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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Detālplānojums īpašumam “Steķi”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar kadastra Nr.8862 
002 0250, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8862 002 0105 izstrādāts pamatojoties uz 
īpašnieka Ulda Strautkalna  pasūtījumu,  Dundagas novada domes  2012.gada 27.septembra  sēdes 
lēmumu  Nr.248,  21.§  “Par  detālplānojuma  izstrādi  nekustamam  īpašumam  “Mazirbes  Lauri””, 
darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai, Dundagas novada domes 2013.gada 28.marta sēdes 
lēmumu Nr.60, 12.§ “Par grozījumiem Dundagas novada domes 27.09.2012 lēmumā Nr.248” un 
saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.1148  “Vietējās  pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (pēc MK noteikumu Nr.1148 spēka zaudēšanas izstrāde turpināta 
saskaņā  ar  MK  noteikumiem  2012.gada  16.oktobra   noteikumiem  Nr.  711  “Noteikumi  par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”).

Projekts izstrādāts uz 2012.gadā izstrādātās  topogrāfiskā plāna, mērogā 1:500, pamatnes.

TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA:

Detālplānojumā  ietvertais  īpašums  “Steķi”  pieder  Uldim  Strautkalnam.  Esošā  teritorija 
aizņem 0,53 ha, kurā atrodas zemes zem ēkām un pagalmiem (0,53ha). Saskaņā ar Kolkas pagasta 
teritorijas plānojumu, teritorija atrodas Dabas pamatnes teritorijas liedaga funkcionālajā zonējumā - 
zvejniecības teritorija.

Detālplānojuma teritorija  atrodas  Mazirbes ciemā Baltijas jūras krasta  kāpu aizsargjoslas 
teritorijā,  ciemata  robežas  noteiktas  Kolkas  pagasta  teritorijas  plānojumā  (25.08.2010  Saistošie 
noteikumi  Nr.21  «Dundagas  novada  Kolkas  pagasta  teritorijas  plānojums  ar  grozījumiem, 
apstiprināts Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu Nr.344, (protokols Nr.13.,19.§.)). Teritorija 
atrodas  Slīteres  nacionālā  parka ainavu aizsardzības  zonas  teritorijā.  Aiz īpašuma  Baltijas  jūras 
virzienā atrodas  neapbūvēta  krasta  kāpa.  Teritorijai  iespējams  piekļūt  pa  esošu  Valsts  autoceļu 
P125.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI:

Detālplānojuma teritorija, saskaņā ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu, atrodas Dabas 
pamatnes teritorijā.

Detālplānojuma teritorijā paredzēta savrupmāju apbūve. Detālplānojums paredz nekustamā 
īpašuma  objekta  apgrūtinājumu  noteikšanu,  plānotās  apbūves  izvietojumu  un  komunikāciju 
nodrošināšanu īpašumam. 

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izbūvēt sekojošas inženierkomunikācijas: 

 elektroapgādes sistēma;

 lokāla ūdensapgāde un kanalizācija.

Detālplānojumā iekļautais īpašums “Steķi” atrodas aiz Baltijas jūras krasta pamatkāpas 
(neatrodas tiešā pludmales tuvumā). Saskaņā ar teritorijas plānojumu, Baltijas jūras krasts neatrodas 
paaugstinātas  krasta  erozijas  vietā  un  nepastāv  krasta  noskalošanas  draudi.  Teritorijā  paredzēts 
saglabāt esošo mežu, apbūvi un pagalma teritoriju paredzot esošo pamatu un pagalmu vietās.

DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMS:

Saskaņā ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu, plānojamā teritorija atrodas Mazirbes 
ciemā. Esošā zemes vienība netiek sadalīta, bet tiek noteikti nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un 
perspektīvās  apbūves  izvietojums,  nosakot prasības  zemes  vienības  izmantošanai  un  apbūves 
parametriem.

Īpašumam ir paredzēta individuāla piekļūšana no Valsts autoceļa P125 izmantojot esošo 
nobrauktuvi, nav paredzēta jaunu ceļu un pieslēgumu būvniecība.
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Īpašumam  ir   paredzēts  nodrošināt  elektrības  pieslēgumu  un  lokālus 
ūdensapgādes/kanalizācijas tīklus.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI:

Detālplānojums ir  detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, 
lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu 
zemes vienību robežas un aprobežojumus, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu.

Detālplānojums  nosaka  detalizētu  teritorijas  izmantošanu,  apbūves  noteikumus, zemes 
vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, paredzot  ielas piebraukšanai  pie katras 
jaunizveidotas zemes vienības, aizsargjoslas, inženierkomunikāciju koridorus un citas detalizētas 
prasības.

Detālplānojuma galvenais mērķis ir noteikt detalizētu attiecīgās teritorijas izmantošanu 
un apbūves noteikumus līdz tādai pakāpei, kas nodrošina konkrētas prasības katram zemes gabalam.

Detālplānojums  plānojamai  teritorijai  ir  izstrādāts,  lai  nodrošinātu  plānojamās  teritorijas 
mērķtiecīgu izmantošanu atbilstoši Kolkas pagasta attīstības tendencēm.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

Detālplānojuma  teritorijā  iekļautais  nekustamais  īpašums  “Steķi”  ir  apgrūtināts  ar 
sekojošiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem:

 Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla – 0,53 ha;

 Slīteres nacionālā parka Ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0,53 ha.

Detālplānojumā precizēti sekojoši nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi:

 Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības zona  –  0,53 ha;

 plānotā elektrokabeļa aizsargjosla – 0,0103ha (platība precizējama pēc izbūves);

 Mazirbes kapsētas aizsardzības zonas teritorija – 0,03 ha.

Inženierkomunikāciju tehniskais nodrošinājums

Elektroapgāde

Īpašuma nodrošināšanai ar elektroapgādi paredzēts jauns elektroapgādes pieslēgums, veicot 
elektrokabeļa izbūvi gar esošā ceļa malu līdz esošajam transformatoram TP-0135. Pirms pieslēguma 
ierīkošanas  ir  jāizstrādā  elektroapgādes  tehniskais  projekts.  Teritorijā  neatrodas  esošas 
elektroapgādes  gaisvadu  līnijas  un  pazemes  kabeļi.  Pēc  elektroapgādes  pieslēgšanas,  visiem 
uzbūvētajiem elektroapgādes objektiem nosakāmas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. 
Projektējot  un ekspluatējot  jaunbūvējamos  elektrotīklus,  ņemt  vērā normatīvajos  aktos  noteiktās 
prasības elektrotīklu ekspluatācijai un drošībai, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, īpaši 
MK noteikumos Nr.982 “Enerģētikas  infrastruktūras  objektu aizsargjoslu noteikšanas  metodika” 
noteikto.

Ūdensapgāde
Ūdensapgādi  paredzēts  nodrošināt  no  individuāla  ūdensapgādes  urbuma,  veidojot  jaunu 

urbumu. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9.panta otro daļu, ap urbumiem, kurus saimniecībā vai 
savām vajadzībām izmanto individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, 
ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. Ūdensapgādes 
urbumu  atļauts  izvietot  tikai  apbūvei  atļautajā  vietā,  saskaņā  ar  detālplānojuma  grafisko  daļu. 
Nosakot ūdensapgādes urbuma novietojumu, ņemt vērā plānoto ēku un pagalma izvietojumu.
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Kanalizācija

Kanalizācijas  notekūdeņu  novadīšana  paredzēta  uz  hermētiski  noslēgtām  izsmeļamām 
bedrēm  vai  individuālām  attīrīšanas  iekārtām.  Nav  pieļaujama  neattīrītu  kanalizācijas  ūdeņu 
iesūcināšana  gruntī  vai  iepludināšana  novadgrāvjos. Izsmeļamās  bedres  vai  attīrīšanas  ietaises 
izvietojamas  vietā,  kur  ērti  piekļūt/apkalpot,  un  saskaņā  ar  detālplānojuma  grafisko  daļu,  tikai 
apbūvei pieļaujamā teritorijā.

Atkritumu apsaimniekošana

Pēc ēku nodošanas ekspluatācijā, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdzams līgums 
ar  sertificētu  atkritumu  apsaimniekotāju  par  regulāru  sadzīves  atkritumu  izvešanu.  Būvniecības 
laikā  radušies  atkritumi  nododami  atkritumu  apsaimniekotājam,  kurš  ir  sertificēts  attiecīgo 
atkritumu  apsaimniekošanā.  Nav  pieļaujama  būvgružu  un  sadzīves  atkritumu  uzkrāšana  un 
uzglabāšana.  Visa  veida  atkritumi  uzkrājami  un  uzglabājami  tam  piemērotos  konteineros  vai 
tvertnēs, kuras nav pakļautas laika apstākļu ietekmei, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide.

Sastādīja: M.Mistris
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Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

“Dabas pamatnes” teritorijas (DP)

“Dabas pamatnes” teritorijās (DP) Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā esošās zemes vienības, uz 
kurām iepriekšējā apbūve atrodas krasta kāpu aizsargjoslā

 1. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
 1.1. Būvniecība “Dabas pamatnes” teritorijās izriet no specifiskām 

apsaimniekošanas prasībām un, galvenokārt, saistīta ar izglītību, zinātniskiem 
pētījumiem, rekreāciju un dabas vērtību aizsardzību, kā arī ar iepriekšējās apbūves vietās 
esošu objektu funkciju nodrošināšanu.

 1.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
ēku vai būvi uz zemes, kas noteikta kā “Dabas pamatne” (DP) ir:
 a) pastāvīgas un sezonas rakstura tirdzniecības un informācijas būves (kioski, nojumes, 

paviljoni u.tml.)
 b) tūrisma un atpūtas infrastruktūra;
 c) arhitektūras mazās formas;

 1.3. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
ēku vai būvi uz zemes “Dabas pamatnes” (DP) teritorijā Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslā esošajās zemes vienībās, uz kurām atrodas iepriekšējā apbūve ir:
 a) Mežsaimnieciska lietošana;
 b) savrupmāja;
 c) arhitektūras mazās formas;
 d) palīgēkas un palīgbūves;
 e) pansija;
 f) telpas individuālam darbam;

 1.4. Dzīvojamo māju skaits zemes vienībā – viena;
 1.5. Maksimālais stāvu skaits - viens stāvs, atļauta jumta izbūve;
 1.6. Ēkas maksimālais augstums 10 m līdz jumta korei;
 1.7. Maksimālais apbūves blīvums zemes vienībā – nedrīkst būt lielāks par 

esošo, bet nepārsniedzot 450 m2 apbūves laukumu,
 1.8. Žogi.

 a) Maksimālā pagalma vajadzībām nožogojamā platība – 2500 m2.
 b) Žogus gar ceļiem atļauts ierīkot ceļa pusē – pa ceļa nodalījuma joslas robežu, gar 

ūdenstilpnēm un ūdens tecēm – pa tauvas joslas robežu.
 c) Žogiem jābūt novada īpatnībām atbilstošiem, žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 

30% (perpendikulāri pret žoga plakni).
 d) Pieļaujamais žoga augstums ir 1,2 metri.

 1.9. Zemes vienību dalīšana. Zemes vienību nav atļauts sadalīt.
 2. Komunikāciju nodrošināšana:

 2.1. Ūdensapgāde – no individuāla ūdensapgādes urbuma. Urbumu izvietot 
ievērojot normatīvajos aktos noteikto, kā arī veikt urbuma labiekārtošanu, lai novērstu 
gruntsūdeņu piesārņošanu.

 2.2. Kanalizācija – No izsmeļamajām bedrēm vai individuālām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, kuras izvietot pēc iespējas tuvāk iebraucamajam ceļam īpašumā vai 
vietā, kur ērti piekļūt, novietojot tās apbūvei atļautajā teritorijā.

 3. Pagalmu noteikumi.
 4. Apbūve atļauta tikai apbūvei atļautajā teritorijā saskaņā ar grafiskās daļas plānu.
 5. Stihiju postījumu atjaunošana.
 6. Neskatoties uz jebkādiem citiem Apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot 

ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu būvi tajās pašās 
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pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī būve būvēta, 
vai, ja būvprojekts nav saglabājies – izstrādājot atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas 
lietai jaunu būvprojektu.

 7. Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis īpašumā – 0601 Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

 8. Pirms apbūves uzsākšanas īpašumā veikt Ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtēšanu.
 9. Aizsardzība pret krasta eroziju.
 10. Saskaņā ar Kolkas pagasta teritorijas plānojumu, tuvumā esošais jūras krasts nav 

pakļauts pastiprinātam erozijas riskam. Apbūves noteikumu pielikumā pievienots plāns ar 
jūras krasta erozijas risku noteicošajiem apstākļiem. 
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Apbūves noteikumu 1.pielikums
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Paziņojums pašvaldības tīmekļa vietnē

http://www.dundaga.lv/lidzd/2012.10.18.detalplanojuma_izstrade 

lidzd/2012.10.18.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: 2012/10/18 14:07 , labojis aivars

25

http://www.dundaga.lv/lidzd/2012.10.18.detalplanojuma_izstrade


Detālplānojums “Steķi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

26



Detālplānojums “Steķi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

27



Detālplānojums “Steķi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

28



Detālplānojums “Steķi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

Ziņojums par atbildīgo institūciju nosacījumu ievērošanu

Nosacījumu 
sniedzējs

Nosacījumu 
sniegšanas 
datums un Nr.

Nosacījumi Piezīmes

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde

07.11.2012, 
Nr.4.8/124/20
12-N

Saskaņā ar likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 
21.pantu, izstrādājot detālplānojumu 
jāievēro aizsargājamās teritorijas 
izvietojums, tās aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, ka arī 
Slīteres nacionalā aizsardzības plānā 
(2010-2020) noteiktais.

Ņemts vērā.

Jāievēro likumos un Ministru kabineta 
noteikumos ietvertās prasības dabas 
un ainavas vērtību saglabāšanai:

 Likums “Par īpaši 
aizsargajamām dabas 
teritorijām”,

 Slīteres nacionālā parka 
likums un MK 13.03.2001 
noteikumi Nr.116 “Slīteres 
nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”,

 MK 16.03.2010 noteikumi 
Nr.264 “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzībvas un izmantošanas 
noteikumi”,

 Likums “Par Eiropas ainavu 
konvenciju”,

 Aizsargjoslu likums un uz tā 
pamata izdotie Ministru 
kabineta noteikumi,

 Sugu un biotopu aizsardzības 
likums un citi uz šī likuma 
pamata izdotie Ministru 
kabineta noteikumi,

 citi spēkā esošie dabas un 
vides aizsardzību regulējošie 
normatīvie akti, taja skaitā 
Vides aizsardzības likuma 
3.pantā definētie vides 
aizsardzības principi: 
“piesārņotājs maksā”, 
piesardzības, novēršanas, 
izvērtēšanas.

Ņemts vērā.

Saņemams sertificēta augu sugu un 
biotopu aizsardzības jomas eksperta 

Ņemts vērā.
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atzinums. Eksperta sniegtais 
teritorijas kartējums izmantojams 
planojot īpašuma labiekārtošanu.

Saskaņā ar likuma Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu 2.pielikuma 
11.punkta 12)apakšpunktu – darbībai 
nepieciešams veikt sākotnējo 
ietekmes uz vidi izvērtējumu.

Ņemts vērā. Ietekmes 
uz vidi sākotnējā 
izvērtēšana paredzēta 
pirms būvniecības 
uzsākšanas.

Latvijas Valsts 
ceļi
Kurzemes reģiona 
Talsu nodaļa

06.11.2012, 
Nr.4.4.2-169

1.Ievērot pieguļošiem un 
šķērsojošiem autoceļiem noteiktās 
zemes nodalījuma un aizsargjoslas.

Ņemts vērā.

2.Apbūves teritoriju (jauno, vai 
rekonstruājamo un paplašinamo 
esošo) sasaisti ar valsts autoceļu tīklu 
īpašumam “Mazirbes Lauri” paredzet 
atbilstoši MK noteikumi Nr.505 
“Noteikumi par pašvaldību, 
komersantu un māju ceļu 
pievienošanu valsts autoceļiem” 
prasībām.

Ņemts vērā.

3.Paredzēt satiksmes organizēšanas 
tehnisko līdzekļu uzstādīšanu.

Ņemts vērā.

4.Paredzēt teritoriju transportlīdzekļu 
un komunikāciju izvietošanai 
atbilstoši plānotās apbūves un 
transporta satiksmes funkcionālai 
nepieciešamībai.

Ņemts vērā.

5.Lai nodrošinātu plānojuma 
transporta sadaļās izstrādes kvalitāti, 
pieaicināt sertificētus autoceļu 
projektētājus.  

Nav ņemts vērā. 
Detālplānojums 
neparedz jaunu 
pieslēgumu, ielu/ceļu 
izveidi. Plānotajai 
darbībai paredzēts 
izmantot esošo ceļu 
infrastruktūru.

AS Latvenergo

AS Sadales tīkls
Dienvidu reģions

07.12.2012 
Nr.01VL00-
13/8031

Nr.30R3A0-
02.03/959

1. Izstrādājamā detālplānojuma 
teritorijā neatrodas AS Sadales tīkls 
piederošie elektroapgādes objekti.

Ņemts vērā.

2.Iespējamā elektroapgādes 
pieslēguma vieta pie TP-0135.

Ņemts vērā.

3.Detālplānojumā jāattēlo plānotie 
elektroapgades objekti, 
inženierkomunikāciju koridorus,  ka 
arī atbilstošās aizsargjoslas.

Ņemts vērā.

4.Plānotajam inženierkomunkikāciju 
izvietojumam jaatbilst MK 
noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju 

Ņemts vērā.
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izvietojumu pilsētās, ciemos un laiku 
teritorijās”. Pie planotajiem 
energoapgades objektiem jānodrošina 
ērta piekļūšana AS Sadales tīkls 
personālam, autotehnikai u.c. to 
tehnikai. 

5.Norādīt noteiktās aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas 
Aizsargjoslu likuma 16.pantā.

Ņemts vērā.

6.Iekļaut prasības par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 
45.panta prasībām).

Ņemts  vērā  daļēji. 
Detālplānojums precizē 
konkrētu  īpašuma 
apgrūtinājumu 
izvietojumu un īpašuma 
atļauto  izmantošanu, 
nosakot, ka jāņem vērā 
noteiktie aprobežojumi. 
Konkrētas  prasības  par 
aizsargjoslās atļautajām 
darbībāmun 
ierobežojumiem nosaka 
citi normatīvie akti.

7.Iekļaut parsību par elektrotīklu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī 
prasības vides un cilvēku aizsardzībai, 
ko nosaka MK noteikumi Nr.982 
“Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika.

Ņemts vērā.

8.Ja nepieciešama esošo elektroietaišu 
pārvietošana, tad paredzēt to 
pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem, noteikumiem u.c. 
normatīvajiem aktiem. Esošo 
energoapgādes komersantu objektu 
pārvietošanu pēc pamatotas 
nekustamā īpašuma īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem, 
saskaņā ar Enerģētikas likuma 
23.pantu.

Ņemts vērā.

9.Jauno elektroietaišu slodzes 
palielināšana AS Sadales tīkls notiek 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu “Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas 
sistēmas dalībniekiem”.

Ņemts vērā.

10.Veicot jebkādus darbus/darbības 
aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams 
objektus aizsargāt no bojājumiem, 

Ņemts vērā.
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pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, 
parbūves vai pārvietošanas darbus 
jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā 
objekta īpašnieku.

Veselības 
inspekcija

20.11.2012 
Nr.127

1. Projektēt jaunu ūdens ņemšanas 
vietu saskņa ar LR MK 20.01.2004 
noteikumiem Nr.43
Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt 
atbilstoši 29.04.2003 MK 
noteikumiem Nr.235.

Ņemts vērā.

2. Plānot vietējo kanalizācijas 
sistēmu, izmantojot lokalās attīrīšanas 
iekārtas. Notekūdeņu izvadīšanas 
iespējas saskaņot ar reģionalo vides 
pārvaldi. Aizsargjoslas platumu ap 
projektējamām notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām noteikt atkarībā no 
izmantotās tehnoloģijas un iekartas 
tehniska raksturojuma saskaņa ar LR 
05.02.1997 “Aizsargjoslu likuma” 
28.pantu. 

Ņemts vērā.

3.Apkures sitēmu projektet atbilstoši 
LR MK 23.09.2003 noteikumu 
Nr.534 prasībām.

Ņemts vērā.

4.Teritorijas applūšanas riska 
gadījumā paredzēt pasākumus 
teritorijas applūšanas novēršanai.

Ņemts vērā.

5.Attālumu starp dzīvojamām mājām 
paredzēt tā, lai nodrošinātu insolācijas 
noteikumu ievērošanu. Ēku 
izvietojumu un orientāciju projektēt 
ta, lai dzīvojamo telpu un teritoriju 
nepārtraukta insolācija laika posma no 
22.marta līdz 22.septembrim nebūtu 
mažāka par 2,5 stundām dienā.

Ņemts vērā.

6.Attālumu starp dzīvojamo telpu 
logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
izvietotajos apbūves gabalos 
ieteicams projektēt ne mazāku par 
6m. 

Ņemts vērā.

7. Plānojot dzīvojamo māju un 
komunikāciju ierīkošanu, zemes 
gabalam paredzet patstāvīgu 
piebrauktuvi.

Ņemts vērā.

8. Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas 
gar ūdensvadu un kanalizācijas 
līkliem un atsevišķu tīklu elementiem 
saskaņā ar LR MK 26.05.1998 
noteikumu Nr.198 prasībām.

Ņemts vērā.
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9. Inženierkomunikāciju izvietojumu 
teritorijā plānot saskaņā ar LR MK 
28.12.2004 noteikumu Nr.1069 
prasībām.

Ņemts vērā.

10.Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, 
mākslīgā apgaismojuma ierīkošanu, 
sadzīves atkritumu savākšanu, lietus 
ūdeņu, sniega kušanas ūdeņu 
novadīšanas kārtību.

Ņemts vērā daļēji. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu 
likumu u.c. 
normatīvajiem aktiem, 
kā arī biotopu eksperta 
slēdzienu, īpašumam ir 
ierobežotas 
izmantošanas iespējas, 
tādēļ nav pilnībā 
iespējams ievērot šo 
prasību.

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija

14.11.2012 
Nr.06-
11/2331

Nosacījumi netiek izvirzīti.

Ventspils 
reģionālā vides 
pārvalde

08.02.2013 
Nr.9.5-7/124

1. Detālplānojums  jāizstrādā 
saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
2012.gada  16.oktobra  noteikumiem 
Nr.711  „Noteikumi  par  pašvaldību 
teritorijas  attīstības  plānošanas 
dokumentiem”,  Kolkas  pagasta 
teritorijas  plānojumu,  teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves 
noteikumiem  un  citiem  spēkā 
esošajiem likumdošanas aktiem. 

Ņemts vērā.

2. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem 
vērā Aizsargjoslu likumā 6. pantā 
noteiktie  Baltijas  jūras  piekrastes 
aizsargjoslas  izveidošanas  mērķi 
un  35.,  36.  pantā  noteiktie 
aprobežojumi:
2.1.  īpaši  pievēršot  uzmanību 

likuma 6.  pantā  noteiktajiem 
aizsargjoslas  izveidošanas 
mērķiem,  tai  skaitā  īpaši  –
erozijas  procesu  novēršanai, 
piekrastes  ainavu 
aizsardzībai, piekrastes dabas 
resursu  saglabāšanas  un 
aizsardzības nodrošināšanai;

2.2. apzinot  krasta  noskalošanās 
riska  zonu  (vai  atrodas 
teritorijas  daļā,  kas  ir  jūras 
pamatkrasta  paaugstinātas 
erozijas posms);

2.3. ievērojot  36.  panta  trešās 

Ņemts vērā.

33



Detālplānojums “Steķi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

daļas  9)  punktā  noteikto 
aprobežojumu, kas nosaka, ka 
aizliegts  pārveidot  kāpu 
reljefu,  bojāt  un  iznīcināt 
kāpu  dabisko  zemsedzi, 
izņemot  gadījumus,  kad  tas 
nepieciešams  šajā  pantā 
atļauto darbību veikšanai;

2.4. ievērojot  36.  panta  ceturtās 
daļas  5)  punktā  noteikto 
aprobežojumu, kas nosaka, ka 
kājāmgājējiem  jāparedz 
iespēja piekļūt pludmalei.  

3. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem 
vērā  Slīteres  nacionālā  parka 
likumā  un  Ministru  kabineta 
2001.gada  13.marta  noteikumos 
Nr.116  „Slīteres  nacionālā  parka 
individuālie  aizsardzības  un 
izmantošanas  noteikumi” 
noteiktās prasības.

Ņemts vērā.

4. Detālplānojumā jānosaka:
4.1. visu  veidu  aizsargjoslas, 

saskaņā  ar  Aizsargjoslu 
likumu; 

4.2. nekustamā īpašuma lietošanas 
tiesību apgrūtinājumi;

4.3. detalizēta  teritorijas  atļautā 
izmantošana  (saskaņā  ar 
teritorijas  plānojumā 
noteikto); 

4.4. apbūves  teritorijas 
inženierkomunikācijas: 
ūdensapgāde,  kanalizācija, 
siltumapgāde u.c.;

4.5. ceļi,  laukumi,  automašīnu 
stāvvietas;

4.6. sadzīves  atkritumu 
apsaimniekošanas 
risinājumus.

Ņemts vērā.

5. Detālplānojumam pievienot Dabas 
aizsardzības  pārvaldes  viedokli  par 
detālplānojuma redakciju.

Ņemts vērā.

6. Jānodrošina  detālplānojuma 
sabiedriskā  apspriešana  un  tās 
rezultātus  jāpievieno  plānošanas 
dokumenetam.

Ņemts vērā.

Sastādīja M.Mistris
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Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei

2012. gada 11. novembrī

Eksperta atzinums

par Dundagas novada Kolkas pagasta zemes gabala „Mazirbes Lauri“  (zemes kadastra 
Nr.8862 002 0105) augu sugu un biotopu izpēti.

          2012. gada 22. septembrī apsekota Dundagas novada Kolkas pagasta īpašuma  „Mazirbes 
Lauri“  teritorija,  ar  mērķi  novērtēt  šeit  sastopamo  biotopu  dabiskumu,  to  lomu  bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā. Divu stundu laikā apsekota zemes gabala teritorija un novērtēta zemes 
gabalam tuvākā apkārtne. Laika apstākļi – saulains. Zemes gabals atrodas Slīteres nacionālā parka 
ainavu aizsardzības zonā. 

           Zemes gabalu no dienvidu un austrumu malas ieskauj biotops Priežu sausieņu meži (F.1. – te 
un turpmāk norādīts Latvijas biotopu klasifikatora kods) uz vairāk vai mazāk izteikta kāpu reljefa. 
Šie  meži  atbilst  Latvijas  un  Eiropas  nozīmes  aizsargājama  biotopa  –  1.8.  Mežainas  jūrmalas 
kāpas,  2180 Mežainas piejūras kāpas1  – statusam. Ziemeļu virzienā no zemes gabala ir  jūras 
krasta  biotopi   (1.  attēls  1.  pielikumā):  Pelēkās  kāpas  ar  krūmiem  un  kokiem (B.2.2.1.2.), 
Priekškāpas,  kurās  dominē  lakstaugi (B.2.1.2.1.  –  ES  nozīmes  aizsargājamais  biotops  –  2120 
Priekškāpas),  Embrionālās  kāpas (B.2.1.1.  -  ES  nozīmes  aizsargājamais  biotops  –  2110 
Embrionālās kāpas) un Smilšainas pludmales (B.1.1.). 

           Apsekotajā  teritorijā  konstatēti  sekojoši  biotopi  (iekavās  norādīts  Latvijas  biotopu 
klasifikatora kods; biotopu karte 2. pielikumā):

 ruderāli biotopi (K.);
 pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju (B.2.2.1.1.); 
 pelēkās kāpas ar krūmiem un kokiem (B.2.2.1.2.);
 priežu sausieņu meži (F.1.1.);

          Ruderāli biotopi dažādās attīstības pakāpēs sedz gandrīz pusi no zemes gabala platības. 
Reljefs ir samērā līdzens – nav izteikts kāpu reljefs. Kādreiz šeit atradās zivju apstrādes fabrika. 
Teritorijā  ir  saglabājušies  ēku  pamati  (2.  attēls  1.  pielikumā)  un  grantēta  ceļa  vieta  (3.  attēls 
1.pielikumā).  Tā  kā  apsekotajā  teritorijā  norisinās  kāpu biotopiem raksturīgā  smilšu  pārpūšana, 
lielākajā, kādreiz apsaimniekotajā, platības daļā ir izveidojies plānāks vai biezāks smilšu nogulumu 
slānis, kas sedz gan ievestās grants kārtu, gan betona, gan dzelzs konstrukciju un citu būvelementu 
virsmu.  Šajās,  kādreiz  cilvēku  darbības  skartajās  teritorijā,  pakāpeniski  atjaunojas  pelēko  kāpu 
biotopiem raksturīgais augājs, daļā teritorijas tas strauji apaug ar parasto priedi Pinus sylvestris. Tā 
kā saimnieciskā darbība pārtraukta jau sen, teritorijā nav sastopamas tipiskas ruderālās augu sugas 
(nezāles, adventīvās un dārzbēgļu sugas). Par saimnieciskās darbības ietekmi teritorijās, kuras klāj 
smilšu nogulumi, liecina tikai eitrofāka veģetācija vai atklāti būvkonstrukciju elementi (2. attēls 1. 
pielikumā). Tai pašā laikā virs kādreizējām būvēm, kas biotopu kartē atzīmētas kā ruderāli biotopi, 
sastopami arī laukumi ar kāpu biotopiem daļēji atbilstošu veģetāciju (dominē baltā madara Galium 
album, matainais āboliņš Trifolium arvense u.c. - biotopu kartē kāpu biotopu apzīmes liktas iekavās, 
jo to vērtība ir zemāka nekā kāpu biotopiem uz tīras smilts pamatnes). Tā kā pēc pieejamās kartes ir 
grūti noteikt precīzu biotopu robežu, tā novilkta ar pārtrauktu līniju. Ja ruderālo biotopu teritorijā 
tiek plānota apbūve, to pirmkārt  būtu vēlams izvietot  uz atklātajiem pamatiem.  Nav pieļaujama 
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esošā ceļa izmantošana ārpus apsekotā zemes gabala ziemeļu robežas, kur iebrauktā vieta šķērso 
kāpu biotopus (4. attēls 1. pielikumā). Šai vietā pieļaujams veidot labiekārtotu taku uz pludmali. 

         Biotops - Pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju (teritorija atbilst Latvijas un Eiropas 
savienības  īpaši  aizsargājama  biotopa  –  6.6.,  2130*  Ar  lakstaugiem  klātas  pelēkās  kāpas  – 
statusam) - ir sastopams dažās vietās zemes gabala teritorijā attālāk no ceļiem un bijušajiem ēku 
pamatiem. Reljefs samērā līdzens (5. attēls 1. pielikumā). Biotops nav viendabīgs, jo te mijas nelieli 
laukumi ar biotopam tipisku veģetāciju (dominē kāpu auzene  Festuca sabulosa,  zilganā kelērija 
Koeleria glauca, kodīgais laimiņš  Sedum acre, čemurainā mauraga  Hieracium umbellatum, lauka 
vībotne Artemisia campestris, smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius, sūnu stāvā – sirmā sarmenīte 
Racomitrium canescens,  trauslā  matzobe  Ditrichum flexicaule,  noras  vijzobe  Syntrichia  ruralis, 
noras īsvācelīye Brachythecium albicans), bet augsnes eitrofikācijas rezultātā vietām plaši izplatītas 
tādas sugas kā baltā madara  Galium album, slotiņu ciesa  Calamagrostis epigeios, sarkanā auzene 
Festuca  rubra,  parastā  smilga  Agrostis  tenuis u.c.  –  šo  sugu  ekspansijas  rezultātā  ievērojami 
samazinās  sūnu un ķērpju loma fitocenozē (nozīmīgs  biotopa kvalitātes  rādītājs).  Zemes gabala 
teritorijā nav konstatēti izteikti laukumi ar Cladina un Cladonia ģints ķērpjiem – tie sastopami vien 
dažviet atsevišķās grupiņās. Nav konstatētas retas un aizsargājamas augu sugas. 

          Pelēkās kāpas ar krūmiem un kokiem veidojas galvenokārt uz būvju pamatiem un to 
tuvumā  (5.  attēls  1.  pielikumā).  Reljefs  samērā  līdzens.  Zemsedzē  dominē  slotiņu  ciesa 
Calamagrostis  epigeios,  smilts  auzene  Festuca  arenaria,  smilts  grīslis  Carex  arenaria,  bet 
eitrofākajās vietās - pat zirgu āboliņš Trifolium mediu. Sugu daudzveidība minimāla. 

          Priežu sausieņu meži ir izvietoti teritorijas dienvidu un austrumu daļā. Biotops atbilst 
Latvijas  un  Eiropas  nozīmes  aizsargājama  biotopa  –  1.8.  Mežainas  jūrmalas  kāpas,  2180 
Mežainas piejūras kāpas – statusam. Reljefs ar nelielu kāpu pacēlumu. Mežs apsekotajā teritorijā 
ir samērā jauns (6. attēls 1. pielikumā), nav konstatētas dabisko mežu biotopu indikatorsugas un 
struktūras  elementi.  Zemsedzē  dominē  liektā  sariņsmilga  Lerchenfeldia  flexuosa,  aitu  auzene 
Festuca ovina,  melnā  vistene  Empetrum nigrum,  pļavas  nārbulis  Melampyrum pratense,  laimes 
palēcīte  Orthilia secunda,  smilts  grīslis  Carex arenaria,  sūnu stāvā -  tīrā zaļkāte  Scleropodium 
purum, Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi, slotiņu un viļņainā divzobe Dicranum scoparium, D. 
polysetum. 

          
          1 Pirms aizsargājamā biotopa nosaukuma dots LR MK noteikumu Nr. 421 ”Noteikumi par īpaši aizsargājamo 
biotopu veidu sarakstu” atbilstošais punkts (05.12.2000., grozījumi 27.01.2009.) un ES biotopa kods saskaņā ar Eiropas 
Kopienas  1992.g.  Padomes  Direktīvu  92/43/EEK.  Ja,  saskaņā  ar  Eiropas  Savienības  aizsargājamo biotopu Latvijā 
noteikšanas  rokasgrāmatu  (Auniņš,  2010),  ES biotopa  nosaukums atšķiras  no  šī  paša  biotopa  nosaukuma Latvijas  
likumdošanā, doti abi nosaukumi.

SECINĀJUMI

 11. Dundagas novada Kolkas pagasta zemes gabala  „Mazirbes Lauri“  (zemes kadastra 
Nr.8862 002 0105)  teritorijā  konstatēts Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājams biotops 
1.8. Mežainas jūrmalas kāpas,  2180 Mežainas piejūras kāpas un Latvijas un Eiropas 
nozīmes prioritāri aizsargājams biotops 6.6., 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.

 12. Teritorijā  nav  sastopamas  LR  MK  2000.  gada  14.  novembra  noteikumos  Nr.396 
“Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstu”  iekļautās  augu  sugas.  Nav  konstatētas  arī  augu  sugas,  kurām  izveidojami 
mikroliegumi  (LR  MK  2001.  gada  30.  janvāra  noteikumi  Nr.45  “Mikroliegumu 
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izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”), Latvijas Sarkanajā grāmatā un 
EP Sugu un biotopu direktīvas II pielikumā ietvertās augu sugas.   

 13. Zemes gabala „Mazirbes Lauri” pieļaujama apbūve ruderālo biotopu teritorijā, ja tā ir 
saskaņā ar likumdošanas normām un noteiktajiem apjomiem. 

Saskaņā ar LR MK 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 267, eksperta sertifikāta Nr. 2 (jomas: 
vaskulārie augi; sūnas; meži un virsāji; purvi; zālāji; tekoši saldūdeņi; jūras piekraste; alas, atsegumi 
un kritenes; sertifikāts derīgs no 11.05.2010. līdz 10. 05.2013.)

Atzinums sagatavots 2 eksemplāros uz 3 lpp., ar 2 pielikumiem.

Ilze Rēriha

Tālrunis 26362096, 27885213.
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