalībā tapušiem 
risinājumiem. 

 
Dundagas novadam noteiktās ilgtermiņa prioritātes: 

1. Dundagas novada iedzīvotāju, pašvaldības un uzņēmēju apzināta un pārdomāta sadarbība vides 

jautājumu risināšanā. 

2. Stabila atbalsta sistēma novada uzņēmējiem – it īpaši novada specializācijas sektoros 

3. Izzinātas, saglabātas, uzturētas un cienītas novada vērtības, pievilcīga vide kultūras un radošas 

pašizpausmes jomā – nosacījums iedzīvotāju stabilitātei novadā. 

4. Stabilas un pieejamas vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iespējas visu paaudžu 

iedzīvotājiem mūža garumā. 

5. Aktīvi, optimistiski, par veselīgu dzīvesveidu lepni un harmoniski novada iedzīvotāji. 

6. Vide, kurā tiktu mazināta iedzīvotāju atstumtība un nomāktība, būtu veicināta droša un veselīga 

attīstība. 

7. Kompleksa ceļu infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstības plānošanas sistēma – kā 

priekšnoteikums sasniedzamības uzlabošanai. 

8. Kvalitatīva, efektīva, ekonomiska, videi draudzīga un maksimāli pieejama inženierapgāde Dundagas 

novadā. 

9. Videi draudzīga, līdzatbildīga un energoefektīva ēku apsaimniekošana un mājokļu attīstība novadā. 

10. Miers un harmonija – kā īpašais Dundagas novada tēls latviskā un lībiskā vidē. 

11. Pozitīva Dundagas novada sabiedrības līdzdalība novada norisēs, iedzīvotāju līdzatbildība un 

piederības sajūta novadam. 

Dundagas novada teritorijas plānojuma risinājumiem par pamatu ņemtas pagastu teritorijas plānojumos 

(Dundagas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016.gadam un Kolkas pagasta teritorijas plānojums) esošās 
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plānotās (atļautās) izmantošanas, pielāgojot tās jaunajiem zonējumiem, kā arī ņemti vērā izstrādātie un 

plānotie detālplānojumi novada teritorijā. Uz teritorijas plānojuma izstrādi attiecas arī īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju izstrādātie Dabas aizsardzības plāni un Ventas upju baseina apsaimniekošanas plāns 2016.-

2021.gadam.  
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2. Nacionālie un starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

2.1. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 

Nacionālais vides politikas un plānošanas pamatdokuments, kas pašreiz nosaka Latvijas valsts mērķus un 
uzdevumus vides jomā ir Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (VPP2020). 

VPP2020 ir vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. VPP2020 aizstāj 
Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015. gadam.  VPP2020 izvirza pasākumus, lai sasniegtu noteikto 
vides politikas virsmērķi – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz 
ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par 
vides stāvokli.  

VPP2020 plānošanas periods ir līdz 2020. gadam, savukārt Dundagas teritorijas plānojuma periods 
pārsniedz VPP2020 laika horizontu. 2010. gadā izveidotajā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030. gadam uzsvērts Latvijas dabas kapitāls, tā relatīvā bagātība Latvijā pretstatā globālajam mērogam, 
kur tas strauji izzūdot un kā stratēģisks mērķis izvirzīts šī dabas kapitāla saglabāšana un saprātīga 
izmantošana. Varētu pieņemt, ka dominējošā paradigma par dabas kapitāla saglabāšanu nemainīsies arī 
līdz Dundagas teritorijas plānojuma spēkā esošā perioda beigām. 

VPP2020 ir sadalītas tematiskajās sadaļās, kurās ir apkopotas problēmas, nosaukti sasniedzamie mērķi un 
tiem atbilstošie rīcības virzieni, kas izriet no esošās situācijas raksturojuma vides aizsardzības politikā:  

1. Augsne un zemes dzīles, otrreizējās izejvielas - Šajā sadaļā apskatīti augsnes un zemes dzīļu 
izmantošanas un aizsardzības, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumi. Zemes izmantošanas 
jautājumi skarti arī citu jomu politikās – teritoriālās attīstības plānošanā, lauku attīstības politikā, 
meža politikā. 

Politikas mērķi: 

 Nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību;  

 Nodrošināt sabiedrību ar mūsdienīgu, aktuālu informāciju par zemes dzīļu resursiem un mūsdienu 
ģeoloģiskajiem procesiem, kas tiek ņemta vērā attīstības plānošanā; 

 Novērst atkritumu rašanos un nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu, 
nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, kā arī atkritumu apglabāšanu cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā.  

Kā galvenie pasākumi mērķa sasniegšanai tiek minēti zemes dzīļu izmantošanas stratēģijas izstrāde, 
sagatavot augšņu kartes, kas atbilst starptautiskajai klasifikācijai, īstenot atkritumu rašanās novēršanas 
programmas pasākumus, atkritumu dalītās vākšanas sistēmas un atkritumu pārstrādes un reģenerācijas 

attīstīšana. 

2. Dabas aizsardzība – sadaļā tiek minēts, ka savvaļas augi un dzīvnieki ir nozīmīga ikvienas 
ekosistēmas sastāvdaļa, īpašu uzmanību pievēršot īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Šobrīd 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 17% valsts teritorijas. Tiek uzsvērts, ka īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas ir ļoti būtisks dabas aizsardzības sistēmas elements, taču ar tām vien 
nepietiek lielākās daļas sugu un biotopu aizsardzībai, tāpēc ir nepieciešams veikt īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu kartēšanu visā Latvijā. 

Politikas mērķis: 

 Nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli - ekonomisko interešu līdzsvarotību, 
sekmēt Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanos. 

Kā galvenie pasākumi ir aktuālās informācijas par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību 
sagatavošana, izplatības karšu izstrādāšana un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādāšana biotopiem, īpaši 
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aizsargājamo dabas teritoriju  dabas aizsardzības plānu un pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu 

integrēšana. 

3. Gaisa aizsardzība – ir novērtēts, ka gaisa kvalitāte Latvijā kopumā ir salīdzinoši labā stāvoklī, bet 
atsevišķās teritorijās pastāv gaisa kvalitātes un smaku ietekmes izraisītās problēmas. Kā galvenie 
emisiju radītāji tiek minēti autotransports, novecojošas apkures iekārtas, rūpniecības objektu 
emisiju avoti, kā arī ostu teritorijā strādājošie uzņēmumi. Lai gan kopumā situācija gaisa kvalitātes 
ziņā valstī tiek vērtēta kā laba, tomēr tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par rūpniecības radīto 
gaisa piesārņojumu un smaku traucējumiem Ventspilī un Liepājā. 

Politikas mērķis: 

 Līdz 2020.gadam samazināt gaisa piesārņojuma ietekmi uz iedzīvotājiem un ekosistēmām līdz 
līmenim, kas nerada draudus veselībai un neizraisa ekosistēmu degradāciju. Prasību minimums šā 
mērķa sasniegšanai ir spēkā esošo gaisa kvalitātes normatīvu izpilde un faktiskā emisiju apjoma 
samazināšana zem emisijas griestu līmeņa.  

Klimata pārmaiņas – tiek minēts, ka sākot ar 2000.gadu vērojams, ka SEG emisijas atkal pieaug, salīdzinot 
ar 1990.gada tendenci. Kā regulējošais instruments SEG emisiju samazināšanai ir ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma (turpmāk – ETS). Tomēr Latvijā SEG emisijas rada ETS neiekļautās darbības un 
nozares – transports (rada 36% emisiju), lauksaimniecība (26%), arī enerģētika un ETS neiekļautās 
rūpniecības nozares, mājsaimniecības un atkritumu saimniecība. 

Politikas mērķi: 

 Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas 
vides, sociālās un ekonomiskās intereses;  

 Veicināt Latvijas gatavību pielāgoties klimata pārmaiņām un to izraisītajai ietekmei. 

Pasākumi, kas tiek izvirzīti mērķa sasniegšanai ir vērsti uz SEG emisiju samazināšanas pasākumu īstenošanu 
visos tautsaimniecības sektoros, klimata politikas mērķu integrēšana citu nozaru politikā, efektīvu 
pielāgošanās pasākumu īstenošana un to integrēšana teritoriju attīstības plānošanā un nozaru politikā, 
sabiedrības izglītošana par klimata pārmaiņām.  

4. Ūdens resursi un Baltijas jūra – Latvija ūdens resursu ziņā tiek novērtēta, kā viena no bagātākajām 
valstīm pasaulē, ņemot vērā uz vienu iedzīvotāju pieejamos ūdens resursus. Bet tai pašā laikā mūsu 
valstij raksturīga vislielākā pārrobežu ietekme uz virszemes ūdeņu kvalitāti un augstākie ar to 
saistītie riski ne tikai Baltijas jūras reģionā, bet visā ES. Rīgas līcī lielā biogēno elementu pieplūde no 
upēm būtiski ietekmē eitrofikācijas procesu gan pašā līcī, gan arī Baltijas jūrā kopumā. Latvijas 
iekšējo ūdeņu stāvoklis vērtējams kā salīdzinoši labs. Vairāk kā pusei no virszemes, iekšzemes 
ūdensobjektiem ekoloģiskā kvalitāte novērtēta atbilstoši labai vai augstai kvalitātei. Arī ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes ziņā Latvija ir labākā situācijā nekā vairums ES dalībvalstu. Vislielākie riski 
nesasniegt noteiktos ūdeņu kvalitātes mērķus konstatēti Lielupes upju baseinu apgabalā. 

Politikas mērķis: 

 Nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un to ilgtspējīgu izmantošanu.  

Noteiktie pasākumi ir vērsti uz jūras stratēģijas izstrādāšanu atbilstoši Jūras vides aizsardzības un 
pārvaldības likumam, centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 
normatīvo regulējumu izstrādi prasību noteikšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un 
lietošanai, plūdu riska informācijas sistēmas izveidi visai Latvijas teritorijai plūdu apdraudējuma un seku 
prognozēšanai. 

5. Vides piesārņojums un riski – kā galvenie riski vides piesārņojumam tiek minēti darbojošies 
rūpnieciskie objekti, bīstamo kravu pārkraušana un pārvadājumi, kā arī vēsturiski piesārņotās vietas, 
no kurām piesārņojums izplatās tālāk un apdraud vidi. 
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Politikas mērķis: 

 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku mazināšanu 
un pārvaldību. 

Izvirzītie pasākumi ir vērsti uz tiesiskā regulējuma pilnveidošanu par rīcību avāriju situācijās, piesārņoto 
vietu sanācijas turpināšanu, kā arī potenciāli piesārņoto vietu reģistra aktualizēšanu, ilgtermiņa drošības 

uzlabošanu radioaktīvo atkritumu glabātavā ,,Radons”, Salaspils kodolreaktora likvidēšana. 

6. Vides veselība - vides piesārņojums un riski tiek minēti kopējā kontekstā ar vides veselību. Kā 
lielākie draudi tiek minēti darbojošies rūpnieciskie objekti, bīstamo kravu pārkraušana un 
pārvadājumi, kā arī vēsturiski piesārņotās vietas, no kurām piesārņojums izplatās tālāk un apdraud 
vidi, tai skaitā cilvēka veselību. 

Politikas mērķis: 

 Samazināt nelabvēlīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēku veselību un labklājību, t.sk. novēršot pēc 
iespējas psihosomatisko ietekmi, ko rada vides veselības informācijas trūkums vai neadekvāta tās 
komunicēšana sabiedrībai.  

Mērķa sasniegšanai tiks optimizēts vides veselības faktoru monitorings, iekļauts cilvēku biomonitorings 
kopējā monitoringa sistēmā, izstrādātas vides veselības riska komunikācijas vadlīnijas, novērtēts 
sabiedrības veselības riska faktorus, ko izraisa klimata pārmaiņas.  

7. Vides monitorings – tiek minēts, ka nepietiekama valsts budžeta finansējuma dēļ kopš 2009.gada 
vides monitorings veikts ierobežotā apjomā, netika īstenots vispār vai arī tiks izpildīts dažādu 
īstermiņa projektu laikā. Šobrīd papildus piešķirtie līdzekļi monitoringa veikšanai nav pietiekami. 
Nepieciešamais finansējums būtu vajadzīgs, lai vides monitoringa rezultāti tiktu ne tikai iegūti un 
apkopoti, bet arī izvērtēti un analizēti. Datu bāzu trūkums traucē sasniegt vides monitoringa mērķi 
un nodrošināt sabiedrībai pieejamus vides kvalitātes un dabas resursu datus. 

Politikas mērķis: 

 Nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu vides un klimata pārmaiņu datu un informācijas apkopošanu 
un vispusīgu analīzi, lai noteiktu politikas mērķus un atbilstošus pasākumus vides stāvokļa 
uzlabošanai un savlaicīgai reaģēšanai uz klimata pārmaiņām, kā arī novērtētu līdzšinējo pasākumu 
un ieguldītā finansējuma lietderību un efektivitāti.  

Mērķa izpildei izvirzīti pasākumi, kas nodrošina sabiedrību ar operatīvu informāciju par gaisa kvalitātes 

bīstamām izmaiņām, ikgadējo SEG emisiju un SEG prognožu monitoringu, informācijas iegūšanu un analīzi 

par ūdeņu kvalitāti un kvantitāti, kā arī zemes monitoringa īstenošanas pilnveidošanu un informācijas 

apkopošanu par sugām un biotopiem Natura 2000 vietās un ārpus tām. 

2.2. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ļoti lielā mērā saskan ar nacionālajiem mērķiem vai pat ir identiski, 
kas ir arī loģiski, jo Latvijas vides politika tiek veidota vadoties no starptautiskajām konvencijām, līgumiem 
un uz ES direktīvu pamata. Piemēram, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, ainavas saglabāšana un 
aizsardzība, klimata kontrole un siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana, integrēta piesārņojuma kontrole, 
sugu dzīvotņu un biotopu aizsardzība un saglabāšana, arī t.s. Orhūsas konvencijas principi par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un dalību vides plānošanas procesos u.c. Šie mērķi un uzdevumi ir ņemti 
vērā strādājot pie Dundagas novada teritorijas plānojuma un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma, 
kā tas arī atspoguļojas tālāk Vides pārskata tekstā. 

Konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem” jeb Orhūsas konvencija  
Konvencija ir starptautisks vides līgums, kurš sasaista vides tiesības ar cilvēka tiesībām. Orhūsas Konvencija 
nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību vides jautājumiem, īpaši par pieeju informācijai, 
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sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs. Latvija Orhūsas Konvenciju 
ratificē ar likumu "Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem", kuru Saeima pieņem 
2002. gada 18. aprīlī. 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību jeb Riodežaneiro konvencija (1992.) 
Konvencijas uzdevums ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un 
godīga līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju 
ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem 
un tehnoloģijām. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un tās 
ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos un programmās un 
nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana. 

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību jeb Bernes konvencija (1979.) 
Konvencijas mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un 
dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī veicināt šādu sadarbību. Īpaši 
uzsvērta apdraudēto un izzūdošo sugu, t.sk. apdraudēto un izzūdošo migrējošo sugu aizsardzība. 
Konvencija ir apstiprinātā Latvijā ar LR Likumu „Par 1979. gada Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas 
un dabisko dzīvotņu saglabāšanu" (17.12.1996). Tas nozīmē, ka Latvijā ir apņēmusies pievērst uzmanību 
savvaļas floras un faunas saglabāšanai savas plānošanas un attīstības politikā un pasākumos pret to 
piesārņošanu. 

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību jeb Bonnas konvencija (1979.) 
Konvencija definē terminu „migrējoša suga”, un rūpējoties par tām savvaļas dzīvnieku sugām, kas migrē 
pāri nacionālās jurisdikcijas robežām, pasludina, ka migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu saglabāšana un 
efektīva apsaimniekošana prasa kopīgu rīcību no visām valstīm. Latvijā konvencija ir pieņemta un 
apstiprināta ar LR likumu „Par 1979.gada Bonnas Konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu 
aizsardzību” (25.03.1999).  

Konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” – Ramsāres konvencija 
(1971.) 
Konvencijas mērķis ir nodrošināt visa veida mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka 
mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, kā arī cilvēku labklājības 
nodrošināšanā. Latvijā Ramsāres konvencija ir pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971.gada 
2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā 
stāšanos 1995.gada 5.aprīlī. Saskaņā ar konvencijas 1.pantu, mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai 
ūdeņu platības - dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, 
saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t.sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus. 
Latvijā ir noteiktas 6 Ramsāres vietas. Dundagas novadā un tā tiešā tuvumā neatrodas Latvijas Ramsāres 
vietas. 

Padomes direktīvas 92/43/EEK „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību” jeb Biotopu 
direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un savvaļas floru un 
faunu dalībvalstu teritorijā. Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo Direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu un 
atjaunotu to dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir 
nozīmīgas Eiropas Savienībā. No 198 biotopiem, kuri atzīti par apdraudētiem Eiropā, 58 ir sastopami arī 
Latvijā. Lai īstenotu šīs direktīvas prasības, tiek veidots NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo 
dabas teritoriju tīkls, kas nodrošina Eiropai nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidu saglabāšanu un atjaunošanu 
tās dabiskās izplatības areālā. NATURA 2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis 
klasificējušas, ievērojot Eiropas Padomes Direktīvu 79/409 (1979.) par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu 
direktīva). Abās Direktīvās noteikto prasību ieviešanas ietekme ir analoga Latvijā jau pastāvošajai īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas likumdošanai un ar to saistītajiem ierobežojumiem un 
aprobežojumiem, kā arī izrietošajām saistībām gan attiecībā uz privātiem zemes īpašniekiem, gan 
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pašvaldībām kā zemes īpašniekiem. Šo direktīvu prasības ir iestrādātas LR 16.03.2000. likumā „Sugu un 
biotopu likums”, LR 02.03.1999. likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un saskaņā ar 
minētajiem likumiem izdotajos MK noteikumos.  

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK Ūdeņu struktūrdirektīva (23.10.2000.)  
Direktīvas mērķis ir nodrošināt ūdeņu pārvaldības struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu 
procesu, lai nepieļautu ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un to kvalitātes uzlabošanu. No šīs direktīvas izrietošās tiesību normas ir ietvertas LR 
12.09.2002. „Ūdens apsaimniekošanas likumā”. 
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3. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un metodoloģija 

SIVN sagatavošanas procedūrā tika izmantoti VPVB sniegtie metodiskie norādījumi [2] SIVN veikšanai. 

Vadoties pēc sniegtajiem norādījumiem, SIVN izstrāde tiek iedalīta četros galvenos posmos: SIVN 

piemērošana (Screening fāze), novērtēšanas metodes izvēle un paņēmieni, SIVN apjoma noteikšana 

(Scoping fāze) un SIVN veikšana. Sekojošajā nodaļā tiek izklāstīts pirmie trīs SIVN sagatavošanas posmi. 

3.1. Lēmums par SIVN piemērošanu (Screening fāze) 

SIVN procedūra ir piemērota saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu. Plānošanas dokuments 

attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas 

dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais novērtējums. 

Dundagas novada pašvaldība iesniegumā [3] VPVB, norāda, ka Dundagas novada teritorijas plānojumam ir 

nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Dundagas novada pašvaldības iesniegumā 

norādīts, ka teritorijas plānojumā paredzētas darbības, kuras atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 1. un 2. pielikumā minētajām darbību īstenošanu, t.sk. vēja elektrostaciju būvniecību un 

derīgo izrakteņu ieguvi, turklāt ievērojama novada daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Natura 

2000 un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 

Dundagas novada pašvaldības iesniegumam VPVB tika pievienotas vēstules no Valsts vides dienesta 

Ventspils reģionālās vides pārvaldes (2016. gada 9. marta vēstule Nr.9.5.-07), Dabas aizsardzības pārvaldes 

Kurzemes reģionālās administrācijas (2016.gada 23.marta vēstule Nr.4.98/35/2016-N-E), Veselības 

inspekcijas (2016.gada 19.maija vēstule Nr.11-14/14594/305).  

Veselības inspekcija atzīmē, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ļaus novērtēt Dundagas 

teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, kā arī 

ietekmi uz piesārņojuma līmeni atmosfēras gaisā, ūdenī, augsnē un fizikālās ietekmes (troksnis, vibrācija, 

elektromagnētiskais starojums), kas var radīt sabiedrības veselības riskus, tādējādi izstrādājot priekšlikumus 

nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Dabas aizsardzības pārvalde iesaka iekļaut 

nosacījumus piekrastes apbūvei no vadlīnijām „Slīteres Nacionālā parka jūras piekrastes tradicionālā 

apbūve. Apraksts. Analīze. Ieteikumi.”, kuru izstrādāja Lauku ceļotājs 2011.gadā (projekts POLPROP–

NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981)), kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt 

aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai 

būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas Ministru kabineta noteikumu Nr. 

264 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai, iekļaujot prasību teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta pirmajā daļā noteikts, ka vides pārskatā, lai izvairītos 

no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, 

kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās. Līdz ar to iepriekš izstrādātie SIVN 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2014.gada 27. jūnija atzinums Nr.14). un monitoringa 

ziņojumi (2011. un 2016. gads) tiek ņemti vērā Dundagas novada teritorijas plānojuma SIVN izstrādes laikā. 

VPVB lēmumu par SIVN piemērošanu balstīja uz Dundagas novada domes iesnieguma un tam pievienotās 

dokumentācijas izvērtējumu. Balstoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā 

noteiktajiem stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijiem, VPVB nosaka, ka Dundagas novada 

teritorijas plānojums attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem 

plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 
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VPVB savā lēmumā vērš uzmanību vides ietekmju izvērtējumam darbībām, kas atbilst likuma „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā minētajām darbībām: 

 vēja elektrostaciju būvniecība; 

 derīgo izrakteņu ieguve. 

Turklāt ievērojama novada daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 un Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 

Bet saistībā ar esošajām un potenciāli iespējamajām vides problēmām Dundagas novadā, VPVB lēmums 

vērš uzmanību uz Dundagas novada pašvaldības iesniegumā izvirzītajiem vides kvalitāti ietekmējošiem 

faktoriem: 

 gaisa kvalitāte: autotransports (autoceļi P77, P124, P125 un P131), katlu mājas, rūpniecības 

uzņēmumi; 

 trokšņa līmenis: autotransports (autoceļi P77, P124, P125 un P131); 

 augsnes kvalitāte: degvielas un ķīmisko kravu avārijas, ražošanas uzņēmumi, ķīmiskie augu 

aizsarglīdzekļi (lauksaimniecība); 

 ūdens kvalitāte: notekūdeņu attīrīšana, DUS avārijas gadījumi, pārrobežu piesārņojums; 

 dabas aizsardzība: antropogēnā slodze (tūrisms ĪADT). 

3.2. SIVN novērtēšanas metode un veikšanas galvenie paņēmieni 

Izmantojot VPVB sniegtos metodiskos norādījumus SIVN veikšanai [2], teritorijas  plānojuma SIVN 

izmantota "Vides stāvokļa novērtējuma metode" (angl. baseline led).  

"Vides stāvokļa novērtējuma metode" pielietojama plānošanas dokumentiem, kurus izstrādā saistībā ar 

konkrētu ģeogrāfisku vietu un novērtējums balstās uz esošā vides stāvokļa datu analīzi un konstatāciju par 

pieļaujamajiem aktivitāšu veidiem konkrētajā vidē. Šajā gadījumā metode ir piemērota novērtējumam, jo 

teritorijas plānojums ietver ģeogrāfiski precīzi definētu teritoriju. 

SIVN izstrādes laikā izmantotie paņēmieni 

1.Pieejamās rakstiskās un grafiskās informācijas analīze: 

 - Dundagas novada teritorijas plānojuma materiāli – gan tekstuālā daļa (īpaši apbūves noteikumi, 
kur aprakstītas atļautās darbības), gan kartogrāfiskā informācija; 

 - Vides politikas plānošanas dokumentācija, dažādas reģionālās attīstības programmas un plāni 
(piem. Dundagas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. gads, grozījumi, SIVN un monitoringa ziņojumi, 
Dundagas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar 
grozījumiem, energo infrastruktūras objektu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi; 

 - Datubāzes (LVĢMC Gaiss-2, Atkritumu statistikas apkopojumi, potenciāli piesārņotās vietas); 

 - Palīgmateriāli (piem. ortofoto kartes, trokšņu kartes, vispārēja informācija par teritoriju u.c.); 

 - VPVB lēmums [4] 

2. Darba grupa, konsultācijas, diskusijas 

- SIVN izstrādes laikā tika veiktas darba grupas tikšanās  

 ar vides speciālistiem; 

 ar plānošanas speciālistiem, kas strādā pie teritorijas plānojuma praktiskās izstrādes. 

Darba grupas sanāksmēs tika apspriests noteikts jautājumu loku un lemts par atspoguļojumu teritorijas 
plānojumā.  
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3.Apsekojumi dabā 

 - Dundagas novada teritorijas un atsevišķu objektu apsekojums dabā, fotofiksācija notika 2017.gada 

13.februārī. 

3.3. SIVN apjoma noteikšana (Scoping fāze) 

SIVN apjoma noteikšanas posmā – scoping fāzē – tika apzināts esošais vides stāvoklis un galvenie 

plānošanas dokumenta vidi ietekmējošie aspekti, uz kuriem tiek koncentrēta uzmanība ietekmju vērtēšanas 

posmā. 

Dundagas novada teritorija nav abstrakta, izolēta zona. Dundagas novadu ietekmē galvenie maģistrālie 

satiksmes ceļi, kas būtiski ietekmē Dundagas novada attīstības virzienus. Līdz ar to, vērtējot Dundagas 

novada vides stāvokli, tiek ņemtas vērā esošās vides problēmas, kas veidojas neatkarīgi no Dundagas 

novada attīstības tendencēm. 

Apjoma noteikšanas uzdevuma izpildē tika apzināts vides stāvoklis un izvirzīti būtiskākie vides aspekti. 

Izvirzot būtiskākos vides aspektu teritorijas plānojuma izvērtēšanai, tika ņemti vērā arī Vides politikas 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētie mērķi un uzdevumi: 

 gaisa kvalitāte; 

 trokšņa līmenis; 

 ūdens kvalitāte; 

 augsnes kvalitāte; 

 dabas aizsardzība. 

Balstoties uz izvirzītajiem vides aspektiem, SIVN izstrādes gaitā tiek vērtēti teritorijas plānojuma izstrādātie 

funkcionālie zonējumi un plānotās izmaiņas salīdzinājumā ar spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem (skat. 

7.nodaļu). 

Teritorijas plānojumā iekļautās izmaiņas, kas nerada būtisku ietekmi uz izvirzītajiem vides aspektiem, SIVN 

netiek apskatītas. 

SIVN ir veidots kā stratēģisks instruments, tāpēc kopējā novērtējumā nav iekļauta pārlieku detalizēta un 

specifiska informācija, kas neattiecas uz izvirzītajiem būtiskajiem vides aspektiem un galvenajiem 

ietekmējošajiem procesiem. 

3.4. Sabiedrības līdzdalība 

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādē sabiedrības, sabiedrisko organizāciju un institūciju 

līdzdalība tiek nodrošināta vairākos SIVN posmos: 

• Organizējot teritorijas plānojuma 1.redakcijas Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 

procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par Vides pārskata projektu;   

• Iestrādājot sabiedrības pārstāvju, institūciju un pašvaldības struktūrvienību speciālistu komentārus 

Vides pārskata projektā – ņemot vērā teritorijas plānojuma un SIVN Vides pārskata sabiedriskās 

apspriešanas laikā saņemtos komentārus un priekšlikumus par vides pārskata projektu un teritorijas 

plānojuma 1. redakciju; 

• Iestrādājot Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumus Vides pārskata galīgajā redakcijā – ņemot 

vērā VPVB izsniegtajā atzinumā par Vides pārskata projektu iekļautās rekomendācijas. 
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4. Esošā vides stāvokļa apraksts 

Ņemot vērā Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētos mērķus un uzdevumus un  

balstoties uz Dundagas novada Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam sniegto informāciju un līdz šim 

sagatavotajiem monitoringa ziņojumiem [5] [6], tika vērsta uzmanība uz problemātiskajiem vides 

aspektiem un novērtēta esošā situācija. Īpaši tika pievērsta uzmanība šajā SIVN izvirzītajiem vērtēšanas 

aspektiem (skat. 3.3. nodaļu) un noteicošajām saimnieciskajām darbībām, kas tos ietekmē. 

Kā galvenie vides aspekti, kas tiek vērtēti, ir gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis, ūdens kvalitāte, augsnes 

kvalitāte, dabas aizsardzība. 

4.1. Gaisa kvalitāte 

Lai raksturotu gaisa kvalitāti, normatīvajos aktos noteiktas robežvērtības vairākām vielām vai parametriem: 

SO2, NO2 (NOx), PM10, PM2,5, Pb, O3, benzols, CO, As, Cd, Ni,  benz(a)pirēns [7]. Kā vēl viens būtisks gaisa 

kvalitāti raksturojošs parametrs ir smakas, ko regulē normatīvie akti [8]. Taču smakas var veidoties no 

daudz dažādām vielām, kuras individuāli bieži vien ir grūti identificēt un kuras katru atsevišķi normatīvie akti 

var arī nereglamentēt. 

 Vēl iespējami citi gaisa kvalitātes traucējumi, kurus normatīvie akti nereglamentē (vizuāli redzami putekļi, 

kuru daļiņas lielākas par 10 μm, ziedputekšņi, citas vielas). 

Savukārt gaisa kvalitāti ietekmējošos avotus parasti klasificē kā mobilus (autotransports, dzelzceļa 

transports, aviācijas transports) vai stacionārus (siltuma ražošanas avoti, rūpnieciskie emisiju avoti, u.c.). 

Stacionārie piesārņojuma avoti 

Pēc LVĢMC Valsts statistikas pārskata datubāzes “2-Gaiss” datiem Dundagas novadā ir 12 stacionāri 

piesārņojuma avoti - DUS Dundagā SIA "ICO", Kolkas ražotne SIA “LICIS-93”, Mazirbes internātpamatskolas 

katlumāja, DUS Dundagā SIA “MC”, DUS Lapmežciemā SIA “MC”, SIA “LATEVA”, DUS “Kolka”, 

piensaimnieku koop. sabiedrība “DUNDAGA”, Pirmskolas izglītības iestāde „Kurzemīte”, Dundagas 

vidusskolas katlumāja, Dundagas vidusskolas Mazās skolas katlumāja, Dundagas pils katlumāja, VSAC 

"Kurzeme", filiāle "Dundaga". [9] 

1. tabula 

Izmešu daudzums (tonnas/gadā) Dundagas novadā 2013. – 2015. gadā [10] 

Dundagas 
novads 

Cietās 
izkliedētās 

daļiņas 

Gaistošie 
organiskie 

savienojumi  

Oglekļa 
dioksīds 

Oglekļ
a 

oksīds 
PM10 

Slāpekļ
a 

dioksīds 

Slāpekļa 
oksīdi (NOx) 

Sēra 
dioksīds 

2013 3.03 6.31 - 15.60 3.72 9.90 4.89 22.83 

2014 2.90 6.08 - 16.67 2.86 5.95 5.93 19.57 

2015 2.35 2.38 2268.30 14.07 1.69 4.07 4.50 13.16 

 

Ņemot vērā 1. tabulas datus, attiecīgie izmeši (cietās izkliedētās daļiņas, gaistošie organiskie savienojumi, 
oglekļa dioksīds,  oglekļa oksīds, PM10, slāpekļa dioksīds, slāpekļa oksīdi (NOx), sēra dioksīds) laika periodā 
no 2013. līdz 2015. gadam ir samazinājušies. Gaistošie organiskie savienojumi, PM10, slāpekļa dioksīds un 
sēra dioksīds pat vairākas reizes. Piesārņojuma avoti šo gadu laikā nav mainījušies, tādēļ emisiju dati var 
norādīt, ka ir samazinājušās uzņēmumu ražošanas jaudas.  

Mobilie piesārņojuma avoti 

Satiksmes intensitātes ziņā nozīmīgākais no valsts reģionālajiem autoceļiem Dundagas novadā ir autoceļš 
P125 (Talsi – Dundaga – Mazirbe), nozīmīgs ir arī autoceļš P131 (Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka). 
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Intensitātes ziņā noslogotākie no valsts vietējiem autoceļiem ir V1371 (Dundaga – Ģibzde), V1368 (Dundaga 
– Tiņģere – Titiņi) un V1307 (Dundaga – Melnsils). [1] 

2. tabulā ir apkopoti 2014., 2015. un 2016. gada satiksmes intensitātes dati uz ceļiem P77, P124, P125 un 

P131 ceļa posmos, kas šķērso Dundagas novada teritoriju. 

2. tabula 

Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2014. – 2016.gadā [10] 

P77 ceļa posmi 

 2014 2015 2016 

V1311 - Dundaga 217 * * 

P124 ceļa posms 

 2014 2015 2016 

V1307 - V1333 694 * * 

V1333 - P131 168 * * 

P125 ceļa posms 

 2014 2015 2016 

P126 - Dundaga  * 1521 *  

Dundaga - Mazirbe  * *  441 

P131 ceļa posms 

 2014 2015 2016 

P126 - P124 * * 529 

*dati nav pieejami 

Līdz šim gaisa piesārņojuma monitorings un gaisa kvalitātes novērtējums saistībā ar autotransporta radīto 

piesārņojumu Dundagas novada teritorijā nav veikts [5] [6]. Autotransporta radītais piesārņojuma līmenis ir 

tieši proporcionāls satiksmes intensitātei. Galvenās autotransporta radītās emisijas ir NOx, PM10, PM2,5, CO, 

ogļūdeņraži. Balstoties uz satiksmes intensitātes izmaiņām, var veikt secinājumus par gaisa kvalitātes 

izmaiņām Dundagas novadā. Satiksmes intensitātes dati nav gadskārtēji, tāpēc nevar spriest par 

pieaugumu vai samazinājumu. Lai arī tie ir relatīvi mazi, tas tomēr ir vērtējams kā negatīvs faktors gaisa 

kvalitātes izmaiņām apdzīvotu vietu tuvumā.  

Secinājumi: 

Piesārņojošās vielas atmosfērā nonāk no divu veidu emisiju avotiem – stacionārajiem (siltuma ražošanas 

avoti, rūpnieciskie emisiju avoti, u.c.) un mobiliem (autotransports). 

Izvērtējot autotransporta intensitāti un stacionāro objektu radīto izmešu apjomus salīdzinājumā ar Latvijas 

novadiem, var secināt, ka gaisa piesārņojuma avotu ietekme uz gaisa kvalitāti kopumā ir neliela. 

4.2. Trokšņa līmenis 

Kā nozīmīgākie trokšņa avoti Dundagas novada teritorijā ir autoceļi P77, P124, P125 un P131. Līdz šim nav 

publiski pieejama informācija par iespējamo trokšņa līmeni Dundagas novada autoceļu tuvumā. 

Lai novērtētu trokšņa līmeni, sagatavots trokšņa aprēķinu modelis, izmantojot Braunstein + Berndt GmbH 

izstrādāto trokšņa prognozēšanas un kartēšanas programmatūru SoundPLAN Essential (licences numurs 

7073). Ar šo programmu iespējams aprēķināt trokšņa rādītājus atbilstoši vides trokšņa novērtēšanas 

metodēm, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība”. 

Transporta radītā trokšņa novērtēšanai tika izmantota Francijā izstrādāta aprēķina metode "NMPB–

Routes–96 (SETRA–CERTU–LCPC–CSTB)", kas minēta "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
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infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" un Francijas standartā XPS 31–133, , kā 

to nosaka Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16. 

Tika veikta trokšņa modelēšana valsts nozīmes autoceļam P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe posmam P126 – 

Dundaga. Šis posms tika izvēlēts, jo tam ir relatīvi lielākā noslodze no visiem Dundagas novadā esošajiem 

ceļu posmiem, kam ir pieejami dati par satiksmes intensitāti. Izstrādājot modeli, tika izmantota 2015. gada 

satiksmes intensitāte. [10] 

Novērtējot un modelējot trokšņa rādītājus ņemts vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara – četras 

stundas, nakts – astoņas stundas. Diena ir no plkst. 7.00 līdz 19.00, vakars – no plkst. 19.00 līdz 23.00, nakts 

– no plkst. 23.00 līdz 7.00, bet gads ir uz trokšņa emisiju attiecināms meteoroloģisko apstākļu ziņā. 

Ilgtermiņa trokšņa rādītāji noteikti pie meteoroloģiskiem datiem, kas noteikti izmantojot MK 30.06.2015. 

noteikumos Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" sniegto 

informāciju par klimatoloģiskajiem rādītājiem. Ar trokšņa prognozēšanas un kartēšanas programmatūru 

SoundPLAN Essential tiek prognozēts ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis 

tādos meteoroloģiskos apstākļos, kuri labvēlīgi ietekmē skaņas izplatīšanos no emisijas avotiem. 

Trokšņa rādītāju novērtēšana veikta 1,5 m augstumā virs zemes. Trokšņa rādītāju vērtības attēlotas ar 

5dB(A) soli.  

MK noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (2014.gada 7.janvāris) ir definēti vides 

trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās pēc to  izmantošanas funkcijas (skat. 3.tabulu) Balstoties uz 

noteiktajiem robežlielumiem, šajā nodaļā tiek izvērtēts trokšņa līmenis Dundagas novada teritorijā. 

3. tabula 

Vides trokšņa robežlielumi [11] 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 

Trokšņa robežlielumi 

L diena 

( dB(A)) 

L vakars 

( dB(A)) 

L nakts 

( dB(A)) 

Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo 

māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 

iestāžu apbūves teritorija 

55 50 45 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 60 55 50 

Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu 

teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes 

iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu 

teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) 

60 55 55 

Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un 

pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi) 
65 60 55 

Klusie rajoni apdzīvotās vietās 50 45 40 

 
Novērtējums un aprēķini veikti pie sekojošiem nosacījumiem: vieglais autotransports pa autoceļu P125 
pārvietojas ar vidējo ātrumu 90 km/h ārpus apdzīvotām vietām un 50 km/h apdzīvotās vietās, smagais 
autotransports ar vidējo ātrumu 90 km/h ārpus apdzīvotām vietām un 50 km/h apdzīvotās vietās. 

Pamatojoties uz datu analīzi noteikts transportlīdzekļu skaita procentuālais sadalījums dienas (no plkst. 7.00 
līdz 19.00), vakara (no plkst. 19.00 līdz 23.00) un nakts (no plkst. 23.00 līdz 7.00) periodiem. Procentuālais 
sadalījums noteikts gan vieglajām, gan kravas automašīnām. Izmantojot iegūto procentuālo sadalījumu un 
informāciju par autoceļu posmos prognozēto gada vidējo diennakts intensitāti (GVDI), tika noteikts vidējais 
vieglo un kravas automašīnu skaits diennakts periodos katram autoceļu posmam. Transporta radītā trokšņa 
novērtēšanā izmantotie transporta intensitātes dati attēloti 4. tabulā. 
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4. tabula 

Gada vidējā diennakts intensitāte posmā P126 - Dundaga 

Autoceļa  
P125 

posms 
GVDI* 

Vieglais transports Kravas transports 

Diena Vakars Nakts Diena Vakars Nakts 

P126 – 
Dundaga 

1521 1059 185 79 158 28 12 

*Gada vidējā diennakts intensitāte 

Trokšņa novērtējuma ietvaros sagatavotas kartes, kurās attēlotas trīs trokšņu rādītāju vērtības – Ldiena, Lvakars 
un Lnakts (skat. Pielikumu Nr. 1). 

Nav saņemtas sūdzības par uzņēmumu radītā trokšņa traucējumiem Dundagas novadā. 

Secinājumi 

Trokšņa līmenis galveno trokšņa avotu tuvumā ir būtisks faktors, kas ir jāņem vērā teritorijas plānojuma 
izstrādē, kā to nosaka 2013. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 147. punkts. 

Salīdzinot transporta intensitātes, transporta infrastruktūras izvietojumu novadā un trokšņa novērtējuma 

ietvaros sagatavotās kartes, var uzskatīt, ka trokšņa līmenis nepārsniedz Ministru kabineta 13.07.2004. 

noteikumos Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos robežlielumus. 

4.3. Ūdens kvalitāte 

Virszemes ūdens 

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam upju baseinu apgabalos novada teritorija ietilpst Ventas upju 

baseinu apgabalā. Dundagas novada virszemes ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes aktuālais vērtējums ir 

veikts Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016. – 2021. gadam. Novada teritorijā esošie 

ūdensobjekti ir attēloti 5. tabulā. [12] 

5. tabula 

Ūdensobjekti Dundagas novadā [12] 

 

Kods 
Ūdensobjek

ta 
nosaukums 

Ekoloģiskā 
kvalitāte 
2008.g. 

Ekoloģiskā 
kvalitāte 
2014.g.

 

Kvalitātes 
mērķis

 

Riska 
ūdensobjekts

* 

V069 Stende 2 Ļoti slikta -
1 

Nav 

V070 Lonaste Laba  Laba  Laba Nav 

V071 Pāce Vidēja Vidēja Laba Nav 

V072 Raķupe Vidēja Vidēja Laba Nav 

V079 Pilsupe Augsta Vidēja Laba Nav 

V082 Roja - Slikta Laba Ir 

V083 Roja Laba Vidēja Laba Nav 
*
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.418“Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, 31.05.2011. 

1
Ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitātes ticamība vērtēta kā zema. Nenoteiktība problēmas cēlonī. Risks piemērot nekorektu pasākumu 

programmu. Jāīsteno visi pasākumu programmā paredzētie pasākumi, tāpēc šobrīd tas ir iekļauts kā izņēmums līdz 2027. gadam. 
 

Novada teritorijā ietilpst seši Ventas upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjekti, no kuriem lielākās 

platības aizņem Pilsupes un Pāces ūdensobjekti, bet mazākas teritorijas Lonastes, Raķupes, Rojas un 
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Stendes ūdensobjekti. Pārsvarā šajos ūdensobjektos ietilpstošās upes ir tipiskas līdzenuma upes ar vāji 

izveidotām ielejām, kuru augšteces, galvenokārt, atrodas Dundagas pacēluma centrālajā daļā. [13] 

Dundagas novadam ir 36 km gara piekrastes un pludmales teritorija, un tas robežojas gan ar Rīgas jūras līci 

(Rīgas jūras līča mēreni atklāto smilšaino krastu), gan atklāto Baltijas jūru (dienvidaustrumu atklāto 

smilšaino krastu) (skat. 1. attēlu). Kolkas pagasts robežojas arī ar diviem piekrastes - riska ūdensobjektiem, 

kas ir attēloti 6. tabulā. 

     

1. attēls Rīgas jūras līcis pie Kolkas raga (pa kreisi) un pie Ēvažu stāvkrasta (pa labi). 

6. tabula 

Piekrastes ūdensobjekti – riska objekti [14] 

Nosaukums 

Ūdensobjekta robežas 
Republikas pilsētas un 

novadi (šo novadu 
pagasti un novadu 

pilsētas)
3
, kuru 

teritorija robežojas ar 
šiem ūdensobjektiem 

Būtiskākie 
riska cēloņi 

apraksts 
ģeogrāfiskais 

garums
1
 

ģeogrāfiskais 
platums

2
 

Piekrastes 
ūdensobjekts B 

Krasta līnijas garums – 156,76 km. Robežojas ar 
krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām 
ģeogrāfiskajām koordinātām: 

Dundagas novads 
(Kolkas pagasts) 

Plūdu risks, 
iekšzemes 
ūdeņu 
stāvoklis 

2.8. krasts pie 
Kolkasraga 

22°36.20’ 57°45.50’ 

Piekrastes 
ūdensobjekts C 

Krasta līnijas garums – 40,91 km. Robežojas ar 
krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām 
ģeogrāfiskajām koordinātām: 

Dundagas novads 
(Kolkas pagasts) 

Plūdu risks, 
iekšzemes 
ūdeņu 
stāvoklis 

3.1. krasts pie 
Kolkasraga 

22°36.20’ 57°45.50’ 

3.2. krasts pie 
Kolkasraga 

22°37.10’ 57°46.90’ 

3.3. krasts pie 
Kolkasraga  

22°52.00’ 57°30.20’ 

3.4. krasts pie 
Kolkasraga 

22°55.30’ 57°28.90’ 

1
Piekrastes ūdensobjektu jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: austrumu garums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes 

(S)). 
2
Piekrastes ūdensobjektu jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: ziemeļu platums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes 

(S)). 
3
Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ar ūdensobjektu nerobežojas visas novada teritoriālās vienības. 

 

Pazemes ūdens 

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos, Dundagas novads skar pazemes 
ūdensobjektu D2 un D3 teritorijas. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā (2015.gads) ir 
novērtēts, ka pazemes ūdensobjektu D2 un D3 ķīmiskā kvalitāte ir laba. [12] 
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Dundagas pagastā ūdeni iegūst no diviem dažāda dziļuma pazemes ūdens slāņiem: 
− no gruntsūdeņiem (tos izmanto atsevišķu māju un to saimniecību ūdensapgādei); 
− no Devona iežu pazemes ūdeņiem (novadā izmanto vidusdevona Arukilas un Burtnieku svītas iežu 
kompleksa pazemes ūdeņus). Šajā pazemes ūdeņus nesošajā horizontā plūsma notiek, galvenokārt, pa 
smilšakmeņu slāņiem. Filtrācijas koeficients ir 1 – 8 m diennaktī, retāk 10 – 15 m diennaktī. [15] 

Galvenie pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti novadā: 

 lauksaimnieciskā darbība (fermas, bijušās minerālmēslu noliktavas), 

 sadzīves atkritumi un notekūdeņi (dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgtas kanalizācijai, nelegālās 
atkritumu izgāztuves). 

 
Ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā nodrošina divi pašvaldības uzņēmumi: Dundagā – SIA 

„Ziemeļkurzeme”, Kolkā – SIA „Kolkas ūdens”. Dundagas novada teritorijā ir realizēti divi 

ūdenssaimniecības projekti, kas uzlabo ūdenssaimniecības stāvokli Dundagā un Kolkā: 

 Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā (2013. – 2014.g); 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā (2008. – 2012.g). 

Kohēzijas fonda projektā no jauna ir uzbūvēti un rekonstruēti ūdens un kanalizācijas tīkli, kanalizācijas 

sūkņu stacijas un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, kā arī izveidoti divi jauni artēziskie urbumi ūdens 

ņemšanai. Jaundundagā ir uzbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas stacija, savukārt Dundagas notekūdeņu 

attīrīšanas stacijā ir uzbūvēti trīs jaunu dūņu uzglabāšanas baseini. [16] 

Dundagas novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtām piesaistīto iedzīvotāju skaits ir norādīts 7. tabulā. 

7. tabula 

Attīrīšanas iekārtai piesaistīto iedzīvotāju skaits Dundagas novadā [17] 

 2013 2014 2015 

SIA „Ziemeļkurzeme” 1320 1320 2167 

SIA „Ziemeļkurzeme” 
Jaundundagas NAI 

100 100 96 

SIA „Kolkas ūdens” 700 700 450 

2015.gadā Veselības inspekcijas auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti divi Dundagas 
novada dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (skat. 8. tabulu). Vienā 
no divām paraugu ņemšanas vietām ir konstatēti dzelzs un duļķainības pieļaujamās normas pārsniegumi. 
[17]. 
 

 8. tabula 

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība Dundagas novadā [17] 
 

Ūdensapgādes uzņēmums (Gada 
vid. dienn. piegād. ūdens daudz., 

m
3
 Gada vid. dienn. piegād. 

ūdens daudz., m
3
 

Ūdens 
lietotāju 

skaits 

Parauga ņemšanas vieta 
(adrese) 

Paraugu 
skaits 

Konstatētā 
neatbilstība 

SIA “Ziemeļkurzeme”,  
Dundaga, Pils ielā 5-3, Dundagas 
novads (160 m

3
 ) 

1360 
SIA Dundagas veselības centrs, 
Pils ielā 6, Dundagā, Dundagas 
novads krāns virtuvē 

1 - 

SIA “Kolkas ūdens”,  
”Brigas”,  Kolkas  pagasts, 
Dundagas novads (300 m³ ) 

356 

Kolkas PII “Rūķītis”, Kolkas 
pag., 
Dundagas novads., krāns 
virtuvē 

1 
Dzelzs 4,33 mg/l 

Duļķainība 4,85 NTU 
Krāsainība 153mg/Pt/l 
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Kolkas dzeramā ūdens kvalitāte tiek vērtēta kā slikta. Dzeramajā ūdenī ir pārāk liela dzelzs un mangāna 

koncentrācija. Salīdzinot 2012. un 2015.gada Veselības inspekcijas auditmonitoringa datus par dzeramā 

ūdens kvalitātes neatbilstību Dundagas novadā, ir novērojams, ka Kolkas pagastā dzelzs un duļķainības 

neatbilstība ir pieaugusi. Savukārt Dundagā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst visiem standartiem – 

palielinātais dzelzs saturs no dziļurbuma iegūtajā dzeramajā ūdenī tiek samazināts atdzelžojot. Dzeramā 

ūdens kvalitāte pēc ūdens ķīmiskajām, bakterioloģiskajām un fizikālajām prasībām atbilst MK noteikumu 

prasībām.  

Saskaņā ar Valsts statistikas pārskatu "2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" Dundagas novadā ir 

septiņas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. [18] 

Secinājumi: 

Dundagas pagastā ūdenssaimniecības projekta atjauninājumi tiek veikti un ir pieaudzis iedzīvotāju skaits, 
kuri izmanto šos pakalpojumus, tomēr Kolkas ciemā – samazinājies. Kolkā dzeramā ūdens paraugu 
ņemšanas vietā ir konstatēti dzelzs un duļķainības pieļaujamās normas pārsniegumi, tāpēc atbilstoši SIA 
„Kolkas ūdens” galvenais mērķis nākamajiem gadiem ir uzlabot un nodrošināt Kolkas ciema iedzīvotājiem 
dzeramā ūdens kvalitāti, turpināt sakārtot kanalizācijas trases, veikt izpēti jaunu ūdensapgādes urbumu 
ierīkošanai, kā arī rekonstruēt esošās ūdensapgādes trases un izbūvēt jaunas. 

4.4. Augsnes kvalitāte 

Dundagas novada teritorijā tikai 14,6 % no visas teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Kopumā 

lauksaimniecības zemju kvalitāte novadā ir zema un nav piemērota intensīvai un efektīvai lauksaimniecībai. 

Liela daļa no meliorētajām zemēm ir sliktā stāvoklī, ja novadgrāvji netiek uzturēti kārtībā. Daudzas no 

zemēm pamazām sāk aizaugt ar krūmiem un kokiem. [19] [20] 

Atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu izgāztuves “Kolka” Kolkas pagastā un “Mačas” Dundagas pagastā tika slēgtas 2001. gadā. Abas 
atkritumu izgāztuves ir rekultivētas 2009. gadā un tām tiek veikts ikgadējs gruntsūdens monitorings. Šobrīd 
par bijušo atkritumu izgāztuvi “Mačas” brīdina zīme “Izgāztuve slēgta” (skat. 2. attēlu).  

 

2. attēls. Rekultivēta izgāztuve “Mačas” 

Dundagas novada pašvaldība ir SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra”” dalībniece un tās 
rīcībā ir Talsu novada Laidzes pagastā esošais atkritumu šķirošanas un apglabāšanas poligons „Janvāri”. 
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Poligonā „Janvāri” tiek nogādāti visi Dundagas novadā saražotie cietie sadzīves atkritumi. SIA „ECO Baltia 
Vide” veic Dundagas novada teritorijas atkritumu savākšanu un transportēšanu. 

Dalītā atkritumu vākšana tiek organizēta Dundagas ciemā 2 vietās, Kolkā – 3 vietās, Mazirbē, Kaļķos, Vīdalē 
un Pācē – katrā pa vienai vietai. Mazirbē atrodas atkritumu pārkraušanas punkts, kur tiek koncentrēti arī 
mazo piekrastes ciemu atkritumi.  

Pašvaldība ir konstatējusi atkritumu apsaimniekošanas problēmas piekrastes ciemos, kas saistītas ar 
nepilnīgiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošajiem noteikumiem un vasaras sezonas tūristu 
pieplūdumu piekrastes ciemos, kas rezultējas ar 4-5 reizes lielākiem atkritumu apjomiem. [21] 

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sagatavotajos valsts statistikas pārskatos "Nr.3 – 
Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par 2014. un 2015.gadu ir noradīts sadzīves atkritumu daudzums no 
organizācijām Dundagas novadā (skat. 9. tabulu). [22] 

9. tabula 

Sadzīves atkritumu daudzums no organizācijām Dundagas novadā [22] 

Gads Sadzīves atkritumi, t 

2014 426.65 

2015 870.534 

 
Salīdzinot 2014. un 2015.gadu, sadzīves atkritumu daudzums ir palielinājies.  Pārskatos nav iekļauts 
organizāciju skaits, kas ir iesniegušas ikgadējos atkritumu pārskatus. Līdz ar to var secināt, ka atkritumu 
pieaugums ir jau no esošām organizācijām, vai arī Dundagas novadā vairāk organizācijas ir iesniegušas 
pārskatus, salīdzinot 2015. ar 2014. gadu. 

Trūkst informācijas par Dundagas novadā radīto un izvesto bīstamo atkritumu daudzumu, kā arī atkritumu 
daudzuma izmaiņu tendencēm. Izveidotie atkritumu šķirošanas punkti un pieņemšanas vietas rosina 
Dundagas novada iedzīvotājus atkritumus apsaimniekot ilgtspējīgāk, kas nodrošina resursu otrreizēju 
izmantošanu. 

Secinājumi: 

Dundagas novada ciemos izveidotie dalīto atkritumu vākšanas punkti dod iespēju iedzīvotājiem sniegt savu 
ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā. Motivējot iedzīvotājus izmantot atkritumu šķirošanas laukuma 
pakalpojumus, tiks samazināts gan nelietderīgs resursu patēriņš, gan sadzīves atkritumu un bīstamo 
atkritumu nelikumīga izvešana, kā piemēram, apkārtnes mežos. 
Lai mazinātu antropogēno slodzi piekrastes ciemos, ieteicams pievērts uzmanību atkritumu atbilstošai 
apsaimniekošanai. 

4.5. Klimata pārmaiņas 

Šlīteres Zilie kalni nosacīti ir klimata robeža Dundagas novadā. No Šlīteres Zilo kalnu kraujas uz dienvidiem 
Ziemeļkursas augstienes Dundagas pacēlumā gada vidējā gaisa temperatūra ir par aptuveni 0,6°C zemāka 
nekā piegulošajās teritorijās. Bezsala periods ilgst aptuveni 140 dienas. 

Piejūras zemienē ir mitrs un mēreni silts klimats ar izteiktu jūras ietekmi. Vasaras ir relatīvi vēsas, savukārt 
ziemas mākoņainas, ar nepastāvīgu sniega segu, biežiem atkušņiem un piekrastē arī ar biežu miglu. 
Valdošie ir rietumu un dienvidrietumu vēji. Tiešā jūras robežas tuvumā vēja ātrums ir vidēji par 5,5 m/s 
lielāks nekā iekšzemē. Dundagas novads ir viens no sausākajiem apgabaliem Latvijā, vidējais nokrišņu 
daudzums ir 568 mm gadā. Augsnes vidējais sasaluma dziļums ir ap 18 cm un sniega sega ir nepatstāvīga. 
Piekrastē jūras ūdens vidējā gada temperatūra ir 7,3°C, tomēr ir reģistrēts arī - 25,6°C. Jūras līmeņa 
svārstības nepārsniedz aptuveni 1 metru. [1] 
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Kopējās iezīmes Latvijas klimatam nosaka Saules starojuma pieplūdes daudzums, gaisa masu pārnese ar 
atmosfēras cirkulāciju no Atlantijas okeāna ziemeļu daļas, Baltijas jūras un Rīgas līča tuvums, kā arī reljefs. 
Dundagas novada klimata raksturojošie lielumi būtiski neatšķirsies no citiem Latvijas novadiem [23]. Līdz ar 
to Latvijas kopējo klimata iezīmes var attiecināt arī uz Dundagas novadu. Būtiskas klimata izmaiņas veicina 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju palielināšanās atmosfērā. Lai mazinātu SEG emisiju 
koncentrācijas pieaugumu, ir jāizvēlas alternatīvie energoresursi, lai nodrošinātu patērētājus ar 
nepieciešamo enerģijas daudzumu. Atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana primārās enerģijas 
patēriņā samazina ietekmi uz klimata pārmaiņām un apkārtējo vidi. Dundagas novadā ir jau apstiprināti 
detālplānojumi, kā arī uzsākti lokālplānojumi vēja parku izveidēm, tādējādi palielinot atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru. 

4.6. Vides piesārņojums 
10.tabulā apkopotas potenciāli piesārņotās vietas gan Dundagas pagastā, gan Kolkas pagastā. [21] 

10. tabula 

Potenciāli piesārņotās vietas Dundagas novadā 

Nr.p.k. 
Reģistrācijas 
Nr. 

Vietas nosaukums Apraksts 
Kopējais aktīvā 
laika periods 
(gadi) 

Zemes 
vienības 
Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(m²) 

Dundagas pagasts 

1. 88508/3088 
SIA „Dundaga” 
degvielas bāze 

Degvielas bāze, 
nedarbojas 

4 gadi 
(1990‐1994) 

88500210108 1000 

2. 88508/3086 
Degvielas 
noliktava Vīdalē 

Degvielas noliktava, 
nedarbojas 

4 gadi 
(1990‐1994) 

88500050069 
1000 

3. 88508/3085 
DUS Nevejas 
darbnīcās 

DUS un mehāniskās  
darbnīcas līdz 1994.g. 

9 gadi 
(1985‐1994) 

88500080081 
1000 

4. 88508/3081 
Minerālmēslu 
noliktava 
„Jaunsniķeri” 

Pesticīdu noliktavu 
šobrīd neizmanto 

4 gadi 
(1990‐1994) 

88500210023 
1000 

5. 88508/3075 
Sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve Mačas 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve slēgta 2001. g. 

36 gadi 
(1965‐2001) 

88500200450 30000 

Kolkas pagasts 

6. 88628/3109 
Sadzīves 
atkritumu 
Izgāztuve „Kolka” 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve slēgta, 
rekultivēta 

Sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve slēgta, 
rekultivēta 

88620070262 15000 

7. 88628/1707 

JS Radiotehniskais 
bataljons,  
aizsardzības 
ministrijas 
valdījuma 
objekts 

Kolkas teritorijā, bijusī 
Krievijas 
armijas daļa 

AM lietošanā 
kopš 1992.gada 

88620070187 15534 

Potenciāli bīstamās piesārņojuma vietas Dundagas novadā saistītas ar kādreizējām degvielas glabātuvēm, 
minerālmēslu noliktavām, sadzīves atkritumu izgāztuvēm un bijušās Padomju armijas būvēm. [21] 
Dundagas novada pašvaldība konstatēja, ka datu bāzē par daudzām vietām ir dota nepilnīga un neprecīza 
informācija, tai skaitā dotas neprecīzas to koordinātas. Tāpēc pašvaldības speciālisti kopā ar Reģionālās 
vides pārvaldes speciālistiem apsekoja 14 Dundagas pagastā esošās potenciāli piesārņotās vietas, kuru 
statuss un atrašanās vietas tika saskaņotas ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. 
Apsekojuma rezultātā Dundagas pagastā atrodas vairs tikai piecas potenciāli piesārņotas vietas no kurām 
četrām tika precizēta atrašanās vieta un atlikušajām deviņām vietām tika nomainīta kategorija – “Vieta nav 
potenciāli piesārņota”. [15] Savukārt Kolkas pagastā ir tikai divas potenciāli piesārņotas vietas.  

Līdz ar to saskaņā ar Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datiem Dundagas 
novadā neatrodas piesārņotas vietas, bet atrodas 7 potenciāli piesārņotas vietas.  
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Savukārt abām bijušajām un rekultivētajām sadzīves atkritumu izgāztuvēm Mačas” un “Kolka” tiek veikts 
ikgadējs monitorings. 2016. gadā veiktajā gruntsūdens monitoringā gruntsūdeņu stāvoklis novērtēts kā vāji 
piesārņots un ar zemu dabisko kvalitāti. [24] [25] 

 

Secinājumi: 

Dundagas novada teritorijā atrodas tikai potenciāli piesārņotas vietas, kuru piesārņojuma koncentrācija 
laika gaitā varētu būt mainījusies. Veidojot jaunu apbūvi, jāpievērš uzmanība, vai plānotā darbība neatrodas 
potenciāli piesārņotā vietā. Ieteicams veikt pētījumu un izvērtēt iespējamo negatīvo ietekmi potenciāli 
piesārņotajās vietās, kas vecākas par 20 gadiem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt rekultivācijas un/vai 
sanācijas darbus. 

4.7. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski 
ietekmēt  

4.7.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, mikroliegumi  

Dundagas novada teritorijā atrodas astoņas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas 
– Slīteres nacionālais parks, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē Slīteres nacionālā parka 
likums un Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi Nr.116 „Slīteres nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī dabas liegumi „Daiķu īvju audze”, „Ģipkas lankas”, „Kadiķu 
nora”, „Kaļķupes ieleja”, „Pāces pļavas”, „Raķupes ieleja” un „Rukšu purvs”, kuru aizsardzības un 
izmantošanas kārtību reglamentē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts Slīteres nacionālajam parkam un dabas 
liegumiem „Kadiķu nora”, „Kaļķupes ieleja”, „Raķupes ieleja”; Dundagas novada teritorijā atrodas arī vairāki 
mikroliegumi, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un dižkoki. [4] 

Slīteres Nacionālais parks – dibināts 2000. gadā (no 1921. ‐ 2000. gadam Slīteres dabas rezervāts) un tā 
platība ir 26499 ha (ieskaitot 10130 ha jūras akvatoriju). Izcila teritorija bioloģiskās daudzveidības ziņā. 
Nacionālais parks ietver 30‐50 m augstu Baltijas ledus ezera senkrasta krauju, kas noaugusi ar sugām izcili 
bagātu dabisku platlapju mežu, kā arī kangaru un vigu kompleksu ‐ vairākus km garas kāpu grēdas (kangari), 
kas mijas ar šaurām, pārpurvotām ieplakām (vigām), galvenokārt zemajiem purviem. Zilo kalnu pakājē 
plešas abrāzijas līdzenums ar dabiskiem pārmitriem mežiem un Bažu purvs ‐ piejūras tipa augstais purvs, 
kas saplūst ar kangaru un vigu kompleksu. Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar 
smilšainu liedagu un kāpām, sausieņu pļavām, sausiem kāpu priežu mežiem, kā arī piekrastes akvatoriju. 
Nacionālais parks atrodas uz putnu migrācijas ceļa. Pavasarī te novērojama grandioza migrējošo putnu 
koncentrēšanās. Viena no ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopiem bagātākā teritorija Latvijā (26 
biotopi). [26] [27]Teritorijai izstrādāts Slīteres Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns laika posmsm no 
2010. līdz 2020. gadam.  

Daiķu īvju audze – dabas lieguma platība ir 15 ha un tas ir dibināts 1999.gadā. Teritorija izveidota parastās 
īves aizsardzībai. Īpaša nozīme ir arī citām augu sugām, kaļķainiem zāļu purviem, veciem egļu mežiem un 
pārmitriem platlapju mežiem ar osi. [28] 

Ģipkas lankas – dabas liegums dibināts 2004.gadā un tā platība ir 111 ha. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. 
Teritorijā konstatētas 10 Putnu Direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir mazais ormanītis 
‐ šajā teritorijā ligzdo vismaz 2 pāri. Ligzdo arī baltmugurdzeņi, trīspirkstu dzeņi un citi putni. [29] 

Kadiķu nora – dabas lieguma platība ir 4 ha un tas dibināts 1987.gadā. Viena no nedaudzajām vietām 
Latvijā, kur sastopams biotops ‐ kadiķu audzes kaļķainās pļavās, kas ir arī ES Biotopu direktīvas biotops. 
Teritorijā konstatēts arī aizsargājams biotops ‐ sugām bagātas atmatu pļavas. [30] 
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Kaļķupes ieleja – dabas liegums dibināts 1977.gadā un tā platība ir 740 ha. Teritorija veidota, lai aizsargātu 
Kaļķupes ieleju ar nogāžu un gravu mežiem krasta nogāzēs un smilšakmens atsegumiem. Nozīmīga nogāžu 
un gravu mežu aizsardzības teritorija, kurā bez īves sastopamas daudzas aizsargājamas augu un dzīvnieku 
(īpaši bezmugurkaulnieku) sugas. Dižkalnos sastopamas 330 vaskulāro augu sugas. Konstatētas 2 ES 
Biotopu direktīvas bezmugurkaulnieku sugas. Teritorijā sastopamas arī mēreni mitras pļavas un molīniju 
pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm, kas tāpat kā nogāžu un gravu meži ir ES Biotopu 
direktīvas aizsargājami biotopi. [31] 

Pāces pļavas – dabas liegums dibināts 2004.gadā un tā platība ir 83 ha. Teritorija veidota dabisku, sugām 
bagātu pļavu aizsardzībai, kas atbilst ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma pļavu biotopiem – sugām bagātas 
atmatu pļavas, sausas pļavas kaļķainās augsnēs. Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas un 1 
bezmugurkaulnieku suga. [32] 

Raķupes ieleja – dabas liegums dibināts 1987.gadā un tā platība ir 2204 ha. Nozīmīga boreālo mežu, avotu 
un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu 
purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto 
lakstaugu audzes, palieņu pļavas). [33] 

Rukšu purvs – dabas liegums dibināts 2004.gadā un tā platība ir 216 ha. Teritorija izveidota neskarta augstā 
purva aizsardzībai. Nozīmīga purvos ligzdojošo putnu vieta. Vienīgais koncentriskais purvs Latvijā ‐ purva 
ciņi, akači un lāmas izkārtoti apļa veidā no purva centra uz malām. [34] 

No dabas pieminekļiem Dundagas novadā atrodas 8 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: 
Akmeņkalnu Velnapēdas akmens, Jušulejas dižakmens, Kaļķupītes klints, Peldangas labirints, Pitragupes 
krasti, Zartapu grava, Zeltapses laukakmens, un Zilo kalnu Šlīteres krauja. Novadā atrodas 69 dižkoki, kā arī 
Dundagā atrodas Dundagas dižliepu aleja.  

Dundagas novada teritorijā izveidoti 25 mikroliegumi: kailajai apaļlapei, pleznveida grīslim, sīpoliņu 
zobainītei un jauktiem platlapju mežiem, sīpoliņu zobainītei un pārmitriem platlapju mežiem, vidējam 
cīrulītim un jauktiem platlapju mežiem, trīspirkstu dzenim, 9 mednim, 2 meža balodim, 2 mazajam ērglim, 
jūras ērglim un 3 melnajam stārķim. [32] 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pievienots pielikumā Nr. 2. 

Šobrīd spēkā esošajā Kolkas pagasta teritorijas plānojumā nav integrēti Slīteres nacionālā parka dabas 
aizsardzības plānā izvirzītā teritorijas izmantošanas un apsaimniekošanas rekomendācijas. 

Secinājumi: 
Īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves u.c. aktīvas 
saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas vērtību 
saglabāšanu. Dundagas pagastā tiek veidotas arī jaunas mikroliegumu teritorijas, tādejādi palielinot kopējo 
aizsargājamo teritoriju īpatsvaru pagastā.  Līdz šim teritorijas plānojumu atstātā ietekme uz Natura 2000 
teritorijām nav būtiska. Lai mazinātu ietekmi uz aizsargājamām teritorijām, būvniecībai ir piemērota 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.  [5] [6]. Dundagas novada teritorijas plānojums ir balstīts uz spēkā 
esošajiem plānojumiem, līdz ar to prognozējams, ka, ievērojot normatīvajos aktos norādīto, arī Dundagas 
novadateritorijas plānojums sekmēs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un neatstās būtisku negatīvu ietekmi. 

4.7.2. Derīgo izrakteņu ieguves un karjeru izstrādes teritorijas 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sagatavotajā derīgo izrakteņu krājumu bilancē par 
2015.gadu (aktualizēts 10.10.2016.) norādīts, ka Dundagas novadā ir trīs derīgo izrakteņu atradnes, no 
kurām viena ir izslēgta no krājumu bilances un divas joprojām darbojošās atrodas Dundagas pagastā (skat. 
11. tabulu). [35] 

11. tabula 
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Derīgie izrakteņi, atradnes, izmantošana un krājumi Dundagas novadā [35] [36] 
 

Derīgais 
izraktenis 

Atradnes 
nosaukums 

Izmantošana 
Krājumi 2016.g. 

1.janvārī,  
tūkst.m3  

Krājumi 2015.g. 
1.janvārī,  
tūkst.m3 

 

Krājumi 
2014.g. 

1.janvārī,  
tūkst.m3  

Smilts – 
grants un 
smilts un 
smilts 

Ūpis 
Būvniecībai, ceļu 
būvei 

Smilts-grants 
235.6 

Smilts 75.49 

Smilts-grants 
242.24 

Smilts 76.40 

Smilts-grants 
273.70 

Smilts 76.40 

Kūdra 
Piltenes 
purvs 

Lauksaimniecībā  1196.54 1223.79 1245.54 

Smilts – 
grants un 
smilts un 
smilts 

Jaunkalni 
Izslēgta no 

krājumu 
bilances 

Izslēgta no 
krājumu bilances 

Smilts-grants 
203.05 

Smilts 0.00 

Smilts-grants 
234.29 

Smilts 0.00 

Secinājumi: 
Teritorijas plānojumā ir ņemtas vērā esošās derīgo izrakteņu ieguves vietas un attiecīgi izstrādāti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas plānojumā kā „Rūpniecības apbūves teritorijas R” noteiktas 
jau darbojošos karjeru teritorijas. Derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī Lauksaimniecības, Mežu un Ūdeņu 
teritorijās. 

4.7.3. Meži un lauksaimniecības zemes 

Dundagas novada 73.2% no kopējās platības aizņem mežu zemes. Mežu aizņemto platību rādītājs 

Dundagas novadā ir lielākais starp kaimiņu pašvaldībām, kā arī lielāks par vidējo rādītāju valstī kopumā 

(34,5%). Novadā ir samērā maz lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tās kopumā aizņem tikai 14,6 % no 

visas teritorijas. [20] 

Daļa no lauksaimniecības zemēm netiek apstrādātas un pilnībā apsaimniekotas, tās aizaug ar krūmiem un 

kokiem. Teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka neizmantojamās lauksaimniecības zemes iespējams apmežot  
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5. Riska teritorijas un objekti 

Ar MK rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” 2011.gada 9.augustā tika apstiprināts „Valsts 
civilās aizsardzības plāns” (MK rīkojums Nr. 581 “Grozījumi “Valsts civilās aizsardzības plānā”, 2014.gada 
14.aktobrī), kurā paredzēti preventīvie, gatavības un seku likvidācijas pasākumi praktiski visiem Latvijas 
valstī iespējamiem apdraudējumu veidiem, ietverot kā dabas, tā tehnogēnās katastrofas. Saskaņā ar minēto 
plānu Dundagas novadā neatrodas neviens valsts vai reģionālas nozīmes risku radošs objekts. [37] 

2011. gadā ir izstrādāts Apvienotais Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības plāns, 

kas attiecas uz novadu kopējo teritoriju. [38] Teritorijā iespējamie apdraudējumi: 

 Meža un purvu ugunsgrēki – lielāko daļu teritorijas klāj meži 73,2 % un purvi 4,5 %. Meži (t.sk. 

privātie) aizņem 49454 ha lielu platību. Paaugstinātas ugunsbīstamības meži atrodas Dundagas 

apkārtnē, kāpu zonā no Mērsraga līdz Kolkai, Slīteres nacionālā parka teritorijā. Lielākie no teritorijā 

esošajiem purviem ir Rukšu purvs, Sausteres un Piltenes purvi. [20] 

 Vētras, lietusgāzes, stiprs sals, sniega sanesumi, apledojums – vētras gadījumā iespējami 

elektropadeves līniju, sakaru komunikāciju bojājumi, energopadeves un sakaru traucējumi, ūdens 

padeves traucējumi, koku nogāšanās uz ceļu braucamās daļas, transporta avārijas, mežu postījumi, 

būvju konstrukciju sagrūšana, jumta konstrukciju noraušana, ūdens līmeņa strauja paaugstināšanās. 

Ņemot vērā to, ka teritoriju ieskauj 36 km gara Rīgas jūras līča un Irbes jūras šauruma piekraste, 

viesuļvētras radītie viļņi var radīt krasta un krastam tuvu būvju noskalošanu.  

 Zemestrīces – zemestrīce ir zemes garozas satricināšana, kas ir dabiskas izcelsmes. Dundagas 

novada teritorija neatrodas seismiski aktīvajā zonā, bet esošie statistikas un vēstures dati liecina, ka 

Latvijas teritorijā un tās apkārtnē zemestrīces ar magnitūdu līdz 3,1, maksimāli līdz 5,0 ballēm pēc 

MSK-64 skalas. Teritorijai tuvākā seismiskā riska zona atrodas Baltijas jūras piekrastē no Kolkas līdz 

Sīkragam. 

Secinājumi: 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāpievērš uzmanība iespējamajiem apdraudējuma veidiem un teritorijām, 

kuras tās skar. 
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6. Nulles scenārijs – teritorijas plānojuma neīstenošanas scenārijs 

2009.gadā teritoriālās reformas rezultātā apvienojot Dundagas un Kolkas pagasta teritorijas izveidojās 

Dundagas novads. Dundagas novadam nav vienota teritorijas plānojuma, kurš atbilstu pašreizējai 

likumdošanai. Šobrīd spēkā ir divi atšķirīgi teritorijas plānojumi, kas katrs nosaka atšķirīgu plānoto (atļauto) 

teritorijas izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, kas veicina nepārdomātu teritorijas attīstību.  

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika izvērtēta esošā situācija Dundagas novadā un novērtētas attīstības 

tendences. Izstrādes laikā esošie teritorijas funkcionālie zonējumi tika izvērtēti un pielāgotie jauniem, 

vienotiem zonējumiem (skat. 12. tabulu). Zonējuma izstrādes procesā tika ievērots pēctecības princips, 

ņemot vērā esošo situāciju un teritorijas perspektīvo attīstības tendenci. Dundagas novada teritorijas 

plānojums veido strukturizētu un vienotu novada redzējumi. Detalizēts spēkā esošo teritorijas plānojumu 

apraksts ir iekļauts Dundagas teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā. 

Ja Dundagas novada teritorijas plānojums netiktu īstenots, novada teritorijas izmantošana un attīstība 

netiktu veikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības plānošanā, kā arī 

plānošanas dokuments netiktu iekļauts valsts informācijas sistēmā - teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēma (TAPIS). Esošais teritorijas plānojums neietver novada teritorijas attīstības esošo 

potenciālu un aktuālos izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus.  

Dundagas novada teritorijas plānojums neīstenošanas gadījumā (netiktu izstrādāts un apstiprināts), 
Dundagas novada teritorijas izmantošanu un telpisko attīstību reglamentētu divi teritorijas plānojumi: 
2014.gadā apstiprinātie Dundagas novada teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadam grozījumi un 2010.gadā 
apstiprinātais Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Tādējādi varam 
vērtēt iespējamās vides un tās kvalitātes izmaiņas saistībā ar spēkā esošajiem novada teritorijas 
plānojumiem. Ja plānošanas dokuments – teritorijas plānojums – netiktu īstenots, trūktu kopējā redzējuma 
par novada teritoriju. Tā vietā Dundagas novada telpu pieņemot vairākus fragmentārus risinājumus.  
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12. tabula 

KOLKAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA PĀREJAS TABULA 

Spēkā esošais teritorijas plānojums 
 

Dundagas novada teritorijas plānojums 

funkcionālā zona Indekss funkcionālā zona Indekss krāsa 

Dabas pamatnes teritorijas  DP  
Mežu teritorija,  

Lauksaimniecības teritorija 
M, L, L1 

  

Individuālo dzīvojamo māju teritorijas IDz  Savrupmāju apbūves teritorija  DzS 
 

Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas MG  Savrupmāju apbūves teritorija DzS1 
 

Mazstāvu dzīvojamās teritorijas MDz  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM 
 

Mežāres ar mājvietām teritorija  MA  
Savrupmāju apbūves teritorija, Mežu 

teritorija 
DzS1, M1 

  

Mežaines ar mājvietām teritorija  MZ  Mežu teritorija M1 
 

Viensētu teritorija VS  
Mežu teritorija ,  

Lauksaimniecības teritorija 
M1, L 

  

Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas  SD  Publiskās apbūves teritorija P, P1 
 

Valsts aizsardzības objektu teritorijas VA  Publiskās apbūves teritorija P 
 

Rūpniecības objektu teritorijas RO  
Rūpnieciskās apbūves teritorija,  

Jauktas centru apbūves teritorija 
R1, JC 

  

Laivu/kuģu piestātnes teritorija -  Dabas un apstādījumu teritorija DA1 
 

Ostas teritorija O  Dabas un apstādījumu teritorija DA, DA1 
 

Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija T  
Transporta infrastruktūras teritorija,  

Tehniskās apbūves teritorija TR, TA 
  

Piezīme: Kapsētu funkcionālā zona plānota Dabas un apstādījumu teritorija (DA2). 
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Secinājumi: 
Neīstenojot Dundagas novada teritorijas plānojumu, var prognozēt negatīvu ietekmi uz pašvaldības 
ekonomisko un sociālo attīstību. 

Dundagas novada teritorijas plānojums paredz ievērot Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības 
plānā noteiktās teritorijas izmantošanas un apsaimniekošanas rekomendācijas, kā arī Slīteres 
nacionālā parka likumā noteikto mērķi saglabāt nacionālā parka teritorijai raksturīgo 
Ziemeļkurzemes piekrastes ainavu, dabisko makroreljefu un kultūrvēsturiskās vērtības, vides 
īpatnības, tipiskās un īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī 
nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību 
un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību. 

Dundagas novada teritorijas plānojums nodrošinās vienotus zonējuma principus, vienādus 
zonējuma apzīmējumus, kā arī vienotus Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumus gan 
Kolkas, gan Dundagas pagastos. 

Tomēr, ja pieņem, ka izveidojas apstākļi, kuru dēļ netiek realizēts šis teritorijas plānojums, 
prognozējams, ka īsā un vidējā termiņā tas tomēr neatstātu būtisku ietekmi uz vides stāvokli 
kopumā novada teritorijā. Vides stāvoklis un tā izmaiņu dinamika lielā mērā saglabātos tāda pati, kā 
šī teritorijas plānojuma realizācijas gadījumā. Taču, ja esošās problēmas risinošs teritorijas 
plānojums netiktu apstiprināts ilgtermiņā (kas ir ļoti maz iespējams), tad negatīvas ietekmes 
iepriekš aprakstīto iemeslu dēļ visticamākais varētu rasties. 
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7. Teritorijas plānojuma alternatīvas 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā netika izvirzīti teritorijas plānojuma 

alternatīvas risinājumi, kas saistīti ar būtiskām izmaiņām teritorijas plānojuma risinājumos un vides 

kvalitātes izmaiņām. Teritorijas plānojums ir balstīts uz jau spēkā esošu teritorijas plānojumu, 

ievērojot pēctecības principu. 

Kā vienīgā teritorijas plānojuma alternatīva ir “nulles scenārijs” – teritorijas plānojuma 

neīstenošanas scenārijs (detalizētāk skat. 6.nodaļu). Kā galvenās ietekmes “nulles” scenārija 

īstenošanas gadījumā: 

 netiktu  aktualizētas pašreizējās novada attīstības tendences; 

 netiktu izveidots vienots priekšstats par novada teritoriju; 

 netiktu aktualizētas izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz vietējo pašvaldību teritorijas 

plānošanu un attīstību; 

 prognozējama vides problēmu saasināšanās.  
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8. Teritorijas plānojuma īstenošanas būtiskākās ietekmes uz vidi un 

ietekmju samazināšana 

Kā jau minēts, Teritorijas plānojuma izstrādē ievērots pēctecības princips, jo plānojuma 

risinājumiem par pamatu ņemtas pagastu teritoriju plānojumos esošās plānotās (atļautās) 

izmantošanas, pielāgojot tās jaunajiem zonējumiem. 

Dundagas novada teritorijas plānojums paredz daudzveidīgākus un elastīgākus izmantošanas 

veidus visās zonējumu teritorijās. Ar to tiek panākta līdzsvarota un tai pat laikā elastīga teritorijas 

attīstības plānošana, ļaujot īpašniekiem brīvi izmantot savu teritoriju noteiktu ieceru realizēšanai. 

Kā aprakstīts 3.3. nodaļā, veicot teritorijas plānojuma ietekmju novērtējuma apjoma noteikšanu 

(angļ. val. - scoping) tika izvēlēti konkrēti vides aspekti, kuri ir būtiski ietekmju novērtējumam: 

 gaisa kvalitāte; 

 trokšņa līmenis; 

 augsnes kvalitāte; 

 ūdens kvalitāte; 

 dabas aizsardzība. 

Veicot šo analīzi, noteikts ietekmes veids (tieša vai netieša), kā arī ietekmju ilglaicīgums šī 

plānošanas dokumenta kontekstā (īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa). Uzskatāmības labad katrā 

apakšnodaļā ietekmes apkopotas tabulā, ar “+” apzīmējot pozitīvu ietekmi un negatīvu ar “-“.  

Ņemot vērā, ka Dundagas novada teritorijai ir spēkā esoši teritorijas plānojumi, SIVN tiek veikts 

analizējot plānotās izmaiņas saistībā ar funkcionālo zonējumu, teritorijas apbūves un izmantošanas 

noteikumiem un attiecīgi prognozējamām vides stāvokļa izmaiņām. 

8.1. Dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, DzS1, DzM 

Dundagas novadā dzīvojamās apbūves teritorijas atrodas Dundagas un Kolkas pagastu ciemos.  

Dundagas ciemā dažas dzīvojamās apbūves teritorijas centrālajā daļā aizstāj publisko apbūvi (P). 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) Dundagas ciemā nav būtiski mainītas. Pamatā ir 

saglabātas teritorijas, kur jau ir esoša mazstāvu apbūve. Vīdāles un Nevejas ciemos ir paplašināta 

dzīvojamās apbūves teritorija, precizējot iepriekšējās dabas pamatnes teritorijas. Novada 

plānojumā ir precizētas dzīvojamās apbūves teritorijas, kuru ietekme uz vidi vērtējama kā neitrāla. 

Kolkas pagasta teritorijas plānojumā lielākā piekrastes zvejniekciemu teritorijas daļa ir iekļauta 

mežaines un mežāres teritorijās, kur primārais zemes izmantošanas veids ir piekrastes ciemu 

tradicionālās lauku-mežu mozaīkveida kultūrainavas aizsardzība (atjaunošana, uzturēšana), 

zemnieku sēta ar piemājas saimniecību, lai ražotu laukkopības un lopkopības produktus savam 

patēriņam un arī pārdošanai, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. Liela daļa šo teritoriju ir 

plānots pārveidot par savrupmāju un mazstāvu apbūves teritorijām – DzS, DzS1, DzM, kā arī par 

meža (M) teritorijām. 

Samazināta dzīvojamās apbūves teritorija un tās vietā paplašināta mežu teritorija piekrastes ciemos 

– Sīkragā, Mazirbē, Košragā, Pitragā, Saunragā, Vaidē un Kolkā. Teritorijas plānojuma risinājums 

dzīvojamo apbūvi aizstāt ar M teritorijām vērtējama kā pozitīva ietekme uz ūdens un augsnes 

kvalitāti ilgtermiņā – tiek samazinātā potenciālā dzīvojamā apbūve teritorijās, kur nav izveidota 

atbilstoša infrastruktūra (piemēram, ūdens apgāde un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas 

sistēmas). Rekreācijas zonās tūrisma sezonā pieaug atkritumu daudzums, kas var negatīvi ietekmēt 

augsnes kvalitāti, tomēr pareizas plānošanas un apsaimniekošanas rezultātā, tas var atstāt neitrālu 

ietekmi. 



34 
 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) DzS, DzS1 un DzM teritorijām, kā 

papildizmantošana noteikta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un publiskā ārtelpa  ar vai 

bez labiekārtojuma, kas pieļauj elastīgu teritorijas attīstības plānošanu.  

Valsts nozīmes autoceļu P125, P124, P131 un P77 tiešā tuvumā ir samazināta potenciālā dzīvojamā 

apbūve. Samazinot dzīvojamās apbūves teritorijas tiešā autoceļu tuvumā tiek novērstas potenciālās 

diskomforta zonu rašanās, saistībā ar gaisa piesārņojumu un trokšņa pārsniegumiem. Šie teritorijas 

plānojuma pieņemtie risinājumi vērtējami ar tiešu pozitīvu ietekmi ilgtermiņā. 

Ietekmju izvērtējums dzīvojamās apbūves teritorijās (DzS, DzS1, DzM) 

Aspekts 
Ietekme 

Tieša Netieša 

Gaisa kvalitāte + 
(ilgtermiņa) 

 

Trokšņa līmenis + 
(ilgtermiņa) 

 

Augsnes kvalitāte + 
(ilgtermiņa) 

 

Ūdens kvalitāte + 
(ilgtermiņa) 

 

Dabas aizsardzība 0  

„-” negatīva ietekme; „+” pozitīva ietekme; „0” neitrāla ietekme. 

Ieteikumi: 

Izvērtēt teritoriju platības šobrīd vēl neapbūvētajām teritorijām esošo un plānoto autoceļu tuvumā, 

lai, realizējot plānotos projektus, neveidotos diskomforta zonas. 

Ierobežot Publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu DzS un DzS1 teritorijās, ja trokšņa, smaku vai 

cita veida piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās var negatīvi ietekmēt  apkārtējo iedzīvotāju dzīves 

apstākļus.  

DzM teritorijās rekomendēt ierobežot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu - aizliegts veikt 

tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem 

un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.  

8.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija R, R1, R2 

Apkaimes iedzīvotāju veselību ražošanas teritorijas (R, R1, R2) var ietekmēt gan tiešā, gan netiešā 

veidā vidējā termiņā un ilgtermiņā. Tieša veida ietekme skar iedzīvotājus, kas atrastos tiešā 

uzņēmumu tuvumā, un ir saistīta ar gaisa kvalitātes pasliktināšanos un trokšņa līmeņa 

paaugstināšanos. Šis faktors var radīt diskomfortu, ja ar laiku pieaugošā fona ietekmē robežvērtības 

tiek pārsniegtas. Tomēr Dundagas ciema centrā ir samazināta rūpnieciskās apbūves teritorija. 

Kolkas ciemā dažas Rūpniecības objektu (RO) teritorijas ir pārplānotas par Jauktām centra apbūves 

teritorijām (JC). TIAN šajās teritorijās ir atļauta vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūve. Šīs izmaiņas 

ilgtermiņā ir vērtējamas kā pozitīvas uz visiem vides aspektiem. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijā R2 atļauta smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve 

un derīgo izrakteņu ieguve. R2 teritorijas pamatā ir derīgo izrakteņu ieguve – kūdras purvi un smilts, 

smilts – grants karjeri. 
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TIAN ietver nosacījumus R un R1 teritorijām potenciālās ietekmes samazināšanai, piemēram, 

jaunbūvju iekļaušanos kultūrvēsturiski vērtīgajā vēsturiskās apbūves ainavā, kā arī 5% no zemes 

vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.  

R un R1 teritorijām tiek noteikts, ka izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai būvprojektu 

jāparedz pasākumi, kas ierobežo trokšņa līmeņa, smaku koncentrācijas un cita veida piesārņojumu 

paaugstināšanos apkārtējā teritorijā.  

TIAN paredz papildus nosacījumus vēja elektrostaciju (tai skaitā vēja parku) izvietošanai 

Rūpnieciskajā apbūves teritorijā. 

Ietekmju izvērtējums rūpnieciskās apbūves teritorijas (R, R1, R2) 

Aspekts 
Ietekme 

Tieša Netieša 

Gaisa kvalitāte + 
(vidēja termiņa) 

 

Trokšņa līmenis + 
(vidēja termiņa) 

 

Augsnes kvalitāte 0  

Ūdens kvalitāte 0  

Dabas aizsardzība 0  

„-” negatīva ietekme; „+” pozitīva ietekme; „0” neitrāla ietekme. 

Ieteikumi: 

Izvērtēt atļauto izmantošanu rūpniecības apbūves teritorijās (R2) pēc derīgo izrakteņu ieguves 

vietas rekultivācijas. Kā piemēram, ja tiek atļauta smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve R2 

teritorijās, kas atrodas salīdzinoši tuvu ūdenstilpnēm, var tikt negatīvi ietekmēta ūdens kvalitāte – 

ūdens piesārņojuma risks. 

8.3. Dabas un apstādījumu teritorijas DA, DA1, DA2 

Teritorijas plānojumā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča pludmales ir noteiktas dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA1). Kapu teritorijas ir ieguvušas dabas un apstādījumu teritorijas (DA2) nosaukumu, kā 
arī citas dabas un apstādījumu teritorijas ir aizguvušas nosaukumu no iepriekšējām dabas pamatnes 
teritorijām – Kolkā, Pitragā, Vīdālē un Pācē. 

Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) ir precizētas un ir vērtējama ar pozitīvu ietekmi gan saistībā ar 
gaisa kvalitātes nodrošināšanu, gan trokšņa absorbēšanu, ja teritorijā tiek labiekārtota zaļā zona ar 
apstādījumiem. Ja attiecīgajās DA teritorijās netiek veikta apbūve, kas varētu atstāt ietekmi uz 
ūdens kvalitāti un augsnes kvalitāti (palielinās notekūdeņi, potenciāls piesārņojums), ietekme 
vērtējama kā neitrāla. 

Ietekmju izvērtējums dabas un apstādījumu teritorijās (DA, DA1, DA2) 

Aspekts 
Ietekme 

Tieša Netieša 

Gaisa kvalitāte +  
(ilgtermiņa) 

 

Trokšņa līmenis + 
(ilgtermiņa) 

 

Augsnes kvalitāte  + 
(ilgtermiņa) 

Ūdens kvalitāte  + 
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(ilgtermiņa) 

„-” negatīva ietekme; „+” pozitīva ietekme; „0” neitrāla ietekme. 

 

Ieteikumi: 

Teritorijām ar noteikto zonējumu - dabas un apstādījumu teritorijas (DA) – veicināt zaļo teritoriju 

labiekārtošanu. 

8.4. Mežu teritorija M, M1 

Kolkas pagasta zvejniekciemu teritoriju izmantošana ir precizēta un daļa iepriekš apzīmēto mežaiņu 
un mežāru dzīvojamo apbūves teritorijas aizstātas ar Mežu teritorijām (M). Kopumā Mežu teritorijas 
(M) ir paplašinātas, salīdzinot ar spēkā esošajiem plānojumiem.  

Meža teritorijas īpatsvara palielināšana tiešā autoceļu un dzelzceļu tuvumā vērtējama ar pozitīvu 
ietekmi gan saistībā ar gaisa kvalitātes nodrošināšanu, gan trokšņa absorbēšanu.  

Teritorijas plānojuma risinājums dzīvojamo apbūvi aizstāt ar Mežu teritorijām vērtējams kā – 
netieša pozitīva ietekme uz ūdens un augsnes kvalitāti ilgtermiņā – tiek samazinātā potenciālā 
dzīvojamā apbūve teritorijās, kur nav izveidota atbilstoša infrastruktūra (kā piemēram ūdens 
apgāde un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas). 

Ietekmju izvērtējums mežu teritorijās (M, M1) 

Aspekts 
Ietekme 

Tieša Netieša 

Gaisa kvalitāte +  
(ilgtermiņa) 

 

Trokšņa līmenis + 
(ilgtermiņa) 

 

Augsnes kvalitāte  + 
(ilgtermiņa) 

Ūdens kvalitāte  + 
(ilgtermiņa) 

„-” negatīva ietekme; „+” pozitīva ietekme; „0” neitrāla ietekme. 

 

Ieteikumi: 

Ieteicams apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus meža teritorijās. 

8.5. Lauksaimniecības teritorija L, L1 

Lauksaimniecības teritorijās atļauta arī ar lauksaimniecību nesaistīta vieglās rūpniecības uzņēmumu 

apbūve, pakalpojumu sniegšanas, tūrisma un ar šīm nozarēm saistītu objektu būvniecība, publiskā 

apbūve, tehnisko teritoriju attīstība, lauku ainavas izkopšana un uzturēšana. TIAN paredz papildus 

nosacījumus vēja elektrostaciju (tai skaitā vēja parku) izvietošanai Lauksaimniecības teritorijā. 

Atļautā izmantošana nodrošina plašākas teritorijas izmantošanas iespējas un veicina 

uzņēmējdarbības potenciālu. Novirzot potenciālo vieglās rūpniecības apbūvi no teritorijām, kas 

atrodas tiešā apdzīvotas vietas tuvumā, netiešā veidā tiek novērstas iespējamās diskomforta zonas 

ciemu teritorijās, kas saistītas ar trokšņa līmeņa un gaisa kvalitātes rādītājiem (netieša pozitīva 

ilgtermiņa ietekme). Ja Lauksaimniecības teritorijā (L) plānota vieglās rūpniecības uzņēmumu 

apbūve, un tā robežojas ar dzīvojamo apbūvi, ieteicams izvirzīt nosacījumus, kas ierobežo negatīvu 

ietekmi apkārtējiem iedzīvotājiem. Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 
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uzņēmējdarbības potenciāla attīstībai, prognozējama neitrāla ietekme uz augsnes un ūdens 

kvalitāti. 

TIAN nosaka, ka lauksaimniecības teritorijās mežus atļauts ieaudzēt mazvērtīgās, lauksaimniecībā 

neizmantojamās zemēs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, tādējādi radot ilgstošu 

pozitīvu ietekmi uz gaisu un trokšņa absorbēšanu. 

Zemju īpašniekiem jāveic meliorācijas sistēmu, t.sk. novadgrāvju renovācija, rekonstrukcija, 

uzturēšana un ekspluatācija. Šī prasība ļauj nodrošināt labāku ietekmi uz augsnes un ūdens kvalitāti. 

Ietekmju izvērtējums lauksaimniecības teritorijās (L, L1) 

Aspekts 
Ietekme 

Tieša Netieša 

Gaisa kvalitāte +  
(ilgtermiņa) 

 

Trokšņa līmenis + 
(ilgtermiņa) 

 

Augsnes kvalitāte  + 
(ilgtermiņa) 

Ūdens kvalitāte  + 
(ilgtermiņa) 

Dabas aizsardzība 0  

„-” negatīva ietekme; „+” pozitīva ietekme; „0” neitrāla ietekme. 

Ieteikumi: 

Apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus lauksaimniecības teritorijās. 
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9. Risinājumi ietekmju novēršanai un samazināšanai 

Dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, DzS1, DzM, DzD 

Izvērtēt teritoriju platības šobrīd vēl neapbūvētajām teritorijām esošo un plānoto autoceļu 
tuvumā, lai, realizējot plānotos projektus, neveidotos diskomforta zonas. 

Ierobežot Publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu DzS un DzS1 teritorijās, ja trokšņa, smaku 
vai cita veida piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās var negatīvi ietekmēt  apkārtējo iedzīvotāju 
dzīves apstākļus.  

DzM teritorijās rekomendēt ierobežot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu - aizliegts 
veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus 
iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

Rūpnieciskās apbūves teritorija R, R1, R2 

Izvērtēt atļauto izmantošanu rūpniecības apbūves teritorijās (R2) pēc derīgo izrakteņu ieguves 
vietas rekultivācijas. Kā piemēram, ja tiek atļauta smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve R2 
teritorijās, kas atrodas salīdzinoši tuvu ūdenstlpnēm, var tikt negatīvi ietekmēta ūdens kvalitāte 
– ūdens piesārņojuma risks. 

Dabas un apstādījumu teritorija DA, DA1, DA2 

Teritorijām ar noteikto zonējumu - dabas un apstādījumu teritorijas (DA) – veicināt zaļo 
teritoriju labiekārtošanu. 

Mežu teritorija M, M1 

Ieteicams apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus meža teritorijās. 

Lauksaimniecības teritorija L, L1 

Apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus lauksaimniecības teritorijās. 
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10. Kompensēšanas pasākumi 

Kompensējošo pasākumu piemērošanas nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām”. Tā 43.pants nosaka, ka paredzēto darbību atļauj veikt, ja tā negatīvi neietekmē 

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un 

nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Dundagas novada teritorijas plānojums 

neparedz saimniecisko darbību izmaiņu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 

2000), kas tieši un neatgriezeniski negatīvi ietekmētu ES prioritārās sugas un biotopus, līdz ar to 

kompensācija likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” izpratnē nav nepieciešama. 

Teritorijas plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā vides aizsardzības normatīvo aktu, starptautiskos un 

nacionālos vides politikas mērķus, kā arī prasības, ko nosaka atbildīgās vides institūcijas.  

11. Pārrobežas ietekmes novērtējums 

Dundagas novads atrodas pie Baltijas jūras. Līdz ar to Dundagas novada radītā ietekme uz ūdens 

kvalitāti iespējams var ietekmēt citas Baltijas jūras valstis. Ņemot vērā, ka līdz šim Dundagas 

novada radītā ietekme uz ūdens kvalitāti ir vērtējama kā nebūtiska, nav sagaidāma būtiska 

pārrobežas ietekme.  

Teritorijas plānojumā nav paredzētas darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt Baltijas jūras ūdens 

kvalitāti. Plānošanas dokumenta realizācija nākotnē prognozējams samazinās Dundagas novada 

radīto virszemes ūdeņu piesārņojumu, jo, kā piemēram, dzīvojamā apbūve (potenciālais 

piesārņojums no notekūdeņiem) tiek novirzīts uz ciemiem, kur ir jau attīstīta un uzlabota 

ūdenssaimniecības sistēmas. Teritorijas plānojuma risinājums preventīvi novērš potenciālo 

piesārņoto notekūdeņu radīto slodzi uz Baltijas jūru. 
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12. Monitorings 

Dundagas novada teritorijas plānojuma monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. 

Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas 

iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju. Nozīmīgu informāciju par vides 

stāvokli novadā var iegūt no Vides monitoringa programmas ietvaros iegūtās informācijas. 

Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju par plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto 

vides stāvokļa izmaiņām un to tendenču raksturojumu. 

Dundagas novada teritorijas plānojums, Vides pārskats, valsts statistikas pārskati u.c. informācijas 

avoti var tikt ņemti par pamatu tālākai monitoringa veikšanai, pievēršot uzmanību šādiem 

parametriem: 

1. Gaisa kvalitāte – izvērtēt izmešu daudzumu Dundagas novadā (t/gadā) un piesārņojošo 

iekārtu skaitu, izmantojot Valsts statistisko pārskatus "2-Gaiss". 

2. Trokšņa līmenis – indikatīvās vērtības ir dB(A) - izvērtēt izstrādātās trokšņu kartes un 

trokšņa līmeņa izmaiņas. Ja šāda veida trokšņa kartes nav izstrādātas un trokšņa mērījumi 

nav veikti, ņemt vērā saņemto sūdzības skaitu no iedzīvotājiem (skaits/gadā). Ņemot vērā 

plānotos infrastruktūras attīstības pasākumus un prognozēto trokšņa līmeņa pieaugumu, 

iedzīvotāji var izjust diskomfortu. Ņemot vērā sūdzību skaitu un teritorijas novietojumu, 

izvērtēt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu vides kvalitāti. 

3. Ūdens kvalitāte – indikatīvais raksturlielums var būt attīrītais ūdens daudzums (m3/gadā), 

ūdens attīrīšanas ietaišu skaits (skaits/gadā) un iekārtām piesaistīto iedzīvotāju skaits 

(iedz.sk./gadā). Lai novērtētu dzeramā ūdens kvalitāti, izvērtēt Veselības inspekcijas 

sagatavotos pārskatus par dzeramā ūdens kvalitāti Stopiņu novadā un apkopot konstatēto 

neatbilstību izmaiņas (kā piemēram, dzels, hlorīdi, sulfāti (mg/l), duļķainību). 

4. Augsnes kvalitāte – Lai novērtētu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, izvērtēt "3-Atkritumi" 

datu bāzē sniegto informāciju – radītais sadzīves atkritumu daudzums (t/gadā). Pievērst 

uzmanību potenciāli bīstamo piesārņojuma vietu skaitam un vai tās ir rekultivētas. 

5. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stāvoklis – dabas aizsardzības plānu izstrāde un 

individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
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 Kopsavilkums 

2009.gadā teritoriālās reformas rezultātā apvienojot Dundagas un Kolkas pagasta teritorijas 

izveidojās Dundagas novads. Dundagas novadam nav vienota teritorijas plānojuma, kurš atbilstu 

pašreizējai likumdošanai. Dundagas novada teritorijas plānojums nodrošinās vienotus zonējuma 

principus, vienādus zonējuma apzīmējumus, kā arī vienotus Teritorijas izmantošanas un Apbūves 

noteikumus. Dundagas novada teritorija nav abstrakta, izolēta zona. Dundagas novadu ietekmē 

galvenie maģistrālie satiksmes ceļi, kas būtiski ietekmē Dundagas novada attīstības virzienus. Līdz 

ar to, vērtējot Dundagas novada vides stāvokli, tiek ņemtas vērā esošās vides problēmas, kas 

veidojas neatkarīgi no Dundagas novada attīstības tendencēm. 

Apjoma noteikšanas uzdevuma izpildē tika apzināts vides stāvoklis un izvirzīti būtiskākie vides 

aspekti. Izvirzot būtiskākos vides aspektu teritorijas plānojuma izvērtēšanai, tika ņemti vērā arī 

Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētie mērķi un uzdevumi: 

 gaisa kvalitāte; 

 trokšņa līmenis; 

 ūdens kvalitāte; 

 augsnes kvalitāte; 

 dabas aizsardzība. 

Balstoties uz izvirzītajiem vides aspektiem, SIVN izstrādes gaitā tiek vērtēti teritorijas plānojuma 

izstrādātie funkcionālie zonējumi un plānotās izmaiņas salīdzinājumā ar spēkā esošajiem teritorijas 

plānojumiem. 

Esošā situācija 

Gaisa kvalitāte 

Piesārņojošās vielas atmosfērā nonāk no divu veidu emisiju avotiem – stacionārajiem (siltuma 

ražošanas avoti, rūpnieciskie emisiju avoti, u.c.) un mobiliem (autotransports). 

Izvērtējot autotransporta intensitāti un stacionāro objektu radīto izmešu apjomus salīdzinājumā ar 

Latvijas novadiem, var secināt, ka gaisa piesārņojuma avotu ietekme uz gaisa kvalitāti kopumā ir 

neliela. 

Trokšņa līmenis 

Kā nozīmīgākie trokšņa avoti Dundagas novada teritorijā ir autoceļi P77, P124, P125 un P131. Līdz 

šim nav publiski pieejama informācija par iespējamo trokšņa līmeni Dundagas novada autoceļu 

tuvumā. Tika veikta trokšņa modelēšana valsts nozīmes autoceļam P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe 

posmam P126 – Dundaga.  

Trokšņa līmenis galveno trokšņa avotu tuvumā ir būtisks faktors, kas ir jāņem vērā teritorijas 

plānojuma izstrādē, kā to nosaka 2013. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 147. punkts. 

Salīdzinot transporta intensitātes, transporta infrastruktūras izvietojumu novadā un trokšņa 

novērtējuma ietvaros sagatavotās kartes, var uzskatīt, ka trokšņa līmenis nepārsniedz Ministru 

kabineta 13.07.2004. noteikumos Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos 

robežlielumus. 
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Ūdens kvalitāte 

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam upju baseinu apgabalos pagasta teritorija ietilpst Ventas 

upju baseinu apgabalā. Dundagas novada virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālais 

vērtējums ir veikts Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016. – 2021. gadam.   

Novada teritorijā ietilpst seši Ventas upju baseinu apgabala virszemes ūdensobjekti, no kuriem 

lielākās platības aizņem Pilsupes un Pāces ūdensobjekti, bet mazākas teritorijas Lonastes, Raķupes, 

Rojas un Stendes ūdensobjekti. Pārsvarā šajos ūdensobjektos ietilpstošās upes ir tipiskas līdzenuma 

upes ar vāji izveidotām ielejām, kuru augšteces, galvenokārt, atrodas Dundagas pacēluma 

centrālajā daļā. [14] 

MK noteikumos Nr.418“Noteikumi par riska ūdensobjektiem” ir iekļauts ūdensobjekts Roja (V082), 

kā kvalitāte ir slikta. Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos, Dundagas 

novads atrodas pazemes ūdensobjektos D2 un D3. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas 

plānā (2015.gads) ir novērtēts, ka pazemes ūdensobjektu D2 un D3 ķīmiskā kvalitāte ir laba. [13]  

Dundagas pagastā ūdenssaimniecības projekta atjauninājumi tiek veikti un ir pieaudzis iedzīvotāju 

skaits, kuri izmanto šos pakalpojumus, tomēr Kolkas ciemā – samazinājies. Kolkā dzeramā ūdens 

paraugu ņemšanas vietā ir konstatēti dzelzs un duļķainības pieļaujamās normas pārsniegumi, tāpēc 

atbilstoši SIA „Kolkas ūdens” galvenais mērķis nākamajiem gadiem ir uzlabot un nodrošināt Kolkas 

ciema iedzīvotājiem dzeramā ūdens kvalitāti, turpināt sakārtot kanalizācijas trases, veikt izpēti 

jaunu ūdensapgādes urbumu ierīkošanai, kā arī rekonstruēt esošās ūdensapgādes trases un izbūvēt 

jaunas. 

Augsnes kvalitāte 

Dundagas novada ciemos izveidotie dalīto atkritumu vākšanas punkti dod iespēju iedzīvotājiem 

sniegt savu ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā. Motivējot iedzīvotājus izmantot atkritumu 

šķirošanas laukuma pakalpojumus, tiks samazināts gan nelietderīgs resursu patēriņš, gan sadzīves 

atkritumu un bīstamo atkritumu nelikumīga izvešana, kā piemēram, apkārtnes mežos. 

Lai mazinātu antropogēno slodzi piekrastes ciemos, ieteicams pievērts uzmanību atkritumu 

atbilstošai apsaimniekošanai. 

Klimata pārmaiņas 

Būtiskas klimata izmaiņas veicina siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju palielināšanās 

atmosfērā. Lai mazinātu SEG emisiju koncentrācijas pieaugumu, ir jāizvēlas alternatīvie 

energoresursi, lai nodrošinātu patērētājus ar nepieciešamo enerģijas daudzumu. Atjaunojamo 

energoresursu īpatsvara palielināšana primārās enerģijas patēriņā samazina ietekmi uz klimata 

pārmaiņām un apkārtējo vidi. 

Vides piesārņojums 

Dundagas novada teritorijā atrodas tikai potenciāli piesārņotas vietas, kuru piesārņojuma 

koncentrācija laika gaitā varētu būt mainījusies. Veidojot jaunu apbūvi, jāpievērš uzmanība, vai 

plānotā darbība neatrodas potenciāli piesārņotā vietā. Ieteicams veikt pētījumu un izvērtēt 

iespējamo negatīvo ietekmi potenciāli piesārņotajās vietās, kas vecākas par 20 gadiem, kā arī 

nepieciešamības gadījumā veikt rekultivācijas un/vai sanācijas darbus. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, objekti, mikroliegumi  

Dundagas novada teritorijā atrodas astoņas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) 

teritorijas – Slīteres nacionālais parks, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē 

Slīteres nacionālā parka likums un Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi Nr.116 „Slīteres 
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nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī dabas liegumi „Daiķu 

īvju audze”, „Ģipkas lankas”, „Kadiķu nora”, „Kaļķupes ieleja”, „Pāces pļavas”, „Raķupes ieleja” un 

„Rukšu purvs”, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē likums „Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas 

aizsardzības plāns izstrādāts Slīteres nacionālajam parkam un dabas liegumiem „Kadiķu nora”, 

„Kaļķupes ieleja”, „Raķupes ieleja”; Dundagas novada teritorijā atrodas arī vairāki mikroliegumi, 

ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un dižkoki. 

Īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves u.c. aktīvas 
saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
vērtību saglabāšanu. Dundagas pagastā tiek veidotas arī jaunas mikroliegumu teritorijas, tādejādi 
palielinot kopējo aizsargājamo teritoriju īpatsvaru pagastā.  Līdz šim teritorijas plānojumu atstātā 
ietekme uz Natura 2000 teritorijām nav būtiska. Lai mazinātu ietekmi uz aizsargājamām 
teritorijām, būvniecībai ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.  [5] [6]. Dundagas 
novada teritorijas plānojums ir balstīts uz spēkā esošajiem plānojumiem, līdz ar to prognozējams, 
ka, ievērojot normatīvajos aktos norādīto, arī Dundagas novada teritorijas plānojums sekmēs 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un neatstās būtisku 
negatīvu ietekmi. 

Ieteikumi teritorijas attīstības plānošanai 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros ir sniegti šādi ieteikumi teritorijas attīstības 

plānošanai: 

Dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, DzS1, DzM, DzD 

Izvērtēt teritoriju platības šobrīd vēl neapbūvētajām teritorijām esošo un plānoto autoceļu tuvumā, 

lai, realizējot plānotos projektus, neveidotos diskomforta zonas. 

Ierobežot Publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu DzS un DzS1 teritorijās, ja trokšņa, smaku vai 

cita veida piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās var negatīvi ietekmēt  apkārtējo iedzīvotāju dzīves 

apstākļus.  

DzM teritorijās rekomendēt ierobežot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu - aizliegts veikt 

tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem 

un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību. 

Rūpnieciskās apbūves teritorija R, R1, R2 

Izvērtēt atļauto izmantošanu rūpniecības apbūves teritorijās (R2) pēc derīgo izrakteņu ieguves 

vietas rekultivācijas. Kā piemēram, ja tiek atļauta smagās rūpniecības uzņēmumu apbūve R2 

teritorijās, kas atrodas salīdzinoši tuvu ūdenstilpnēm, var tikt negatīvi ietekmēta ūdens kvalitāte – 

ūdens piesārņojuma risks. 

Dabas un apstādījumu teritorija DA, DA1, DA2 

Teritorijām ar noteikto zonējumu - dabas un apstādījumu teritorijas (DA) – veicināt zaļo teritoriju 

labiekārtošanu. 

Mežu teritorija M, M1 

Ieteicams apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus meža teritorijās. 

Lauksaimniecības teritorija L, L1 
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Apstiprināt teritorijas plānojuma risinājumus un zonējumus lauksaimniecības teritorijās. 

Atsauces 

 

[1]  Dundagas novada pašreizējās situācijas raksturojums, 2013. 

[2]  «Metodiskie norādījumi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pieredzi, Vides pārraudzības 

valsts birojs,» [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija. 

[3]  Iesniegums par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, Dundaga: Dundagas 

novada dome, 2016.gada 26. septembrī.  

[4]  Vides pārraudzības valsts birojs, Lēmums Nr.59 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu”, Rīga, 2016.gada 20. oktobrī. 

[5]  Dundagas pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums, 

2010.gads. 

[6]  Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam ar grozījumiem 

monitoringa ziņojums, 2016.gads. 

[7]  «MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”,» 3. novembris 2009.gads. [Tiešsaiste]. 

Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=200712. [Piekļūts 2 Februāris 2017]. 

[8]  «MK noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas 

metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”,» 25. novembris 2014.gads. 

[Tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=91964. 

[9]  LVĢMC Valsts statistikas pārskats "2-Gaiss", 2015. 

[10]  «Latvijas valsts ceļi,» [Tiešsaiste].  

Pieejams: http://lvceli.lv/lat/valsts_celu_tikls/satiksmes_intensitate/. 

[11]  «MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”,» 7.janvāris 2014.gada . 

[Tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=263882. 

[12]  «Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021. gadam,» 2015.gads. 

[13]  «Ūdeņi,» [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.dundaga.lv/lv/novads/udeni/. [Piekļūts 6. februāris 

2017.]. 

[14]  Ministru kabineta noteikumi Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem", 2011.gada 31.maijs. 

[15]  «Dundagas novada Dundagas pagasta Teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumi 

Vides pārskats,» Dundaga, 2014. 

[16]  «Pabeigtie projekti,» [Tiešsaiste].  

Pieejams: http://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/projekti/pabeigtie-projekti/. [Piekļūts 6. 

februāris 2017.]. 

[17]  «Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti un uzraudzību 2015. gadā,» Veselīgas inspekcija, Rīga, 



45 
 

2016.gads. 

[18]  LVĢMC statistikas datubāze "2-Ūdens", 2015. 

[19]  «Zemes izmantošana,» [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.dundaga.lv/lv/novads/zemes-

izmantosana/. [Piekļūts 3. februāris 2017.]. 

[20]  D. n. pašvaldība, «Dundagas novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats,» Dundaga, 

2016. 

[21]  DUNDAGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. – 2020.GADS. 

[22]  Valsts statistikas pārskats "Nr.3. - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem", 2016. 

[23]  M.Kļaviņš, D.Blumberga, I.Bruņiniece, A.Briede, A. G.Grišule un K.Āboliņa, Klimata mainība un 

globālā sasilšana, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.gads.  

[24]  ģ. u. m. c. VSIA „Latvijas vides, «GRUNTSŪDENS MONITORINGS REKULTIVĒTAJĀ 

IZGĀZTUVĒ "MAČAS",» Rīga, 2016. 

[25]  ģ. u. m. c. VSIA „Latvijas vides, «GRUNTSŪDENS MONITORINGS REKULTIVĒTAJĀ 

IZGĀZTUVĒ "KOLKA",» Rīga, 2016. 

[26]  «Slīteres nacionālais parks,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/nacionalie_parki/sliteres_nacionalais_parks/. [Piekļūts 7. 

februāris 2017.]. 

[27]  D. a. pārvalde, «Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības plāns,» Šlītere, 2010. gada janvāris. 

[28]  «Daiķu īvju audze,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/daiku_ivju_audze/%22%22/. [Piekļūts 7. 

februāris 2017.]. 

[29]  «Ģipkas lankas,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/gipkas_lankas/%22%22/. [Piekļūts 7. februāris 

2017.]. 

[30]  «Kadiķu nora,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/kadiku_nora/%22%22/. [Piekļūts 7. februāris 

2017.]. 

[31]  «Kaļķupes ieleja,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/kalkupes_ieleja/%22%22/. [Piekļūts 7. 

februāris 2017.]. 

[32]  «Aizsargājamās dabas teritorijas,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://www.dundaga.lv/lv/novads/aizsargajamas-dabas-teritorijas/. [Piekļūts 7. februāris 2017.]. 

[33]  «Raķupes ieleja,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/rakupes_ieleja/%22%22/. [Piekļūts 7. februāris 

2017.]. 



46 
 

[34]  «Rukšu purvs,» [Tiešsaiste]. Pieejams: 

http://daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/ruksu_purvs/%22%22/. [Piekļūts 7. februāris 

2017.]. 

[35]  LVĢMC, «Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2015.gadu,» LVĢMC, Rīga, 2016.gads. 

[36]  LVĢMC, «Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2014. gadu,» LVĢMC, 2015. 

[37]  MK rīkojums Nr. 581 “Grozījumi “Valsts civilās aizsardzības plānā ”, 2014.gada 14.oktobris. 

[38]  «Apvienotais Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības plāns,» Talsi, 

2011. 

 

 

  



47 
 

Pielikumi 

 

Pielikums Nr.1 – Trokšņa rādītāja Ldiena, Lvakars, Lnakts kartes valsts nozīmes autoceļa P125 Talsi – 

Dundaga – Mazirbe posmam P126 - Dundaga 

Pielikums Nr. 2 – Dundagas novada Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts 

 

 

 

 


