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IEVADS 

Dundagas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrāde uzsākta 
saskaņā ar Dundagas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr. 47 (protokols 
Nr. 3. 17. §) “Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un darba 
uzdevumu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei, un ar 2019. gada 24. oktobra 
sēdes lēmumu Nr.258 (protokols Nr.14), tika pieņemts lēmums par jaunas teritorijas 
plānojuma redakcijas izstrādi. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai saskaņā ar Dundagas 
novada domes 2020. gada 28.maija sēdes lēmumu Nr116 “Par Dundagas novada teritorijas 
plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols 
Nr.8, 19.§). 

Kopš spēkā esošā Dundagas novada pagastu teritorijas plānojumu izstrādes brīža Latvijas 
Republikā ir būtiski mainījusies teritorijas attīstības plānošanas normatīvā bāze, 
reglamentējot valstī vienotu funkcionālā zonējuma klasifikāciju, tai skaitā apzīmējumus, un 
nosakot nepieciešamību izstrādāt teritorijas plānojumu Teritorijas attīstības un plānošanas 
informācijas sistēmā. Līdz ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanos spēkā, liela daļa teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu šobrīd ir noteikti centralizēti, visā valstī vienādi, un 
vietējās pašvaldībai ir deleģētas tiesības ar savu teritorijas plānojumu regulēt tikai atsevišķus 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu jautājumus, līdz ar to pašreizējie pagastu 
teritorijas plānojumi nav atbilstoši pielietojami.   

Dundagas novada teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas 
plānošanas likumu (2011), Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” ilgtermiņa perspektīvā. 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes galvenais uzdevums ir, atbilstoši novada 
attīstības mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu novada plānošanas 
instrumentu ilgtermiņa attīstības politikas īstenošanai un teritorijas telpiskās izmantošanas 
aspektā. 

Papildus tam, 2014.gada 26.jūnijā ir apstiprināta Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam, un Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka, ka 
stājoties spēkā jaunam augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam, 
vietējai pašvaldībai ir jāizvērtē tās teritorijas plānojums un jālemj par nepieciešamību izdarīt 
tajā grozījumus. 

Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam (2011), 
tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas 
plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, kā arī uzsākot 
jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas 
labiekārtošanu, mežu atmežošanu, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. 
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Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998) un 2004.gada 23.marta MK 
noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” no 
Vides pārraudzības valsts biroja tika saņemts Lēmums Nr.59 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu” (izstrādātājs: SIA “Vējš no jūras”, projekta vadītāja: 
Marita Nikmane).  

Teritorijas plānojuma izstrādē iesaistītie speciālisti: Grafiskās daļas kartes “Funkcionālais 
zonējums” sagatavošana un paskaidrojuma raksta shēmu sagatavošana – SIA “Vējš no jūras” 
kartogrāfs Viesturs Groza;  izstrādes procesa organizēšana un vadīšana no pašvaldības puses, 
Paskaidrojuma raksta sadaļu sagatavošana, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
izstrāde Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, Pārskatā par teritorijas 
plānojuma izstrādi iekļauto ziņojumu sagatavošana – Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Maruta Blūma. 

Teritorijas plānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi, kā tiks arī nodrošināta 
sabiedrības līdzdalība, organizējot teritorijas plānojuma publisko apspriešanu. 
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1. DUNDAGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE – PIEEJAS UN 
METODES 

 

Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas uzkrāšanu, 
apstrādi un publisku pieejamību. 
 

 
 
 
 
 

Nacionāla līmeņa un Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšana, Dundagas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izvērtēšana, kā arī esošo 
Dundagas novada Dundagas pagasta un Kolkas pagasta teritorijas 
plānojumu izvērtēšana, saglabājot tos risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, 
pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. 

 Teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā, paralēli esošo materiālu 
apkopošanai un izpētei, tika veikta teritorijas apsekošana dabā, kas 
kalpoja par pamatu konkrētu un reālu mērķu formulēšanai, kā arī lēmuma 
pieņemšanai plānošanas procesā. Tās mērķis bija veikt pašreizējās 
situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko materiālu aktualizāciju, 
atsevišķu objektu fotofiksāciju un teritorijas un atsevišķu objektu (dabas 
un kultūrvēsturisko vērtību, satiksmes infrastruktūras, apbūves teritoriju 
u.tml.) profesionālu novērtēšanu dabā. 

 
 

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma 
izstrādei ir cilvēkfaktora nozīme jeb konkrētajā projektā iesaistītās 
komandas pieredze, zināšanas un spēja sadarboties, atsevišķām nozaru 
problēmām rodot vienotu, kompleksu risinājumu. 

 

Dundagas novada teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā spēkā 
esošo likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam 
pakārtotos normatīvos aktus. Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi tika veidoti tā, lai tajos netiktu 
dublētas citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

Lai sagatavotu teritorijas plānojuma grafisko daļu, tika izmantoti dažādi 
datu avoti – iepriekš izstrādātais teritorijas plānojums, topogrāfiskais plāns 
(karte), kadastra informācija, pašvaldībā līdz šim uzkrātā informācija, 
teritorijas apsekošanas laikā uzkrātā informācija u.tml. 
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2. SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS PLĀNOJUMU UN DETĀLPLĀNOJUMU 
IZVĒRTĒJUMS 

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

2.1.1. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma apraksts  

Dundagas pagasta teritorijai ar Dundagas pagasta padomes 2005.gada 19.decembra sēdes 
lēmumu Nr.388 apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 “Dundagas pagasta teritorijas 
plānojums”. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumu sagatavoja, ievērojot “Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu”, 200.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 423 
“Noteikumi par teritoriju plānojumiem”, un ņemot vērā 2004.gada 19.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
prasības. 

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

 

1. attēls. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma fragments. 

Pēc teritorijas plānojuma grozījumu veikšanas Dundagas pagasta teritorijai spēkā esoši ir 
saistošie noteikumi Nr.10 “Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 
2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
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(turpmāk – Dundagas pagasta teritorijas plānojums), kas apstiprināti 2014. gada 28.augustā 
Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu nr.229 (protokols Nr. 13., 25.§.). 

 

2. attēls. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu fragments. 

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

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

Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) un ņemot 
vērā Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma III daļas “Teritorijas 
plānojuma vadlīnijas” noteikto, ar Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 5 
apdzīvotām vietām (Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale), ir noteikts ciema statuss. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas funkcionālās zonas, lai parādītu un 
nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos 
izmantošanas veidus.  
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Dundagas pagasta teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma veidi ir noteikti Teritorijas 
plānojuma daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk- MKN 240) un 
attēloti “Grafiskajā daļā”.  

Funkcionālās zonas pašlaik spēkā esošajā Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir 
noteiktas saskaņā ar MKN 240 prasībām. 

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

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

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības ceļi tiek attēloti saskaņā ar reģistrēto 
sarakstu. Dundagas pagasta autoceļu un ielu inventarizācija un novērtējums ir veikts 2005. 
gadā un aktualizēta 2010. gadā. 

Komunālās saimniecības darbība pagastā galvenokārt saistīta ar trim pamatvirzieniem – 
ūdens apgādi, kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Dundagas pagasta teritorijas 
plānojumā kā nacionālo interešu objekts ir noteikts elektrotīklu pārvades savienojums 
“Kurzemes loks”. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka prasības vēja elektrostacijām/vēja 
parkiem nosaka saskaņā ar MKN 240 un pašvaldības noteiktajām papildus prasībām (vēja 
elektrostacijas un vēja parkus aizliegts izvietot kapsētu un valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu aizsargjoslās). 

2019. gada 13. decembrī Dundagas novada teritorijā ir 45 (četrdesmit pieci) valsts 
ģeodēziskā tīkla punkti: 2 (divi) globālās pozicionēšanas tīkla 1. klases (G1) punkti, 11 
(vienpadsmit) globālās pozicionēšanas tīkla 2. klases (G2) punkti, 23 (divdesmit trīs) 
nivelēšanas tīkla 1. klases (N1) punkti un 9 (deviņi) nivelēšanas tīkla 2. klases (N2) punkti. 

2.1.2. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi  

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
(turpmāk – Dundagas pagasta apbūves notikumi) ir Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
daļa, kas nosaka konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 
funkcionālajā zonā, teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību un citas prasības, 
aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku Dundagas 
novada Dundagas pagastā. Dundagas pagasta apbūves noteikumos ir dotas prasības, kuras 
noteiktas saskaņā ar MKN 240. 

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

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

N.p.k. Nosaukums Indekss Krāsa 

1. Savrupmāju apbūves teritorija DzS 

 
2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija 
DzM 

 
3. Jauktas centru apbūves teritorija JC 

  
4. Publiskās apbūves teritorija P 

 
5. Rūpnieciskās apbūves teritorija R 

 
6. Transporta infrastruktūras teritorija TR 

 
7. Tehniskās apbūves teritorija 

 
TA 

 
8. Dabas un apstādījumu teritorija DA 

 
9. Mežu teritorija M 

 
10. Lauksaimniecības teritorija L 

  
11. Ūdeņu teritorija Ū 

 

1. tabula. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma funkcionālās zonas. 

Dundagas pagasta apbūves notikumos, saskaņā ar MKN 240 prasībām katrai funkcionālajai 
zonai ir noteikts izmantošanas veids, kas dalās galvenajā izmantošanā un papildizmantošanā.  

2.1.3. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa 

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

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

2.1.4. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma vides pārskats 

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

Vides pārskatu sagatavojis SIA “Baltkonsults”, saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” (1998), 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz visi stratēģiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja 
2012. gada 19. jūlija lēmumu Nr. 63 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu”. 

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

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

Kolkas pagasta teritorijai ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta sēdes lēmumu 
nr. 344, (protokols Nr.13., 19.§.) apstiprināja saistošos noteikumus Nr.21 “Dundagas novada 
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”, (turpmāk – Kolkas pagasta teritorijas 
plānojums). 

 

3. attēls. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma fragments. 

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

Kolkas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts, ka, ņemot vērā Kolkas pagasta dabas 
unikalitāti, pirmkārt, nepieciešams saglabāt un uzturēt bioloģisko daudzveidību pašreizējā 
līmenī. Vides politikas pamattēzes jāievieš uzņēmējdarbībā, izglītībā, sabiedriskajā apziņā. 
Jāveicina vidi un resursus saudzējošu nozaru attīstību kā pamatu iedzīvotāju labklājībai. 

Kolkas pagasta teritorijā atrodas astoņi ciemi: Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, 
Vaide, Kolka un Uši. To īpatnība saistīta ar to, ka tie atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
Krasta kāpu aizsargjoslā vai cieši robežojas ar to. 
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Apgāds “Jāņa sēta” 1998. gadā izdeva pētījumu “Latvijas apdzīvotās vietas”, kurā autori Jānis 
Turlajs un Gints Milliņš klasificēja Kolkas pagasta teritorijā esošos ciemus pēc to apbūves 
struktūras īpatnībām. Pamatojoties uz šo pētījumu, 2001. gadā Valsts zemes dienesta 
nekustamā īpašuma pārvalde izstrādāja Talsu rajona Kolkas pagasta zemes ierīcības shēmu, 
kuras sastāvā tika apstiprināti ciemu struktūrplāni un ciemu robežas. Ciemu robežas 
apstiprināja 2001.gada 26.novembra Kolkas pagasta padomes sēdē. 

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

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

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

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

Lai izpildītu Vides ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, citu valsts 
institūciju rekomendācijas Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumos ir samazinātas 
ciemu robežas, ko bija apstiprinājusi Kolkas pagasta padome 2003. gadā, un izveidota 
apbūves zona “Viensētu teritorija” (VS), kā arī 2 reizes (līdz 2,0 ha) palielināta minimālā 
pieļaujamā zemes gabala platība plānotās apbūves zonās “Mežāres ar mājvietām” (MA) un 
“Mežaines ar mājvietām” (MZ). 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1. punktā ir uzskaitīti īpašumi, kuros ir 
konstatēta iepriekšēja apbūve krasta kāpu aizsargjoslā. Teritorijas plānotās izmantošanas 
grafiskajā materiālā šie īpašumi ir iekļauti dabas pamatnes teritorijā. Plānojot būvniecību 
meža zemē, koku ciršana pieļaujama tikai pēc meža zemes transformācijas atļaujas 
nokārtošanas. 

Krasta kāpu aizsargjoslai ir veikta biotopu kartēšana (LU Bioloģijas fakultāte, 2002.-2006. 
gads, ES LIFE projekts). Iekšzemes teritorijām šis darbs būtu turpināms. Kolkas pagasta 
teritorijā īpaši aizsargājamos biotopus ir apzinājusi Slīteres Nacionālā parka administrācija, 
kuras sniegtā informācija ir iekļauta teritorijas plānotās izmantošanas kartē. 
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Jūras piekraste, kāpas un liedags ir teritorijas, kuru aizsardzībai jāpievērš liela uzmanība. Tajā 
pat laikā tie ir nozīmīgākie rekreatīvie resursi gan Slīteres Nacionālajā parkā kopumā, gan arī 
piekrastes ciemos. Arī jūras krastā jāplāno un jāizveido infrastruktūra, kas nepieciešama 
zvejniekiem (piebraucamie ceļi, piestātnes, zvejas rīku novietnes), labiekārtotas pludmales, 
īpašas teritorijas tehnisko sporta veidu cienītājiem (burātājiem, ūdensslēpotājiem u.t.t.). 

2.2.2. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

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

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

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

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs ir attēlotas 13 plānotās (atļautās) 
izmantošanas. Jāpiezīmē, ka transporta teritorija kā atsevišķs zonējums nav paredzēts. 

N.p.k. Nosaukums Indekss Krāsa 

1. “Dabas pamatnes” teritorijas DP 

 
2. Individuālo dzīvojamo māju teritorijas IDz 

 
3. Mazsaimniecību un ģimenes māju 

teritorijas 
MG 

  
4. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas MDz 

 
5. Mežāres ar mājvietām teritorija MA 

 
6. Mežaines ar mājvietām teritorija MZ 

 
7. Viensētu teritorija 

 
VS 

 
8. Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma 

teritorijas 
SD 

 
9. Valsts aizsardzības teritorijas  VA 
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10. Rūpniecības objektu teritorijas RO 

 
11. Laivu/kuģu piestātnes teritorija LK  

12. Ostas teritorija O 

 
13. Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija T 

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

2.2.3. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa 

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa ir sagatavota Latvijas 
ģeodēziskā koordinātu sistēmā (LKS-92 TM), digitālā veidā, pagasta teritorijai mērogā 
1:10000 (mēroga noteiktība 1:10000) un ciemu teritorijām mērogā 1:5000 (mēroga 
noteiktība 1:10000). 

2.2.4. Kolkas pagasta teritorijas plānojuma vides pārskats 

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

2.3. Detālplānojumi Dundagas novadā 

Dundagas novada Dundagas pagastā ir izstrādāti un apstiprināti 29 detālplānojumi, no 
kuriem 5 Dundagas pagastā un 24 Kolkas pagastā. Detālplānojumu izvērtējums dots 
1.pielikumā. 

Nr. Detālplānojuma 
nosaukums 

Kadastra Nr. Pieņemšanas 
datums  

Saistošo noteikumu vai  
sēdes lēmuma numurs 

Dundagas pagasts 

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

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

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

3. Atvari 8850 012 0014,  
8850 012 0026  

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

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

5. Muņu Grabi 8850 009 0080 26.08.2009.  
 

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

Kolkas pagasts 

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

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

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

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

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

11. Taizeļi 8862 002 0111, 
8862 002 0017 

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

12. Mazirbes 
Dzelmes 

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

13. Mieri, Julgi, 
Dainas 

8862 002 0191, 
8862 002 0210, 
886 2002 0212 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Taliskeri 8862 005 0118, 
8862 005 0126 

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

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

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

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

27. Bierandi, 
Dubultvēji, 
Mežrukši, Spuņi 

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

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

28. Strautnieki 88620070037 
88620070034 

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

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

3. tabula. Dundagas novadā apstiprinātie detālplānojumi 

 
KOPSAVILKUMS  
par spēkā esošā TP risinājumiem un pārskatāmie jautājumi jaunā teritorijas plānojuma izstrādes 
ietvaros: 

◼ Pozitīvi vērtējama izpēte un ieguldītais darbs attiecībā uz novada identitāti – teritorijas plānojumā 
pielietota individuāla pieeja. 

◼ Spēkā esošajā TP, ņemot vērā pēctecības principu plānošanā, ir analizēti vēsturiskie plānošanas 
dokumenti un kuriem ir bijusi ietekme uz Dundagas novada telpiskās struktūras attīstību. 

◼ Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā definētas novada ainavu telpas, kā arī attēlotas ainaviski 
nozīmīgas teritorijas atbilstoši iepriekš pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem. 

◼ Grafiskā daļa ir skaidri “lasāma” un kopumā ir saprotams, kādas attīstības iespējas ir 
piemērojamas kontekstā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

◼ Nav skatīta vērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšana. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, 
Dundagas novadā neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, bet jaunajā novada 
teritorijas plānojumā ieteicams teritorijas izdalīt vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas ar 
specifiskākām prasībām kā pārējām lauksaimniecības zemēm. 
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◼ Pašreizējā TIAN uzbūve un saturs neatbilst (numerācija, normatīvo aktu dublēšana u.tml.) saistošo 
noteikumu kā ārējā normatīvā akta prasībām, kā to nosaka pašreiz spēkā esošie normatīvie akti. 

◼ Definīcijās ir iekļauti tādu terminu skaidrojumi, kas jau ir doti normatīvajos aktos ar augstāku 
juridisko spēku – likumos un Ministru kabineta noteikumos, tos dublējot, citādi interpretējot vai 
neievērojot oficiālo terminoloģiju. Tāpat TIAN lietotas atsauces uz konkrētiem normatīvajiem 
aktiem, kas teritorijas plānojuma īstenošanas laikā ir mainījušies. 

◼ Pārskatīt TIAN noteiktos gadījumus, kad jāizstrādā detālplānojumi. 
◼ Teritorijas plānojuma izmaiņas pamatā attiecas uz darba instrumentiem (teritorijas plānojums 

jāizstrādā atbilstoši pašreizējām normatīvo aktu prasībām jaunajā teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā) un teritorijas plānojuma elastīguma nodrošināšanu – funkcionālo zonu 
skaita samazināšanu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu vienkāršošanu. 

◼ Kopumā, analizējot spēkā esošo TP, atzīmējams, ka jaunais novada teritorijas plānojums būs kā 
loģisks līdz šim spēkā esošā teritorijas plānojuma turpinājums, saglabājot tos risinājumus, kuri ir 
joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. Galvenā 
atšķirība, veidojot jauno novada plānojumu, būs elastīguma principa akcentēšana, pēc iespējas 
neierobežojot zemes īpašniekus. 
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

Pašlaik spēkā esošā Dundagas novada TP nosacījumi ir radījuši priekšlikumus un nepieciešamību 
izvērtēt tā nosacījumus un normas, lai tos saskaņotu ar aktuālajām normatīvo aktu prasībām. 
Papildus nepieciešams izvērtēt teritoriju atļauto izmantošanu (funkcionālos zonējumus) vairākos 
nekustamajos īpašumos, precizēt ciemu robežas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un 
novērst pretrunas ar valstī augstāk stāvošajiem normatīvajiem aktiem vietējo pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas jomā. 

Jaunajā teritorijas plānojumā noteikta teritorijas perspektīvā izmantošana, ietverot funkcionālo 
zonējumu, transporta infrastruktūras un inženiertīklu attīstību, publiskās apbūves un publiskās 
ārtelpas attīstību, ražošanas attīstību, lauku teritoriju attīstību, dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanu, drošības, veselības un higiēnas prasības (t.sk., nosakot un attēlojot aizsargjoslas saskaņā 
ar likumu “Aizsargjoslu likums”). 

Tā izstrāde veikta TAPIS, ievērojot MKN 240 noteiktās vienotās normas teritorijas attīstības 
plānošanai, izmantošanai un apbūvei. 

3.1. Funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošana un apbūves rādītāji 

Ar funkcionālā zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu 
atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. 

TAPIS vidē pilnībā ir pārstrādāta plānošanas dokumenta saistošā daļa (Grafiskā daļa un Dundagas 
novada TIAN) un to struktūra, pēc iespējas saglabājot spēkā esošajā TP noteiktās prasības un normas. 

Novada funkcionālais zonējums un teritorijas ar īpašiem noteikumiem attēlotas Grafiskās daļas kartē 
“Funkcionālais zonējums”, bet katras zonas atļautā galvenā un papildizmantošana un apbūves 
parametri (jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, maksimālais apbūves blīvums, 
intensitāte, brīvā zaļās teritorijas rādītājs, atļauto stāvu skaits un būvju augstums) noteikti saistošo 
noteikumu daļā “Dundagas novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturā ievēroti 
divi pamatprincipi: (1) nedublēt normas, kas ietvertas MKN 240 un citos normatīvos aktos un (2) 
ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāt līdzšinējo regulējumu attiecībā uz 
vispārīgajām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Izvērtējot teritorijas plānojuma risinājumus un ņemot vērā to, ka novada teritorijas attīstībā nav 
plānotas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar līdzšinējā teritorijas plānojuma risinājumiem, Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika secināts, ka jaunais teritorijas plānojums (tajā noteiktais 
funkcionālais zonējums un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) neradīs nozīmīgas vides 
stāvokļa izmaiņas Dundagas novadā. 

3.2. Apdzīvojuma struktūra 

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

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2015. gada beigās Dundagas novadā bija 
deklarēti 4354 iedzīvotāji, no kuriem 3388 Dundagas pagastā un 966 Kolkas pagastā. 
2020.gada sākumā Dundagas novadā bija deklarēti 3872 iedzīvotāji, no kuriem 3022 
Dundagas pagastā un 850 Kolkas pagastā. Iedzīvotāju skaita samazinājums ir par 11% 4 gadu 
laikā. 
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Tā kā lielas platības aizņem mežu un purvu teritorijas (73,5%), tad novads ir samērā 
mazapdzīvots. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā ir 6,4 iedzīvotāji/km2, kas ir 
lielāks kā Ventspils novadā, mazāks kā Talsu un Rojas novadā un aptuveni 5 reizes mazāks 
nekā vidējais iedzīvotāju blīvums Latvijā (33,2 iedzīvotāji/km2). 

Apdzīvojuma struktūru novadā veido trīs līmeņu attīstības centri: 

1) Novada nozīmes attīstības centrs – Dundaga. 
2) Vietējās nozīmes attīstības centri – Kolka un Mazirbe. 
3) Ciemi – Pāce, Neveja, Kaļķi, Vīdale un Sīkrags, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Uši. 

Saskaņā ar Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, katram attīstības centra 
līmenim, atkarībā no resursu – cilvēkresursu, sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamības, 
ir noteikts vēlamais tehniskā rakstura publisko pakalpojumu klāsts. 

Novada nozīmes attīstības centrā, kurā koncentrēti nozīmīgākie resursu, ir jāveicina 
apkārtējo teritoriju attīstība. Tam kopā ar vietējās nozīmes attīstības centriem ir jākalpo kā 
primārajām pakalpojumu saņemšanas vietām. Vietējas nozīmes centriem ir būtiska loma 
lauku apdzīvojuma saglabāšanā. Ņemot vērā to novietojumu, kultūrvēsturiskās un dabas 
vērtības tajos, ir jāizmanto šo centru potenciāls, veidojot tos gan kā tūrisma, gan 
uzņēmējdarbības attīstības centriem.   

Piekrastes ciemi, kuros vasaras sezonas laikā būtiski palielinās iedzīvotāju skaits, ir ar 
salīdzinoši zemāku iespējamo pakalpojumu saņemšanas klāstu, nekā pārējos ciemos. To 
apbūvē īpaši respektējamas piekrastei raksturīgās apbūves īpatnības.  

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

Teritorijas plānojumā ir noteikti 13 ciemi, kuriem attēlotas robežas, skatīt 4.attēlā. 



 

4. attēls. Dundagas novada apdzīvojuma struktūra



8 ciemi -  Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka, Uši atrodas Kolkas 
pagastā un 5 ciemi - Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale, atrodas Dundagas pagastā. Ņemot 
vērā to, ka pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits Dundagas novada ciemos nav palielinājies, 
plānojumā netiek mainītas un precizētas ciemu robežas. 

Kolkas pagastā ciemu robežas ir apstiprinātas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 67.pantu, t.i. –  
ciemu robežas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ir apstiprinātas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, pamatojoties uz pašvaldības priekšlikumu 
pašvaldības teritorijas plānojumu. 

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

Slīteres Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā ir noteikta funkcionālā zona 
Lauksaimniecības teritorija (L5), lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes izmantošanu 
Baltijas jūras piekrastē ciemos un tiem piegulošā teritorijā un nodrošinātu 2016. gada 29. 
novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 751 “Slīteres nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktās prasības apbūvei un zemes vienību 
dalīšanai. 

Dundagas pagastā ciemu robežas ir attēlotas saskaņā ar Dundagas pagasta teritorijas 
plānojumu. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā Dundagas pagasts bija sadalīts 38 teritoriālos ciemos 
(Alakste, Anstrupe, Āži, Cirstes, Dundaga, Dūmele, Ezermuiža, Gavsene, Ildzere, 
Jaundundaga, Jaunmuiža, Kaļķi, Kārļmuiža, Klārmuiža, Labdzere, Lapmežciems, Lateve, 
Laukmuiža, Mazalakste, Mazirbe, Mazoste, Mazpiltene, Muņi, Neveja, Oste, Pāce, Piltene, 
Plintiņi, Puiškalnciems, Sabdagas, Saustere, Sumburciems, Sūde, Šlītere, Upenieki, Valpene, 
Vādzere, Vīdale), kam par pamatu ņemts vēsturiskais pagasta teritorijas iedalījums uz 1939. 
gadu. Ne visi ciemi atbilst šodienas ciemu kritērijiem, tāpēc noteiktas ciemu robežas ir blīvāk 
apdzīvotām vietām. 

Tā kā šādiem ciemiem ir precīzi noteiktas robežas un piesaistītas apdzīvotās mājas (ciemu 
nosaukumi ietverti adresācijā), tie pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumdošanā ir 
nosakāmi kā ciemi, kuriem nav blīva apbūve un pilsētvidei raksturīgi elementi. 

Teritorijas plānojumā netiek plānota viensētu un viensētu grupu plašāka attīstība. Lai 
saglabātu tradicionālo lauku apdzīvojuma veidu, veicinātu vienmērīgu lauku apdzīvojuma 
veidu, saglabātu kultūrainavu un tradīcijas, tiek atbalstīta viensētu pastāvēšana ārpus ciemu 
teritorijām, atļaujot to būvniecību dažādos funkcionālajos zonējumos. 



Dundagas novada teritorijas plānojums 

 24 

Lauku teritorijas ārpus ciema ietver mežu, lauksaimniecības, ūdeņu, transporta 
infrastruktūras, rūpnieciskās apbūves teritorijas, kā arī aizsargājamās dabas teritorijas un 
vietas rekreācijai u tūrisma attīstībai. 

Mežu teritorijas paredz mežsaimniecības attīstību, kokmateriālu sagatavošanu, derīgo 
izrakteņu ieguvi, alternatīvās enerģijas ražošanu, tūrisma un rekreācijas pakalpojumu 
sniegšanu, medību tūrismu, maksimāli saglabājot mežu ekoloģisko nozīmi.  

Lauksaimniecības teritorijas paredz lauksaimniecības attīstību daudzveidīgās izpausmes 
formās – piena un gaļas lopkopībā, aitkopībā, lauksaimniecības produktu pārstrādē, 
alternatīvās enerģijas ražošanā, mājražošanas attīstībā, maksimāli saglabājot ainavas 
daudzveidību.  

Tūrisma un rekreācijas teritorijas lielā mērā sakrīt ar piekrastes ciemu teritorijām, skarot 
piekrastes ciemus – Sīkragu, Mazirbi, Košragu, Pitragu, Saunagu, Vaidi un Kolku. Teritorijās 
attīstāma augstvērtīga tūrisma infrastruktūra un dzīves vide, līdzsvarojot dabas aizsardzības, 
kultūrvides ainavas aizsardzības un ekonomiskās attīstības intereses.  

Rūpnieciskas apbūves teritorijas ārpus ciemiem izmantojamas kā derīgo izrakteņu teritorijas, 
savukārt atsevišķas bijušo ražošanas teritoriju vietas, to novietojuma un specifikas dēļ ir 
attēlotas kā vietas rūpnieciskai apbūvei.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izmantošanu nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, un attīstības iespējas 
šajās teritorijās ir ievērojami ierobežotas.  

3.3. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas 

Dundagas novada teritorijas plānojumā noteikts, ka blīvas dzīvojamās telpas nodrošināšanai 
ciemos noteiks funkcionālie zonējumi – savrupmāju (DzS), mazstāvu dzīvojamās (DzM) un 
jauktas centra apbūves (JC) teritorijas. Ciemos noteiktas arī lauksaimniecības teritorijas, 
kurās atļauts būvēt viensētu (grafiskajā daļā attēlotas ar indeksu L21). 

Publiskās apbūves teritorijas zonējums piemērots tikai ciemos – skolas, bērnudārzu, sporta 
būvju, kultūras iestāžu un pašvaldības iestāžu teritorijām.  

3.4. Rūpnieciskās apbūves teritorijas 

Tāpat kā līdzšinējā teritorijas plānojumā, arī jaunajā teritorijas plānojumā netiek plānotas 
jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas. Tiek daļēji saglabātas esošās ražošanas teritorijas, 
izvērtējot to atrašanās vietu un vajadzību. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas tiek 
saglabātas. 

Spēkā esošajā TP funkcionālais zonējums “Ražošanas teritorijas” tika noteikts atsevišķiem 
objektiem (bijušajām mehāniskajām darbnīcām, katlu mājas u.tml.), bet tā kā tajā ražošanas 
uzņēmumu attīstības iespējas ir ierobežotas, jaunajā teritorijas plānojumā, izvērtējot katru 
konkrēto gadījumu, šīm teritorijām ir noteikts cits funkcionālais zonējums. 
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Atšķirībā no rūpnieciskās apbūves teritorijas pamatzonas, ar indeksu R1 Grafiskās daļas kartē 
“Funkcionālais zonējums” attēlotas esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā netiek attēlotas perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves 
vietas – tās pieļaujams ierīkot funkcionālajā zonējumā “Mežu teritorija” un 
“Lauksaimniecības teritorija” (izņemot apakšzonas L1, L2, L3 un L4), ievērojot Dundagas 
novada TIAN noteiktās prasības un, ja tas nav pretrunā ar citu spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

Derīgo izrakteņu ieguve kopumā neveicina mežu ilgtspējīgu attīstību, tāpat tā var atstāt 
ietekmi uz apkārtējo vidi lauksaimniecības teritorijās. Atradņu vietu un ar to saistīto būvju un 
citas infrastruktūras izveide negatīvi un neatgriezeniski var ietekmēt vides kvalitāti, primāri, 
mežu teritorijās. To transportēšana var negatīvi ietekmēt arī apkārtējās teritorijas 
iedzīvotāju dzīves apstākļus, rada papildus būtiskas antropogēnās slodzes, teritorijas 
hidroģeoloģiskos apstākļus, mežu kvalitāti un to augšanas apstākļus. 

Dundagas novada teritorijas plānojumā netiek izvirzītas papildus prasības derīgo izrakteņu 
ieguves ierobežojumiem (piemēram, attiecībā uz atradnes platību, derīgo izrakteņu ieguves 
veidu u.tml.). Zemes dzīļu aizsardzību un izmantošanu regulē attiecīgie normatīvie akti 
zemes dzīļu izmantošanā un aizsardzībā, līdz ar to arī ietekme uz apkārtējo vidi 
identificējama un procedūra veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
dokumentiem. 

3.5. Funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošana 

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

Kopumā teritorijas plānojumā ir izdalītas 11 funkcionālās zonas. Atsevišķām zonām tiek 
noteikts arī sīkāks iedalījums (apakšzonas), ko apzīmē, pievienojot funkcionālās zonas 
apzīmējuma burtu indeksam ciparu un nosakot apbūves noteikumos konkrētās teritorijas 
atļauto izmantošanu, aprobežojumus un citas prasības nosakot to izmantošanas mērķus un 
nosacījumus.  

“Savrupmāju apbūves teritorijām” (DzS) galvenie izmantošanas veidi noteikti savrupmāju un 
vasarnīcu apbūve. Šo teritoriju papildizmantošanā ir atļauta publisko, darījumu un ar atpūtu 
saistīta apbūve. Atsevišķi noteiktas apakšzonas piekrastes ciemu teritorijām, lai nodrošinātu 
dabas un ainavas aizsardzību un pēctecības principa ievērošanu. 

“Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām” (DzM) galvenie izmantošanas veidi arī ir 
savrupmāju apbūve, kā arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 3 
stāviem. Šo teritoriju papildizmantošana tiek noteikta tādi pati kā “Savrupmāju apbūves 
teritorijām”. 

Dundagas novadā nav dzīvojamās apbūves, kas būtu ar četriem un vairāk stāviem, nav 
saņemti arī priekšlikumi tādas apbūves veidošanai, tāpēc funkcionālā zona “Daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija” (DzD) Dundagas novada teritorijas plānojumā netiek noteikta. 
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“Jauktas centra apbūves teritorijas” (JC) ietver visplašāko teritorijas izmantošanas klāstu. 
Tajā atļauta gan dzīvojamās, gan publisku objektu būvniecība, bet kā papildizmantošana 
pieļaujama arī vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve. Funkcionālajai zonai noteikta viena 
apakšzona – JC1, kas noteikta bez papildizmantošanas veida – vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūves un piemērota piekrastes ciemiem, kā arī kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonās.  

“Publiskās apbūves teritorijas” (P) no “Jauktas centra apbūves teritoriju” galvenās 
izmantošanas atšķiras ar to, ka šeit nav atļauta dzīvojamā apbūve. Rindu un daudzdzīvokļu 
ēku apbūve ir atļauta kā papildizmantošana, taču papildus izmantošanā nav atļauts veidot 
apbūvi, kas saistīta ar ražošanu. “Publiskās apbūves teritorijas” (P1) apakšzonā nav atļautas 
dzīvojamā apbūve. 

“Rūpniecības apbūves teritorijām” tiek noteikti divi apzīmējumi – R un R1. Rūpniecības 
apbūves teritorijas noteiktas, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ļauj teritoriju izmantot visplašāk, bet teritorija ar 
apzīmējumu R1 ir esošā/plānotā derīgo izrakteņu ieguves vieta. Jāpiezīmē, ka Dundagas 
novadā nav atļauta smagās rūpniecības apbūve. 

“Transporta infrastruktūras teritorija” (TR) ir visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei 
nepieciešamā infrastruktūra un ar to saistītās funkcijas, bet “Transporta infrastruktūras 
teritorija” (TR1) apakšzona norādīta zvejniecības vajadzībām. 

Savukārt, “Tehniskās apbūves teritorija” (TA) ir inženiertehniskās apgādes tīkli, objekti un ar 
to saistītā izmantošana. Jāpiemin, ka atbilstoši MKN 240 5. punktam, lai nodrošinātu esošo 
vai plānoto objektu funkcijas, inženiertīklu un objektu izbūve ir atļauta visās teritorijās. Šo 
objektu ierīkošanai nav nepieciešama atsevišķa funkcionālā zona vai tās apakšzona. 

“Dabas un apstādījumu teritorijas” (DA) pamatzona nozīmē, ka teritorija izmantojama ar 
rekreāciju, sportu, tūrismu, kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji 
pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 
Pamatzonai ir izdalītas divas apakšzonas – ar indeksu DA1 ir noteikta, lai nodrošinātu jūras 
piekrastes saglabāšanu jūras aizsargjoslā sauszemes daļā, bet ar indeksu DA2 – kapsētu 
teritorijas. DA3 ir noteikta, lai nodrošinātu kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju 
īstenošanu Baltijas jūras piekrastes ciemos. 

“Mežu teritorijām” (M) galvenie izmantošanas veidi ir ar mežsaimniecību saistītas darbības 
un dabas aizsardzība. Papildizmantošanā ir atļauts būvēt viensētu un ar tūrismu un 
darījumiem saistītu apbūvi, atļauta arī derīgo izrakteņu ieguve. Mežu teritorijām ir noteikta 
apakšzona M1, un tās ir mežu teritorijas piekrastes ciemos. Atšķirībā no pamatzonas, šajās 
indeksētajās teritorijās kā papildizmantošana atļauta tikai viensētas un ar tūrismu un atpūtu 
saistītu objektu izveide. Apakšzonā ar indeksu M2 noteiktas īpašas prasības (noteikumi) 
teritorijas izmantošanai, ņemot vērā šo mežu teritoriju atrašanos piekrastes ciemos. 

“Lauksaimniecības teritorijas” iedalītas pamatzonā (L) un četrās apakšzonās (L1, L2, L3, L4 un 
L5). Pamatzonas galvenā izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecību un ar to saistīto apbūvi, 
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atļauta ir arī viensētu apbūve. Teritorijas ar indeksu L1 ir esošās piemājas dārzu (mazdārziņu 
teritorijas), bet ar indeksu L2 – ir lauksaimniecības zemes ciemos, kur nav atļauta 
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un jaunveidojamā zemesgabala platība ir 
0,5 ha nevis 2 ha kā tas ir pamatzonā. L3 apakšzona ir noteikta eksotiskā dzīvnieku parka 
uzturēšanai Dundagas ciemā. Šajā apakšzonā atļauta ierobežota izmantošana, kas iekļauj 
dzīvnieku turēšanu un tūrisma nodrošināšanu. L4 apakšzona ir noteikta Vīdales karjera turpmākai 

apsaimniekošanai. L5 apakšzona ir noteikta lauksaimniecības zemes izmantošanai Baltijas 
jūras piekrastē ciemos un tiem piegulošā teritorijā . Te noteikts, ka no jauna veidojamā 
zemesgabala platība ir lielāka – vismaz 2 un 3 ha, atkarībā no tā, vai zemes vienības atrodas 
ciemu teritorijās, vai ārpus ciemiem.  

“Ūdeņu teritorijas” (Ū) ir novada ūdensobjekti, kurus ir atļauts izmantot saimnieciskai 
darbībai un rekreācijai, ievērojot dabas aizsardzības prasības. 

Nosaukums Apzīmējums Krāsa 

Savrupmāju apbūves teritorija DzS, DzS1 
DzS2  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM 
   

Publiskās apbūves teritorija P, P1 

 

Jauktas centru apbūves teritorija JC, JC1 

 
Rūpnieciskās apbūves teritorija R, R1 

 

Transporta infrastruktūras teritorija TR, TR1 

 
Tehniskās apbūves teritorija 
 

TA 

 
Dabas un apstādījumu teritorija DA, DA1 

DA2, DA3  

Mežu teritorija M, M1 

 
Lauksaimniecības teritorija L, L1, L2 

L3, L4, L5  
Ūdeņu teritorija Ū 

 
4. tabula. Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas. 

Analizējot teritorijas plānojumu, un ievērojot pēctecības principu, jaunajā Dundagas novada 
teritorijas plānojumā saglabāti tie risinājumi, kuri aizvien ir aktuāli, pamatoti un atbilst šī 
brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. Analizējot teritorijas plānojumu, jāsecina, ka 
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tas izstrādāts laikā, kad pieredze un izpratne par teritorijas plānošanu Latvijā bija stipri 
atšķirīga no tā, kāda tā ir šodien, tai skaitā ievērojami mainījušies uz teritorijas plānojuma 
izstrādi attiecināmie normatīvie akti.  

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā funkcionālās zonas bija noteiktas saskaņā ar MKN 
240 prasībām, bet Kolkas pagastā bija noteikti brīvi izvēlēti zonējumu nosaukumi. Pašlaik  
teritorijas plānojumā ir noteikts abām pagasta teritorijām vienāds funkcionālais zonējums, 
kas atbilst MKN 240. Lai būtu iespējams vieglāk saprast izmaiņas, kas attiecināmas uz Kolkas 
pagastu, dota plānotās (atļautās) izmantošanas pārejas tabula, kas pievienota 7.pielikumā.  

3.6. Maksimālais apbūves blīvums 

Mazākais maksimālais apbūves blīvums 20 % noteikts Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS). 
DzS1 un Dzs2 ir ierobežojums , kas pieļauj apbūvēt 450 m2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijās (DzM), Jauktas centra apbūves teritorijās (JC), Publiskās apbūves teritorijā (P) 
noteikts maksimālais apbūves blīvums 40 %, bet apakšzonās JC1 un P1 – 20%. 

Mežu teritorijās (M) noteikts, ka apbūves laukums nedrīkst būt lielāks par 0,02ha. 
Lauksaimniecības teritorijās L – apbūves blīvums un laukums netiek noteikts. L1 – netiek 
noteikts, jo apbūve nav primāra, L2 – 20 %, nepārsniedzot 500 m2. L3 – 10%, bet L5 zonā - 
nosakot atrunas par pieļaujamo apbūves laukumu. 

Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) apbūves blīvums netiek noteikts, bet to ierobežo brīvās 
zaļās teritorijas rādītājs. R1 indeksētajā teritorijā nenosaka. Pārējās funkcionālajās zonās 
apbūves blīvums ir nosakāms pēc funkcionālās nepieciešamības. 

3.7. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs 

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs nav noteikts piecām funkcionālajām zonām – Transporta 
infrastruktūras, Tehniskās apbūves,  Dabas un apstādījumu, Mežu teritorijās un 
Lauksaimniecības teritorijās. Vislielākais brīvās zaļās teritorijas rādītājs 80 % un 90 % noteikts 
Savrupmāju apbūves teritorijās (DzS1) un Savrupmāju apbūves teritorijās (Dzs2). 

Mazākais brīvās zaļās teritorijas rādītājs 10 % noteikts Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) un 
Tehniskās apbūves teritorijās (TA). Publiskās apbūves teritorijās (P), Jauktas centra apbūves 
teritorijās (JC) brīvās zaļās teritorijas rādītājs noteikts 30 % apmērā. 

3.8. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

3.8.1. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3) 

Pie citiem risinājumiem norādītā teritorija Baltijas jūras piekrastē. Detālplānojuma izstrādes ievaros 
nepieciešams pamatot būvniecību zemesgabalos. 

3.8.2. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6) 
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Dundagas novada teritorijā, saskaņā ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr. 977 “Noteikumi 
par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas1. 

MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 234. punkta piektais apakšpunkts nosaka, ka, ja 
nepieciešams, teritorijas plānojumos kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem nosaka un attēlo 
vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. 

Lai saglabātu vērtīgās lauksaimniecības zemes novada teritorijā, ņemot vērā apkopotos 
datus (Valsts zemes dienesta datus par zemes vienību valdošo lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju kvalitātes novērtējumu ballēs (skatīt attēlu “Lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
novērtējums ballēs”), Dundagas novada teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē 
„Funkcionālais zonējums” izdalītas vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, 
un TIAN noteikts, ka no jauna veidojamā un paliekošā minimālā zemes vienības platība šajās 
teritorijās ir 5 hektāri. Tajās nav atļauta derīgo izrakteņu ieguves vietu ierīkošana un 
apmežošana. 

3.8.3. Slēgtas atkritumu izgāztuves teritorija (TIN8) 

Kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (degradēta teritorija) noteikta bijusī sadzīves atkritumu 
izgāztuve. 

3.9. Transporta infrastruktūra 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 31.2.2. punktu, teritorijas plānojumā 
atbilstoši noteiktajai mēroga noteiktībai jāattēlo publiskas infrastruktūras objekti (izņemot 
sociālās infrastruktūras objekti), norādot plānotos ceļus un plānotās pievienojumu vietas 
valsts un pašvaldību autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), un to novietojums 
var tikt precizēts būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. Šie 
apstiprinātie noteikumu grozījumi paredz, ka detālplānojumu izstrāde pieslēgumu 
veidošanai pie valsts autoceļiem turpmāk nav nepieciešama, ja tas ir atrisināts teritorijas 
plānojumā, lokālplānojumā vai tematiskajā plānojumā. 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā sagatavoti vispārīgi transporta 
infrastruktūras attīstības un organizācijas risinājumi, lai nodrošinātu optimālu transporta 
organizāciju gan ciemu teritorijās, gan to savstarpējā sasaistē (teritorijas plānojums iegūst 
saistošo noteikumu spēku, līdz ar to pašvaldības interesēs ir tajā risināt tikai tos jautājumus, 
kurus iespējams plānot 12 gadu perspektīvai, kā arī tos, kurus “atļauj” noteiktais teritorijas 
plānojuma mērogs). Ņemot vērā to, ka teritorijas plānojuma izstādes līmenī uz šo brīdi nav 
iespējams atrisināt visas pieslēgumu vietas, ja rodas nepieciešamība, detalizēts transporta 
infrastruktūras plāns var tikt izstrādāts atsevišķa tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros vai 
konkrētām novada teritorijas daļām – piemērojams lokālplānojumu vai detālplānojumu 

 

1 Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas definētas kā lauksaimniecībā izmantojama zeme, kas, neatkarīgi no 
īpašumu robežām, veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, komersantu un māju ceļi, kā arī 
ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), kura zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 60 ballēm un platība nav mazāka par 50 
ha 
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izstrādes gadījumos, ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai 
arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību vai attīstot dzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju 
īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos īpašumos. 

Turpmākajā transporta infrastruktūras plānošanas procesā, jāņem vērā, ka apbūves teritoriju 
(jauno, pārbūvējamo un paplašināmo) sasaisti ar valsts autoceļu tīklu, jāveic ievērojot 
“pakāpeniskuma” principu, t.i., to tiešos pieslēgumus jāparedz pie pašvaldību (galvenokārt) 
vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu 
pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai 
izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā 
apkārtnē. 

Ceļu ekspluatācijas un attīstības nodrošināšanai ievēro Aizsargjoslu likumā noteiktos 
ekspluatācijas aizsargjoslu platumus un nosacījumus ap valsts un pašvaldības ceļiem. 
Autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanai autoceļu pārbūvei 
noslēdzamas vienošanās starp VAS “Latvijas Valsts ceļi” un katru konkrēto zemes īpašnieku.  

Jaunais teritorijas plānojums kopumā būtiski nemaina ciemu robežas attiecībā pret valsts 
autoceļu tīklu, pārmantojot līdzšinējā teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu 
attiecībā uz teritorijām, kas robežojas ar valsts autoceļiem. 

2018. gada 25. oktobrī stājās spēkā grozījumi Zemes pārvaldības likumā (2014), kura 
papildinātais 5.pants paredz pašvaldībai nepieciešamību noteikt tehniskās publiskas 
infrastruktūras teritorijas, izvērtējot šādu teritoriju noteikšanas un to realizācijas iespējas 
ilgtermiņā, savukārt likuma grozījumu 8.pants nosaka regulējumu, kas dod iespēju 
pašvaldībai ar teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu noteikt pašvaldības nozīmes 
ielas/ceļa statusu2 tādām ielām/ceļiem, kas nav reģistrēti pašvaldības bilancē, bet veido 
vienoto ceļu tīklu. Atbilstoši iepriekš minētajam, Dundagas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros izvērtēti tie ceļi, kuriem piešķirams attiecīgais statuss, grafiski tās attēlojot 
kartē “Funkcionālais zonējums” (kā pašvaldības nozīmes ielas un ceļi). Tomēr jāņem vērā, ka 
arī, neatkarīgi no teritorijas plānojumā noteiktā, pašvaldības nozīmes ielas statusu 
pašvaldība varēs piešķirt (vai atcelt) arī pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā ar atsevišķu 
administratīvo aktu. 

Viens no teritorijas plānošanas un izmantošanas problēmjautājumiem, ar kuru nereti 
pašvaldības un zemju īpašnieki saskaras plānojot īpašumu attīstību, ir ceļu servitūtu 
nodibināšana. Šajā jautājumā jānorāda, ka, atbilstoši Civillikuma 1231. pantā noteiktajam, 
servitūtu var nodibināt tikai ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu. Ne 
Teritorijas attīstības plānošanas likumā, ne kādā citā normatīvajā aktā nav noteikts 
deleģējums pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem, ar kuriem tiek apstiprināts teritorijas 
plānojums vai lokālplānojums, nodibināt servitūtus vai noteikt teritorijas, kurās tiek atļauts 
nodibināt servitūtus. Tāpat, normatīvie akti nenosaka pašvaldībām deleģējumu noteikt 
servitūtus detālplānojumā par kuru tiek izdots vispārīgais administratīvais akts. Ar likumu var 

 

2 Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta (1) daļai, pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas 

tiesību aprobežojums nekustamajam īpašuma, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu 

pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot 
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nodibināt servitūtu tikai tajos gadījumos, kad likums vai kāds cits normatīvais akts tieši 
nosaka, ka tiek nodibināts konkrēts servitūts. Turklāt, pašvaldībām nav deleģējuma 
teritorijas plānojumā noteikt regulējumu jautājumos, kas noregulēti citos likumos [Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2018. gada decembris]. 

Dundagas novads atrodas tālu no valsts nozīmīgajiem transporta koridoriem. Novada 
teritoriju šķērso valsts reģionālais autoceļš P77 Ventspils-Dundaga, P124 Ventspils-Kolka, 
P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe, P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka un 14 vietējie valsts 
autoceļi (2.pielikums). 

Dundagas novada ceļu (3.pielikums) kopgarums sastāda 115,56 km, no kuriem 6,08 km 
(5,2%) ir ar asfalta segumu. Dundagas ciema ielu 4.pielikums) kopgarums sastāda 10,397 km, 
no tiem 7,011 km (67,4%) ir ar asfalta segumu. 

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

2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 
un uzskaites kārtība” 2.punktā nosaka, ka pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir 
pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve ciema teritorijā un 
pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Veidojot jaunus zemes vienības jānodrošina to 
sasniedzamība, veidojot jaunu ceļu un ielu tīklu ar pieslēguma iespējām valsts vai 
pašvaldības ceļiem/ielām, kā arī jāievēro “pakāpeniskuma” princips, tas ir, zemes gabalu 
īpašumus pievienot esošiem servitūtu un pašvaldību ceļiem vai ielām, kas jau pievienojas 
valsts autoceļu tīklam vai tranzīta ielām. 

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

Teritorijas plānojumā esošās pašvaldības ielas un ceļi tiek attēloti saskaņā ar valsts akciju 
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” reģistrēto sarakstu, kā arī, pamatojoties uz Zemes 

pārvaldības likuma (2014) 8.1 pantu attēlotas pašvaldības nozīmes ceļi un ielas. Tie ir ceļu un 
ielu posmi, kas līdz šim nav bijuši izdalīti, taču iekļaujas kopējā ielu/ceļu tīklā un nodrošina 
piekļuves nekustamajiem īpašumiem un citiem objektiem. 

Teritorijas plānojumā galvenās satiksmes teritorijas un objekti noteikti kā līnijbūves un 
funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR). 
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4.attēls. Dundagas novada satiksmes infrastruktūra 
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3.10. Ielu kategorijas un ielas sarkanās līnijas 

Novadā ir salīdzinoši labi attīstīts pašvaldības autoceļu un ielu tīkls. Dundagas novada 
teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika pārskatītas katras pašvaldības ielas un ceļa 
funkcionalitāte, izvietojums, kā arī tiem pieslēdzošās ielas un piegulošā apbūve, nosakot 
šādas ielu kategorijas: 

◼ Tranzīta iela (B grupas kategorija) ir esošs vai plānots valsts galveno vai reģionālo 
autoceļu (ciemu teritorijās – iela) sākums, turpinājums vai beigas, ar dominējošu 
savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošā ir 
savienošanas funkcijas īstenošana un atbilstošās kvalitātes prasības. 

◼ Maģistrālā iela (C grupas kategorija) ir esoša vai plānota iela ar savienošanas un 
piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes 
prasības. 

◼ Ciema nozīmes iela (D grupas kategorija) ir ielas, kuras nodrošina piekļūšanu 
atsevišķiem zemesgabaliem. Noteiktās diennakts stundās šī iela var veikt arī 
savienošanas funkciju. 

◼ Vietējas nozīmes iela (E grupas kategorija) ar uzturēšanās funkcijas nodrošināšanu, 
pakārtoti veicot arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās 
funkcijas kvalitātes prasības. 

2016. gadā tika sagatavoti, bet šobrīd vēl nav apstiprināti grozījumi MKN 2403, t.sk. 
2. pielikums, precizējot noteiktās ielu un ceļu kategorijas. Dundagas novada teritorijas 
plānojumā ielu kategorijas noteiktas, ņemot vērā minēto grozījumu projektā iekļauto ielu 
dalījumu pēc to funkcijām un nozīmes, ko pamato gan reālā situācija, gan ielu klasifikācija, ko 
nosaka Ceļu projektēšanas noteikumi LVS 190-2 (minētie noteikumu grozījumi sagatavoti, 
ņemot vērā Latvijas valsts standartu). Teritorijas plānojumā noteiktās Dundagas novada ceļu 
un ielu kategorijas parādītas TIAN pielikumā. 

Ielas sarkanās līnijas vai ielas aizsargjoslas noteikšanas galvenais uzdevums ir noteikt 
nepieciešamo ielas koridoru ielas uzturēšanai un/vai attīstībai. MKN 240 6.3. nodaļas 
punktos noteikts, ka ielas sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai, bet to 
platumu nosaka teritorijas plānojuma apbūves noteikumos un grafiski attēlo lokālplānojumā 
un detālplānojumā atkarībā no izvēlētā mēroga noteiktības. 

Atsevišķām esošām ielām vai ielu posmiem ielas sarkano līniju platums var būt lielāks vai 
mazāks par attiecīgajai kategorijai raksturīgo, taču tas nemaina ielas nozīmi, bet maina ielas 
telpas labiekārtojuma līmeni, iespējas ielas telpā veidot apstādījumus, ierīkot gājēju ietves 
vai izbūvēt nepieciešamos inženiertīklus. 

 

3 Grozījumu projekts publiski pieejams Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa 
vietnē – www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/telpiskas_planosanas_joma/?doc=22224 

http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/telpiskas_planosanas_joma/?doc=22224
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Ielu sarkanās līnijas grafiski netiek attēlotas mēroga noteiktības dēļ, bet to (B, C, D un E 
kategorijas ielu) prasības sarkano līniju platumam norādītas Dundagas novada TIAN. Sarkano 
līniju precizēšana un/vai jaunu ielu sarkano līniju plānošana nav uzskatāma par teritorijas 
plānojuma grozījumiem. 

3.11. Inženiertehniskā infrastruktūra 

Komunālās saimniecības darbība novadā galvenokārt saistīta ar trim pamatvirzieniem – 
ūdens apgādi, kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Centralizētas ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas pakalpojumus Dundagas novadā var saņemt Dundagā, Kolkā un daļēji Mazirbē. 

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

Pašvaldībai nepieciešams turpināt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 
sistēmas paplašināšanu apdzīvotajās vietās. 

Prasības inženiertehniskās infrastruktūras izbūvei pamatā nosaka katras inženiertīklu 
nozares individuālie normatīvie akti, savukārt Dundagas novada TIAN papildus prasības ir 
noteiktas tikai atsevišķos gadījumos, kas primāri attiecas uz noteikumiem nodrošināt 
apbūves pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (skatīt TIAN 
3.2. apakšnodaļu) un prasībām inženiertīklu nepieciešamo novietojumu ielu un autoceļu 
robežās. 

Novadā esošie un plānotie inženierinfrastruktūras objekti, atbilstoši mēroga noteiktībai, 
attēloti Grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums” (kā „Tehniskās apbūves teritorijas” 
tiek noteiktas visas maģistrālo inženiertehniskās apbūves tīklu teritorijas un objekti), t.sk. 
ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas ap tehniskās apbūves objektiem). 

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

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

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

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

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

Projekta “Kurzemes loks” realizācijas laikā plānots rekonstruēt arī pārvades tīkla apakšstaciju 
“Dundaga”. Sakarā ar plānoto vēja elektrostaciju būvniecību un pieslēgumu pārvades tīklam, 
pieslēguma pieprasītājam – SIA “Enercom” ir izsniegti tehniskie noteikumi pieslēgumam 
apakšstacijā “Dundaga”. 

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

Saskaņā ar teritorijas plānojumu, Dundagas novada teritorijā ir atļauta šādu vēja 
elektrostaciju vai vēja parku būvniecība: 

1) Lauku teritorijās vēja elektrostaciju/vēja parku, kura jauda ir lielāka par 20 kW 
būvniecība, izstrādājot detālplānojumu, atļauta rūpnieciskās apbūves teritorijās (R), un 
lauksaimniecības teritorijās (L). Šīm vēja elektrostacijām nav noteikts augstuma 
ierobežojums. 

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

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

Dundagas novada teritorijā ir 45 (četrdesmit pieci) valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 2 (divi) 
globālās pozicionēšanas tīkla 1. klases (G1) punkti, 11 (vienpadsmit) globālās pozicionēšanas 
tīkla 2. klases (G2) punkti, 23 (divdesmit trīs) nivelēšanas tīkla 1. klases (N1) punkti un 9 
(deviņi) nivelēšanas tīkla 2. klases (N2) punkti, 4.pielikums. 

Pie vietējā ģeodēziskā tīkla piederīgi ir šādi punkti – nivelēšanas tīkla N3 un N4 klases grunts 
reperi, sienas reperi un markas, globālās pozicionēšanas (GP) G3 klases, poligonometrijas, 
triangulācijas un citi atbilstoši nostiprināti ģeodēziskie punkti. Pēc ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanas Dundagas novadā, kā normāli ir atzīti un teritorijas plānojumā attēloti 107 
vietējā ģeodēziskā tīkla punkti (5.pielikums). 

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



Dundagas novada teritorijas plānojums 

 36 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslā. 

Izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus, tajos obligāti ir jāattēlo ģeodēziskie punkti. 

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

3.12. Kultūras pieminekļi un teritorijas 

Likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (1992) noteikts, ka kultūras pieminekļi ir 
kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas 
(senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības 
vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un 
priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām 
interesēm. 

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

Dundagas novada teritorijā atrodas 35 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (20 
arheoloģijas, 1 vēstures, 4 mākslas, 6 arhitektūras, 2 pilsētbūvniecības, 2 industriālie), kuru 
aizsardzību nosaka likumdošana. 

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, teritorijas plānojumā ap 27 
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem ir noteikta aizsardzības zona 500 m. 

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



Dundagas novada teritorijas plānojums 

 38 

 
7. attēls. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu Dundagas baznīcas senkapi, Dundagas luterāņu 

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

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

Ņemot vērā, ka pašvaldība ir uzsākusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu Košraga 
zvejnieku ciems (aizsardzības Nr.7447), Sīkraga zvejnieku ciems (aizsardzības Nr.7448), Līvu 
tautas nams (aizsardzības Nr.8577), Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja (aizsardzības 
Nr.8589), Kubeles skola (aizsardzības Nr.95), Košraga senkapi (Mēra kapi) (aizsardzības 
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Nr.2218), Mazirbes viduslaiku kapsēta (aizsardzības Nr.2219), Pāces elku kalns – kulta vieta 
(aizsardzības Nr.2204), Pāces pilskalns (aizsardzības Nr.2203), Pitraga viduslaiku kapsēta 
(aizsardzības Nr.2220), Saunaga viduslaiku kapsēta (aizsardzības Nr.2221), Žonaku senkapi 
(aizsardzības Nr.2222) individuālo aizsargjoslu projekta izstrādi, šiem pieminekļiem, pēc 
saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, mainīsies aizsargjoslas. 
Šāda individuālo aizsardzības zonu noteikšana nav uzskatāma par Teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 751 “Slīteres nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 37.punktu ainavu aizsardzības zonā vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos ietver prasības būvniecībai, 
tādējādi nodrošinot Ziemeļkurzemes raksturīgās kultūrvides un piekrastes tradicionālās 
apbūves saglabāšanu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikta teritorija, 
kurā jāievēro prasības Ziemeļkurzemei raksturīgās kultūrvides un piekrastes tradicionālās 
apbūves saglabāšanai. 

  

8. attēls. Ziemeļkurzemei raksturīgās kultūrvides un piekrastes tradicionālās apbūves saglabāšanas 
teritorija 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atsevišķi ir noteikta Pilsētbūvniecības 
kultūras pieminekļa teritorija (TIN1). Tā noteikta valsts aizsargājamo 
pilsētbūvniecības pieminekļu “Košraga zvejnieku ciems” (Nr.7447) un “Sīkraga zvejnieku 
ciems” (Nr. 7448) teritorijā. Šajās teritorijās veicot būvniecību, zemes gabalu veidošanu vai 
citu saimniecisko darbību, pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslu 
teritorijās saglabā un pilnveido kultūrvēsturiskās ainavas veidojošos elementus, kā arī tajās 
noteiktas papildus prasības atsevišķiem būvju elementiem. 
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3.13. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi 

Dundagas novadā atrodas samērā daudz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tajā atrodas 
Slīteres Nacionālais parks, 7 dabas liegumi (Daiķu īvju audze, Ģipkas lankas, Kadiķu nora, 
Kaļķupes ieleja, Pāces pļavas, Raķupes ieleja, Rukšu purvs), 34 mikroliegumi (3 Dundagas 
novadā atrodas daļēji), kas izveidoti īpaši aizsargājamo sugu (putnu, augu) un īpaši 
aizsargājamo biotopu (mežu) aizsardzībai, kā arī 5 aizsargājamie ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (Kaļķupītes klintis, Peldangas labirints, Pitragupes krasti, 
Zartapu grava, Zilo kalnu Šlīteres krauja). 

Dundagas ciemā atrodas dabas piemineklis Dundagas dižliepu aleja, kuras statuss noteikts ar 
Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr.888 “Noteikumi par 
aizsargājamām alejām”. 

Pie īpaši aizsargājamām dabas teritorijām pieskaitāmi arī dabas pieminekļi - aizsargājami 
koki. Koki, kuri sasnieguši dižkoka izmērus, ir dabas pieminekļi un par aizsargājamu koku 
uzskatāms jebkurš koks, kurš sasniedzis Ministra kabineta noteikumu Nr.264 “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. 
pielikumā noteiktos parametrus. Aizsargājama teritorija ap aizsargājamiem kokiem ir 
vainagu projekcijas platībā un 10 m platā joslā no tās. Informācija par dižkokiem atrodama 
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”. 

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

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

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

Teritorijas plānojumā, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu Kolkas pagasta ciemos, 
ņemta vērā to atrašanās Slīteres Nacionālā parka funkcionālajās zonās. Ņemot vērā Slīteres 
Nacionālā parka likuma 9. panta 1. daļā noteikto, ka neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi 
apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras 
objektu uzturēšanu un attīstību, Teritorijas plānojumā intensīvāka saimnieciskā darbība 
koncentrēta šajās ciema teritorijās. 

Teritorijas plānojumā nav attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas. Tās izvērtējamas turpmākā 
plānošanas procesā.  
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9. attēls. Dundagas novada aizsargājamās dabas, kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti 
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3.14. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 

Dundagas novada Kolkas pagasta teritorija robežojas ar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, tāpēc 
teritorijas plānojumā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ir attēlojamas Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes aizsargjoslas – krasta kāpu aizsargjosla un ierobežotas saimnieciskās 
darbības josla. 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, lai samazinātu 
piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas 
procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī 
atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 
saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. 

Aizsargjoslu likuma 6.panta 2.daļas 1.punkta b apakšpunkts nosaka, ka ja ciemu robežas ir 
apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 67.pantā paredzētajā kārtībā un noteiktas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta kāpu aizsargjoslas platums šajos ciemos nav mazāks 
par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus un ņemot vērā 
vēsturisko apdzīvojuma struktūru. 

Kolkas pagasta ciemu robežas (Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka, Uši) 
ir apstiprinātas Aizsargjoslu likuma 67.pantā paredzētajā kārtībā un noteiktas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā, līdz ar to krasta kāpu aizsargjoslas platums tajos nav 
mazāks par 150 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes 
veģetācija. 

Ārpus ciemiem krasta kāpu aizsargjosla nav mazāka par 300 metriem sauszemes virzienā, 
skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija. Tā ir noteikta gan kā iedomāta 
līnija, gan pa izteiktām kontūrām dabā (piemēram, ceļiem, kvartālstigām). Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības josla noteikta ņemot vērā 
Aizsargjoslu likuma 6.panta 2.daļas 3.punktā noteiktās prasības. 

Nosakot krasta kāpu aizsargjoslas platumu un iezīmējot to grafiskajā daļā, ir nepieciešams 
ņemt vērā piekrastē konstatētos īpaši aizsargājamos biotopus, kā to nosaka Aizsargjoslu 
likums. Dabas aizsardzības pārvalde Teritorijas plānojuma izstrādes laikā realizē projektu 
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā”, kurā viens no mērķiem ir veikt Eiropas Savienības nozīmes īpaši 
aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu.  

3.15. Lauksaimniecības zemes 

Iekultivētās platības aizņem Dundagas pacēluma augstākās, labāk drenētās vietas, kurās 
dominē mālaini cilmieži. Tīrumu masīvi biežāk ir nelieli un iekultivēti uz velēnu vāji vai vidēji 
podzolētām augsnēm. Lieli tīrumi atrodas tikai uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem 
no Dundagas. 
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Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 14,2% no novada kopplatības. Teritorijas 
plānojumā tiek maksimāli saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī 
daudzveidīgu darbību - pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamos ražošanas objektus, 
tai skaitā lauksaimniecības un lopkopības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, kokapstrādes 
uzņēmumus, sabiedriskās un komerciestādes, kā arī viensētas. 

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

Teritorijas plānojuma ir noteikts, ka lauksaimniecības teritorijās jaunveidojamās zemes 
vienības minimālā platība ir 2 ha, bet Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 
ārpus ciemu teritorijas 3 ha. 

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

3.16. Meža zemes 

Mežs ir svarīgs novada dabas resurss, jo meža zemes novadā aizņem 73,5% lielu teritoriju. 
Tādejādi novada ražošanas uzņēmumu attīstība ir vērsta uz mežsaimniecības un 
kokapstrādes attīstību. 

Teritorijas plānojumā ir attēlotas mežu teritorijas un noteikts, ka mežos jaunveidojamās 
zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, bet Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā ārpus ciemiem atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai platībai, bet ne mazāka kā 
2 ha. 

3.17. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

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

Atradnē “Ūpis” un “Jaunkalni II“ iegūst smilti-granti un smilti, kas izmantojama būvniecībā 
un ceļu būvē. Atradnē “Dižspriņģi” plānota smilts – grants un smilts ieguve, bet tā izstrāde 
vēl nav uzsākta.  

Piltenes purvā iegūst kūdru, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Daļa no purva 
vēl ir neizstrādāta. 

Teritorijas plānojumā tiek paredzēts, ka derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta funkcionālajās 
zonās Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā (L) un Rūpnieciskās apbūves teritorijās 
R1. Derīgo izrakteņu ieguve veicama saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 
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3.18. Vides riski 

Saimnieciskā darbība vēsturiski un pašlaik novadā nosaka šādus galvenos riska objektus un teritorijas:  

1) potenciāli piesārņotās vietas; 
2) paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas; 
3) riska virszemes ūdensobjekti; 
4) Ar invazīvajām sugām invadētas teritorijas. 

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas ir vietas, kurās notikusi vai notiek 
saimnieciskā darbība, kas atstāj , vai var atstāt piesārņojošu darbību uz vidi.  
Dundagas novadā neatrodas piesārņotas teritorijas, bet atrodas 7 potenciāli piesārņotas 
teritorijas. 

Nr. Reģistrācijas 
Nr. 

Vietas nosaukums Apraksts Zemes 
vienības 

kadastra apz. 

1. 88508/3075  Sadzīves atkritumu 
izgāztuve Mačas 

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

88500200450 
  

2. 88508/3088  SIA “Dundaga” degvielas 
bāze  

Degvielas bāze, 
nedarbojas 

88500210108 

3. 88508/3086  Degvielas noliktava Vīdalē  Degvielas noliktava, 
nedarbojas  

88500050069
  

4. 88508/3085 DUS Nevejas darbnīcās  DUS un mehāniskās 
darbnīcas līdz 1994.g. 

88500080081 

5. 88508/3081 Minerālmēslu noliktava 
“Jaunsniķeri” 

Pesticīdu noliktavu 
šobrīd neizmanto 

88500210023 

6. 88628/3109  Sadzīves atkritumu 
izgāztuve “Kolka”  

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

88620070262 

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

Bijusī Krievijas armijas 
daļa   

88620070187 

3. tabula. Potenciāli piesārņotas vietas Dundagas novadā 

Papildus kā potenciāli piesārņotā vieta Plānojuma grafiskajā daļā ir attēlots padomju laika 
armijas bunkurs ar tajos esošajiem naftas produktiem (piķis) Kolkas pagastā, netālu no 
Sīkraga ciema. 

Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas vasarās ugunsbīstamajā periodā ir meži un purvi. 
Mežu degšana var sekmēt arī kūdras purvu aizdegšanos (vai otrādi). Degot purviem, plašā 
novada un pat kaimiņu pašvaldību teritorijā iespējams  sadūmojums. Lielākie novada purvi ir 
Rukšu purvs, Sausteres purvs un Piltenes purvs. Piltenes purvā notiek kūdras ieguve, tādēļ 
tajā pastāv ugunsbīstamības risks kūdras ieguves, uzglabāšanas un transportēšanas procesā.    
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Valsts augu aizsardzības dienesta datubāzē Dundagas novadā ir reģistrēto atradņu skaits nav liels  - 9  
Sosnovska latvāņa atradnes).  To kopējā platība ir 4,1 ha. Ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju 
izvietojumu skatīt Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.  

Dundagas novadā neatrodas rūpniecisko avāriju riska objekti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 
2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 
samazināšanas pasākumi" (VPVB informācija4), kā arī paaugstinātas bīstamības objekti, kuri atbilst 
Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu 
apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un 
īstenošanas kārtība” kritērijiem.  

Novadā darbojas trīs degvielas uzpildes stacijas: 1) SIA “MC” DUS Dundaga (Talsu ielā 23, Dundagā),  
2) SIA "ICO" DUS (Talsu ielā 19, Dundaga) un 3) SIA “Latvea” (autosaimniecība, Kolkas pagasts). Tās 
neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.563 (2017.) C kategorijas objektu kritērijiem, taču lokāli 
avāriju gadījumos tās var radīt risku (ugunsbīstamība, sprādzienbīstamība). Degvielas uzpildes 
stacijām Aizsargjoslu nosacījumiem ir noteiktas drošības aizsargjoslas un attēlotas grafiskās daļas 
kartē “Funkcionālais zonējums”.  

◼ Troksnis 

Līdz šim Dundagas novadā nav veikta trokšņa līmeņa noteikšana un kartēšana. Pašvaldībā 
nav tādu uzņēmumu, kas radītu būtisku troksni, neatrodas arī citi objekti, kuri varētu radīt 
paaugstinātu vides trokšņa emisiju (piemēram, lidosta, vēja elektrostacijas un to parki, 
mototrases u.tml.). Par galveno trokšņa avotu varētu uzskatīt autoceļu P125, kur notiek 
samērā intensīva autosatiksme. 

Jautājumus, kas saistīti ar trokšņa novērtēšanu un rīcībām trokšņa samazināšanai, šobrīd 
regulē MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, kas 
paredz arī atbildību sadali starp atbildīgajām valsts institūcijām un pašvaldību. Trokšņa 
samazināšanas līdzekļi jeb prettrokšņa pasākumi projektējami atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
 

◼ Dabas apstākļu radītie riski 

Aktuālais Baltijas jūras un Rīgas līča krastu erozijas procesu intensitātes vērtējums ilgtermiņā 
ir veikts metodiskā materiāla „Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”5 (turpmāk – 
Vadlīnijas) izstrādes ietvaros. Tajā definētas 5 krasta erozijas klases, kuras katra raksturo 
atšķirīgu erozijas riska pakāpi vai līmeni. Atbilstoši Vadlīnijās sniegtajai informācijai 
Dundagas novadā Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē erozijas procesi, kas ir vērtējami kā 
risks, dominē kopumā 13,8 km abpus Kolkas ragam, attēlots 10.attēlā.  

Dundagas novada teritorijā nav applūstošās un plūdu riska teritorijas. 

 

4 http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks 
5 Metodiskais materiāls „Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte, 2014; http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/?doc=18713  

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/?doc=18713


 
 

10. attēls. Dundagas novada vides risku teritorijas un objekti 



4. Teritorijas plānojuma atbilstība augstāk stāvošiem plānošanas 
dokumentiem 

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

Saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punktu, Teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā ietver tā atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

4.1. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam  

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

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

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

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

◼ Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi, galvenās funkcionālās telpas 

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

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

Saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Dundagas un Kolkas ciemos ir paredzētas 
ražošanas attīstības teritorijas, bet Dundagas pagastā ir attēlotas esošās derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas, kā arī atļauta to izvietošana atsevišķās funkcionālajās zonās. 
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11. attēls. Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi, galvenās funkcionālās telpas. Avots: 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam 
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◼ Apdzīvojuma struktūra un sociāla rakstura publisko pakalpojumu klāsts 

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

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

◼ Apdzīvojuma struktūra un tehniska rakstura publisko pakalpojumu un 
infrastruktūras klāsts 

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

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

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

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

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

Vadlīnijās noteikts, ka iespēju robežās uzturamas tradicionālās un vērtīgās piekrastes ciemu 
un pludmales ainavas, saglabājot tajās estētisko, rekreatīvo, ekoloģisko un sociālo vērtību. 
Lai to realizētu ir uzsākts darbs pie Dundagas novada ainavu tipoloģijas izstrādes. 



Dundagas novada teritorijas plānojums 

 50 

 

12. attēls. Apdzīvojuma struktūra un tehniska rakstura publisko pakalpojumu un infrastruktūras 

klāsts. Avots: Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam 
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4.2. Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam un 
Attīstības programma 2015. - 2020.gadam  

Ar 2015. gada 15. jūlija Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5/15, 1.§) ir apstiprināta:  

1) Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadam 
(turpmāk – Kurzeme2030), kuras mērķis ir iezīmēt reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus – 
ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. 
Kurzeme2030 turpina iepriekšējā plānošanas perioda dokumentos noteiktos virzienus veidot 
attīstības plānošanas pārmantojamību, respektējot Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo 
attīstības politiku. 

2) Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020. gadam (turpmāk – 
Kurzeme2020), kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums Kurzemes 
reģiona attīstībai tuvākajam 6 gadu periodam.  

Kurzeme2020 izstrādes mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona 
attīstību, sekmējot koordinētu un sabalansētu pasākumu kopuma ieviešanu, kas nodrošina 
racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu 
sasniegšanai.  

Kurzeme2020 balstās uz pašreizējās situācijas un attīstības tendenču analīzi, izvērtējot un 
ņemot vērā Kurzemes reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmas un blakus 
esošo Zemgales un Rīgas plānošanas reģionu attīstības programmas.  

Kurzeme2030 sastāv no Stratēģiskās daļas, kas akcentē attīstības priekšnosacījumus, 
ietekmējošos apstākļus, definē risinājumu pieejas un priekšlikumus; Telpiskās attīstības 
perspektīvas, kas akcentē apdzīvojuma attīstības, sasniedzamības un lauku telpu attīstības 
īpatnības, plānošanas vadlīnijas; Kurzeme2030 īstenošanas un uzraudzības, kas fokusējas uz 
sadarbību starp dažādām sabiedrības institūcijām. 

Kurzeme2030 telpiskā attīstības perspektīva ataino vēlamo teritorijas telpisko struktūru, 
akcentējot nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un nepieciešamās ilgtermiņa 
izmaiņas. Tā kalpo par Kurzeme2030 mērķu un ilgtermiņa prioritāšu teritoriālu skatījumu. 
Ilgtspēja, kā telpiskās attīstības pamatprincips, nosaka svarīgākos Perspektīvas risinājumus. 

Perspektīvā tiek uzrunātas Kurzeme2030 noteiktās vietas prioritātes – apdzīvojums un 
attīstības centri, transports, sasniedzamība, infrastruktūra, dabas un kultūrvides teritoriju 
attīstība, kas nosacīti tiek grupētas sadaļās: Apdzīvojuma telpa un attīstības centri, Vietu 
sasniedzamība un infrastruktūra, Dabas un kultūrvides telpa. Ņemot vērā, ka sadaļas iekļauj 
telpisko jautājumu kontekstu, mērķus, risinājumu un vadlīnijas (ieteikumus) pašvaldību 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un rīcībām, zemāk uzskaitīti tie risinājumi (iekavās 
dodot atsauci uz Kurzeme2030 punktu), kas ir īpaši saistoši Dundagas novadam un 
galvenokārt ir ņemti vērā izstrādājot Teritorijas plānojumu. 
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◼ Apdzīvojuma telpa un attīstības centri 

Apdzīvojumam ir īpaša loma telpiskajā struktūrā, kas integrē mājokļus – dzīves vietu, dzīves 
vidi, darba un pakalpojumu vietas, vietas sociālo vidi (90).  

Kurzeme2030 noteikts, ka īpaši izceļama piekrastes un pierobežas apdzīvojuma telpa, kam 
raksturīga uz atsevišķiem centriem orientēta telpiski pārtraukta lineāra struktūra. Kurzemei 
raksturīgas lielas, mazapdzīvotas teritorijas, īpaši reģiona Z un R, kur veidojas “salu veida” 
apdzīvojums ar iedzīvotāju koncentrāciju bijušo pagastu centros (91). 

Mazās pilsētas un lauku centri ir vietējas attīstības koncentrēšanās vietas. Atbalstot 
policentriskas struktūras attīstību, būtiska ir dažādo vietu savstarpēja sasniedzamība, 
sadarbība attīstības problēmu risināšanā (95).  

Apdzīvojumu noteicoša būs darba vietu pieejamība un cilvēku mobilitāte. Turpmāko telpisko 
struktūru ietekmēs demogrāfiskie (iedzīvotāju sarukšana), sociālie (sociālo grupu proporciju 
maiņa), ekonomiskie (koncentrēšanās tendences) apstākļi un teritoriālās pārvaldības politika 
(97).  

Koncentrēšanās princips paredz attīstības centru pieeju balstoties uz principu – lielāks 
atbalsts ir lielākajos centros. Saskaņā ar Kurzeme2030 Kurzemes plānošanas reģionā 
Dundaga ir noteikta kā novada nozīmes attīstības centrs, savukārt vietējās nozīmes attīstības 
centri ir nosakāmi pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos (saskaņā ar Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju kā vietējās nozīmes attīstības centri ir noteikti Kolkas un Mazirbes ciemi) 
(101). 

 

13. attēls. Attīstības centri un integrētas attīstības telpas. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam 

Kurzeme2030 nosaka, ka novadu nozīmes centri veidojami kā lokāli atbalsti punkti lauku 
attīstībai. Ņemot vērā šo centru atšķirīgo kapacitāti, turpmāk veidojama valsts vienota pieeja 
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šo centru lomas noteikšanai. Kā priekšlikums turpmākās politikas veidošanā ir centru izveide, 
kur minimālais iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000, un funkcionālajā teritorijā dzīvo vismaz 
4000 iedzīvotāju, kas ir tālāk kā 30 km no reģiona un nacionālas nozīmes centra, veidojot 
atbilstošus apstākļus vidusskolas/ģimnāzijas esamībai, industrijas attīstības atbalstam, 
pakalpojumu attīstībai apkārtējā teritorijā. Nozīmīgas ir arī mazākas apdzīvotas vietas, kas 
var pildīt noteiktas novada attīstības atbalsta funkcijas balstoties uz vietējām 
nepieciešamībām vai ņemot vērā telpiskās īpatnības (106).  

Vietējās nozīmes attīstības centri – pārsvarā bijušie pagastu administratīvie un saimnieciskie 
centri ir lokālas atsevišķu funkciju koncentrācijas vietas, kuru esamību un attīstību plāno 
vietējas pašvaldības. Vietējas nozīmes centri var veidoties pilsētās kā pakalpojumu, 
saimnieciskie, kultūrvēsturiskie, administratīvie, transporta vai citu funkciju koncentrācijas 
centri (107).  

Citas lauku teritorijas kopā ar attīstības centriem veido funkcionāli saistītas telpas, kam ir 
apdzīvojuma uzturoša funkcija (108).  

Kurzeme2030 noteikts, ka plānojot apdzīvojuma attīstību, ir jāvērtē vietu funkcionālo 
unikalitāti un saiknes ar apkārtējo teritoriju, tai skaitā ārpus administratīvām robežām. 
Jāizvērtē nepieciešamās teritorijas, balstoties uz pieejamo un paredzamo infrastruktūras 
attīstību, energefektīviem un ainaviskiem risinājumiem (112).  

Savukārt plānojot uz vietu orientētas politikas, ir jāņem vērā vietējās kopienas lauku 
teritorijās un mazās pilsētās vai apkaimes kopienas lielākajās pilsētās, izvairoties no 
straujiem džentrifikācijas procesiem (turīgo jaunienācēju ienākšana teritorijā, izspiežot 
vietējos iedzīvotājus, uzpērkot to īpašumus vai ietekmējot netieši ar īpašuma nodokļa 
pieaugumu, bet neradot darba vietas), tāpat nevajadzētu pieļaut slēgtu kopienu (gated 
communities) veidošanos, atsevišķu īpaši bagātu cilvēku liela izmēra īpašumu veidošanos, 
kuri norobežoti no vietējām kopienām (118).  

◼ Vietu sasniedzamība un infrastruktūra 

Vietu sasniedzamība ir būtiskākais attīstības faktors – iespēja nokļūt dzīves, darba un 
pakalpojumu vietā, pieeja telekomunikāciju sniegtajiem pakalpojumiem, enerģijas avotiem ir 
būtiska gan vietas kvalitātes īpašība, gan nosaka saimniecisko struktūru izvietojumu. 
Sasniedzamību nosaka fiziskā transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūra – ceļi, 
dzelzceļi, ostas, lidostas, elektropārvades līnijas, telekomunikāciju infrastruktūra, cauruļvadi, 
gan sasniegšanas līdzekļi – privātais un sabiedriskais transports, pakalpojumu sniedzēju 
operatoru darbs (124).  
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14. attēls. Tehniskā infrastruktūra. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2015. - 2030.gadam 

Kurzemes enerģētikas pamatinfrastruktūru veido 110 un 330 KV elektrolīnijas, kas saista 
elektrostacijas ar lielākajiem enerģijas patērētājiem. Ņemot vērā vēja enerģētikas attīstības 
iespējas Kurzemes Z un plānoto attīstību jūrā – paredzēta jauna 330 KV līnijas izbūve 
/Kurzemes loks/ (125). 

Vietu sasniedzamību nodrošina infrastruktūras attīstības un satiksmes organizācijas 
kopdarbs. Reģionā ir teritorijas, kas ir slikti sasniedzamas ar sabiedrisko transportu, kur 
jāpavada vairāk kā stunda līdz reģionālas un nacionālas nozīmes attīstības centriem. Tā 
veidojas lielā attāluma, sliktas sabiedriskā transporta organizācijas, vai asfaltēto ceļu 
trūkuma (mazs pārvietošanās ātrums) dēļ (139).  

Transporta infrastruktūras kvalitāte ir vitāli svarīga apdzīvojuma saglabāšanai un 
saimniecības attīstībai reģionā. Perspektīvā noteiktās izmaiņas paredz prioritātes 
infrastruktūras uzlabošanā. Tās saistītas ar nepieciešamo vietu sasniedzamības 
nodrošināšanu maksimāli īsā laikā, ko panāk integrējot infrastruktūras kvalitāti ar satiksmes 
organizāciju (156).  
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15. attēls. Transporta infrastruktūras attīstība. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam. 

Kurzeme2030 noteikts, ka plānojot transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta 
organizācijas attīstību, jāņem vērā teritorijas ar sliktu sabiedriskā transporta sasniedzamību 
(170).  

Tāpat nepieciešams uzlabot piekļuvi nozīmīgākajiem vietējiem objektiem, piemēram, 
uzņēmējdarbības centriem un tūristu apskates objektiem (174). 

◼ Dabas un kultūrvides telpa 

Dabas un cilvēku veidotā kultūrvide mijiedarbībā veido ainavas, kas tiek saprastas ar vienoto 
dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. Dabas ainavas nosaka dabas apstākļi un zemes 
izmantošanas vēsture, kas lielā mērā ietekmē kultūrvidi (180).  

Kurzemē nodalāmas lielās dabas ainavu telpas, ko veido lauku/lauksaimniecības un mežu 
areāli, kas veido atšķirīgu saimniekošanas, apdzīvojuma un kultūrtelpas struktūru. Īpaša ir 
piekraste ar savu vēsturiski noslēgto jūras orientēto saimniecību, kas glabā īpatnēju unikālu 
kultūras mantojumu. Pierobeža ir kultūrtelpas “mala”, kas veidojas robežu efektu ietekmē. 
Urbānās teritorijas atstāj ietekmi uz apbūvi, iedzīvotāju nodarbošanos, mobilitāti veidojot 
pārejas telpu – tuvo piepilsētu. Dabas un apdzīvojuma saskares vietas veido konflikta 
teritorijas, kas izplatītas piekrastē, pieūdeņu teritorijās un piepilsētās (181).  
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16. attēls. Lauku telpas struktūra. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015. - 2030.gadam. 

Kurzeme2030 ieteikts veicināt lauku centru attīstību, kas ir pakalpojumu vietas un inovāciju 
centri, un vienlaikus izkliedētā lauku apdzīvojuma saglabāšanu, tādējādi dodot cilvēkiem 
iespējas izvēlēties laukus kā dzīves vidi vai nu centrā, vai savrupsētā (200).  

Nosakot vasarnīcu, mazdārziņu, degradēto teritoriju, bijušo militāro un industriālo teritoriju, 
pamesto apdzīvoto vietu turpmāku izmantošanu, katrai situācijai nepieciešams papildus 
izvērtējums. Šādām problēmteritorijām nepieciešams atbalsts – gan politiku veidošanā, gan 
investīciju jomā (206).  

Reti apdzīvotās teritorijās, piekrastē un citos tūrismam nozīmīgās vietās, plānojot 
pakalpojumu un infrastruktūras izvietojumu un pieejamību, ir jāņem vērā tūrisma un 
sezonāli dzīvojošo iedzīvotāju (atpūtnieku) intereses un vajadzības. Jāveicina enerģijas, 
ūdens, atkritumu, komunikāciju un mobilitātes tehnoloģiju (inovāciju) attīstīšanu, kas spēj 
nodrošināt augstas kvalitātes dzīves līmeni viensētās, saglabājot vidi un atbilstoši reģiona 
iedzīvotāju maksātspējai (208).  

Apdzīvoto vietu attīstības plānošanā dažāda veida dabas un kultūras objekti, tostarp dabas 
aizsardzības objekti un kultūras pieminekļi, jāvērtē kā apdzīvotās vietas attīstības resursi, 
kuru sakopšanā ieguldītie līdzekļi dod ne tikai netiešu, bet arī tiešu atdevi (209).  

Pilsētu un ciemu teritorijās jāparedz ūdensmalu izmantošanu sabiedrības atpūtas 
vajadzībām. Jāparedz pārvietošanās iespējas gar ūdensmalām (pastaigu takas, celiņi 
skriešanai, skrituļošanai, velo celiņi u.c.), kā arī pieeju tām. Nepieciešamības gadījumā un 
iespēju robežās risināms jautājumus par zemes īpašumu atpirkšanu sabiedrības vajadzībām 
(210).  

Teritorijās, kam ir īpaša kultūrvēsturiska nozīme, jāiestrādā ieteikumi, kas veicinātu reģionālo 
būvniecības tradīciju renovēšanu jaunos apstākļos (221). 
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17. attēls. Kultūras un zināšanu telpas. Avots: Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015. - 2030.gadam 

Kurzeme2030 ieteikts izvērtēt alternatīvo saimniekošanas veidu attīstības iespējas īpaši 
aizsargājamajās dabas teritorijās (222).  

Izvērtējamas ir lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanas iespējas, norādot 
teritorijas, kas ir vēlamas un kur nav ieteicama apmežošana (223).  

Piekrastes pašvaldībām par prioritāru mērķi uzskatāma publisko telpu saglabāšana, to 
pieejamības nodrošināšana un attīstība. Jārespektē piekrastes atšķirīgās īpatnības un 
izmantošanas apstākļi (231). 

Tāpat nepieciešams izvērtēt katra esošā ciema vēsturiski veidojušos struktūru, kultūrainavas 
raksturu, atsevišķās kultūras mantojuma vērtības un dabas vērtības. Jāveicina katras vietas 
kultūrvēstures tradīcijām un ainavai draudzīgas jaunās apbūves veidošanos, celtniecības 
tradīciju saglabāšanu, apdzīvojamās vides īpatnību saglabāšanos (233).  



PIELIKUMI 

1.pielikums. Dundagas novada detālplānojumu izvērtējums 

NR. 
ZEMES VIENĪBAS 

NOSAUKUMS, 
KADASTRA NR. 

APSTIPRINĀŠANAS  
DATUMS, LĒMUMA Nr. 

ESOŠĀ FZ 

 
DETĀLPLĀNOJUMA PRASĪBAS 

 
ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS / 

REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA 
FUNKCIONĀLAIS 

ZONĒJUMS  
JAUNAJĀ NOVADA 

TP 

PRIEKŠLIKUMS  
RĪCĪBA / KOMENTĀRS APBŪVES 

RĀDĪTĀJI/APBŪVE 
 

INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 
 

CITI, 
 ĪPAŠI NOSACĪJUMI 

 
IR / NAV 

 
TERMIŅŠ 

 

 

 

Kolkas pagasts 

1.  
Juri 

8862 005 0024 
 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 45 (sēdes lēmums Nr.112, 

protokols Nr.14, 8.§). 
MZ 

Blīvums 3% 
Intensitāte 5,25% 

2 stāvi 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde 

Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - JC Īstenots, atceļams  

2.  
Krūmiņi 

8862 005 0036 
16.06.2016. Sēdes lēmums Nr.148, 

protokols Nr. 8, 8.§). 
MG, DP 

DP - blīvums 3% 
Intensitāte 5% 

2 stāvi 
Mg - blīvums 12,5% 

Līdz 450 m2; 
2 stāvi 

Elektroapgāde 
 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - DzS1, M1 

Daļēji īstenots. Ir 
sadalīts zemes 

vienībās, kadastrā ir 
būves. 

 

3.  
Steķi 

8862 002 0250 
24.10.2013. Sēdes lēmums Nr.244, 

protokols Nr. 19, 15.§). 
DP 

Blīvums 3% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 
 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 

Aizliegts sadalīt 
zemesgabalu. 

Plānota būvniecība 
- Nav - DzS2 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

4.  
Jaunjomi 

8862 001 0032 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 44 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.21). 
MA 

Blīvums 3%, 376 m2 
Minimālā zaļā teritorija 

90% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 
 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - L5 

Ir sadalīts zemes 
vienībās. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā 

 

5.  
Ķirškalni 

8862 001 0069 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 43 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.20). 
VS 

Blīvums 2,85%, un 
1,93% 

Minimālā zaļā teritorija 
91% un 98% 

2 stāvi (1 stāvs ar 
jumta izbūvi) 

 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - L5 

Ir sadalīts zemes 
vienībās. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā 

 

6.  
Taizeļi 

8862 002 0111 
8862 002 0017 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 42 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.9). 
SD 

Blīvums 5%, 
Minimālā zaļā teritorija 

80% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 
 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Būvniecība - Nav - JC1, P 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

7.  
Mazirbes Dzelmes 

8620020074 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 41 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.18). 
MG 

Blīvums: 7%, 450 m2; 
1,5%, 450 m2; 
1,5%, 450 m2; 
0,8%, 450 m2. 

Minimālā zaļā teritorija 
80% un 90% 

2 stāvi (1 stāvs ar 
jumta izbūvi) 

 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - DzS1, M, L5, P 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
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8.  

 
Mieri, Julgi, 

Dainas 
8862 002 0191, 
8862 002 0210, 
886 2002 0212 

 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 40 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.17). 
DP, MG 

Blīvums: 5%, 
Minimālā zaļā teritorija 

75% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana mazākos 
zemesgabalos 

- Nav - M1 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

9.  
Jaunžoki 

8862 003 0100 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 39 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.16). 
MA 

Blīvums: 1,5%, 
Minimālā zaļā teritorija 

85% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 
Sadalīts Nav - L5 

Veikta zemes vienības 
sadale. Detālplānojums 

atceļams. 
 

10.  
Pītagi 

8862 003 0013 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 38 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.15). 
MA 

Blīvums: 3%, 
Minimālā zaļā teritorija 

85% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 
- Nav - DzS1 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

11.  
Kinne-Dīķi 

8862 003 0018 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 37 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.14). 
MA 

Blīvums: 3%, 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - L5 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

12.  
Spilves 

8862 004 0063 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 35 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.12). 
MA 

Blīvums: 3,8%, 300m2; 
Minimālā zaļā teritorija 

90% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 
- Nav - DzS1 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

13.  
Randi-2 

8862 004 0095 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 34 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.11). 
MG 

Jaunveidojamām 
zemes vienībām 

noteikti individuāli 
rādītāji 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

Sadalīts Nav - DzS1 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

14.  
Līvkrasti 

8862 009 0006 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 24 (sēdes lēmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ms Nr.379, protokols Nr.14, 7.§ 
1.1). 

MG 

Blīvums: 3%, 
Minimālā zaļā teritorija 

90% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 
- Nav - DzS1 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

15.  
Priežmalas 

8862 004 0142 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 33 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.10). 
MA 

Blīvums: 3%, 
Minimālā zaļā teritorija 

90% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 
- Nav - DzS1 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

16.  
Zīriņi 

8862 004 0053 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 32 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.9). 
MZ 

Brīvā zaļā – 90% 1 
stāvs ar jumta izbūvi, 
apbūvējami 450 kvm. 

Ūdensapgāde – urbums, bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas 

Aizliegts sadalīt 
zemesgabalu 

- Nav - L5 

Zemes vienība nav 
apbūvēta. Pašlaik nav 
atceļams, pārskatāms 

TP TIAN noteiktā 
termiņā 

 

17.  
Jāņkalni 

8862 005 0002 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 31 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.8). 
MZ 

Blīvums 3%, 300 m2 
1 stāvs ar jumta izbūvi, 

intensitāte – 4,8% 
minimālā zaļā teritorija 

– 95% 

Ūdensapgādi paredzēts nodrošināt 
no akas vai urbuma, plānots izbūvēt 

izvedamu kanalizācijas tvertni, 
sakaru kabeļi, elektroapgāde 

Aizliegts sadalīt 
zemesgabalu 

- Nav - L5 

Zemes vienība nav 
apbūvēta. Pašlaik nav 
atceļams, pārskatāms 

TP TIAN noteiktā 
termiņā 

 

18.  
Taliskeri 

8862 005 0118, 
8862 005 0126 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 30 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.7). 
MG 

Blīvums: 12,5%, 
Minimālā zaļā teritorija 

90% 
2 stāvi (1 stāvs ar 

jumta izbūvi) 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 
Būvniecība Ir būves Nav - DzS1 

Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
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19.  
Veclekši 

8862 006 0008 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 29 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.6). 
DP, MZ 

Blīvums 3%, bet ne 
vairāk kā 450 kvm; 

1stāvs ar jumta izbūvi 
Nav noteikts 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - M1, L5, DzS2 

Zemes vienības ir 
sadalītas, būvniecība 
veikta vienā zemes 
vienībā. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā 

 

20.  
Laši 

8862 006 0037 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 28 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.5). 
VS 

Jaunveidojamām 
zemes vienībām 

noteikti individuāli 
rādītāji 

Plānoti sakaru tīkli 
Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 

kanalizācija 
Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - M 

Zemes vienības ir 
sadalītas, būvniecība 
nav uzsākta. Pašlaik 

nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 

 

21.  
Bērzi 

8862 006 0010 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 27 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.4). 
MZ 

Zemes vienībām 
noteikti individuāli 

rādītāji 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - DzS2 

Zemes vienības ir 
sadalītas, būvniecība 
uzsākta. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā 

 

22.  

Bierandi, 
Dubultvēji, 

Mežrukši, Spuņi 
8862 006 0002, 
8862 006 0030, 
8862 006 0001, 
8862 006 0031 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 25 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.4). 

MA, MZ, 
DP 

Apbūves blīvums 3%, 
intensitāte 5% 

min. brīvā (zaļā) 
teritorija – 100% 

maksimālais stāvu 
skaits 1 stāvs ar jumta 

izbūvi 

Ūdensapgādi  paredzēts nodrošināt 
no esošā dzeramā ūdens urbuma 
zemesgabalā un no urbumiem vai 

“spicēm”, kanalizācija - izvedamiem 
septiķi vai lokālās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas 

Minimālā  
zemesgabala platība 
Nedrīkst būt mazāka 

par 10000m2 

- Nav -  DzS1, DzS2 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā 
 

23.  
Strautnieki 

88620070037 
88620070034 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 27 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.2). 
IDz 

Zemes vienībām 
noteikti individuāli 

rādītāji 

Paredzēta ūdens apgāde, lokāla 
kanalizācija 

Elektroapgāde 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - DzS 

Zemes vienības ir 
sadalītas, būvniecība 
uzsākta. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā 

 

24.  

ĢIGUĻI 
8862 004 0021 

VECSĪMI 
8862 004 0024 

SAULES LIEDAGS 
8862 004 0057 

07.04.2004.Kolkas pagasta saistošie 
noteikumi Nr. 9 

26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr. 7 (sēdes lēmums Nr.109, 

protokols Nr.7, 22.§). 

MA, DP, 
SD 

Apbūves blīvums 3%, 
intensitāte 5% 

min. brīvā (zaļā) 
teritorija – 85% 

maksimālais stāvu 
skaits 1 stāvs ar jumta 

izbūvi 

Ūdensapgādi  paredzēts nodrošināt 
no artēziskā urbuma un no 
artēziskajiem urbumiem vai 

“spicēm”, tiek plānots pieslēgt lokālai 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtai 

Minimālā  
zemesgabala platība 
Nedrīkst būt mazāka 

par 10000m2. 
Aizliegta tālāka 
zemesgabalu 

dalīšana 

- Nav - L5, JC1 

Sadale veikta, viena 
zemes vienība 

apbūvēta. Pašlaik nav 
atceļams, pārskatāms 

TP TIAN noteiktā 
termiņā 

 

25.  
Brīzes 

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

SD 

Apbūves blīvums 
0,05%, 

intensitāte 0,09% 
 

Ūdensapgāde – lokāla, paredzēta 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve 

Nav sadalāms - Nav - P 

Zemes vienība nav 
apbūvēta. Pašlaik nav 
atceļams, pārskatāms 

TP TIAN noteiktā 
termiņā 

 

26.  
Kalnāji  

8862 0060125 

29.09.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 36 (sēdes lēmums Nr.379, 

protokols Nr.14, 7.§ 1.13). 
MZ 

Apbūves blīvums 3%, 
intensitāte 5% 

 

Ūdensapgāde – lokāla, paredzēta 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - L5 

Sadale veikta, tad atkal 
zemes vienības  

apvienotas.  Sadale nav 
atbilstoša AAZ. 
Detālplānojums 

atceļams. 
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27.  

Purvziedi, 
88620060003 

Sedumi, 
88620060020 

Palāses, 
88620060076 
88620060124 

Silkrasti 
88620060136 
88620060077 

26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr. 7 (sēdes lēmums Nr.109, 

protokols Nr.7, 22.§). 

DP, MZ, 
MG, MA 

Apbūves blīvums 
noteikts katrai zemes 

vienībai atsevišķi, 
intensitāte  noteikta 
katrai zemes vienībai 

atsevišķi 
 

Ūdensapgāde – lokāla, paredzēta 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - M1, L5, DzS1 

Sadale veikta daļēji, 
dažas zemes vienības 
nav sadalītas. Dažas 
jaunveidotās zemes 

vienībās veikta 
būvniecība. . Pašlaik 

nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā   

 

28.  
Kristi – 3 

88620070131 
 

26.11.2004.Kolkas pagasta saistošie 
noteikumi Nr. 17 

 
IDz 

Apbūves blīvums 15%, 
intensitāte 24% 

 

Ūdensapgāde – no urbuma, 
kanalizācija – izvedams septiks, ar 

iespēju pieslēgties pašvaldības 
tīkliem 

Būvniecība - Nav - 
DA3 

Atrodas krasta 
kāpu aizsargjoslā 

Būvniecība nav 
uzsākta. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā. 

 

29.  
Birzes  

88620010054 
 

26.11.2004.Kolkas pagasta saistošie 
noteikumi Nr. 16 

DP, MG 
Apbūves blīvums 6%, 

intensitāte 9% 
 

Ūdensapgāde – no urbuma, 
kanalizācija – izvedams septiks 

Būvniecība  - Nav - M1, L5 

Būvniecība nav 
uzsākta. Pašlaik nav 

atceļams, pārskatāms 
TP TIAN noteiktā 

termiņā. 

 

30.  

Kūkini 
88620040068 
88620040150 
88620040155 
88620040153 
88620040152 
88620040151 
88620040154 

 

26.11.2004.Kolkas pagasta saistošie 
noteikumi Nr. 17 

MA, MG 

Apbūves blīvums 
noteikts katrai zemes 

vienībai atsevišķi, 
intensitāte  noteikta 
katrai zemes vienībai 

atsevišķi 
 

Ūdensapgāde – no urbuma, kan           
alizācija – izvedams septiks 

Zemesgabala sadale 
un būvniecība 

- Nav - DzS1, L5 

Zemes vienības 
sadalītas. Būvniecība ir 
vienā zemes vienībā. 
Pašlaik nav atceļams, 
pārskatāms TP TIAN 

noteiktā termiņā.  
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NR. 
ZEMES VIENĪBAS 

NOSAUKUMS, 
KADASTRA NR. 

APSTIPRINĀŠANAS  
DATUMS, LĒMUMA Nr. 

ESOŠĀ FZ 

 
DETĀLPLĀNOJUMA PRASĪBAS 

 
ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS 

/ REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA 

FUNKCIONĀLAIS 
ZONĒJUMS  

JAUNAJĀ NOVADA 
TP 

PRIEKŠLIKUMS  
RĪCĪBA / KOMENTĀRS 

APBŪVES RĀDĪTĀJI/APBŪVE 
 

INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 
 

CITI, 
 ĪPAŠI NOSACĪJUMI 

 
IR / NAV 

 
TERMIŅŠ 

 

 

Dundagas pagasts 
31.  Celmi 

8850 004 0016 
daļā ar kadastra 

apzīmējumu  
8850 004 0016 

8001 

26.04.2012. Saistošie noteikumi 
Nr. 9/2012 (sēdes lēmums Nr.112, 

protokols Nr.4, § 20). 
L, M 

Noteikti apbūves 
parametri 

Noteiktas prasības - - Nav - L, M 
Zemes vienība nav 

apbūvēta.  Nav veikts 
SIVN un IVN. 

 

32.  

Ezeru Spīdolas 
8850 002 0190 

27.07.2011. Saistošie noteikumi 
Nr. 12 (sēdes lēmums Nr. 206, 

protokols Nr.12, § 31). 
L 

Noteikti apbūves 
parametri 

Noteiktas prasības - - Nav - L 

Zemes vienība nav 
apbūvēta.  Plānotā 
darbība atbilst vēja 

parka nosacījumiem, 
nav veikts SIVN un IVN. 

 

33.  

Atvari 
8850 012 0014,  
8850 012 0026 

24.03.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 10 (sēdes lēmums Nr. 5, 

protokols Nr.143, § 25). 
L, M 

Noteikti apbūves 
parametri vēja 

elektrostaciju izbūvei 
Noteiktas prasības - - Nav - L, M 

Zemes vienība nav 
apbūvēta.  

Detālplānojuma 
prasības nav ievērotas, 

būvniecība netiek 
veikta normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā. 
Plānotā darbība atbilst 

vēja parka 
nosacījumiem, nav 
veikts SIVN un IVN. 

 

34.  

Stacijas iela 3 
8850 020 0505 

24.03.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 7 (sēdes lēmums Nr.125, 8. §). 

P Blīvums – 40%, 2 stāvi 

Lokāla siltumapgāde, transformatoru 
apakšstacijas un 20 kV līnijas izbūve; 
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla 
izbūve; - Stacijas ielas posma izbūve; 

- veikala būvapjoma izbūve; - 
teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Noteikta būvlaide 
un sarkanā līnija 

- Nav - JC 

Zemes vienība nav 
apbūvēta. Pašlaik nav 
atceļams, pārskatāms 

TP TIAN noteiktā 
termiņā 

 

35.  

Muņu Grabi  
8850 009 0080 

26.08.2009. Saistošie noteikumi 
Nr. 21 (sēdes lēmums Nr.110, 23. 

§). 
L, M 

Noteikti apbūves 
parametri vēja 

elektrostaciju izbūvei 
Noteiktas prasības - - Nav   

Zemes vienība nav 
apbūvēta.  

Detālplānojuma 
prasības nav ievērotas, 

būvniecība netiek 
veikta normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā. 
Plānotā darbība atbilst 

vēja parka 
nosacījumiem, nav 
veikts SIVN un IVN. 

 



 

2.pielikums. Valsts autoceļi Dundagas novadā 

Ceļa nosaukums Ceļa indekss Ceļa garums ar 
melno segumu 

(km) 

Ceļa garums ar 
grants segumu 

(km) 

Valsts reģionālie autoceļi 

Ventspils - Dundaga P77 5,106 0,056 

Ventspils-Kolka P124 24,849 - 

Talsi-Dundaga-Mazirbe P125 34,596 0,495 

Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka  P131 9,348 - 

Valsts vietējie autoceļi 

Cirstes-Ciemgaļi V1365 - 7,520 

Dundaga-Ģipka V1367 1,132 15,358 

Dundaga-Tiņģere-Tiltiņi V1368 2,374 7,998 

Jaunmuiža-Sīkrags V1372 0,085 7,996 

Kaļķi-Druvas V1375 - 5,400 

Mazirbe-Vīdale-Kaļķi V1381 2,674 15,075 

Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi  V1382 0,551 18,209 

Dundaga-Melnsils V1307 13,752 7,568 

Virpe-Pāce V1318 0,47 10,76 

Ģibzde-Dundaga V1371 6,275 3,257 

Ārlava-Tiņģere-Plintiņi V1363 0,119 4,341 

Pievedceļš Pitragam  V1388 0,145 1,176 

Pievedceļš Saunagam  V1389 0,036 1,579 

Pievedceļš Vaidei  V1391 0,019 1,060 

Kopā: 101,531 107,848 

Avots: VAS “Latvijas valsts ceļi” 
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3.pielikums. Dundagas novada pašvaldības ceļi 

A grupas ceļi 

N.p.k. Nosaukums Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

no līdz 

1. Ozollapas - Pāce 0,000 0,500 0,50 melnais 

0,500 3,400 2,90 grants 

3,400 4,210 0,81 grants 

2. Vecā skola - Dravnieki 0,000 1,068 1,07 grants 

1,  068 2,768 1,70 grants 

2,768 4,468 1,70 grants 

3. Vecvagari - Pernītes 0,000 0,692 0,69 melnais 

0,692 1,092 0,40 grants 

1,092 5,092 4,00 grants 

4. Veikals - Cehs - Zaļmeži 0,000 0,537 0,54 melnais 

0,537 0,753 0,22 grants 

0,753 1,114 0,36 melnais 

5. Albatrosi - Cehs 0,000 0,413 0,41 melnais 

6. Vaide - Saunags 0,937 2,235 1,30 grants 

2,235 2,330 0,10 grants 

2,330 4,016 1,69 grants 

- Saunaga Bangas - Akācijas (Rūpnieki) 0,000 0,575 0,58 grants 

7. Pievedeceļš - Alpi - Mierkalni 0,000 0,525 0,53 grants 

- Kurgati - Vecsīmi 0,000 0,110 0,11 grants 

8. Ventspils-Tukuma ceļš - Tilmači - 
Hudzoni 

0,000 2,124 2,12 grants 

- Veckajakkalni - Kūvali 0,000 0,086 0,09 grants 

9. Tautas nams - Jūrskola - Zembahi 0,000 1,253 1,25 grants 

- 2.nobrauktuve uz Jūrskolu 0,000 0,092 0,09 grants 

- 2.nobrauktuve uz Mazirbi 0,000 0,049 0,05 grants 

10. Ceļu krustojums - Jūrskola - Roņsalas 0,000 0,298 0,30 grants 

- Roņsalas - Zembahi 0,000 0,500 0,50 grants 

11. Veikals - Branki 0,000 0,018 0,02 melnais 

0,018 0,098 0,08 grants 

12. Jaunkalēji - Lauri - Zvaigznes 0,000 1,165 1,17 grants 

13. Atzars - Jaunkalēji 0,000 0,020 0,02 melnais 

0,020 0,894 0,87 grants 

Pavisam A grupas ceļi: 26,15 
 

 
tai skaitā pa seguma 

veidiem : 
2,54 melnais 

23,61 grants 
(šķembu)  

- bruģakmens 

- bez seguma 
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B grupas ceļi 

N.p.k. Nosaukums Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

1. Ādas bāze - Ozollapas 0,000 0,850 0,85 melnais 

0,850 1,350 0,50 grants 

1,350 1,700 0,35 bez seguma 

1,700 1,830 0,13 grants 

2. Lauciņi - Darbnīcas 0,000 2,441 2,44 grants 

3. Valpene - Sabdagas 0,000 0,710 0,71 grants 

0,710 3,101 2,39 grants 

3,101 3,671 0,57 grants 

3,671 4,298 0,63 grants 

4. Lateve - Popnieki 0,000 4,064 4,06 grants 

5. Šlīteres mežniecība - Birznieki 0,000 0,075 0,08 grants 

0,075 1,064 0,99 grants 

6. Galdnieki - Skudrītes 0,000 0,350 0,35 grants 

0,350 0,950 0,60 grants 

0,950 1,087 0,14 bez seguma 

7. Vecvagari - Pernītes 0,000 0,490 0,49 grants 

0,490 1,295 0,81 grants 

1,295 1,321 0,03 bez seguma 

8. Dravnieki - Alkšņvadi 0,000 0,650 0,65 grants 

0,650 1,201 0,55 bez seguma 

9. Kaļķi - Lankas 0,000 0,900 0,90 grants 

0,900 1,234 0,33 grants 

10. Kaļķi - Plaģi 0,000 1,232 1,23 grants 

11. Būkalti - Izgāztuve - Ozoli 0,000 0,949 0,95 melnais 

0,949 1,624 0,68 grants 

12. Āžu kapi 0,000 2,083 2,08 grants 

13. Titāni - Duguņi 0,000 0,950 0,95 grants 

0,950 1,350 0,40 grants 

1,350 1,444 0,09 bez seguma 

14. Plaģleja - Vīgriežleja 0,000 0,050 0,05 grants 

0,050 2,350 2,30 bez seguma 

2,350 7,358 5,01 grants 

15. Mazās darbnīcas - Būdeni 0,000 2,500 2,50 grants 

2,500 5,843 3,34 grants 

16. Kubele - Stirniņi 0,000 3,500 3,50 grants 

3,500 4,727 1,23 grants 

17. Piltene - Lodiņi 0,000 0,500 0,50 grants 

0,500 0,750 0,25 bez seguma 

18. Ražošanas bāze - Attīrīšanas iekārtas 0,000 0,500 0,50 grants 

0,500 0,959 0,46 grants 

19. Ezeri - Alkšņuvadi 0,000 0,600 0,60 grants 

0,600 1,000 0,40 bez seguma 

1,000 1,900 0,90 bez seguma 
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1,900 3,450 1,55 bez seguma 

3,450 3,541 0,09 bez seguma 

20. Silkalēji - Dūmeles kapi 0,000 8,732 8,73 grants 

8,732 9,182 0,45 bez seguma 

21. Avotiņi - Kalēji 0,000 2,310 2,31 grants 

2,310 2,710 0,40 bez seguma 

2,710 2,810 0,10 bez seguma 

22. Valdnieki - Alkšbirzes 0,000 0,050 0,05 grants 

0,050 0,200 0,15 grants 

0,200 0,881 0,68 grants 

23. Kaņķumi 0,000 0,600 0,60 grants 

24. Dīķlejas - Anaži 0,000 0,993 0,99 grants 

0,993 1,658 0,67 grants 

25. Pūpolu ceļš 0,000 0,456 0,46 grants 

26. Goblejas ceļš 0,000 0,340 0,34 grants 

27. Kāpas 0,000 0,376 0,38 grants 

28. Jaunvalgani - Jaunkrūmiņi 0,000 0,380 0,38 grants 

29. Sudrablīči - Dzelzceļa ēkas 0,000 0,070 0,07 grants 

30. Vasnieki - Saules 0,000 0,215 0,22 grants 

- Vasnieki - Pentes 0 0,115 0,12 grants 

31. Pareizticīgo baznīca - Robežsargi 0,000 0,218 0,22 melnais 

0,218 0,250 0,03 grants 

- Robežsargi - Līvānu mājas 0,000 0,339 0,34 grants 

0,339 0,357 0,02 melnais 

32. Krogi - Klubs - Nordosti 0,000 0,198 0,20 melnais 

0,198 0,253 0,06 grants 

33. Klubs - Sofijas 0,000 0,115 0,12 melnais 

0,115 0,463 0,35 grants 

34. Ozoli - Skola - Bērnudārzs 0,000 0,370 0,37 grants 

35. Saulrieti - Kāpmaļi 0,000 0,250 0,25 grants 

36. Ziemeļi - Kristi 0,000 0,075 0,08 grants 

37. Delfīni - Sarmas 0,000 0,073 0,07 melnais 

0,073 0,402 0,33 grants 

38. Pastnieki - Skolotāju māja 0,000 0,013 0,01 melnais 

0,013 0,183 0,17 grants 

39. Palejas - Laukgaļi 0,000 0,376 0,38 grants 

40. Brikši - Sīkraga kapi 0,000 0,372 0,37 grants 

Pavisam B grupas ceļi : 68,90 
 

tai skaitā pa seguma veidiem : 2,44 melnais 

58,87 grants 
(šķembu) 

- bruģakmens 

7,60 bez seguma 
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C grupas ceļi 

N.p.k. Nosaukums Adrese (km) Garums 
(km) 

Seguma veids 

1. Sabdagas - Birzmalas 0,000 1,465 1,47 grants 

2. Tūļi 0,000 0,100 0,10 melnais 

0,100 0,300 0,20 grants 

3. Kaļķi - Kaļķu kapi 0,000 0,250 0,25 grants 

0,250 0,700 0,45 grants 

0,700 0,853 0,15 bez seguma 

4. Ceriņi - Kokleja 0,000 0,032 0,03 melnais 

0,032 0,290 0,26 grants 

0,290 0,365 0,08 grants 

5. Vīdāle - Mazpreces 0,000 0,185 0,19 melnais 

0,185 0,784 0,60 grants 

6. Kaļķi - Vārpnieki 0,000 0,160 0,16 grants 

0,160 0,217 0,06 grants 

7. Kāpurpurvs 0,000 0,773 0,77 grants 

0,773 1,523 0,75 grants 

8. Sabdagas - Zāģkalēji 0,000 0,378 0,38 grants 

9. Piltenes purvs 0,000 0,500 0,50 grants 

0,500 2,704 2,20 grants 

10. Birzkalni - Gruži 0,000 0,020 0,02 melnais 

0,020 0,950 0,93 grants 

0,950 1,150 0,20 grants 

1,150 2,350 1,20 grants 

2,350 3,550 1,20 bez seguma 

11. Meļķi - Jaundundaga 0,000 0,055 0,06 melnais 

0,055 0,282 0,23 grants 

0,160 0,323 0,16 grants 

12. Kalnieki 0,000 0,400 0,40 grants 

0,400 0,700 0,30 grants 

0,700 0,749 0,05 grants 

 

13. Vīdales dzirnavas 0,000 0,709 0,71 grants 

14. Eniņi - Tuskas 0,000 0,200 0,20 grants 

0,200 1,117 0,92 grants 

15. Mētrukalni 0,000 0,359 0,36 grants 

16. Lecinieki - Gruži 0,000 1,100 1,10 bez seguma 

1,100 2,350 1,25 grants 

17. Vecmuižas ceļš 0,000 0,390 0,39 grants 

18. Mazirbes baznīca 0,000 0,500 0,50 grants 

19. Priežbogi - Jumari 0,000 0,274 0,27 grants 

20. Dzintarkrasti - Saulstari 0 0,13 0,13 grants 

21. Uz Kolkasragu 0 0,398 0,40 melnais 

22. Čiekurkalni - Strautnieki 0 0,246 0,25 melnais 

23. Luterāņu baznīca - Vecā skola - 0 0,154 0,15 grants 
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Virsnieki 

24. Uz Kolkas kapiem 0 0,177 0,18 grants 

25. Uz Zēņu dīķi 0 0,025 0,03 grants 

26. Ceļš uz darbnīcām 0 0,061 0,06 melnais 

27. Ozolzeme - Zemeņlauki 0 0,077 0,08 grants 

28. Niteļi 0 0,21 0,21 grants 

Pavisam C grupas ceļi : 20,51 
 

tai skaitā pa seguma veidiem : 1,10 melnais 

16,96 grants 
(šķembu) 

- bruģakmens 

2,45 bez seguma 

Avots: Dundagas novada pašvaldība 
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4.pielikums. Dundagas ciema ielas 

1. Pils iela 0,000 0,478 0,478 3 520 melnais 

0,478 0,794 0,316 1 625 melnais 

0,794 1,594 0,800 3 520 grants 

1,594 1,709 0,115 506 melnais 

2. K. Barona iela 0,000 0,370 0,370 2 220 melnais 

3. Meža iela 0,000 0,340 0,340 1 870 melnais 

0,340 0,620 0,280 1 680 grants 

4. Liepu iela 0,000 0,192 0,192 960 melnais 

5. Bērzu iela 0,000 0,186 0,186 837 grants 

6. 1905.gada iela 0,000 0,640 0,640 3 200 melnais 

0,640 0,775 0,135 675 melnais 

7. Skolas iela 0,000 0,282 0,282 1 974 melnais 

8. Maija iela 0,000 0,310 0,310 2 170 melnais 

9. Saules iela 0,000 0,270 0,270 1 485 melnais 

0,270 0,600 0,330 2 310 melnais 

0,600 0,720 0,120 720 melnais 

10. Upes iela 0,000 0,380 0,380 3 040 melnais 

0,380 0,590 0,210 1 365 melnais 

0,590 0,650 0,060 330 grants 

0,650 0,774 0,124 744 grants 

11. Puķu iela 0,000 0,140 0,140 770 grants 

12. Sporta iela 0,000 0,200 0,200 1 200 grants 

0,200 0,276 0,076 380 grants 

13. Stacijas iela 0,000 0,020 0,020 90 melnais 

0,020 0,070 0,050 150 melnais 

0,070 0,170 0,100 400 melnais 

14. Dārza iela 0,000 0,280 0,280 1 680 grants 

15. Dakterlejas iela 0,000 0,188 0,188 940 melnais 

0,188 0,278 0,090 450 grants 

16. E. Dinsberga iela 0,000 0,167 0,167 1 253 melnais 

17. Pāces iela 0,000 0,280 0,280 1 820 melnais 

0,280 0,860 0,580 3 770 grants 

0,860 0,921 0,061 397 melnais 

18. Lauku iela 0,000 0,212 0,212 1 336 melnais 

19. Uzvaras iela 0,000 0,110 0,110 715 melnais 

0,110 0,403 0,293 1 758 melnais 

20. Bānīša iela 0,000 0,055 0,055 330 melnais 

0,055 0,140 0,085 680 grants 

21. Priedaines iela 0,000 0,020 0,020 60 grants 

0,020 0,195 0,175 910 bruģakmens 

0,195 0,225 0,030 195 melnais 

0,225 0,400 0,175 1 050 bruģakmens 
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0,400 0,435 0,035 210 melnais 

22. Smilgu iela 0,000 0,113 0,113 678 melnais 

23. Skolas ceļš 0,000 0,253 0,253 961 melnais 

24. Bērnudārza ceļš 0,000 0,291 0,291 1 455 melnais 

25. Vecmuižas iela 0,000 0,076 0,076 418 melnais 

26. Īsā iela 0,000 0,189 0,189 1 134 melnais 

27. Ozolu iela 0,000 0,115 0,115 368 grants 

 kopā  Dundagas ielas :  10,397 60 309   

tai skaitā pa seguma veidiem : 7,011 41 880 melnais 

3,036 16 469 grants 
(šķembu) 

0,350 1 960 bruģakmens 

- 0 bez seguma 

Avots: Dundagas novada pašvaldība 
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5.pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts Dundagas novadā 

 

Nr.p.
k. 

Nosaukums Klase Adrese 
x LKS-92 TM 

(m) 
y LKS-92 TM 

(m) 
Apsek. 
gads 

1 Kolkasrags G1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

401966,290 415979,689 2015 

2 Valpene G1 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

367219,530 404636,778 2015 

3 108 G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

387853,870 402312,013 2015 

4 125 G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

385379,270 412596,992 2011 

5 3, 7536 G2 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

397608,826 407577,583 2009 

6 Āži 1 G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

379846,933 401363,137 2015 

7 Brusas G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

381395,443 396594,472 2015 

8 Dzirnavas G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

387191,098 408066,395 2016 

9 Īvnieki GP G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

368322,272 391494,648 2009 

10 Kalēji GP G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

372665,604 396480,844 2016 

11 KP G2 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

400300,160 416230,010 2011 

12 Purlīdumi G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

381552,484 408088,088 2005 

13 Sniķeri G2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

374437,981 404340,012 2015 

14 Baži, 7158 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

396458,8 414736,8 2016 

15 1457 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

401489 414723 2009 

16 1455 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

400608 412718 2004 

17 1245 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

399151 410252 2004 

18 1450 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

398055 408330 2004 

19 7389 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

397515 407423 2014 

20 1400 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

395843 404513 2004 

21 1263a, 1263 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

394427 402173 2004 

22 1026 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

394722 399691 2015 
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23 8906 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

393415 400040 2015 

24 0879 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

393383 399980 2015 

25 1516 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

393183 397993 2004 

26 1261 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

392304 396386 2004 

27 3556 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

391932 395655 2004 

28 3229 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

391080 393978 2004 

29 766a, 766 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

401987 416487 2004 

30 2949 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

394399 414683 2002 

31 1488 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

398684 415256 2002 

32 
670, 20670 
Kolka 

N1; 
Gr2 

Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

400109 415545 2004 

33 0362 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

401580 416232 2002 

34 0287 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

401849 416216 2010 

35 1031a, 1031 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

402006 416503 2002 

36 4, 6868 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

396549,2 405953,4 2004 

37 5a, 5, 11539 N1 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

395146,6 403213,7 2004 

38 Drēķnieki N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

383560,400 398464,549 2009 

39 0623 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

383639,368 397891,890 2003 

40 1109 N2 
Dundagas novads, 
Kolkas pagasts 

391452 396732 2015 

41 8982 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

388180 397116 2015 

42 0288 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

386480 397019 2015 

43 0471 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

382296 398655 2015 

44 0469 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

376788 400019 2015 

45 0467 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

375670 401224 2015 

46 0468 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

375301 401359 2015 
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47 0456 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

372477 401746 2015 

48 257 N2 
Dundagas novads, 
Dundagas pagasts 

370786 402158 2015 

 
                                                                                Avots: Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze, 15.04.2019.
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6.pielikums. Vietējie ģeodēziskā tīkla punkti Dundagas novadā 
 

N.p.k. Punkta Nr., nosaukums Punkta veids Zīmes stāvoklis 

Dundagas pagasts 

1.  452 gr normāls 

2.  51 gr normāls 

3.  396 gr normāls 

4.  11 gr normāls 

5.  185 gr normāls 

6.  6 gr normāls 

7.  1920 gr normāls 

8.  1920, or1 gr normāls 

9.  18 gr normāls 

10.  4 gr normāls 

11.  430 gr normāls 

12.  83 gr normāls 

13.  90 gr normāls 

14.  147 gr normāls 

15.  295 gr normāls 

16.  294 gr normāls 

17.  310 gr normāls 

18.  351 gr normāls 

19.  152 gr normāls 

20.  153 gr normāls 

21.  Dūmesciems (59515) gr normāls 

22.  105 gr normāls 

23.  Slītere gr normāls 

24.  2430 gr normāls 

25.  0597 gr normāls 

26.  0623 gr normāls 

27.  0656 gr normāls 

28.  Drēķnieki gr normāls 

29.  102 gr normāls 

30.  15 gr normāls 

31.  2232 gr normāls 

32.  2217 gr normāls 

33.  149 gr normāls 

34.  123 gr normāls 

35.  Slītere (Slīteres bāka) vp normāls 

36.  Mazirbe vp normāls 

37.  134 gr normāls 

38.  156 gr normāls 

39.  0622 gr normāls 
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40.  Punčaki gr normāls 

41.  157 gr normāls 

42.  2201 gr normāls 

43.  2056 gr normāls 

44.  132 gr normāls 

45.  129 gr normāls 

46.  126 gr normāls 

47.  2580 gr normāls 

48.  130 gr normāls 

49.  164 gr normāls 

50.  131 gr normāls 

51.  Puiškalni gr bojāts 

52.  112 gr normāls 

53.  161 gr normāls 

54.  159 gr normāls 

55.  2608 gr normāls 

56.  Mežmeļķi (55718) gr normāls 

57.  163 gr normāls 

58.  Seņķi (57603) gr normāls 

59.  176 gr normāls 

60.  Ozolmežs gr normāls 

61.  Medzeri gr normāls 

62.  Mālēji gr normāls 

63.  174 gr normāls 

64.  Pesteļi gr normāls 

65.  116 gr normāls 

66.  Dundaga vp normāls 

67.  389 sr normāls 

68.  118 sr normāls 

69.  6 sr normāls 

70.  403 sr normāls 

71.  183 sr normāls 

72.  2201 or2 gr normāls 

73.  132 sr normāls 

74.  1144 sr normāls 

75.  46 sr normāls 

76.  1150 sr normāls 

77.  84 sr normāls 

78.  0473 sm bojāts 

79.  2464 gr bojāts 

80.  27 sr normāls 

81.  908 sr normāls 

82.  253 sr normāls 
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83.  32 sr normāls 

Kolkas pagasts 

84.  147 gr normāls 

85.  0620 gr normāls 

86.  104 gr normāls 

87.  0760 gr normāls 

88.  Mazirbe gr normāls 

89.  0649 gr normāls 

90.  148 gr normāls 

91.  0667 gr normāls 

92.  84 gr normāls 

93.  0672 gr normāls 

94.  7379 gr normāls 

95.  0585 gr normāls 

96.  0646 gr normāls 

97.  151 gr normāls 

98.  1 gr normāls 

99.  0615 gr normāls 

100.  Vaide (57559) gr bojāts 

101.  2 gr normāls 

102.  10 gr normāls 

103.  8 gr normāls 

104.  Kolkas bāka vp normāls 

105.  9 gr normāls 

106.  153 gr normāls 

107.  12 vp normāls 

Avots: Dundagas novada pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


