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Izmantotie saīsinājumi 
BSP Bioloģiskais skābekļa patēriņš 
ES Eiropas Savienība 
GOS Gaistošie organiskie savienojumi 
IVN Ietekmes uz vidi novērtējums 
ĪADT Īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
ĶSP Ķīmiskais skābekļa patēriņš 
LR Latvijas Republika 
LVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
MK Ministru kabinets 
TIAN Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
VPVB Vides pārraudzības valsts birojs 
VVD Valsts vides dienests 
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IEVADS 
Vides pārskats ir sagatavots Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) 
grozījumu izstrādes laikā.  
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu mērķis ir precizēt vai 
mainīt atsevišķām teritorijām plānoto (atļauto) izmantošanas mērķi, ņemot vērā 
Ventspils pilsētas un Ventspils brīvostas attīstības tendences un plānus, kā arī precizēt 
un papildināt spēkā esošos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un daļu no 
plānojuma kartogrāfiskā materiāla. 
 
Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Vides 
pārskata izstrādes laikā ir ņemtas vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2006. gada 13. 
decembra atzinumā Nr. 13 „Par Vides pārskatu Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojumam (2006.-2018.)” iekļautās rekomendācijas. 
 
Kartogrāfiskais materiāls ir pieejams Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 
2018.) grozījumos. 
 
Vides pārskatu sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 
saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004. 
gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”. Vides pārskata projekta izstrādes un sabiedriskās 
apspriešanas laikā notika konsultācijas ar: 
• Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi; 
• Dabas aizsardzības pārvaldi; 
• Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu; 
• Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecību; 
• Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju; 
• Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļu; 
 
Izstrādājot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu, tam 2006. gadā tika veikts 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tika sagatavots Vides 
pārskats. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 2008. gadā tika veikts arī 
Ventspils pilsētas attīstības programmai 2007. – 2013. gadam. Abu plānošanas 
dokumentu Vides pārskatos ietvertā informācija tika izmantota, sagatavojot Vides 
pārskatu teritorijas plānojuma grozījumiem. 
 
Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020.gadam un aktualizēta Ventspils pilsētas 
attīstības programma (2007.-2013.) - veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
un sagatavots Vides pārskats, par kuru Birojs 2011.gada 9.jūnijā izdevis atzinumu 
Nr.9. 
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1 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĶI UN KOPSAVILKUMS, 
SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1 Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu mērķi un kopsavilkums 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums un tā grozījumi nosaka pašvaldības teritorijas 
attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus, kā arī pašvaldības teritorijas pašreizējo 
un plānoto (atļauto) izmantošanu, un tā galvenais uzdevums ir mērķtiecīgi plānot 
pilsētas attīstību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju intereses, vienlaicīgi nodrošinot 
dabas vērtību saglabāšanu un vides piesārņojuma novēršanu vai samazināšanu. 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts laika posmam līdz 2018. gadam.  
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumos ietilpst: 
• paskaidrojuma raksts (I daļa); 
• teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (II daļa); 
• kartogrāfiskais materiāls (III daļa); 
• stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats (IV daļa); 
• pārskats par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi (V daļa). 
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma galvenie grozījumi ir šādi: 
 

1. Atsevišķu teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanas veidu mainīšana un 
precizēšana (teritoriju meža zemju transformācija uz rūpniecības, sabiedrisko 
iestāžu, savrupmāju, parku un skvēru teritorijām, kā arī vienā zemes gabalā 
paredzēts transformēt savrupmāju teritoriju uz meža zemi; kopumā tiek 
paredzēts, ka teritorijas plānojuma grozījumu pilnīgas realizācijas gadījumā, 
paredzētā meža zemju platības varētu samazināsies par ~ 196,4 ha; 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu tekstuālajā daļā: 
- izstrādāta pilnīgi jauna 4.33. sadaļa ”Vides aizsardzība” (tiek noteikts, ka 

jebkāda veida darbības, t.sk. būvniecība Ventspils pilsētā var tikt realizēta 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem t.sk. Apbūves noteikumos noteikto, bet 
darbību nedrīkst realizēt teritorijā, ja tajā ir pārsniegti vai var tikt 
pārsniegti gaisa kvalitātes robežlielumi; Dome realizējot vides politiku ir 
tiesīga organizēt publiskās apspriešanas; tiek definēti principi 
(piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas princips), pēc kuriem tiek pieņemti 
lēmumi par plānotajām piesārņojošajām darbībām; piesārņotajās un 
potenciāli piesārņotajās vietās, pirms to attīstīšanas ir veicama pazemes 
ūdeņu un grunts piesārņojuma izpēte un sanācija (ja tāda nepieciešama); 
izvirzīti nosacījumi plānošanai un apbūvei teritorijās, kurās ir aktuāli jūras 
krasta erozijas un akumulācijas procesi;  

- veikti precizējumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5. 
nodaļā – „Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi” (veikti 
papildinājumi un precizējumi 2., 13., 14., 16. pilsētas zonā; ir noteikti 
īpašie nosacījumi par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu pielietošanu 2., 
13. un 14. zonā; Īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2.5 ierobežošanu 
14. zonā, prasības detālplānojumu izstrādei teritorijās, kur paredzēta 
transformācija 14., 15., 16. pilsētas zonā); 
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- papildināta apbūves noteikumu II daļas 2. nodaļa „Būvniecības 
nojaukšanas iesniegums. Plānošanas – arhitektūras un būvju nojaukšanas 
uzdevums” (kā būtisks papildinājums ir tas, ka Vides uzraudzības nodaļa, 
atkarībā no paredzētās darbības veida un tās iespējamās ietekmes uz vidi, 
ir tiesīga noteikt izvērtēšanai nepieciešamos informācijas apjomus); 

3. Teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā: 
- Būtiskākās izmaiņas veiktas kartē Nr. 2. „Plānotā (atļautā) teritorijas 

izmantošana” – precizēti plānotās (atļautās) izmantošanas veidi; 
- Atbilstoši precizējumiem kartē Nr. 2, veikti precizējumi arī citās kartēs: 

Nr. 3. „Dzīvojamās apbūves struktūra”; Nr. 11. „Ventspils pilsētas zaļā 
struktūra”’; Nr. 14. „Zemju transformācija”;  

- nebūtiski grozījumi veikti šādās kartēs:  
• Nr. 5. „Ventspils pilsētas centralizētās ūdensapgādes shēma” – kartē veikti 

nebūtiski precizējumi, atbilstoši PSIA „Ūdeka” sniegtajiem 
priekšlikumiem; 

• Nr. 6. „Sadzīves kanalizācija” - kartē veikti nebūtiski precizējumi, 
atbilstoši PSIA „Ūdeka” sniegtajiem priekšlikumiem; 

• Nr. 7. „Pilsētas elektroapgādes shēma” – informācija papildināta atbilstoši 
A/S „Latvenergo” sniegtai informācijai; 

• Nr. 8. „Pilsētas centralizētās siltumapgādes” - kartē veikti nebūtiski 
precizējumi; 

• Nr. 10. „Ventspils pilsētas pašvaldības optiskais datu pārraides tīkls un 
sakaru komunikācijas” – kartē veikti precizējumi un papildinājumi, 
atbilstoši SIA „Skatvis” un SIA „Lattelecom” sniegtajiem priekšlikumiem; 

• Nr. 12. „Aizsargjoslu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bīstamo 
objektu karte” – precizēti aizsargjoslu platumi un trasējumi, atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam u.c. normatīviem aktiem, izvērtējot Vides 
pārraudzības valsts biroja rekomendācijas par potenciāli bīstamo objektu 
aizsargjoslām; 

• Nr. 16. „Ventspils ostas teritorijas robežas” – koriģēta, atbilstoši MK 
26.01.2010. noteikumiem Nr. 78 „Noteikumi par Ventspils ostas robežu 
noteikšanu”; 

• Nr. 17. „Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras 
pieminekļi” – precizēta un papildināta informācija, atbilstoši spēkā esošam 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstam; 

• Nr. 18. „Smagā auto transporta satiksmes organizācija” – koriģēti smagā 
transporta kustības maršruti pilsētā; 

• Nr. 19. „Pilsētas veloceliņu un mazbānīša maršruta plāns” – karte precizēta 
un papildināta, atbilstoši velomaršruta attīstības koncepcijai, kura izskatīta 
un atbalstīta domes Pilsētas attīstības komisijā; 

• Nr. 23. „Pilsētas esošie un plānotie ģeodēziskie atbalsta punkti” – jauna 
karte. 

 

1.2 Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu saistība ar citiem 
plānošanas dokumentiem 

Ventspils pilsētas teritorijas plānojums un arī tajā plānotie grozījumi ir saistīti ar 
virkni vietējiem, nacionālajiem un starptautiskajiem (Eiropas Savienības) plānošanas 
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dokumentiem, no kuriem vairākos noteikto mērķu sasniegšanu veicinās arī šī 
teritorijas plānojuma īstenošana. Informāciju par mērķiem skatīt Vides pārskata 6. 
nodaļā. 
 
Pilsētas plānošanas dokumenti: 

• Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018.); 
• Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020. gadam un aktualizēta Ventspils 

pilsētas attīstības programma (2007.-2013.) (iekļauj arī vides aizsardzības 
mērķus); 

 
Reģionālie plānošanas dokumenti: 

• Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģija; 
• Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums (2006. – 2026.); 
• Ventspils reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns (2008.-2013.) ar 

grozījumiem. 
 
Nacionālie plānošanas dokumenti: 

• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 
• Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam;  
• Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015. gadam; 
• Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, kas veicina dabas resursu 

ilgspējīgu izmantošanu, vienlaikus aizsargājot dabu, kā arī nodrošina pamatu 
dabas aizsardzības nodrošināšanai pašvaldību līmenī; 

• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2003. – 2012. gadam, kurš nosaka 
mērķus un pasākumus to sasniegšanai, kā arī pašvaldību atbildību par šī plāna 
īstenošanu. 

 
Eiropas Savienības plānošanas dokumenti: 

- Eiropas 6. vides aizsardzības rīcības programma “Vide 2010: mūsu 
nākotne, mūsu izvēle”, kas nosaka prioritārās vides jomas:  
• klimata izmaiņas, 
• dabas un bioloģiskā daudzveidība, 
• vides, veselības un dzīves kvalitāte, 
• dabas resursi un atkritumi. 
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2 VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN 
IESAISTĪTĀS  INSTITŪCIJAS, SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN 
REZULTĀTI 

 
Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta 
noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 18.11.2009) un likumu „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” (pieņemts 30.05.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti 
līdz 30.06.2010).  
 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros notika konsultācijas ar Vides 
pārraudzības valsts biroju (20.12.2010) par institūcijām un organizācijām, kurām 
nosūtīt vides pārskata projektu, lai saņemtu komentārus un priekšlikumus vides 
pārskata izstrādei. Pēc novērtējuma sagatavošanas, vides pārskata projekts vienlaicīgi 
ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) grozījumiem, tika nodots 
sabiedriskajai apspriešanai un iesniegts šādām institūcijām – Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālo vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei, Veselības 
inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes 
virsmežniecībai, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai. 
 
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika no 2011. gada 11. aprīļa līdz 2011. gada 
22. maijam. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika divas sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes: 2011. gada 29. aprīlī un 12. maijā. Iepriekš minēto institūciju sniegtie 
atzinumi, sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtie iedzīvotāju ierosinājumi, 
iebildumi un atsauksmes, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultāti tika izskatīti 
Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā, atbilstoši kuras lēmumam tika 
veikti precizējumi un papildinājumi Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 
2018.) grozījumu materiālā, t.sk. Vides pārskatā. 
 
Vides pārskata projekta sagatavošanai ir izmantota Ventspils pilsētas domes rīcībā 
esošā informācija, pētījumu un apsekojumu rezultāti par vides stāvokli pilsētā, 
publiski pieejamās datu bāzes apkopotā informācija par piesārņojuma slodzēm pilsētā. 
Tāpat tika izmantoti starptautiskajā tīmeklī pieejamā informācija, nozaru eksperti 
apmeklēja tās teritorijas, kuras tieši skar plānošanas dokuments. Stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma laikā izstrādātāji nesastapās ar nepārvaramām problēmām 
informācijas ieguvē, jo visas iesaistītās puses bija ieinteresētas Vides pārskata 
sagatavošanā. 
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3 SITUĀCIJAS ANALĪZE 

3.1 Esošā vides stāvokļa apraksts 
Vides stāvokļa raksturojums ietver šādas jomas: 
- gaisa kvalitāte; 
- troksnis; 
- ūdens patēriņš; 
- atkritumu saimniecība; 
- grunts un gruntsūdeņu piesārņojums; 
- drošība un risks; 
- zaļās teritorijas. 
 
Šajā sadaļā raksturoti būtiskākie aspekti, kas raksturo vides stāvokli Ventspilī un tā 
izmaiņu tendences. 
 
Gaisa kvalitāte  
Gaisa kvalitāti Ventspilī ietekmē gan stacionārie gaisa piesārņojuma avoti – 
siltumapgādes uzņēmumi, Ventspils brīvostas uzņēmumi un citi ražošanas un 
pārstrādes uzņēmumi, gan mobilie gaisa piesārņojuma avoti – autotransports, 
dzelzceļa transports un kuģi.  
 
Izvērtējot uzņēmumu darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti, Ventspils pilsētas 
uzņēmumus var nosacīti iedalīt divās grupās – komunālās saimniecības uzņēmumi un 
Ventspils brīvostas uzņēmumi, kas nodarbojas ar dažādu kravu tranzītu. Katra šo 
uzņēmumu grupa rada tai raksturīgas piesārņojošo vielu emisijas gaisā.  
 
Saskaņā ar Gaisa informatīvajā sistēmā1

                                                 
1 http://vdc2.vdc.lv:8998/gaiss.html 

 pieejamā valsts statistikas pārskata „Nr. 2-
Gaiss” datiem par 2009. gadu, sēra dioksīda (SO2) emisijas veido 31% no kopējā 
Ventspils pilsētas gaisu piesārņojošo vielu emisiju apjoma (skat. 3.1. attēlu). Oglekļa 
oksīda emisijas savukārt veido 18% no kopējā apjoma. Siltumapgādes uzņēmumi ir 
galvenie SO2 un CO emisiju avoti pilsētā.  
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3.1. attēls. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju procentuālais sadalījums 2009. gadā 
(Avots: Gaisa informatīvās sistēmas valsts statistikas pārskats „Nr. 2-Gaiss”) 
 
Nedaudz vairāk kā trešo daļu no visa emisiju apjoma veido ogļūdeņraži un gaistošie 
organiskie savienojumi (turpmāk tekstā – GOS), kas izdalās naftas un ķīmisko 
produktu tranzīta operāciju veikšanas laikā. Lielākie ogļūdeņražu un GOS emisijas 
avoti ir Ventspils brīvostas uzņēmumi, savukārt autotransports – NOx emisiju avots.  
 
3.1. tabula Kaitīgo emisiju dinamika, t/gadā, Ventspilī laika posmā no 2005. gada 
līdz 2009. gadam  
 

Gads PM10  
Slāpekļa 

oksīdi 
(NOx)  

SO2 CO GOS un 
ogļūdeņraži Pārējie 

2005 58,10 132,75 1102,05 187,75 1253,88 104,11 
2006 18,90 144,99 1023,60 387,21 919,84 197,94 
2007 34,37 173,05 809,71 275,22 781,16 250,15 
2008 74,32 184,28 654,00 308,91 651,84 196,65 
2009 88,96 203,72 616,23 347,87 643,00 59,15 

(Avots: Gaisa informatīvās sistēmas valsts statistikas pārskats „Nr. 2-Gaiss”) 
 
Vērtējot piecu gadu periodu, redzams, ka tendence samazināties ir sēra dioksīda 
emisijām, kā arī GOS un ogļūdeņražu emisijām. Palielinājušās savukārt ir slāpekļa 
oksīdu, oglekļa monoksīda, kā arī PM10 emisiju apjomi (skat. 3.1. tabulu un 3.2. 
attēlu). Sēra dioksīda emisiju samazinājums skaidrojams ar mazuta patēriņa būtisku 
samazinājumu Ventspils siltumapgādes uzņēmumos.  
 

5% 10% 

31% 

18% 

33% 

3% 

PM10 
Slāpekļa oksīdi (NOx)  
SO2 
CO 
GOS un ogļūdeņraži 
Pārējie 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018. ) ar grozījumiem  

Vides pārskats  

 11 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009

To
nn

as
 g

ad
ā

Pārējie

GOS un ogļūdeņraži

CO

SO2

Slāpekļa oksīdi (NOx) 

PM10

 
3.2. attēls. Piesārņojošo vielu emisijas dinamika 
(Avots: Gaisa informatīvās sistēmas valsts statistikas pārskats „Nr. 2-Gaiss”) 
 
Troksnis 
Paaugstināts trokšņa līmenis var radīt diskomfortu, tā galvenie avoti pilsētā ir 
transports (autotransports un dzelzceļš) un saimnieciskā darbība. Pārventā trokšņu 
avoti ir – dzelzceļš un ostu termināļu darbības rezultātā radītie trokšņi. Ventspils 
dzelzceļa stacijas šķirošanas parks atrodas pretī dzīvojamai zonai (Kurzemes ielas 
rajonā), kur kā rāda mērījumu rezultāti dzelzceļa transporta kustības radītais troksnis 
vakarā un nakts laikā pārsniedz pieļaujamos trokšņa robežlielumus Lvakars (45 dBA) un 
Lnakts(40 dBA) mazstāvu apbūves teritorijā. 
 
Ūdensapgāde 
Izplatītākais ūdens ieguves horizonts ir Arukilas - Burtnieku pazemes ūdeņu 
horizonts, atsevišķos gadījumos ūdeni iegūst arī no Gaujas, Pērnavas, Narvas un 
Sipinajas ūdens apgādes horizontiem. Ventspils pilsētas teritorijā virszemes ūdeņus 
izmanto galvenokārt tehniskām vajadzībām – dzesēšanas procesiem, rezervuāru 
hidrauliskajām pārbaudēm un ugunsdzēsības vajadzībām, bet ne kā dzeramo ūdeni.  
 
Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi Ventspilī tiek nodrošināti jau kopš 1957. 
gada. Pašreiz no kopējā Ventspils pilsētas iedzīvotāju skaita 91% iedzīvotāju izmanto 
pašvaldības SIA “Ūdeka” sniegtos centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus2

                                                 
2 www.udeka.lv 

. 
 
Ar dzeramo ūdeni pilsēta tiek apgādāta, izmantojot pazemes ūdeni, kas tiek padots no 
ūdensgūtnes “Ogsils” Tārgales pagastā. Artēziskajā ūdenī ir augsts dzelzs, mangāna 
un amonija saturs, kas neatbilst Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – LR) un Eiropas 
Savienībā (turpmāk tekstā – ES) noteiktajām normām, tāpēc dzeramais ūdens tiek 
attīrīts atdzelžošanas stacijā. Pēc ūdens attīrīšanas pilsētas dzeramais ūdens atbilst LR 
un ES noteiktajām normām. 
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Vides pārskatā ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas raksturojumam izmantoti 
ūdens informatīvās sistēmas Nr. 2-Ūdens3

 
3.2. tabula Ūdens izmantošana Ventspilī, tūkst. m3/gadā  
 

 dati. Pēdējos gados ūdens ieguves apjomi ir 
praktiski nemainīgi un svārstās 10% robežās. 

Gads Kopā 

Tai skaitā 
Atgriezeniskās 

sistēmās 
Ūdens 

zudumi ražošanas 
vajadzībām 

Komunālajām 
un sadzīves 
vajadzībām 

2005 3181,96  614,87  2567,09  1,04  434,89 
2006 3145,56 487,97 2657,59 0,00 329,85 
2007 2877,06 219,15 2657,91 0,00 285,15 
2008 2775,50 174,11 2601,39 0,50 143,12 
2009 2920,55 108,64 2811,91 0,49 223,67 

Avots: ūdens informatīvā sistēma Nr. 2-Ūdens 
 
Kopš 2000. gada Ventspilī tiek veikti ievērojami darbi ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas uzlabošanā4

Pilsētas saimnieciskie notekūdeņi tiek savākti, izmantojot pašteces kanalizācijas 
kolektorus un spiedvadus. Kopējais pilsētas kanalizācijas tīklu garums ir 108 km. 
Šobrīd centralizēti kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 89% Ventspils iedzīvotāju

. Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta 1. kārtas 
ietvaros līdz 2005. gada beigām tika uzbūvēti nozīmīgākie pilsētas ūdenssaimniecības 
objekti – dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss. 
Tāpat arī tika rekonstruēta ūdensgūtne „Ogsils”, sešas galvenās pilsētas kanalizācijas 
sūkņu stacijas un vairāk nekā 50 km pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkli. 
 
Projekta 2. kārtas ietvaros līdz 2009. gada beigām tika veikta jaunu ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu izbūve pilsētas privātmāju rajonos, kā arī esošo tīklu 
rekonstrukcija. 
 
Pašlaik tiek realizēta Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta 3. kārta (2010. -
2012.), paredzot jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi vairāk nekā 50 km 
garumā pilsētas privātmāju rajonos. Projekta īstenošanas rezultātā centralizēti 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami aptuveni 93% ventspilnieku, 
tādējādi dodot iespēju šo rajonu privātmāju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 
 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

5

                                                 
3 http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_index 

. 
 
Visi saimnieciskie notekūdeņi tiek novadīti uz 2005. gadā ekspluatācijā nodoto 
notekūdeņu attīrīšanas kompleksu Ziemeļu ielā 21, kas nodrošina notekūdeņu 
attīrīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, līdz ar to ir būtiski 
samazināta, neattīrītu notekūdeņu izplūžu radītā piesārņojuma slodze Baltijas jūrai.  

4 Izmantota www.udeka.lv pieejama informācija un dati 
5 www.udeka.lv 

http://www.udeka.lv/�
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Kā parāda statistikas pārskata „Nr. 2-Ūdens” dati arī notekūdeņu apjoms pa gadiem 
svārstās apmēram 10% robežās, savukārt vidē novadītā piesārņojuma daudzums ir 
būtiski samazinājies (skat. 3.3. tabulu). 
 
3.3. tabula Galvenās piesārņojošās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc notekūdeņu 
attīrīšanas 
 

Gads 

Notekūdeņu 
daudzums, 

tūkst. 
m3/gadā 

Suspendētās 
vielas, 
t/gadā 

BSP5, 
t/gadā 

ĶSP, 
t/gadā 

Nkop, 
t/gadā 

Pkop, 
t/gadā 

2005 4438,33 44,03 14,00 115,37 82,36 17,06 
2006 4287,42 107,57 14,11 99,70 10,11 2,17 
2007 5196,09 111,32 35,75 250,42 36,92 5,89 
2008 4952,11 64,08 27,81 200,76 23,92 4,75 
2009 4442,93 27,03 16,71 146,96 25,31 2,67 

Avots: ūdens informatīvā sistēma Nr. 2-Ūdens 
 

Pēdējo piecu gadu laikā praktiski nemainīgs ir palicis attīrīto normatīvi tīro 
notekūdeņu apjoms, savukārt ir samazinājies bez attīrīšanas normatīvi netīro 
notekūdeņu novadītais daudzums, jo attīstot ūdenssaimniecības projektu tiek 
paplašināts kanalizācijas tīklu pārklājums (skat. 3.3. attēlu). 
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Lietus 538,33 594,67 793,01 744,09 755,86

Bez att. norm. netīri 10,54 9,56 9,125 7,094 6,023

Ar att. norm. tīri 3608,3 3683,2 4394 4200,9 3681
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3.3. attēls. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte Ventspils pilsētā pa gadiem 
Avots: ūdens informatīvā sistēma Nr. 2-Ūdens 
 
Notekūdeņu dūņas tiek apsaimniekotas atbilstoši MK 2002. gada 20. augusta 
noteikumu Nr. 365 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, 
monitoringu un kontroli” prasībām. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018. ) ar grozījumiem  

Vides pārskats  

 14 

veikta notekūdeņu dūņu apstrāde – atūdeņošana, kas ļauj būtiski samazināt dūņu 
daudzumu.  
 
3.4. Saražotās notekūdeņu dūņas PSIA “Ūdeka” 
 

Dūņu daudzumi (t/gadā) 

Gads Saražoto dūņu daudzums tai skaitā 
Apstrādātas Neapstrādātas 

2005 2628,60 1696,50  932,10 
2006 821,25 821,25 0,00 
2007 651,60 651,60 0,00 
2008 1116,25 1116,25 0,00 
2009 1560,00 1560,00 0,00 

Avots: ūdens informatīvā sistēma Nr. 2-Ūdens 
 
Pašvaldības SIA „Ūdeka” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas pēc testēšanas 
rezultātiem (smago metālu satura) ir piemērotas izmantošanai augšņu mēslošanai 
lauksaimniecības zemēs, mežsaimniecībā, teritoriju apzaļumošanā, degradēto platību 
rekultivācijai, apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos un izgāztuvēs. PSIA 
„Ūdeka” notekūdeņu dūņas pēc apstrādes īslaicīgi uzglabā notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu teritorijā, esošās krātuvēs un pēc tam nodod zemnieku saimniecībām. 
 
Atkritumu saimniecība 
2004. gada jūnijā ekspluatācijā tika nodota cieto sadzīves atkritumu poligona 
„Pentuļi” 1. kārta, kas izbūvēta atbilstoši ES direktīvas 1999/31/EC par atkritumu 
poligoniem un Atkritumu apsaimniekošanas likumdošanas prasībām Latvijā.  
 
Lai samazinātu atkritumu plūsmu uz poligonu, Ventspils pilsētā kopš 2004. gada 
darbojas divi šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kas nodrošina lielgabarīta 
atkritumu, stikla, PET pudeļu, kartona, metālu un sadzīves bīstamo atkritumu 
(baterijas, akumulatori, dienasgaismas spuldzes) pieņemšanu. Atkritumu dalītai 
vākšanai (stiklam, plastmasai un kartonam) pilsētas teritorijā vairākās vietās izvietoti 
specializētie konteineri.  
 
Ventspilī, Saules ielā 124/126 atrodas ne tikai bīstamo atkritumu novietne, kur tiek 
īslaicīgi uzkrāti bīstamie atkritumi (dzīvsudrabu saturošas lampas, automašīnu 
akumulatori u.c.), bet arī papīra un kartona pieņemšanas punkts un presētava. Tos 
sapresē un nodod tālāk pārstrādei. Līdzīgi notiek arī ar mīkstās plastmasas (plēves, 
maisiņi) un PET pudeļu savākšanu no dalītajiem atkritumu konteineriem. Šos 
atkritumus nogādā atkritumu poligonā „Pentuļi”, kur plastmasa un PET pudeles tik 
pārbaudītas un sakārtotas, tās presē ķīpās, kuras vēlāk ved pārstrādei uz SIA „Latvijas 
Zaļo punktu”.  
 
Kopš 1996. gada pašvaldības PSIA „Ventspils siltums” teritorijās (Talsu ielā 69, 
Brīvības ielā 38) tiek uzglabāti mazuta kvēpi - kopā abu uzņēmumu teritorijās uzglabā 
ap 20 t šo bīstamo atkritumu. 
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3.5. tabula. CSA poligonā „Pentuļi” nonākušo atkritumu apsaimniekošana 
 

Gads 

Atkritumu veids (t/gadā) 
No tiem 

apglabāti6 nodoti pārstrādei   
nešķiroti 
sadzīves 

atkritumi 

lielgabarīta 
atkritumi 

čuguna un 
dzelzs 

atkritumi 
stikls plastmasa papīrs un 

kartons 

2005 11776,90 2302,93 0 40,59 9,76 134,23 
2006 14344,73 3849,93 0 0 12,68 0 
2007 11901,89 4362,00 0 0 16,66 0 
2008 11820,50 10681,23 0 0 17,70 0 
2009 19735,23 2192,80 54,00  161,34  14,21 0 
Avots: Atkritumu informatīvā sistēma (3-Atkritumi) 
 
Ventspils pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvars 
ir ~80%. 
 
Ministru kabineta 2010. gada 26. augusta rīkojums Nr. 514 paredz veikt grozījumus 
Ventspils reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.-2013. gadam, resp. 
veikt: 
• izgāztuvju rekultivāciju; 
• atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveidi un saistītās infrastruktūras 

poligonā „Pentuļi”, tajā skaitā biogāzes savākšanas un novadīšanas iekārtu izveidi. 
Plānota gāzes savākšanas sistēmas un sadedzināšanas lāpas izbūve; 

• jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūvi inertajiem atkritumiem; 
• atkritumu dalītās vākšanas punktu izveidi; 
• celtniecības atkritumu pārstrādes centra izveidi; 
• elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes centra izveidi. 
 
Siltumapgāde 
Enerģijas, galvenokārt centralizētai siltuma ražošanai ir būtiska ietekme uz vidi – 
siltumapgādes uzņēmumi ir vieni no lielākajiem dabas resursu (kurināmā) 
patērētājiem un gaisa piesārņotājiem, kas rada siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas.  
 
Ventspils pilsētā kā galveno kurināmo izmanto mazutu ar sēra saturu 2%, taču kopš 
2006. gada mazuta kā kurināmā izmantošana samazinās, savukārt palielinās 
atjaunojamo resursu (galvenokārt šķeldas) izmantošana siltumapgādē (skat. 3.6. 
tabulu). Pieaudzis arī ogļu patēriņš, jo PSIA „Pārventas siltums” uzstādīts ar oglēm 
kurināms katls (no 2010. gada apvienots ar PSIA „Ventspils siltums”). 
 
3.6. tabula. Patērēto energoresursu struktūras izmaiņām Ventspils pilsētā 
Resursu veids, t 2005 2006 2007 2008 2009 
Atjaunojamie resursi 218,00 8581,16 15120,30 50994,50 53432,82 
Neatjaunojamie resursi, 
t.sk. 26797,09 23302,57 25702,58 77447,40 30015,79 

                                                 
6 CSA poligonā „Pentuļi” tiek apglabāti arī atkritumu no Ventspils novada un Kuldīgas novada. 
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Resursu veids, t 2005 2006 2007 2008 2009 
Mazuts 25590,52 22711,21 15973,99 11829,16 11770,67 
Krāšņu kurināmais 561,67 555,38 478,29 536,68 540,39 
Ogles 604,11 0 9250,30 14039,37 17475,90 
Avots: Gaisa informatīvās sistēmas valsts statistikas pārskats „Nr. 2-Gaiss” 
 
Pēdējos gados veikts ievērojams darbs siltumapgādes sistēmas optimizēšanā. 
Piemēram, PSIA „Ventspils siltums” katlumājā Brīvības ielā 38 jau ir uzstādīts jauns 
ūdenssildāmais katls, kam kā kurināmo izmanto šķeldu, savukārt katlumājā Talsu ielā 
69 tiek plānots uzstādīt divus katlus, kuriem kā kurināmo izmantos šķeldu un kas 
aizstās esošos katlus, kam kā kurināmo izmanto mazutu. Tā rezultātā vērojama 
neatjaunojamo resursu izmantošanas samazināšanās, kas no vides viedokļa ir ļoti 
pozitīva tendence.  
 
Savukārt, mazuta izmantošana pēdējo gadu laikā samazinās. Samazinoties mazuta 
patēriņam, būtiski samazinās sēra dioksīda emisijas. Bet vienlaikus ir palielinājušies 
ogļu izmantošanas daudzumi, kuru sadedzināšana rada arī daļiņu emisijas.  
 
Grunts un gruntsūdeņu piesārņojums 
 
Saskaņā ar LVĢMC datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” 
datiem, Ventspils teritorijā ir 24 piesārņotas un 43 potenciāli piesārņotas teritorijas. 
Piesārņotās vietas galvenokārt atrodas naftas un naftas produktu pārkraušanas 
terminālu teritorijās un vietās, kas saistītas ar terminālu darbību. 14 vietas ir noteiktas 
kā potenciāli nepiesārņotas, bet ar augstu bīstamības pakāpi. 
 
Par vienu no nozīmīgākajiem piesārņojumiem ir jāuzskata grunts un gruntsūdeņu 
piesārņojums ar naftas produktiem. Gruntsūdeņu piesārņojuma monitoringa sistēmas 
uzņēmumos tiek veidotas šādos gadījumos:  
• avāriju un tehnoloģisko noplūžu izpētes darbi potenciāli piesārņotās teritorijās;  
• grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte pirms jaunu objektu būvniecības 

uzsākšanas; 
• grunts un gruntsūdeņu kvalitātes kontrole potenciāli bīstamu objektu 

ekspluatācijas gaitā. 
 
Ventspils pilsētā gruntsūdeņu piesārņojuma monitorings tiek veikts lielākajos naftas 
produktu tranzīta uzņēmumu SIA „„Ventspils nafta” termināls”, a/s „Ventbunkers”, 
VAS „Latvijas dzelzceļš”, a/s „Ventamonjaks”, nomas teritorijās, kā arī visās 
degvielas uzpildes stacijās un citu lielāko uzņēmējsabiedrību teritorijās. 
 
Ventspilī pirms būvniecības uzsākšanas tiek veikta attiecīgās vietas grunts izpēte, lai 
novērtētu tās kvalitāti un nepieciešamības gadījumā plānotu un īstenotu sanācijas 
darbus. 
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Drošība un risks 
 
Ventspils brīvostas teritorijā atrodas vairāki uzņēmumi, kas rada risku iedzīvotāju 
drošībai. Jau kopš 90-to gadu sākuma tiek veikta riska novērtēšana un riska 
samazināšanas pasākumu plānošana un realizācija. Ventspils brīvostā esošie 
uzņēmumi, kas veic darbības ar bīstamajām vielām, regulāri veic to radītā riska 
novērtēšanu, kā arī plāno un īsteno pasākumus riska līmeņa samazināšanai. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par 
rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 
prasībām, Ventspils pilsētā uz šī dokumenta izstrādes brīdi darbojas šādi paaugstināta 
riska objekti, kas atbilst minēto noteikumu kritērijiem: 
• SIA „VARS”, Dzintaru ielā 66; 
• A/S „Ventamonjaks”, Dzintaru ielā 66; 
• SIA „Ventamonjaks serviss” Dzintaru ielā 66; 
• SIA „„Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75; 
• A/S „Ventbunkers”, Dzintaru ielā 90;  
• SIA „Ventall termināls”, Dzintaru ielā 66; 
• AS „Baltic Coal Terminal”, Dzintaru ielā 39; 
• SIA „Latvijas Propāna gāze”, Kustes dambī 33. 
 
Šiem uzņēmumiem ir izstrādāti drošības pārskati vai rūpniecisko avāriju novēršanas 
programmas, kur ir identificēti un novērtēti riska faktori, iespējamās ietekmes zonas 
rūpnieciskās avārijas gadījumā, sniegta informācija par attiecīgā uzņēmuma drošības 
vadības sistēmu un avārijgatavību. Gan drošības pārskatus, gan rūpniecisko avāriju 
novēršanas programmas vērtē Vides pārraudzības valsts birojs, izvirzot nosacījumus 
drošības sistēmu pilnveidošanai un uzņēmumu drošas darbības nodrošināšanai. 
 
Zaļās teritorijas 
Ventspilī liela vērība tiek pievērsta pilsētas mežiem, dārziem, parkiem un skvēriem. 
Pilsētā īpaša vērība tiek pievērsta arī iekšpagalmu sakārtošanai un apzaļumošanai. 
Ventspils pilsētā ir šādas pludmales - pilsētas pludmale, Būšnieku ezera un Staldzenes 
pludmale, kurās tiek nodrošināti pasākumi (autostāvvieta, atkritumu savākšana, 
tualešu izvietošana), lai samazinātu atpūtnieku radīto slodzi uz vidi. 
 
Pilsētas mežu un Baltijas jūras piekrastes, kā arī aizsargājamo teritoriju raksturojums 
ir pieejams 4. nodaļā. 
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi  
 
Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas valsts īpaši aizsargājamā dabas 
teritorija (ĪADT) - dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”, kas iekļauts Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā.  
 
Ventspils pilsētā atrodas arī divi aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 
pieminekļi – „Staldzenes stāvkrasts” un „Dampeļu atsegums”. „Staldzenes stāvkrasts” 
atrodas Ventspils pilsētas ziemeļu daļā uz ziemeļiem no Lošupes ietekas Baltijas jūrā 
575 m garumā. „Dampeļu atsegums” atrodas Ventas upes krastā 300 m lejpus 
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Dampeļiem, Venspils pilsētas teritorijā. Tas ir tipisks Ancilus ezera un Litorīnas jūras 
nogulumu atsegums senajā Ventspils lagūnā.  
 
Ar Vides ministrijas 2009. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 16 visām trim 
aizsargājamām teritorijām ir apstiprināti dabas aizsardzības plāni: 
• ĪADT dabas lieguma „Bušnieku ezera krasts” dabas aizsardzības plāns, 2008; 
• ĪADT ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Dampeļu atsegums” 

dabas aizsardzības plāns, 2008;  
• ĪADT ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Staldzenes stāvkrasts” 

dabas aizsardzības plāns, 2008. 
 
Ventspils pilsētā interesantas dabas vērtības ir saistītas arī ar vecajiem parkiem un 
dendroloģiskajiem stādījumiem. Parki bieži apvieno gan arhitektūras un vēstures, gan 
dabas vērtības. Tajos stādītas gan vietējās, gan eksotiskās svešzemju kokaugu sugas. 
Daudzas no tām ir veiksmīgi piemērojušās vietējiem klimatiskajiem un augsnes 
apstākļiem, sasniedzot dižkoku lielumu. Parkos ir arī daudz vecu vietējo sugu koku.  
 
Ventspilī 1996. gadā tika uzsākta pilsētā sastopamo reto, vērtīgo un aizsargājamo 
koku un krūmu inventarizācija. 2002. gadā pilsētā tika uzskaitīti 63 dižkoki. 
 
Ventspils pilsētā, publiskos stādījumos iestādīti kokaugi: 2009. gadā ~ 500; 2010. 
gadā ~ 450; 2011. gadā ~ 650. 
  
Baltijas jūras piekrastes aizsargjosla  
 
Baltijas jūras piekrastes aizsargjosla ir noteikta Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā 
2006. - 2018. gadam. Aizsargjoslā ir sastopamas dažādas dabas vērtības, kuras īsumā 
ir raksturotas tālāk tekstā. 
 
Pelēkās kāpas Eiropas mērogā ir apdraudēts biotops un tam ir būtiska nozīme 
piekrastes ainavas veidošanā. Šinī teritorijā ir plašas un savdabīgas pelēkās kāpas, 
kuras platākajā vietā sasniedz 300 m platumu iekšzemes virzienā. Pilsētas kreisā 
krasta dienvidu daļā ir ļoti plašas atklātās pelēkās kāpas, vietām ar izklaidus augošām 
priedēm, bet virzienā uz ziemeļiem – pelēkās kāpas ar sīkkrūmiem un priedēm. Šādi 
pelēko kāpu lauki ir sastopami tikai dažās vietās Latvijā. Patlaban pelēkās kāpas 
biotops ir cilvēku mazpārveidots un mazskarts.  
 

Tad seko smilšu - oļu līdzenums vai smilšu līdzenums ar blīvi apaugušiem 
pauguriņiem (iepretim Piejūras brīvdabas muzejam). Smilšu – oļu līdzenumā ļoti reti 
sastopamas nelielas saliņas, kuras apaugušas ar sīkkrūmiem parasto milteni 
Arctostaphylos uva-ursi un melno visteni Empetrum nigrum, ap tām aug sūnas un 
ķērpji.  
 
Fragmentāri šinī teritorijā sastopamas pelēkās kāpas ar ložņu kārklu augu 
sabiedrībām. Raksturīgākās augu sugas šajās augu sabiedrībās ir vilku kārkls Salix 
rosmarinifolia, pļavas silpurene Pulsatilla pratensis, smiltāja neļķe Dianthus 
arenarius, Gmelina alise Alyssum gmelinii, mazais mārsils Thymus serpyllum, kāpu 
auzene Festuca sabulosa un zilganā kelērija Koeleria glauc. 
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Daļēji Baltijas jūras krasta teritorija no Ventas ietekas jūrā līdz Staldzenei ietilpst 
Ventspils brīvostā, kur jau atrodas ziemeļu mols, a/s „Ventamonjaks”, SIA 
„Ventamonjaks serviss”, SIA „Vars” un SIA „Ventall Termināls”, nomas teritorijas. 
Tā ir antropogēni pārveidota un tajā nav sastopami Baltijas jūras piekrastei dabīgi 
raksturīgā ainava un biotopi. Teritorijas (Ventspils brīvostas teritorija) uz ziemeļiem 
no a/s „Ventamonjaks”, SIA „Ventamonjaks serviss”, SIA „Vars” un SIA „Ventall 
Termināls” paredzētais izmantošanas veids saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojumu (2006. – 2018.) ir ostas termināļu un rūpniecības apbūve. 
 
Staldzene 
2010. gadā tika apsekota Ventspils pilsētas Staldzenes apbūves daļas teritorija ~47,5 
ha platībā.  
 
Teritorijā konstatēti šādi Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi: 
• 6.6., 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas7

• 1230 Jūras stāvkrasti, kas augstāki par 4 metriem, veido vairākus posmus jūras 
krastā. Apsekojumā konstatēts, ka arī tie krasta posmi, kas neatbilst aizsargājamā 
biotopa minimālās kvalitātes kritērijiem (zemāki par 4 metriem) ir ģeoloģiski 
interesanti, jo tiem ir salikta struktūra, kurā atklājas dažādu iežu slāņu nogulumi, 
vietām tiem pāri tek upītes un dažviet veidojas pazemes ūdeņu atslodzes zonas, 
tādēļ visa krasta teritorija uzskatīta kā aizsargājams biotops. 

 apsekotajā teritorijā izvietotas 
tiešā jūras tuvumā. Biotopā esošo sugu aizsardzību nodrošina biotopa aizsardzība. 

• 1.8. Mežainas jūrmalas kāpas jeb 2180 Mežainas piejūras kāpas sastāda lielāko 
teritorijā sastopamo mežu daļu. Biotops izplatīts galvenokārt jūras tuvumā, tikai 
retumis nelieli biotopa fragmenti atrodas dziļāk iekšzemē.  

• Mežainās piejūras kāpas pārklājas ar citu ES nozīmes aizsargājamo biotopu – 
9010* Veci vai dabiski boreāli meži. 

• 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi – biotops ir zemas kvalitātes, jo 
teritoriju šķērso nelielas, lēni tekošas upītes bez straujtecēm. Nav konstatētas retas 
un īpaši aizsargājamas augu sugas un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājam biotopi 
tekošos ūdeņos. 

• 3.17. Kaļķainas smiltāju pļavas jeb 6120* Smiltāju zālāji teritorijā pārstāvēti 
nelielās platībās, tie vietām veido biotopu kompleksu ar biotopu 6.6., 2130* Ar 
lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. 

• 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas ir nelielā platībā „Selgas ielas 36” 
teritorijā. 

• 1.15. Melnalkšņu staignāji, 9080* Staignāju meži apsekotajā teritorijā ir samērā 
zemas kvalitātes. Tie biezi izvietoti virs stāvkrasta, līdz ar to labi drenēti un tajos 
neveidojas pārplūstoši laukumi un ciņaina veģetācijas struktūra. Biotops labākā 
kvalitātē ir upīšu krastos, kur atbilstošu mitruma režīmu nodrošina bebru darbība. 
Tā kā visi nozīmīgākie biotopa fragmenti ir jūras tuvumā un mijas ar biotopu 2180 
Mežainas piejūras kāpas, staignāju meži iekļauti vienotā aizsargājamo mežu 

                                                 
7 Te un turpmāk pirms Latvijas nozīmes aizsargājamā biotopa nosaukuma dots Ministru kabineta 2000. 
gada 5. decembra noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu ” 
atbilstošais punkts (ar grozījumiem līdz 27.01.2009.) un ES biotopu kods (prioritāri aizsargājami ES 
nozīmes biotopi atzīmēti ar zvaigznīti).  
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kompleksā, tai skaitā arī tie nelielie fragmenti, kuri neatbilst Staignāju mežu 
minimālās kvalitātes prasībām. 

 
Dotajā apkārtnē meža un pļavu biotopos konstatētas sekojošas retas un īpaši 
aizsargājamas augu sugas: smiltāja neļķe Dianthus arenarius subsp. arenarius 
(2130*, 2180, 6120*), pakalnu neaizmirstulīte Myosotis ramosissima (2130*, 6120*, 
ceļmalas, pagalmi), sīpoliņa gundega Ranunculus bulbosus (2130*, 6120*, 6270*, 
ceļmalas, amatas, citas pļavas), sīkais āboliņš Trifolium dubium (6120*), pļavas 
silpurene Pulsatilla pratensis (2130*, 2180, 6120*, citas pļavas, ceļmalas), Pallasa 
sausserdis Lonicera caerulae subsp. palasi (1230, 2180, reti ceļmalās un mežmalās 
ārpus minētajiem biotopiem), pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermis 
(2130*, 1230), mīkstā gandrene Geranium molle (ceļmalas, pagalmi), dedestiņu vīķis 
Vicia lathyroides (2130*, ceļmalas), Baltijas donis Juncus balticus (1230), Gmelina 
alise Alyssum gmelinii (2130*, 1230). 
 
Sīpoliņu gundega Ranunculus bulbosus ir Latvijā īpaši aizsargājama augu suga, kuras 
aizsardzības nodrošināšanai veidojams mikroliegums. Tā sastopama vairāk kā 
10 atradnēs Latvijas teritorijā. Suga ir iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 
3. kategorijā8

Teritorijas centrālo daļu aizņem cilvēka darbības rezultātā veidojušies biotopi

. 
 
Pļavā atrasta arī smiltāju neļķe Dianthus arenarius ssp. arenarius (Latvijā īpaši 
aizsargājama suga, kas iekļauta ES dzīvotņu direktīvas II un IV pielikumā) un 
dedestiņu vīķis Vicia lathyroides (šī suga ir iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 
1. kategorijā). Citviet Latvijas iekšzemē šie biotopi gandrīz nav sastopami, vai arī 
tajos veidojas citādākas augu sabiedrības. 
 
Dedestiņu vīķis Vicia lathyroides, saskaņā ar Latvijas Vides aģentūras datu bankas 
informāciju, atrasts Ziemeļkurzemē piejūras pļavās vairāk kā 10 atradnēs, kas saskaņā 
ar Latvijas likumdošanu nozīmē, ka mikrolieguma izveidošana nav obligāta, bet 
lēmuma pieņemšanas procesā rūpīgi jāizvērtē katra konkrētā situācija. Ņemot vērā, ka 
auga dzīvotne ir Latvijā sarūkošās piejūras pļavas, tad būtu jāveic sugas aizsardzības 
pasākumi. 
 
Jaunupes ielas 7 teritorija 
 

9

                                                 
8 Latvijas Sarkanā grāmata Latvijas likumdošanā nav iekļauta, bet tā ir pieejama un to plaši izmanto 
speciālisti Latvijā. Latvijas Sarkanā grāmata ir ilggadīgu botāniķu pētījumu rezultāts un atspoguļo retu 
sugu stāvokli Latvijā. 
9 Teritorijā esošo biotopu apskats sagatavots pēc Latvijas Dabas fonda augu un biotopu eksperta Ivara 
Kabuča ziņojuma par teritorijas biotopu izpēti. 

. No 
meža brīvajās vietās izveidojušies zālāji (pļavas) gandrīz vienlaidus platībās. Atkarībā 
no mikroreljefa un ar to saistītajām augsnes un mitruma īpatnībām, kā arī no agrākā 
zemes lietojuma veida, tur sastopami dažādu pļavu biotopi ar atšķirīgu struktūru, 
teritorijas perifērijā saglabājušies meži – galvenokārt sausi priežu meži, bet rietumu 
daļā šaurā joslā gar upi – slapjie meži. 
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Biotopu augu sabiedrībās sastopamas lielākoties biotopiem raksturīgās, plaši izplatītās 
augu sugas. Konstatētas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas, no kurām 3 atrodas pļavās 
(ložņu kārkls, sīpoliņu gundega un smiltāja neļķe), bet viena suga – Pallasa sausserdis 
– aug upes terases nogāzē, pārejas joslā starp pļavām un slapjo melnalkšņu mežu 
ielejā un sausajiem priežu mežiem ārpus tās. Teritorijā konstatētas arī divas Latvijas 
Sarkanajā grāmatā (red. Andrušaitis G., 2003.) ierakstītās sugas – dedestiņu vīķis un 
mīkstā gandrene. 
 
Pļavas: 
• Smiltāju pļavas. Šaurlapu skarenes Poa angustifolia pļavas

• Kāpu pļavas. Smilts grīšļa Carex arenaria pļavas. Sausākajās vietās uz reljefa 
mikropauguriem ļoti sausā smilts augsnē veidojušās augu sabiedrības, kurās 
dominē piejūras kāpām raksturīga grīšļu suga – smilts grīslis Carex arenaria. 
Biotopa ziemeļaustrumu daļā aug daudz viengadīgie augi, starp kuriem no dabas 
aizsardzības viedokļa nozīmīgākais ir dedestiņu vīķis Vicia lathyroides, kura 
cenopopulācija ir vitāla, eksemplāriem bagāta un sugas genofonda saglabāšanai 
nozīmīga reģionālā mērogā. Nelielas grupas šai biotopā veido īpaši aizsargājamais 
augs ložņu kārkls Salix repens. Šis biotops aizņem arī bijušo viensētas pagalmu 
teritorijas dienvidaustrumu daļā. Tur sastopama neliela smiltāja neļķes Dianthus 
arenarius audze, kas arī ir īpaši aizsargājams augs. 

. Veidojušās sausās 
smilts augsnēs. Zelmenis skrajš, zems. Augu sabiedrībā konstatēta liela sugu 
daudzveidība. Dominē divas graudzāļu sugas: šaurlapu skarene Poa angustifolia 
un sarkanā auzene Festuca rubra. Augu sabiedrības struktūras veidošanā liela 
loma biotopam tipiskajām divdīgļlapju sugām – mazajam mārsilam Thymus 
serphyllum un kodīgajam laimiņam Sedum acre. Biotopā lielā blīvumā sastopama 
īpaši aizsargājama augu suga sīpoliņu gundega Ranunculus bulbosus, kā arī 
nelielā skaitā konstatēta Latvijā ļoti reti sastopamā mīkstā gandrene Geranium 
molle. Sīpoliņu gundegas cenopopulācija ir vitāla, bagātīgi ziedoša, ar lielu 
eksemplāru skaitu un blīvumu. Atradnei ir reģionāla nozīme sugas genofonda 
saglabāšanā. 

• Stepju pļavas. Kailās pļavauzītes Helictotrichon pratense – lielziedu vīgriezes 
Filipendula vulgaris pļavas. Šo pļavu augu sabiedrības kopā ar kailo pļavauzīti 
dominē šaurlapu skarene un sarkanā auzene. 

 
Nezālienas: 
Veidojušās agrāko dārzu un pagalmu vietā. Tām raksturīgas plaši izplatītas slāpekli 
mīlošas sugas, piemēram, ložņu vārpata Elytrigia repens. Lošupes labajā krastā 
saglabājušies veci vietējo sugu koki: liepas, ozoli, oši; aug krūms – kultūrrelikts 
filadelfs Phyladelphus sp. Upes kreisajā krastā saglabājušies vairāki kultūrrelikti, 
starp kuriem ir gan koku un krūmu sugas, gan arī daži lakstaugi, un arī citur 
ekspansīvais dārzbēglis Japānas krūmsūrene Reynoutria japonica. 
 
Meži: 
• Bērzu – priežu mežs. Savdabīgs retmežs ar ļoti veciem bērziem koku pirmajā 

stāvā. Iespējams šis biotops veidojies no meža ganībām. Pārtraucot to 
apsaimniekošanu, palielinājies priedes īpatsvars, kā arī pieaugusi meža lakstaugu 
sugu loma. Otro stāvu veido jaunas, kā arī vidēja vecuma priedes. Krūmu stāvā 
galvenā nozīme ievērojama vecuma Zviedrijas kadiķiem. Par aizaugšanu vides 
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eitrofikācijas ietekmē liecina krūmu stāvā augošās jaunās kļavas, bet teritorijas 
ziemeļdaļā arī jaunās apses un oši. 

• Priežu mētrājs. Samērā skrajas vidēja vecuma un jaunu priežu audzes. Krūmu 
stāvā aug dažas jaunas egles, kā arī kadiķi. 

• Melnalkšņu slapjā gārša. Samērā šaurā joslā, galvenokārt teritorijas rietumdaļā 
upes palienē veidojušies meži ar melnalksni koku stāvā. Tajā aug arī daži bērzi. 
Biotopa aizņemtajā joslā ir liela mitruma apstākļu daudzveidība un vērojama 
pāreja uz upes ielejas nogāzi. Atšķirīgie apstākļi rada lielu sugu daudzveidību, jo 
aug daudzas sausākiem mežiem un pļavām raksturīgas augus sugas. 

 
Baltijas jūras piekrastes krastu erozija 
 
Pludmales stāvokļa un to izmaiņu raksturošanai izmantoti ilggadējie (kopš 1993. 
gada) veiktie Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 
speciālistu veikto pētījumu dati.  
 
Ventspils pilsētas pludmale un priekškāpu josla 
 
Krasta posmā no ostas dienvidu mola līdz Medņu ielai smilšu pludmale ir 80 – 90 m 
plata ar izkliedus sīkiem olīšiem. Posmā uz dienvidiem līdz Medņu ielai pludmales 
platums ilglaicīgā (kopš 1992. gada) skatījumā pa sezonām svārstās vienās un tajās 
pat (30 – 40 m) izmaiņu robežās. Pēdējo 16 gadu laikā pludmales platums tomēr ir 
samazinājies par 25 – 50 m, jo laika gaitā pludmales vietā ir izveidojusies jauna 
priekškāpa, kas turpina paplašināties jūras virzienā. 
 
Posmā no Medņu ielas uz dienvidiem līdz priekškāpu joslas pārrakumam pludmale 
mainās. Līdz ar jaunās priekškāpas veidošanos un paplašināšanos jūras virzienā ap 
200 m garā iecirknī uz dienvidiem no Medņu ielas laipas uz augstās parasti ar oļiem 
klātās pludmales rēķina, 16 gadu laikā samazinājies arī sākotnējais pludmales 
platums. Pa gadiem 20 – 40 m robežās mainījies arī pludmales platums jūras virzienā. 
 
Trešajā posmā no priekškāpu joslas pārrakuma līdz Ventspils pilsētas 
administratīvajai robežai un tālāk uz dienvidiem. Līdz 4 km uz dienvidiem no ostas 
dienvidu mola pludmales platums viļņveidīgi mainās 35 – 45 m robežās. Ilglaicīgā 
skatījumā nav novērojama vienota nepārtraukta pludmales sašaurināšanās vai 
paplašināšanās tendence. Notiekošā izmaiņas liecina par pakāpenisku smilts – grants – 
oļu materiāla pārvietošanos gar krastu ziemeļu dienvidu virzienā. 
 
Priekškāpu joslas dinamika 
 
Priekškāpas attīstība pludmalē turpinās, gan augšana augstumā, gan platumā. 
Visstraujāk tas notiek posmā no dienvidu mola līdz Medņu ielai. 
 
Sevišķi dinamiski attīstās jaunā priekškāpa ap 300 m garā iecirknī pirms ostas 
dienvidu mola. Kopš 2000. gada tā ir izaugusi par 4 – 5 metriem, taču neskatoties uz 
to, ka priekškāpā izveidojusies graudzāļu sega un ieaugušies kārkli, vērojams, ka 
spēcīgāku vēju ietekmē smiltis brīvi tiek pūstas pāri priekškāpai, tādējādi ar smiltīm 
apberot auto stāvlaukumu pie dienvidu mola. Priekškāpas augšanu sekmē arī 
apstāklis, ka iekšzemes pusē nav barjeru, kas smiltis aizturētu. Prognozējams, ka 
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kāpas augstums palielināsies par apmēram vēl 4 – 5 m, līdz tā sasniegs vecās 
priekškāpas aptuveno augstumu. Tagadējais vecās un jaunās priekškāpas kopējais 
platums ir iespaidīgs 80 – 100 m. Iespējams, ka 4 – 6 gadu laikā abas priekškāpas 
saplūdīs, veidojot vienu masīvu kāpu, kuras kora pacelsies vismaz līdz 11 – 12 m v.j.l. 
(līdz bijušā garāžas komplekta jumta līmenim). Vērojama arī noraktās priekškāpas 
atjaunošanās pret Medņu ielu (Glābšanas stacija).  
 
Uz dienvidiem no Medņu ielas līdz priekškāpu joslas pārtraukumam pēdējos gados 
turpinās strauja priekškāpas veidošanās (pēdējo 2 – 3 gadu laikā pieaugusi augstumā 
par 2 – 2.5 m) esošās izbradātās un izpūstās (ar žogu norobežotās) vietā, kur līdz 
1996. gadam vēl bija oļu pludmale. 2007. gada vētras laikā turpinājās veco augsto 
kāpu (pelēko kāpu) izpūšana, paplašinājās esošās deflācijas ieplakas (izpūtumi kāpu 
jūras puses nogāzē un iekšzemes pusē).  
 
Krasta posmā no kāpu joslas pārrakuma līdz bijušās padomju robežsardzes tornim, 
kur gar augsto pelēkās kāpas piekāji stiepjas jaunā priekškāpa, kas apaugusi ar kāpu 
graudzālēm, eolā akumulācija bijusi nenozīmīga. Pēdējā ap 0.5 km iecirknī jaunās 
priekškāpas nav, jo tā senāk tikusi noskalota un vairs neatjaunojas. Niecīgā smilšu 
uzkrāšanās un priekškāpu veidošanās skaidrojama ar to, ka pludmale ir šaura, un tajā 
dominē rupja smilts un oļi (maz pārpūšamo smalko smilšu). Kā arī dominējošie 
dienvidrietumu, dienvidu vēji lielāko smilšu daļu pa pludmali pārpūš tālāk uz 
ziemeļiem ostas virzienā. 
 
Galvenās krastu procesa tendences un prognozes 
 
Pēdējo 15 gadu laikā veiktie pētījumi liecina par jūras krasta procesu intensitātes 
palielināšanos, kas saistīta arī ar vētru biežu atkārtošanos. Pieauguši vidējie stāvkrasta 
noskalošanas un atkāpšanās ātrumi vienas vētras laikā (pēdējos gados sasniedzot 3 – 5 
m), bet maksimālie krasta noskalojumi lokālos iecirkņos 10 – 18 m. Maksimālos 
noskalojumus sasniedzot 20 – 30 m krasta posmā Ventspils – Liepene un 20 – 40 m 
stāvkrastu joslā uz dienvidiem no Ventspils Vārves pagasta teritorijā.  
 
Saglabājoties līdzšinējiem krasta noskalošanās tempiem (spēcīgas vētras ik pēc 2 – 6 
gadiem), tad nākamo 30 gadu laikā noskalotā pamatkrasta josla uz ziemeļiem no 
Ventspils pieaugs vēl par ~40 – 80 m. Stāvkrasta noskalošanos uz ziemeļiem no ostas 
veicina arī milzīgais sanešu deficīts jūras seklūdens zonā, jo ostas moli un kuģu 
kanālu tīrīšana un uzturēšana pilnīgi pārtrauc garkrasta sanešu plūsmu uz ziemeļiem 
no ostas. 
 
Tiek prognozēts, ka nākamajos gados jūras krasts uz ziemeļiem no ostas joprojām būs 
pakļauts spēcīgiem noskalošanās procesiem, tādējādi tiks zaudētas plašas piekrastes 
teritorijas. Turpināsies stāvkrastu noskalošanās procesi, gan uz ziemeļiem no ostas, 
gan uz dienvidiem no ostas Vārves pagasta teritorijā. Turklāt Vārves pagastā esošo 
stāvkrastu noskalošanās laikā, smilšu un oļu lielākā daļa nonāks Ventspils pilsētas 
krasta zonā – gan kuģu ceļa kanālā, gan pludmalē. Pieaugošā smilšainā materiāla 
pienese pludmalē, veicinās priekškāpu augšanu piekrastes joslā, galvenokārt no ostas 
dienvidu mola līdz Medņu ielai.  
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3.2 Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiks īstenots 
Teritorijas plānojums un tā grozījumi atspoguļo pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
tendences laika posmā līdz 2018. gadam, kurā norādīta teritorijas pašreizējā un 
plānotā izmantošana teritorijās, kur to paredzēts mainīt, lai nodrošināt Ventspils 
pilsētas tālāku attīstību, t.sk. Ventspils brīvostas attīstību atbilstoši tās darbības 
mērķiem un funkcijām. 
 
Teritorijas plānojums un tā nosacījumi ir saistoši gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, 
kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Ventspilī. Neizstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus, pašvaldībai būs apgrūtinoši vienlaicīgi atļaut teritorijas 
apbūvi, saglabāt dabas vērtības un attīstīt infrastruktūru.  
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4 VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS VAR IETEKMĒT 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTS 

 
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz meža zemju platību izmaiņas (skat. 4.1. 
tabulu), saskaņā ar teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti Nr. 2 „Ventspils pilsētas 
plānotā (atļautā) izmantošana”). Kopumā tiek paredzēts, ka teritorijas plānojuma 
grozījumu pilnīgas realizācijas gadījumā, meža zemju platības var samazināsies par ~ 
196,4 ha. Visvairāk izmaiņas skars Ventspils brīvostas teritoriju, kur paredzēts mainīt 
zemes izmantošanas veidu no meža teritorijām uz rūpnieciskām teritorijām. Zemes 
izmantošanas veidu maiņa paredzēta arī citās pilsētas teritorijās, t.sk., no vides 
viedokļa pozitīvi vērtējamas izmaiņas Būšnieku ezera austrumu krastā, kur zemes 
gabala Talsu ielā 137, kur plānoto (atļauto) izmantošanu paredzēts mainīt no 
dzīvojamās savrupmājas apbūves teritorijas uz meža zemes lietojuma veidu (22,4 ha) 
un parku un skvēru apbūves teritoriju (10,7 ha). 
 
4.1. tabula. Ar grozījumiem saistītās meža zemju platību izmaiņas 
 
Nr.p.

k. 
Zemes gabala 

adrese 
Zemes gabala 

kopīgā platība, ha 
Meža zemju 

platības izmaiņas, 
ha 

Plānotā 
(atļautā) 

izmantošana 
1. Ostas mežs 1 ~ 187,7 ~ 101 (-) no M uz R 
2. Vasarnīcu iela 89 ~ 4,5 ~ 4,5 (-) no M uz PS/S 
3. Saules iela 130 ~ 30,6 ~2,7 (-) no M uz S 
4. Bangu 12A ~ 3,6 ~ 3,6 (-) no M uz DzS/M 
5. Talsu iela 137 ~ 33,1 ~ 22,4 (+) no DzS uz M 
6. Teritorijas 

Maurciemā 
   

6.1. Talsu iela 206 ~ 22,5 ~ 22,5 (-) no M uz R 
6.2. Talsu iela 206A ~ 54 ~ 54 (-) no M uz R 
6.3. „Dižkalni”, Mauri ~ 11,5 ~ 11,5 (-) no M uz R 
6.4. Mauru ceļš 71A ~ 19 ~ 19 (-) no M uz R 

     
Kopā: 366,5 218,8 (-) 

22,4 (+) 
 

Transformējamā  
meža zemju platība 

 196,4  

 
Kā būtisks grozījums ir jāmin īpašie nosacījumi par labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu pielietošanu 2., 13. un 14. zonā (Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 5. nodaļā – atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi). 
Minētajās zonās teritorijas atļautās izmantošanas veidi paredz šādas izmantošanas, 
kam varētu būt saistošas grozījumu prasības: 
• Degvielas un/vai gāzes uzpildes staciju teritorijas, 
• Automašīnu tehniskās apkopes staciju teritorijas, 
• Rūpniecības teritorijas, 
• Ostas termināļu teritorijas. 
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Ņemot vērā informāciju par esošo gaisa kvalitāti un tendencēm, kas raksturotas 3. 
nodaļā, papildus prasību izvirzīšana šajās teritorijās strādājošajiem operatoriem ir 
pamatota. Potenciāli ilgtermiņā šīm prasībām ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti.  
 
Grozījumi paredz īpašus nosacījumus par daļiņu PM10 un PM2.5 ierobežošanu 14. 
zonā. Minētajā zonā teritorijas atļautās izmantošanas veidi paredz šādas izmantošanas, 
kam varētu būt saistošas grozījumu prasības: 
• Rūpniecības teritorijas, 
• Ostas termināļu teritorijas. 
Ņemot vērā informāciju par esošo gaisa kvalitāti un tendencēm, kas raksturotas 3. 
nodaļā, papildus prasību izvirzīšana šajās teritorijās strādājošajiem operatoriem ir 
pamatota. Potenciāli ilgtermiņā šīm prasībām ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti.  
 
Vides pārskatā tiek analizētas tikai tās teritorijas, kuras var ietekmēt teritorijas 
plānojuma grozījumi. Šo teritoriju raksturojums ir sniegts tālākajās sadaļās. 
 

4.1 Ventspils brīvostas teritorija un tās apkārtne 
 
Daļēji Ventspils brīvostas teritorijā ietilpst Baltijas jūras krasts no Ventas ietekas jūrā 
līdz Staldzenei, kur jau atrodas ziemeļu mols, a/s „Ventamonjaks”, SIA 
„Ventamonjaks serviss”, SIA „Vars”, SIA „BioVenta” un SIA „Ventall Termināls”, 
kas ir antropogēni pārveidots un tajā nav sastopami Baltijas jūras piekrastei dabīgi 
raksturīgā ainava un biotopi. Teritorijas (Ventspils brīvostas teritorija) uz ziemeļiem 
no a/s „Ventamonjaks”, SIA „Ventamonjaks serviss”, SIA „Vars” un SIA „Ventall 
Termināls” paredzētais izmantošanas veids, saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas 
plānojumu (2006.–2018.) un tā grozījumiem ir ostas termināļu un rūpniecības apbūve. 
 
Saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006. - 2018.) Ventspils brīvostas 
teritorijā plānotā (atļautā) izmantošana ir ne tikai tāda, kas tieši saistīta ar Ventspils 
brīvostas darbības mērķiem un funkcijām, piemēram, ostas termināļu teritorijas vai 
rūpnieciskās teritorijas, bet arī meža zemju teritorijas, kas neatbilst Ventspils brīvostas 
darbības specifikai. Līdz ar to Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) 
grozījumi paredz mainīt plānoto (atļauto) izmantošanas veidu meža zemēm ~ 101 ha 
platībā uz ziemeļaustrumiem no SIA „„Ventspils nafta” termināls” teritorijas un 
Maurciemā pie autoceļa P124 Ventspils-Kolka ~ 107 ha platībā (skat. 4.1. attēlu). 
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4.1. attēls. Transformācijai paredzēto teritoriju - Ostas mežs 1 un Maurciems 
atrašanās vietas 
 
 
Mežu teritoriju raksturojums sniegts 4.2. sadaļā. 

4.2 Ventspils pilsētas meži 
 
Ventspilī lielākie mežu masīvi izvietoti pilsētas ziemeļu daļā - Būšnieku ezera 
apkārtnē un uz dienvidiem no ezera - līdz pat ostas teritorijai. 
 
Pēc meža kategorijas visi Ventspils pilsētas meži ir aizsargājamie meži, kas ietilpst 
meža apakškategorijā “Meža parki”. Pēc zemju kategorijas 79% mežu zemes aizņem 
dabiski atjaunojušies meži, 10,1% - zāļu purvi, 4,6% - rekultivēta zeme, 2,2% - 
lauces, 1,4 - meža ceļi, 1,2% - meža kultūras. 
 
Lielāko daļu pilsētas mežu teritorijas aizņem priežu audzes (86 %), kuru vidējais 
vecums ir 85 gadi. Melnalkšņu audzes, kuru vidējais vecums ir 50 gadi, aizņem 8 % 
teritorijas, bērzu audzes - 5% (vid. vecums 49 gadi). Mežaudzes, kurās valdošā suga ir 
egle, apse, baltalksnis un papele, kopā aizņem mazāk par 1% no pilsētas mežiem.  
 
Vidējā bonitāte priežu audzēm ir 2,9, melnalkšņu audzēm - 2,7, bērzu audzēm - 2,3, 
baltalkšņu audzēm - 2,0, egļu audzēm - 1,0, papeļu audzēm - 2,9. 
 
Visvecākās un arī vērtīgākās mežaudzes atrodas uz ziemeļiem no Staldzenes, starp 
Būšnieku ezeru un jūru (skat. 4.2. attēls). Lielākā daļa mežaudžu šeit pārsniedz 100 
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gadu vecumu, bet atsevišķas audzes vai tajās esošie koki pārsniedz 200 gadu vecumu. 
Nozīmīgas pilsētas meža teritorija atrodas pie SIA „Ventspils nafta termināls” 
rūpniecības zonas. Gan uz rietumiem, gan arī uz austrumiem no šīs teritorijas atrodas 
liels skaits mežaudžu, kuras sasniegušas šajos apstākļos galējo vecuma robežu, pēdējo 
gadu desmitos ievērojams skaits koku ir gājis bojā (nokaltuši, vēja nolauzti u.t.t.). 
Sugu daudzveidības ziņā bagātākās meža teritorijas atrodas pie Būšnieku ezera, kaut 
arī audžu vecums vairumā gadījumu nepārsniedz 100 gadus. Nozīmīgu vietu, atšķirībā 
no pilsētai raksturīgajiem priežu mežiem, te ieņem bērzi, egles, melnalkšņi un apses. 
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4.2. attēls. Ventspils pilsētas meža zemju izvietojums un mežaudžu vecuma struktūra 
 
Apskatot mežaudzes pēc to izcelsmes un bioloģiskās struktūras, vairums dabiskas 
izcelsmes audžu atrodas Būšnieku ezera apkārtnē (4.3. attēls). Pārējā pilsētas teritorijā 
dominē mākslīgi ierīkotas mežaudzes. Sekojot pilsētas un tās infrastruktūras attīstības 
vajadzībām, kā arī pieaugot iedzīvotāju atpūtas aktivitātēm dabā, ilgstošā 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018. ) ar grozījumiem  

Vides pārskats  

 30 

apsaimniekošana pilsētas mežu bioloģisko struktūru ir ievērojami izmainījusi. Šīs 
teritorijas vairumā gadījumu zaudējušas daudzus mežiem raksturīgos elementus.  
 

  
4.3. attēls. Dabīgas izcelsmes priežu audze pie 
Būšnieku ezera 

4.4. attēls. Zāļu purvs, kas applūdis, izbūvējot 
ceļu infrastruktūru Talsu ielā 

 
Visām pilsētas meža teritorijām raksturīgs blīvs ceļu un gājēju taku tīkls, kas vairumā 
gadījumu veidojies stihiski un līdz ar to neregulē meža apmeklētāju plūsmu un meža 
ekosistēmu aizsardzību. Tā rezultātā pilsētas mežu zemsedze daudzviet ir degradēta. 
 
Atsevišķās pilsētas teritorijās, tai skaitā SIA „„Ventspils nafta” termināls” apkārtnē, 
redzamas priežu audzes vai koku grupas, kuras sasniegušas šajos apstākļos galējo 
vecuma robežu, pēdējo gadu desmitos ievērojams skaits koku ir gājis bojā (nokaltuši, 
vēja nolauzti u.t.t.). 
 
Salīdzinoši daudz pilsētas mežu (~10%) ir pieskaitāmas zemju kategorijai - zāļu 
purvi, kas izvietoti uz dienvidiem no Būšnieku ezera (4.2. un 4.3. attēlu). Lai arī šīm 
teritorijām ir dabiska izcelsme, to hidroloģiskais režīms antropogēnās darbības 
rezultātā ir ievērojami izmainīts, galvenokārt izbūvējot pilsētas autoceļu un dzelzceļu 
infrastruktūru. Kopā ar zāļu purviem apskatāmas arī pārpurvotas un pārplūdušas 
nemeža zemes, kas atrodas uz dienvidiem no Būšnieku ezera un veido vienotu dabas 
kompleksu. Šajās teritorijās dominē pelēkie kārkli, purva mirtes, pagarinātā, pūkaugļu 
un divputekšņlapu grīšļi, kā arī citi zāļu purva un dižgrīšļu augāja elementi. 
Applūdušajās nemeža zemēs dominē saldūdeņu augājs: hāras, glīvenes, platlapu un 
šaurlapu vilkvālītes, parastās niedres un citi augi. 
 
Ostas Mežs 1 

Apsekojuma laikā šinī teritorijā (skat. 4.1. attēlu un 4.5. attēlu) konstatētas vairākas 
retas un īpaši aizsargājamas sugas: smiltāja neļķe (Dianthus arenarius subsp. 
arenarius), pakalnu neaizmirstulīte (Myosotis ramosissima), vidējā rasene (Drosera 
intermedia), parastā purvmirte (Myrica galei), sīpoliņu gundega (Ranunculus 
bulbosus), sīkais āboliņš (Trifolium dubium), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), 
Pallasa sausserdis (Lonicera caerulea subsp. pallasii), Baltijas donis (Juncus 
balticus), garkāta ģipsene (Gypsophila fastigiata), kā arī vairāki biotopi (iekavās 
norādīts Latvijas biotopu klasifikatora kods): 
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• meži un virsāji (F); 
Šinī teritorijā sastopamie priežu meži ir sausieņu meži un susināti. Līdz ar to īpaši 
aizsargājamā biotopa - 1.8. Mežainas jūrmalas kāpas; 2180 Mežainas piejūras kāpas 
bioloģiskā vērtība nav augsta. 

 
4.5. attēls. Aizsargājamie biotopi teritorijā Ostas Mežs 1 un tai piegulošajā teritorijā 
 
Tā kā visa teritorija ir mežsaimnieciski izmantota, arī vecākajos mežos nav sastopami 
dabiskiem meža biotopiem raksturīgi struktūras elementi. Sastopami tikai atsevišķi 
bioloģiski veci koki. Līdz ar to priežu sausieņu mežu teritorija neatbilst biotopam – 
veci vai dabiski boreāli meži. Priežu sausieņu mežos nav konstatētas retas un īpaši 
aizsargājamas augu sugas. 
 
Jāatzīmē, ka pie transformējamās teritorijas robežas atrodas biotops - slapjie virsāji 
(F.7.2.), kurš ir izveidojies nelielā platībā cilvēku darbības ietekmētā teritorijā uz 
naftas un naftas produktu tehnoloģiskā cauruļvadu koridora (skat. 4.5. attēlu) un tā 
aizsargjoslā. Biotops atbilst otrajam īpaši aizsargājamā biotopa 1.16. tipam pēc 
Latvijas likumdošanas (MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo 
biotopu veidu sarakstu” (05.12.2005. ar grozījumiem līdz 21.01.2009.)) un 4010 pēc 
ES klasifikācijas - Slapji virsāji vāji atlantiskajam variantam – slapji virsāji bez grīņu 
sārtenes. Biotopā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sugas (skat. 1. 
pielikumu). Biotops pakāpeniski pāriet zāļu un pārejas purva biotopos. 
 
• purvi (G); 

Zemstilta purvs atrodas Ostas Mežs 1 teritorijas austrumu malā. Purvā mijas īpaši 
aizsargājams 2.7. biotops (MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo 
biotopu veidu sarakstu” (05.12.2005. ar grozījumiem līdz 21.01.2009.), 7140 biotops 
(ES kods) - Pārejas purvi un slīkšņas (G. 2.) ar mazāk vērtīgiem zāļu purvu 
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fragmentiem (G.1.1., G.1.2.), kā arī parastās niedres (Phragmites australis) audzes 
(MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 
(05.12.2005. ar grozījumiem līdz 21.01.2009.)). Šinī teritorijā vietām veidojas 
Latvijas nozīmes īpaši aizsargājams biotops - 1.3. parastās purvmirtes Myrica gale 
audzes (Biotopā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas (skat. 1. 
pielikumu).  
 
Šī biotopa kvalitāte ir samērā augsta. Tajā sastopamas 7 retas un īpaši aizsargājamas 
augu sugas, tai skaitā viena Eiropas nozīmes aizsargājama sūnu suga - spīdīgā āķīte 
(Hamatocaulis vernicosus) un viena suga ar izplatības īpatnībām Latvijā.  
 
• ruderāli biotopi (K).  
 
Pārsvarā šie biotopi ir bioloģiski mazvērtīgi, atklātajās vietās neveidojas dabiskām 
pļavām raksturīga veģetācija. Tikai vietām grāvjos un ceļmalās sastopami atsevišķi 
parastās purvmirtes (Myrica gale) eksemplāri un tie neveido īpaši aizsargājamam 
biotopam – 1.3. parastās purvmirtes (Myrica gale) audzes. Līdz ar to sugas 
aizsardzībai šajā teritorijā nav prioritāras nozīmes un šī suga Ventspils apkārtnē ir 
plaši izplatīta.  
 
Teritorija Maurciemā 
 
Otrs Ventspils brīvostas teritorijā plānotās transformējamās zemes masīvs atrodas 
Maurciema ziemeļaustrumu daļā (skat. 4.1. attēlu), to daļēji aizņem mežs, aizaugušas 
pļavas un daļa teritorijas ir pārpurvojusies. Šo teritoriju plānots attīstīt kā rūpniecības 
teritoriju. Pašlaik šo teritoriju aizņem mežu zemes (skat. 4.6. attēlu), kur mežu vecums 
ir līdz 99 gadiem, aizaugušas pļavas, t.sk. ar latvāņiem (skat. 4.7. attēlu) un 
pārpurvojušās teritorijas (skat. 4.8. attēlu). Šinī teritorijā nav konstatētas aizsargājamu 
augu atradnes.  
 

 

 

4.6. attēls. Plānotās transformējamās 
meža zemes masīvs 
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4.7. attēls. Aizaugušas pļavas 
transformācijai paredzētajā teritorijā 
Maurciemā 

4.8. attēls. Pārpurvojušās teritorijas 
transformācijai paredzētajā teritorijā 
Maurciemā 

 
 
Teritorija Mežu kapu paplašināšanai 
 
Teritorijas pie Meža kapiem paredzēts transformēt no meža zemēm uz parkiem un 
skvēriem un sabiedrisko iestāžu teritorijām, tajās rezervējot vietu jaunas kapličas un 
ar to saistīto autostāvietu izbūvei (Saules iela 130), kā arī buferzonas izveidei starp 
kapu teritoriju un perspektīvo apbūves teritoriju (Vasarnīcu ielā 89) (skat. 4.9. att.). 
Šajās teritorijās, veicot apsekošanu, nav konstatētas aizsargājamas dabas vērtības. 
Teritorijā valdošā koku suga ir priede. Teritorijas vidusdaļā ir klajums ar priežu 
mežam raksturīgo sugu zemsedzi, kurā pārsvarā sastopamas sūnas un ķērpji. 
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4.9. attēls. Teritorijas (Vasarnīcu ielā 89 un Saules ielā 130) pie Meža kapiem, 
kurā tiek plānota meža zemju transformācija 

 

 
Pieaugot slodzei un ilgstošas apsaimniekošanas rezultātā, pilsētas mežu bioloģiskā 
struktūra ir ievērojami izmainījusies. Šīs teritorijas vairumā gadījumu zaudējušas 
daudzus mežiem raksturīgos elementus, t.sk. teritorija uz dienvidrietumiem no Meža 
kapiem, ko paredzēts transformēt (skat. 4.9. att.). Laika gaitā tā zaudējusi priežu 
mežam raksturīgo struktūru un šobrīd vairāk līdzinās parkam (skat. 4.10. att.) 
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4.10. attēls. Parkveida priežu mežs uz 
dienvidrietumiem no Mežu kapiem 
 
Pārējā transformācijai paredzētā teritorijā valdošā koku suga ir priede, bet 
piemistrojumā nelielā īpatsvarā sastopami bērzi u.c. koki. Zemsedzē redzamas sūnas, 
mētras, nelieli lakstaugi. Transformācijai paredzētā teritorijā priežu audzes mijas ar 
meža klajumiem, kurās sastopamas bērzu audzītes vai pļavām raksturīgs ciņains 
lakstaugu augājs (skat. 4.11. attēlu). 
 

  
4.11. attēls. Transformācijai paredzētā teritorija pie Meža kapiem 
 
Teritorija Bangu ielā 12a 
 
Meža teritorijā Staldzenē, Bangu ielā 12a, kur paredzēta daļēja meža zemju 
transformācija par individuālās apbūves teritorijām, koku sastāvā galvenokārt 
sastopamas priedes, bet piemistrojumā bērzi un egles. Pamežā redzami atsevišķi 
kadiķi, bet zemsedzē – papardes, sūnas, mētras un nelieli lakstaugi (skat. 4.12., 4.13.-
4.15. att.)  
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4.12. attēls. Transformācijai (daļēji) paredzētā meža zeme Bangu ielā 12a 
 
Transformēšanai (daļēji) paredzētajā meža teritorijā daudzviet veikti meža kopšanas 
darbi, kuru laikā cietusi meža zemsedze (skat. 4.13 – 4.14. attēlu). Plānotā 
transformācija neradīs būtisku ietekmi uz meža ekosistēmu. 
 

  
4.13. attēls. Mežaudze transformācijai (daļēji) paredzētajā teritorijā Bangu ielā 12a 
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4.14. attēls. Priežu audzes zemsedze pēc 
kopšanas cirtes Bangu ielā 12a 

4.15. attēls. Klajums transformējamā 
teritorijā Bangu ielā 12a 

4.3 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi 
 
Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas valsts īpaši aizsargājamā dabas 
teritorija (ĪADT), dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”, kas iekļauta Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. Lieguma kopējā platība ir 
49 ha. Lieguma teritorijā atrodas divi Eiropas nozīmes biotopi: kaļķaini zāļu purvi ar 
rūsgano melnceri un pārejas purvi, un slīkšņas, kur konstatētas tādas retas un īpaši 
aizsargājamas augu sugas kā brūnganais baltmeldrs (viena no 3 atradnēm Latvijā), 
bagātīga Lēzeļa lipares populācija (Eiropas direktīvas suga), parastā vairoglape, 
rūsganā melncere u.c. Priežu mežā vietumis sastopamam arī smiltāja neļķe (Eiropas 
direktīvas suga). 
 
Būšnieku ezera austrumu malā, zemes gabalam Talsu ielā 137, Ventspilī, tiek 
paredzēta plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa no savrupmāju apbūves 
teritoriju uz meža teritoriju (22,4 ha) un parku un skvēru teritoriju (10,7 ha) (skat. 
4.16. attēlu). Šīs teritorijas zemju transformācija pozitīvi ietekmēs dabas lieguma 
„Būšnieku ezera krasts” saglabāšanu. 
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Ventspils pilsētā atrodas arī divi aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas 
pieminekļi – „Staldzenes stāvkrasts” un „Dampeļu atsegums”. „Staldzenes stāvkrasts” 
atrodas Ventspils pilsētas ziemeļu daļā uz ziemeļiem no Lošupes ietekas Baltijas jūrā 

 
4.16. attēls. Paredzētā savrupmāju teritorijas transformācija uz mežu un parku un 
skvēru zemēm 
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575 m garumā. Tas ir 4 līdz 8 m augsts tipisks abrāzijas tipa krasts, kurā apmēram 400 
m garumā atsedzas dažādās Baltijas jūras stadijās veidojušies nogulumi. Atsegums ir 
pakļauts jūras erozijas darbībai, kas lielā mērā ir saistīti arī ar tuvējās Ventspils ostas 
ietekmi. 
 
Dampeļu atsegums atrodas Ventas upes krastā 300 m lejpus Dampeļiem, Ventspils 
pilsētas teritorijā. Tas ir tipisks Ancilus ezera un Litorīnas jūras nogulumu atsegums 
senajā Ventspils lagūnā. Dampeļu atsegumu veido mālsmilts un zilganpelēks māls, kā 
arī vairākus desmitus cm biezs sapropeļa slānis. Atseguma kraujas augstums ir ap 3 
m, bet kopējais redzamā atsegums augstums 0,5 - 0,9 m.  
 
Visām trim aizsargājamām teritorijām ir apstiprināti dabas aizsardzības plāni (Vides 
ministrijas 2009. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 16). 

4.4 Būšnieku ezers 
 
Būšnieku ezers atrodas Ventspils pilsētas teritorijas ziemeļaustrumu daļā un ir 
lielākais lagūnas tipa ezers Latvijā, kas atrodas virs jūras līmeņa. Būšnieku ezeru ar 
Kļāņu ezeru savieno Klāņu – Būšnieku kanāls, kas nenodrošina pietiekamu ūdens 
pieplūdi Būšnieku ezerā. Rezultātā Būšnieku ezera līmenis ievērojami pazeminājies 
un ezers aizaug.  
 
Būšnieku ezers ir publiskais ezers un tā teritorijas apkārtnes meži, kā arī pats ezers 
tiek izmantoti kā rekreācijas zona. Ezeru izmanto arī burāšanas sporta veidu cienītāji.  
 
Kā jau tika minēts iepriekš, Būšnieku ezera austrumu malā paredzētā savrupmāju 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa uz mežu un parku un skvēru 
teritorijām (skat. 4.16. attēlu) pozitīvi ietekmēs ne tikai dabas lieguma „Būšnieku 
ezera krasts”, bet arī rekreācijas zonas saglabāšanu. 
 

4.5 Gaisa kvalitāte 
 
Plānojot rūpniecisko teritoriju īpatsvara palielināšanos un meža teritoriju platības 
samazināšanos, kā būtisks faktors ir vērtēta iespējamā ietekme uz gaisa kvalitāti 
pilsētā, jo, kā parāda pieejamā informācija, tā ir viena no būtiskākajām vides 
problēmām pilsētā.  
 
LVĢMC veikto mērījumu rezultāti parāda, ka pārsniegumi nav bijuši10

• 2007. gadā slāpekļa dioksīdam (NO2), ozonam (O3), smagajiem metāliem un 
benz(a)pirēnam (B(a)P); 

: 

• 2008. gadā slāpekļa dioksīdam, ozonam un smagajiem metāliem; 
• 2009. gadā sēra dioksīdam, ozonam un smagajiem metāliem. 
 
Slāpekļa dioksīds (NO2) 
 

                                                 
10 Avots: http://www.meteo.lv/public/27920.html 

http://www.meteo.lv/public/27920.html�
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2009. gada stacijā pie Ventspils pilsētas domes slāpekļa dioksīda stundas 
piesārņojuma apakšējais novērtējuma slieksnis (100 μg/m3) cilvēka veselības 
aizsardzībai pārsniegts 32 reizes. Pieļaujamais pārsniegumu skaits ir 18 reizes viena 
gada laikā. 
 
Sēra dioksīds (SO2)  
 
2007. gadā novērotā gada vidējā sēra dioksīda koncentrācija monitoringa stacijā pie 
Ventspils pilsētas domes pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtējuma slieksni 
ekosistēmu aizsardzībai (8.0 μg/m3). 
 
2008. gada novērota gada vidējā sēra dioksīda koncentrācija pie Ventspils pilsētas 
domes bija 12.8 μg/m3 un tā pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtējuma slieksni 
ekosistēmu aizsardzībai (8.0 μg/m3). 
 
2009. gadā SO2 robežvērtības Ventspilī netika pārsniegtas. 
 
Daļiņas PM10 
 
2007. gadā novērotās vidējās PM10 koncentrācijas (Ventspils (Pārventa) bija 32 
μg/m3, Ventspils dome – 19.8 μg/m3) un 2008. gadā (Ventspils (Pārventa) – 26.9 
μg/m3, Ventspils dome – 20.1 μg/m3) pārsniedz gada apakšējo piesārņojuma 
novērtējuma slieksni cilvēka veselības aizsardzībai. 
 
Apakšējais diennakts piesārņojuma novērtējuma slieksnis 2007. gadā pie Ventspils 
pilsētas domes un Pārventā attiecīgi tika pārsniegts 126 un 72 diennaktis. 2008. gadā  
111 un 209 diennaktis. Pieļaujamais pārsniegumu skaits gada laikā ir 35 reizes. 
 
2009. gadā gan Pārventā (22.9 μg/m 3), gan pie Ventspils pilsēta domes (20.7 μg/m3) 
tika pārsniegts gada vidējais apakšējais piesārņojuma novērtējuma slieksnis cilvēka 
veselības aizsardzībai.  
 
Augšējais diennakts piesārņojuma novērtējuma slieksnis Pārventā tika pārsniegts 51 
diennakti un pie Ventspils pilsētas domes 39 diennaktis. Apakšējais diennakts 
piesārņojuma novērtējuma slieksnis Pārventā tika pārsniegts 112 diennaktis un pie 
Ventspils pilsētas domes 81 diennakti. 
 
Benzols (C6H6) 
 
Benzola novērojumi Ventspils pilsētas domes stacijā (1. stars) tika mērīti ar difūzijas 
ierīču palīdzību, savukārt Pārventā un Ventspils Dome stacijas 1. starā un 2. starā – 
automātiski. Nākošajā tabulā apkopota informācija par benzola gada vidējām 
koncentrācijām Ventspilī. Kopš 2010. gada robežlielums cilvēka veselības 
aizsardzībai ir 5 μg/m3.  
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4.2. tabula Benzola gada vidējā koncentrācija 
 

Monitoringa stacija 2007. gads 2008. gads 2009. gads 
Ventspils pilsētas dome 1. stars - 6,5 μg/m3 - 
Ventspils pilsētas dome 2. stars 5,9 μg/m3 7,6 μg/m3 7,8 μg/m3 
Ventspils (Pārventa) - - 6,9 μg/m3 
 
Vienlaikus vērtējot iespējamo ietekmi uz teritorijām, kas atrodas blakus tām, kur 
plānota lietojuma veida maiņa, jāņem vērā arī valdošo vēju virziens. Vēju 
atkārtošanās ir parādīta 4.17. attēlā. 
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4.17. attēls. Vēja virzienu atkārtošanās 
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5 AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 
 
Ventspils brīvostas teritorijā plānota esošo meža zemju teritoriju lietošanas veida maiņa 
uz rūpniecības teritorijām. Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
laikā tika apzinātas šīs problēmas un tajā ir paredzēti pasākumi, kas iespēju robežās 
samazinās iespējamo ietekmi uz šīm teritorijām (skat. 8. nodaļu).  
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumi paredz palielināt 
rūpniecisko teritoriju īpatsvaru pilsētā un samazināt meža teritoriju platību (~ 196,4 
ha), jo šobrīd lielākās meža teritorijas atrodas Ventspils pilsētas ziemeļu daļā. 
Vienlaikus teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa no meža zemēm uz 
rūpnieciskām teritorijām nodrošinās Ventspils brīvostas pamatdarbības īstenošanu, kā 
arī veicinās jaunu ražotņu attīstību un ekonomisko izaugsmi pilsētā. 
 
Izstrādājot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006.-2018.), jau daļai esošo meža 
zemju tika noteikta plānotā (atļautā) izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija. 
Pirms teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas, mežu zemes Ventspils pilsētas 
teritorijā aizņem ~ 21,7 % (jeb 1202 ha) no kopējās pilsētas platības (5536,70 ha). 
Veicot teritorijas plānojuma grozījumos iespējamo transformāciju, Ventspils pilsētā 
meža zemju platība var samazināties līdz 1005,6 ha (jeb 18,2% no pilsētas kopējās 
teritorijas). Kopumā tiek paredzēts, ka teritorijas plānojuma grozījumu pilnīgas 
realizācijas gadījumā, paredzētā meža zemju platības var samazināsies par ~3,5 %.  
 
5.1. un 5.2. tabulā zemāk ir parādīts Ventspils pilsētas salīdzinājums ar citām Latvijas 
pilsētām, ņemot vērā meža zemju īpatsvaru. 
 

5.1. tabula. Mežu īpatsvars 
Ventspils teritorijā salīdzinot ar 
citām Latvijas pilsētām pirms 
grozījumu veikšanas 

  
5.2. tabula. Mežu īpatsvars 
Ventspils teritorijā salīdzinot ar 
citām Latvijas pilsētām pēc 
grozījumu veikšanas 

 

Pilsēta 

Meža 
zemju  

īpatsvars, 
%  

 

Pilsēta Meža zemju 
īpatsvars, %  

Daugavpils 22  Daugavpils 22 
Ventspils  21,7  Jelgava 21 
Jelgava 21  Liepāja 21 
Liepāja 21  Ventspils 18,2 
Rīga 18  Rīga 18 
Rēzekne  14  Rēzekne  14 
Valmiera 13  Valmiera 13 
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Grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
pielietošanai 2., 13. un 14. zonā varētu būt saistoši degvielas un/vai gāzes uzpildes 
staciju, automašīnu tehniskās apkopes staciju, rūpniecības, ostas termināļu teritorijām. 
Savukārt, grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2.5 
ierobežošanu 14. zonā (skat. Apbūves noteikumu 1.5. pielikumu) varētu attiekties uz 
rūpniecības un Ostas termināļu teritorijām. Ņemot vērā informāciju par esošo gaisa 
kvalitāti un tendencēm, kas raksturotas 3. un 4. nodaļā, papildus prasību izvirzīšana 
šajās teritorijās strādājošajiem operatoriem ir pamatota. Potenciāli ilgtermiņā šīm 
prasībām ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti. Vienlaicīgi jāuzsver, ka, pieņemot 
lēmumu par konkrēta operatora darbību vai operatora ierosinātu būvniecības procesu, 
jāņem vērā arī izmaksu efektivitāte kā to nosaka likuma „Par piesārņojumu” 9. pants. 
Tas nozīmē, ka katra konkrēta lēmuma gadījumā jāvērtē pasākumu un prasību 
īstenošanas kopējo izmaksu atbilstība paredzamajai pozitīvajai ietekmei uz vidi un 
konkrētās darbības radīto emisiju summāro piezemes koncentrāciju atbilstība vides 
kvalitātes normatīviem. 
 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma laikā netika konstatēti normatīvajos aktos 
noteikti ierobežojumi veikt teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņu no 
meža zemēm uz rūpnieciskām teritorijām, ja tiek ievēroti risinājumi ietekmju uz vidi 
mazināšanai (sīkāk skat. 8. nodaļu). Tomēr jāatzīmē, ka meža zemju transformācija 
Ventspils brīvostas teritorijā (Ostas mežs 1 un Maurciems) (skat 4.1. attēlu) ir saistīta 
ar šādām iespējamām vides un sociālekonomiskām problēmām: 
• palielināsies saimnieciskās darbības ietekme uz vides kvalitāti un līdz ar to var tikt 

ietekmēta dzīves vides kvalitāte (mežam ir būtiska loma gaisa kvalitātes 
uzlabošanā, t.sk. siltumnīcefekta gāzu samazināšanā),  

• var palielināties trokšņa ietekme no rūpnieciskās darbības teritorijas un transporta, 
jo mežs kalpo kā dabiska barjera, kas ierobežo trokšņu izplatību, 

• iespējamas izmaiņas pilsētas ainavā. 
 
Meža platības transformācija 3,6 ha platībā Bangu ielā 12a neradīs vides problēmas, 
vērtējot transformējamā zemes gabala platību Ventspils pilsētas mērogā, bet radīs 
lokālas izmaiņas – galvenokārt apkārtnes ainavā. Individuālās apbūves radītā slodze – 
sadzīves notekūdeņi un piesārņojošo vielu emisija gaisā (no apkures katliem) ir 
nebūtiska. 
 
Meža zemju transformācija pie Meža kapiem neradīs būtiskas vides problēmas, jo 
transformācija tiek veikta nelielā platība, un tajā netiks veikta saimnieciskā darbība, 
kas var radīt piesārņojumu. 
 
Kā jau tika minēts iepriekš, Būšnieku ezera austrumu malā, paredzētā savrupmāju 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa uz mežu un parku, un skvēru 
teritorijām (skat. 4.16. attēlu). Tas pozitīvi ietekmēs ne tikai dabas lieguma „Būšnieku 
ezera krasts”, bet arī rekreācijas zonas saglabāšanu. 
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6 STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 
Uz plānošanas dokumentu ir attiecināmi vairāki starptautiskie un nacionālie vides 
aizsardzības mērķi, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskie vides aizsardzības 
mērķi ir noteikti Eiropas 6. vides aizsardzības rīcības programmā „Vide 2010: mūsu 
nākotne, mūsu izvēle” un uz šo plānošanas dokumentu ir attiecināmi šādi mērķi: 
• klimata izmaiņu jomā: stabilizēt siltumnīcas efekta gāzu koncentrāciju atmosfērā 

līmenī, kas neizraisa klimata izmaiņas; 
• dabas un bioloģiskā daudzveidības jomā: aizsargāt un atjaunot dabiskās 

ekosistēmas un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropas un 
globālā mērogā; 

• vides, veselības un dzīves kvalitātes jomā: sasniegt tādu vides kvalitāti, ka cilvēka 
radītais piesārņojums, tai skaitā dažādi starojumi, nepalielina ietekmi vai risku 
sabiedrības veselībai; 

• dabas resursu un atkritumu jomā: nodrošināt, ka atjaunojamo un neatjaunojamo 
dabas resursu patēriņš nerada papildus slodzi videi, un panākt, ka ekonomisko 
izaugsmi nosaka nevis resursu izmantošanas, bet gan izmantošanas efektivitātes 
pieaugums. 

 
Valsts vides politikas mērķi ir definēti Vides politikas pamatnostādnēs 2009. - 2015. 
gadam, kas veido pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē: 
• īstenojot ilgtspējīgu attīstību; 
• saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību; 
• nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 
• sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 
 
Tā kā teritorijas plānojums skar svarīgas dabas teritorijas, tad jāņem vērā arī 
Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā programmā noteiktie mērķi un tie ir: 
• veicināt tradicionālas ainavas struktūras saglabāšanos; 
• nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu. 
 
Ventspils pilsētas attīstības virzieni un vides aizsardzības mērķi līdz 2020.gadam 
noteikti aktualizētajā Ventspils pilsētas attīstības programmā 2007.- 
2013.gadam. Vispārīgais vides mērķis ir efektīva vides vadība Ventspils iedzīvotāju 
interesēs, nodrošinot ekonomisko izaugsmi un ievērojot ilgspējīgas attīstības 
principus, kam pakārtoti šādi mērķi – tīrs gaiss, kvalitatīvs dzeramais ūdens, tīri 
virszemes ūdeņi, nepiesārņota grunts un gruntsūdeņi, kvalitatīva rekreācijas vide, 
veselīga dzīves vide un iedzīvotāju drošība.  
 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ir ņemti vērā šie mērķi, un jāatzīmē, ka teritorijas 
plānojuma esamība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem šo mērķu, it īpaši to, 
kas saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu, sasniegšanā. 
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7 PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

 
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā un 
zemju izmantošanas veidos, kā arī virkni īpašo nosacījumu attiecībā uz labāko 
pieejamo tehnisko paņēmienu pielietošanu 2., 13. un 14. zonā un attiecībā uz daļiņu 
PM10 un PM2.5 ierobežošanu 14. zonā. Svarīgākās tiešās ietekmes ir saistītas ar 
plānoto teritoriju lietojuma veida maiņu un rūpniecības attīstību. Būtiskākās 
sagaidāmās ietekmes, ko varētu radīt plānošanas dokumenta grozījumu realizācija, ir 
apskatītas tālākajās sadaļās.  
 
Veicot dokumenta analīzi, tika izvērtēts, kādi būs Ventspils teritorijas plānojuma 
grozījumu īstenošanas tiešie un netiešie rezultāti un kā tie ietekmēs vidi.  
 

7.1 Meža zemju transformācija 
Saskaņā ar Ventspils teritorijas plānojuma grozījumiem, paredzēta iespēja meža 
zemju transformācijai, samazinot meža platības pilsētā par ~3,5%. Tas saistīts ar 
rūpniecības teritoriju, arī parku un skvēru, un sabiedrisko iestāžu teritoriju 
paplašināšanu.  
 
Ostas mežs 1 
 
Viena no teritorijām, kur Ventspils brīvostā ~101 ha platībā plānota meža zemju 
transformācija uz rūpniecības teritoriju, ir priežu meži uz ziemeļaustrumiem no SIA 
„Ventspils nafta” termināls””, nomas teritorija Talsu ielā 75, Ventspilī (skat. 7.1. 
attēlu). Kā jau tika minēts iepriekš, šeit atrodas priežu audzes vai koku grupas, kuras 
sasniegušas šajos apstākļos galējo vecuma robežu, pēdējo gadu desmitos ievērojams 
skaits koku ir gājis bojā (nokaltuši, vēja nolauzti u.t.t.).  
 
Iespējamā ietekme, kas saistīta ar šīs teritorijas zemes lietojuma maiņu, ir saistīta ar 
biotopa - Pārejas purvi un slīkšņas (2.7, 7140) un +1.3. parastās purvmirtes Myrica 
gale audzes atrašanos šajā teritorijā (skat. 4.5 un 7.1. attēlu). Saskaņā ar Sugu un 
biotopu likuma (16.03.2000. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.) 9. pantu, zemes 
īpašnieku un pastāvīgo lietotāju pienākums ir veicināt biotopu daudzveidības 
saglabāšanu, līdz ar to nav pieļaujama šī biotopa iznīcināšana vai tā stāvokļa 
pasliktināšana, veicot saimniecisko darbību. Veicot meža zemju transformāciju 
teritorijā Ostas mežs 1, ir jāņem vērā, ka pie transformējamās teritorijas robežas 
atrodas īpaši aizsargājams biotops - slapjie virsāji (1.16., 4010) (skat. 4.5. attēlu), kurš 
ir izveidojies nelielā platībā cilvēku darbības ietekmētā teritorijā.  
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7.1. attēls. Teritorija, kur meža zemju transformācija (Ostas mežs 1)pieļaujama, 
nodrošinot biotopa saglabāšanu 
 
Meža teritorijām Ostas mežs 1 ir liela nozīme gaisa kvalitātes nodrošināšanā 
Staldzenē, ņemot vērā, ka blakus atrodas naftas un naftas produktu uzglabāšanas un 
pārkraušanas terminālis. Tomēr arī jāatzīmē fakts, ka Ostas mežs 1 zemes lietojuma 
veida maiņa uz rūpnieciskās apbūves teritorijām paredzēta saglabājot maksimāli lielu 
buferzonu starp rūpniecisko apbūvi Ventspils brīvostas teritorijā un Staldzenes 
teritorijas apbūvi (skat. 7.2. attēlu). Turklāt, transformācija nenozīmē pilnīgi visu 
koku izciršanu, konkrēta projekta gadījumā. 
 
Teritorija Maurciemā 
 
Otrs plānotās transformējamās meža zemes masīvs atrodas Maurciemā (skat. 4.1. 
attēlu). Šo teritoriju plānots attīstīt kā rūpniecības teritoriju, kas varētu izmainīt šīs 
pilsētas daļas ainavu un radīt jaunu piesārņojuma avotu, bet vienlaicīgi veicinās tās 
attīstību, izveidojot infrastruktūru.  
 
Vienlaikus jāņem vērā, ka daļa šīs teritorijas ir pārpurvojusies un lai nodrošinātu tās 
izmantošanu kā rūpniecisko teritoriju, nepieciešams veikt tās meliorāciju. Pašreizējā 
stadijā nav pieejama informācija par plānotajiem šīs teritorijas sagatavošanas un 
labiekārtošanas darbiem, kā arī iespējamiem virszemes ūdeņu novadīšanas 
risinājumiem. 
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7.2. attēls. Mežu buferzona starp rūpniecisko apbūves teritoriju Ventspils Brīvostā 
un Staldzeni 
 
Novērtējot šo plānoto lietojuma veida maiņu, netika vērtēti konkrēti Ventspils 
brīvostas darbības plāni šinīs teritorijās, bet vispārīga iecere mainīt teritorijas 
lietojuma veida maiņu atbilstoši Ventspils brīvostas darbības pamatmērķim. 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa no meža zemēm uz 
rūpnieciskām teritorijām būs saistīta ar šādām vides un sociālekonomiskām 
problēmām: 

• nākotnē var pieaugt saimnieciskās darbības ietekme uz vides kvalitāti un līdz 
ar to uz dzīves vides kvalitāti, 

• var palielināties trokšņa ietekme no rūpnieciskās darbības teritorijas un 
transporta, jo mežs kalpo kā dabiska barjera, kas ierobežo trokšņu izplatību. 

 
 
Teritorija Bangu ielā 12a 
 
Meža platības transformācija 3,6 ha platībā Bangu ielā 12a neradīs vides problēmas, 
vērtējot transformējamā zemes gabala platību Ventspils pilsētas mērogā, bet radīs 
lokālas izmaiņas – galvenokārt apkārtnes ainavā. Individuālās apbūves radītā slodze – 
sadzīves notekūdeņi un piesārņojošo vielu emisija gaisā (no apkures katla) ir 
nebūtiska. Plānojot individuālo apbūvi, ir jau paredzēta mežaparka tipa apbūve, 
saglabājot šinī teritorijā augošos kokus. 
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Meža kapu paplašināšana 
 
Teritorijas pie Meža kapiem paredzēts transformēt no meža zemēm uz parkiem un 
skvēriem un sabiedrisko iestāžu teritorijām, tajās rezervējot vietu jaunas kapličas un 
ar to saistīto autostāvietu izbūvei (Saules iela 130), kā arī buferzonas izveidei starp 
kapu teritoriju un perspektīvo apbūves teritoriju (Vasarnīcu ielā 89) (skat. 4.9. att.). 
Šajās teritorijās, veicot apsekošanu, nav konstatētas aizsargājamas dabas vērtības. 
Teritorijā valdošā koku suga ir priede. Teritorijas vidusdaļā ir klajums ar priežu 
mežam raksturīgo sugu zemsedzi, kurā pārsvarā sastopamas sūnas un ķērpji.  
 
Būšnieku ezers (Talsu iela 137) 
 
Būšnieku ezera austrumu malā, zemes gabalam Talsu ielā 137, tiek paredzēta plānotā 
(atļautā) izmantošanas veida maiņa no savrupmāju apbūves teritoriju uz meža 
teritoriju (22.4 ha) un parku un skvēru teritoriju (10.7 ha) (skat. 4.16. attēlu). Plānotā 
(atļautā) teritorijas lietojuma maiņa nodrošinās dabas lieguma „Būšnieku ezera krasts” 
dabas aizsardzības plānā iekļauto pasākumu plāna dabisko ekosistēmu aizsardzībai un 
teritorijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai īstenošanu. 

7.2 Īpašie nosacījumi teritoriālajās zonās 
 
Kā jau tika minēts iepriekš, vairākās teritoriālajās zonās (skat. kartoshēmu teritorijas 
plānojumā 5. nodaļā – Vents pils teritorijas zonējums) ir paredzēti īpašie nosacījumi 
par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu pielietošanu 2., 13. un 14. zonā un par 
īpašajiem nosacījumiem par daļiņu PM10 un PM2,5 ierobežošanu 14. zonā. 
 
2., 13. un 14. zonā teritorijas atļautās izmantošanas veidi paredz šādas izmantošanas, 
kam varētu būt saistošas grozījumu prasības attiecībā uz labāko tehnisko paņēmienu 
pielietošanu: 
• Degvielas un/vai gāzes uzpildes staciju teritorijas, 
• Automašīnu tehniskās apkopes staciju teritorijas, 
• Rūpniecības teritorijas, 
• Ostas termināļu teritorijas. 
 
Īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2,5 ierobežošanu 14. zonā 
Minētajā zonā teritorijas atļautās izmantošanas veidi paredz šādas izmantošanas, kam 
varētu būt saistošas grozījumu prasības: 
• Rūpniecības teritorijas, 
• Ostas termināļu teritorijas. 
 
Ņemot vērā informāciju par esošo gaisa kvalitāti un tendencēm, kas raksturotas 3. un 
4, nodaļā, potenciāli ilgtermiņā šīm prasībām ir pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti.  
 
Teritorijas plānojums nenosaka konkrētu ražotņu izvietošanu vienā vai otrā teritorijā 
(Ostas mežs 1 un Maurciema teritorijā), bet jāatzīmē, ka teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ir iekļauti īpaši nosacījumi šo teritoriju transformācijai (5.14.1.5. 
un 5.14.1.6., 5.16.1.5. sadaļas): tiek paredzēts, ka teritorijās, kuras paredzētas 
rūpnieciskai apbūvei, izmantojamas viena investīciju projekta realizācijai, bet, ja 
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paredzēto teritoriju plānots sadalīt vairākos zemes gabalos (t.sk. nomas gabalos), 
teritorijai sākotnēji izstrādājams detālplānojums.  

7.3 Tiešās un netiešās ietekmes 
Tiešās ietekmes ir izmaiņas vidē, kuras paredzētās darbības realizācijas rezultātā 
nepastarpināti iedarbojas uz vidi: 

• samazināsies meža zemju platība Ventspils pilsētas teritorijā par 3,5% (mežam 
ir būtiska loma gaisa kvalitātes uzlabošanā, t.sk. siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā),  

• līdz ar plānotās Būšnieku ezera austrumu krasta meža teritoriju transformāciju 
uz meža zemēm, tiks saaudzēta ezera piekrastes ekosistēma. 
 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā: 
 
• līdz ar Ventspils brīvostas attīstību var pieaugt saimnieciskās darbības radītā 

antropogēnā slodze uz vidi un dzīves vides kvalitāti; 
• meža parku teritoriju un parku un skvēru teritoriju plānošana Vasarnīcu ielas 

galā, veicinās teritorijas sakārtotību un tūristu plūsmas organizāciju. 
 
Jāuzsver, ka iespējamo vides kvalitātes pasliktināšanos meža zemju transformācijas 
dēļ, kompensē īpašie noteikumi Ventspils pilsētas teritoriālajās zonās, kuri vērsti uz 
piesardzības pasākumiem, kas nosaka prasību piesārņojošās darbības operatoriem 
savā darbībā pielietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus un ieviešot 
ierobežojumus jaunām piesārņojošām darbībām 14. zonā, ja daļiņu PM10 un PM2,5 
pārsniedz vai var pārsniegt 70% no pieļaujamajiem gaisa kvalitātes normatīvajiem 
robežlielumiem. Prasība noteikta, ņemot vērā 4.nodaļā minēto informāciju par gaisa 
kvalitāti (t.sk. augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa 
pārsniegumiem). Pie tam, izvērtējot iespējami visnelabvēlīgāko piesārņojuma 
scenāriju, jāņem vērā atļaujās A un B kategorijas piesārņojošām darbībām atļautais 
daļiņu PM10 un PM2,5 emisiju apjoms.   
 
Netiešās ietekmes ir saistītas arī ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, ko varētu veicināt 
rūpniecības attīstība, vides un infrastruktūras sakārtošana, kā arī tūristu skaita 
pieaugumu. 
 
Kā netieša pozitīva ietekme ir jāmin tas, ka teritorijas plānojumā ir papildināta II daļas 
2. nodaļa „Būvniecības nojaukšanas iesniegums. Plānošanas – arhitektūras un būvju 
nojaukšanas uzdevums”, kas paredz, ka Vides uzraudzības nodaļa, atkarībā no 
paredzētās darbības veida un tās iespējamās ietekmes uz vidi, ir tiesīga noteikt 
izvērtēšanai nepieciešamos informācijas apjomus. Tas ļaus veikt nepieciešamo 
ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu arī tām darbībām, kurām netiek prasīts 
ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar esošo likumdošanu.  
 

7.4 Īslaicīgās, vidēji ilgas un ilglaicīgās ietekmes 
Īslaicīgās ietekmes 
Galvenās ietekmes ir: 
• troksnis un putekļi būvniecības laikā; 
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• satiksmes traucējumi būvniecības laikā, kas rada paaugstinātu gaisa piesārņojumu. 
 
 
 
Vidēji ilgas ietekmes 
Vidēji ilgas ietekmes var būt saistītas galvenokārt ar gaisa, trokšņa un vibrācijas 
piesārņojumu strauju pieaugumu, kuru var izraisīt: 
• transporta līdzekļu skaita pieaugums; 
• ostas attīstība straujāk par dzelzceļa sliežu ceļu modernizēšanu un prettrokšņa 

ekrānu izbūvi; 
• jaunu stacionāru piesārņojuma avotu rašanās, 
• jaunu rūpnieciskā riska objektu rašanās, 
• grunts un gruntsūdens piesārņojums. 
 
Ilglaicīgās ietekmes 
Rūpniecisko teritoriju attīstībai var būt ilglaicīga ietekme, kas saistīta ne tikai ar 
konkrēto būvniecības vietu, bet atstāj ietekmi arī uz apkārtējās teritorijas vides 
kvalitāti un teritorijas attīstību. 

7.5 Pastāvīgās ietekmes 
Pastāvīgās ietekmes galvenokārt saistītas ar priekšnosacījumu radīšanu, kas var radīt 
neatgriezeniskas ainavas izmaiņas, kad gadu desmitiem ierastu meža ainavu vietā, tiks 
attīstītas rūpnieciskās teritorijas. Tajās esošās ražotnes vai īstenotā saimnieciskā 
darbība būs jauns pastāvīgs vides kvalitāti ietekmējošs avots. 
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8 RISINĀJUMI BŪTISKĀKO IETEKMJU NOVĒRŠANAI UN 
SAMAZINĀŠANAI 

 
Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas 
dokumenta grozījumu īstenošana, iespējams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties 
dažādus risinājumus.  
 
Ventspilī kopš 20. gs. astoņdesmito gadu beigām būtiska uzmanība tiek veltīta vides 
problēmu risināšanai un pilsētas vides sakārtošanai. Līdz ar to ir radīta administratīvā 
bāze, lai, realizējot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā paredzētos grozījumus, 
tiktu īstenoti arī pasākumi un risinājumi ietekmes uz vidi samazināšanai.  
 
Teritorijas plānojums nenosaka konkrētu ražotņu izvietošanu vienā vai otrā teritorijā 
(Ostas mežs 1 un Maurciema teritorijā), bet jāatzīmē, ka teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ir iekļauti īpaši nosacījumi šo teritoriju transformācijai (5.14.1.5. 
un 5.14.1.6., 5.16.1.5. sadaļas): tiek paredzēts, ka teritorijās, kuras paredzētas 
rūpnieciskai apbūvei, izmantojamas viena investīciju projekta realizācijai, bet, ja 
paredzēto teritoriju plānots sadalīt vairākos zemes gabalos (t.sk. nomas gabalos), 
teritorijai sākotnēji izstrādājams detālplānojums. Turklāt, katrai konkrētai 
piesārņojošai darbībai atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiks veiks ietekmes uz vidi 
novērtējums (IVN) vai sākotnējais IVN, kā arī jāparedz attiecīgās nozares labāko 
pieejamo tehnoloģisko paņēmienu izmantošana. Tieši tāpat, izstrādājot arī 
detālplānojumu.  
 
Attīstot rūpniecības teritorijas, katrā konkrētā gadījumā atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai 
ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai, jāparedz 
attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko paņēmienu izmantošana.  
 
Veicot katras konkrētās plānotās darbības, kas vienlaicīgi saistītas ar meža zemju 
transformāciju, novērtējumu un ietekmi uz gaisa kvalitāti, trokšņu izplatību, ūdens 
kvalitāti, apkārtējo teritoriju dabas vērtībām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
kā arī rūpnieciskā riska līmeni, jāņem vērā ne tikai plānotās darbības radītā ietekme, 
bet arī esošo piesārņojuma avotu un dažādu objektu (ražošanas un rūpnieciskie 
objekti, transports u.c. avoti) ietekme. 
 
Plānojot rūpniecisko teritoriju attīstību zemes gabalā Ostas Mežs 1, transformācija ir 
pieļaujama, maksimāli saglabājot īpaši aizsargājamā biotopa platību - Pārejas purvi un 
slīkšņas (2.7., 7140 ) un 1.3. parastās purvmirtes Myrica gale audze (skat. 7.1. attēlu). 
Tāpat jāņem vērā arī tas, ka pie transformējamās teritorijas robežas atrodas īpaši 
aizsargājams biotops - slapjie virsāji (1.16., 4010), kurš ir izveidojies nelielā platībā 
cilvēku darbības ietekmētā teritorijā uz naftas un naftas produktu tehnoloģiskā 
cauruļvadu koridora (skat. 4.5. attēlu) un tā aizsargjoslā. Saskaņā ar Sugu un biotopu 
likuma (16.03.2000. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.) 9. pantu, zemes īpašnieku un 
pastāvīgo lietotāju pienākums ir veicināt biotopu daudzveidības saglabāšanu. 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu realizācijas gadījumā nav 
nepieciešami īpaši pasākumi biotopa kopšanai, ir nepieciešams nodrošināt biotopa 
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netraucētu atrašanos šajā teritorijā arī turpmāk, nepieļaujot biotopa stāvokļa 
pasliktināšanos vai iznīcināšanu.  
 
Meža teritorijām Ostas mežs 1 ir liela nozīme gaisa kvalitātes nodrošināšanā 
Staldzenē, ņemot vērā, ka blakus atrodas naftas un naftas produktu uzglabāšanas un 
pārkraušanas terminālis. Tomēr arī jāatzīmē fakts, ka Ostas mežs 1 zemes lietojuma 
veida maiņa uz rūpnieciskās apbūves teritorijām paredzēta saglabājot maksimāli lielu 
buferzonu starp rūpniecisko apbūvi Ventspils brīvostas teritorijā un Staldzenes 
teritorijas apbūvi (skat. 7.2. attēlu). Turklāt, transformācija nenozīmē pilnīgi visu 
koku izciršanu, konkrēta projekta gadījumā. Ventspils pilsētai arī turpmāk, plānojot 
pilsētas attīstību, būtu jāsaglabā šī meža buferzona starp Staldzeni un naftas un naftas 
produktu uzglabāšanas un pārkraušanas termināli. 
 
Grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
pielietošanu 2., 13. un 14. zonā varētu būt saistoši degvielas un/vai gāzes uzpildes 
staciju, automašīnu tehniskās apkopes staciju, rūpniecības, ostas termināļu teritorijām. 
Savukārt, grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2.5 
ierobežošanu 14. zonā (skat. teritorijas plānojuma 1.5. pielikumu) varētu attiekties uz 
rūpniecības un Ostas termināļu teritorijām. Potenciāli ilgtermiņā šīm prasībām ir 
pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti.  
 
Kopumā jāsecina, ka Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 
nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti 
iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 
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9 ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS UN IZVĒRTĒJUMS 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā tika izvērtētas vairākas alternatīvas 
iespējas attiecībā uz transformējamo mežu teritoriju robežām. Tika izskatīti vairāki 
zemju transformācijas varianti, izvērtējot Ventspils Brīvostas pārvaldes vēlmi 
paredzēt iespēju transformēt visu meža zemi, kas atrodas Ventspils brīvostas teritorijā, 
tādējādi samazinot meža zemju platību no ~21,7% pilsētā līdz ~ 13,2% (2. 
alternatīva). Šobrīd kā labākā alternatīva tika izvēlēta 1. alternatīva, kura samazina 
mežu platība par 3,5 % no kopējās mežu platības, atstājot kopējo mežu platību pilsētā 
18,2% apmērā no kopējās platības. Atstāto mežu zemju platība salīdzināma ar mežiem 
tādās pilsētās kā Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rīga, Rēzekne, Valmiera (skat. 5.2. 
tabulu).  
 
9.1. tabula. Meža zemju platību izmaiņas 3 alternatīvu gadījumos 
 
Transformējamās zemes Mežu zemju (atļautā 

(plānotā) izmantošana) 
platības izmaiņas, ha 

1. alternatīva 
Mežu platības pēc teritorijas plānojuma 
grozījumu priekšlikumiem: -196,4 

• Ostas mežs 1(Brīvostas teritorija)  - 101 
• Zemes gabals Maurciemā (Brīvostas 

teritorija) - 107 

• Bangas iela 12A - 3,6 
• Teritorija pie Būšnieku ezera (Talsu iela 137) + 22,4 
• Teritorija pie Mežu kapiem (Vasarnīcu iela 89 

un Saules iela 130) - 7,2 

2. alternatīva 
Mežu platības pēc teritorijas plānojuma 
grozījumiem, transformējot visas meža zemes 
Ventspils Brīvostas teritorijā 

- 469 

3. alternatīva 
Mežu platības teritorijas plānojuma grozījumu 
priekšlikumiem: - 457,4 

  
• Bangas iela 12A - 3,6 
• Teritorija pie Būšnieku ezera (Talsu iela 137) + 22,4  
• Teritorija pie Mežu kapiem (Vasarnīcu iela 89 

un Saules iela 130) -7,2 

• Visu meža zemju transformācija Ventspils 
brīvostas teritorijā (Ostas mežs 1 un teritorija 
Maurciemā) 

- 469 

 
Lai arī šī alternatīva kopumā samazina meža zemju platības, tomēr tā dod iespēju 
Ventspils brīvostai attīstīties atbilstoši tās darbības mērķiem, tās īpašumā un 
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valdījumā esošajās teritorijās. Neveicot 1. alternatīvas realizāciju mežu 
transformācijā, tiktu kavēta saimnieciskā darbība, kā arī infrastruktūras attīstība 
pilsētā. Savukārt, lai samazinātu gaisa piesārņojumu pilsētā, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos ir iekļauti īpašie nosacījumi par labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu pielietošanu 2., 13. un 14. zonā un īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un 
PM2.5 ierobežošanu 14. zonā (sīkāk skat. 5., 7. un 8. nodaļas). 
 
Teritorijas plānojuma grozījumi kopumā ir izstrādāti, ņemot vērā gan normatīvo aktu 
prasības, gan starptautiskos, nacionālos un pilsētas vides aizsardzības mērķus. Līdz ar 
to tajā paredzēto darbību realizācija ir uzskatāma par piemērotāko alternatīvu pie 
nosacījuma, ka tiek realizēti 8. nodaļā aprakstītie risinājumi ietekmju samazināšanai. 

10 IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS MEHĀNISMI 
 
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz darbības, kas var tieši negatīvi ietekmēt 
aizsargājamus un vērtīgus biotopus. Plānojuma grozījumi ir izstrādāti, ņemot vērā 
vides aizsardzības normatīvo aktu, starptautiskos, nacionālos un Ventspils vides 
politikas mērķus, kā arī prasības, ko nosaka atbildīgās vides institūcijas. Līdz ar to 
plānojuma grozījumi neparedz Vides pārskata 8. nodaļā aprakstītajiem risinājumiem 
vēl papildus kompensēšanas pasākumus.  

11 IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS 

 
Īstenojot piedāvātos teritorijas plānojuma grozījumus, nav paredzama pārrobežu 
ietekme. 

12 NOVĒRTĒJUMĀ LIETOTO GALVENO PAMATPRINCIPU UN 
METOŽU APRAKSTS 

 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar MK noteikumiem nr. 157 
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un likumu „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”.  
 
Vides pārskats sagatavots: 
• balstoties uz dažādās datu bāzēs novērtējuma veikšanas brīdī pieejamo 

informāciju par esošo vides stāvokli; 
• plānojuma grozījumu pirmajā redakcijā piedāvātajiem plānotās (atļautās) 

izmantošanas risinājumiem un to radīto ietekmju novērtējumu. 
 
Veicot Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu stratēģisko novērtējumu, 
tika pielietoti šādi pamatprincipi: 
• vides pārskata gatavošana tika uzsākta agrīnā teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes stadijā, ievērojot principu, ka stratēģiskais novērtējums ir izdarāms pēc 
iespējas agrākā plānojuma sagatavošanas brīdī; 

• stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika gatavots paralēli Ventspils pilsētas 
teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas izstrādei, lai novērtētu teritorijas 
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plānojumā paredzamo pasākumu un aktivitāšu ieviešanas seku ietekmi uz vidi un 
nodrošinātu novērtējuma rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu teritorijas 
plāna izstrādē, t.i., lai pieņemtu galējo lēmumu par kādu no alternatīvām. 

 
Novērtējuma veikšanā tika iesaistīti vairāku nozaru eksperti, kas gan veica 
apsekojumus, gan apkopoja datus un veica iegūtās informācijas un datu analīzi un 
vērtēšanu, ņemot vērā starptautiskos, nacionālos un Ventspils vides aizsardzības 
mērķus, normatīvo aktu prasības un teritorijas plānojumā iekļauto informāciju.  

13 PAREDZĒTIE PASĀKUMI MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI 
 
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem līdz 
16.12.2010.) nosaka, ka kompetentā institūcija (šajā gadījumā - Vides pārraudzības 
valsts birojs) Ministru kabineta noteiktajā termiņā sniedz atzinumu par vides pārskatu, 
kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta apstiprināšanas 
iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas 
tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi (monitoringa 
ziņojums).  
 
Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis metodiskos norādījumus monitoringa 
veikšanai plānošanas dokumentiem. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta 
noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” noteikts, ka plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto 
valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu 
informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam. Izstrādātājs sastāda monitoringa ziņojumu 
un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to Vides pārraudzības 
valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar 
plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču 
raksturojumu.  
 
Vides stāvokļa novērošanai paredzēts izmantot monitoringa punktus saskaņā ar vides 
nacionālā monitoringa programmu, kas valstī tiek realizēta kopš 2006. gada. Tās 
ietvaros tiek veikti novērojumi dažādās vides jomās, lai konstatētu gaisa, klimata un 
ūdeņu kvalitātes izmaiņas, dabas resursu (zemes dzīļu) izmaiņu tendences, kā arī 
mūsu valstij raksturīgās ainavas un bioloģisko daudzveidību.  
 
Tā kā vides nacionālā monitoringa programma neaptver visas ar plānošanas 
dokumenta grozījumu īstenošanu saistītās ietekmes, tad, papildus (piedāvātais laika 
intervāls reizi 3 gados) var tikt izmantoti šādi indikatori, kas precīzāk identificēs un 
arī raksturos grozījumu ieviešanu:  

1) kopējais meža zemju īpatsvars pilsētā (% un ha), 
2) pēc realizētās meža zemju transformācijas; izsniegto piesārņojuma atļauju 

skaits (raksturos jaunu piesārņojuma objektu rašanos).  
 
Plānošanas dokumenta grozījumu ieviešanas monitoringam ieteicams izmantot arī 
informāciju, kas atrodama pašvaldības rīcībā esošos datus.  
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14 KOPSAVILKUMS 
 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006.-2018.) un tā grozījumi nosaka 
pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus, kā arī 
pašvaldības teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, un tā galvenais 
uzdevums ir mērķtiecīgi plānot pilsētas attīstību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju 
intereses, vienlaicīgi nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu un vides piesārņojuma 
novēršanu vai samazināšanu.  
 
Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, kas 
veikts saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 
2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”. Vides pārskatu sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment”.  
 
Būtiskākie grozījumi Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā (2006.-2018.), kas vērtēti 
stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā, paredz mainīt plānoto (atļauto) 
izmantošanas veidu:  

• ir paredzēta daļēja mežu zemju transformācija no meža zemēm uz 
rūpnieciskās apbūves teritorijām šādās pilsētas daļās: 
- Ostas mežs 1 (teritorijas platība 101 ha); 
- Zemes gabals Maurciemā (107 ha); 

• meža teritorijā Staldzenē, Bangu ielā 12a, ir paredzēta daļēja meža zemju 
transformācija par individuālās apbūves teritorijām (platība 3,6 ha); 

• Būšnieku ezera austrumu malā, zemes gabalam Talsu ielā 137, tiek paredzēta 
plānotā (atļautā) izmantošanas veida maiņa no savrupmāju apbūves teritoriju 
uz meža teritoriju (22,4 ha) un parku un skvēru teritoriju (10,7 ha); 

• teritorijās pie Meža kapiem paredzēta daļēja meža zemju transformācija uz 
parkiem un skvēriem un sabiedrisko iestāžu teritorijām, tajās rezervējot vietu 
jaunas kapličas un ar to saistīto autostāvietu izbūvei (Saules iela 130), kā arī 
buferzonas izveidei starp kapu teritoriju un perspektīvo apbūves teritoriju 
(Vasarnīcu ielā 89) (platība 7,2 ha). 

 
Tāpat tiek veikti grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu tekstuālajā 
daļā: 

• izstrādāta pilnīgi jauna 4.33. sadaļa ”Vides aizsardzība” (tiek noteikts, ka 
jebkāda veida darbības, t.sk. būvniecība Ventspils pilsētā var tikt realizēta 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem t.sk. Apbūves noteikumos noteikto, bet 
darbību nedrīkst realizēt teritorijā, ja tajā ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti 
gaisa kvalitātes robežlielumi; Ventspils pilsētas dome, realizējot vides 
politiku, ir tiesīga organizēt publiskās apspriešanas; tiek definēti principi, pēc 
kuriem tiek pieņemti lēmumi par darbībām (piesardzības, novēršanas, 
izvērtēšanas princips); piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās, pirms 
to attīstīšanas ir veicama pazemes ūdeņu un grunts piesārņojuma izpēte un 
sanācija (ja tāda nepieciešama); izvirzīti nosacījumi plānošanai un apbūvei 
teritorijās, kurās ir aktuāli jūras krasta erozijas un akumulācijas procesi;  
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• veikti precizējumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5. nodaļā – 
Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi (veikti papildinājumi 
un precizējumi 2., 13., 14., 16. pilsētas zonā; ir noteikti īpašie nosacījumi par 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu pielietošanu 2., 13. un 14. zonā; Īpašie 
nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2.5 ierobežošanu 14. zonā, prasības 
detālplānojumu izstrādei zemēs, kur paredzēta transformācija 14., 15., 16. 
pilsētas zonā); 

• papildināta apbūves noteikumu II daļas 2. nodaļa „Būvniecības nojaukšanas 
iesniegums. Plānošanas – arhitektūras un būvju nojaukšanas uzdevums” (kā 
būtisks papildinājums ir tas, ka Vides uzraudzības nodaļa, atkarībā no 
paredzētās darbības veida un tās iespējamās ietekmes uz vidi, ir tiesīga noteikt 
izvērtēšanai nepieciešamos informācijas apjomus). 

 
Teritorijas plānojums nenosaka konkrētu ražotņu izvietošanu vienā vai otrā teritorijā 
(Ostas mežs 1 un Maurciema teritorijā), bet jāatzīmē, ka teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ir iekļauti īpaši nosacījumi šo teritoriju transformācijai (5.14.1.5. 
un 5.14.1.6., 5.16.1.5. sadaļas): teritorijās, kuras paredzētas rūpnieciskai apbūvei, 
izmantojamas viena investīciju projekta realizācijai, bet, ja paredzēto teritoriju plānots 
sadalīt vairākos zemes gabalos (t.sk. nomas gabalos), teritorijai sākotnēji izstrādājams 
detālplānojums. Turklāt, katrai konkrētai piesārņojošai darbībai atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām tiks veiks ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz 
vidi novērtējums, kā arī jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko 
paņēmienu izmantošana. Tieši tāpat, izstrādājot arī detālplānojumu. 
 
Attīstot rūpniecības teritorijas, katrā konkrētā gadījumā atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai 
ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai, jāparedz 
attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko paņēmienu izmantošanu.  
 
Veicot katras konkrētās plānotās darbības, kas vienlaicīgi saistītas ar meža zemju 
transformāciju, novērtējumu un ietekmi uz gaisa kvalitāti, trokšņu izplatību, ūdens 
kvalitāti, apkārtējo teritoriju dabas vērtībām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
kā arī rūpnieciskā riska līmeni, jāņem vērā ne tikai plānotās darbības radītā ietekme, 
bet arī esošo piesārņojuma avotu un dažādu objektu (ražošanas un rūpnieciskie 
objekti, transports u.c. avoti) ietekme. 
 
Plānojot rūpniecisko teritoriju attīstību zemes gabalā Ostas Mežs 1, transformācija ir 
pieļaujama, maksimāli saglabājot īpaši aizsargājamā biotopa platību - Pārejas purvi un 
slīkšņas (2.7., 7140 ) un 1.3. parastās purvmirtes Myrica gale audze (skat. 7.1. attēlu) 
un nodrošinot biotopa kvalitātes nepasliktināšanos. Saskaņā ar Sugu un biotopu 
likuma (16.03.2000. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.) 9. pantu, zemes īpašnieku un 
pastāvīgo lietotāju pienākums ir veicināt biotopu daudzveidības saglabāšanu. 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu realizācijas gadījumā nav 
nepieciešami īpaši pasākumi biotopa kopšanai, ir nepieciešams nodrošināt biotopa 
netraucētu atrašanos šajā teritorijā arī turpmāk, nepieļaujot biotopa stāvokļa 
pasliktināšanos vai iznīcināšanu. Tāpat jāņem vērā arī tas, ka pie transformējamās 
teritorijas robežas atrodas īpaši aizsargājams biotops - slapjie virsāji (1.16., 4010), 
kurš ir izveidojies nelielā platībā cilvēku darbības ietekmētā teritorijā uz naftas un 
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naftas produktu tehnoloģiskā cauruļvadu koridora (skat. 4.5. attēlu) un tā 
aizsargjoslas. 
 
Meža teritorijām Ostas mežs 1 ir liela nozīme gaisa kvalitātes nodrošināšanā 
Staldzenē, ņemot vērā, ka blakus atrodas naftas un naftas produktu uzglabāšanas un 
pārkraušanas terminālis. Tomēr arī jāatzīmē fakts, ka Ostas mežs 1 zemes lietojuma 
veida maiņa uz rūpnieciskās apbūves teritorijām paredzēta saglabājot maksimāli lielu 
buferzonu starp rūpniecisko apbūvi Ventspils brīvostas teritorijā un Staldzenes 
teritorijas apbūvi (skat. 7.2. attēlu). Turklāt, transformācija nenozīmē pilnīgi visu 
koku izciršanu, konkrēta projekta gadījumā. Ventspils pilsētai arī turpmāk, plānojot 
pilsētas attīstību, būtu jāsaglabā šī meža buferzona starp Staldzeni un naftas un naftas 
produktu uzglabāšanas un pārkraušanas termināli. 
 
Grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
pielietošanu 2., 13. un 14. zonā varētu būt saistoši degvielas un/vai gāzes uzpildes 
staciju, automašīnu tehniskās apkopes staciju, rūpniecības, ostas termināļu teritorijām. 
Savukārt, grozījumos paredzētie īpašie nosacījumi par daļiņu PM10 un PM2,5 
ierobežošanu 14. zonā (skat. teritorijas plānojuma 1.5. pielikumu) varētu attiekties uz 
rūpniecības un Ostas termināļu teritorijām. Pieņemot lēmumu par konkrēta operatora 
darbību vai operatora ierosinātu būvniecības procesu, izvērtējot iespējami 
visnelabvēlīgāko   piesārņojuma scenāriju, jāņem vērā atļautais daļiņu PM10 un PM2,5 
emisiju apjoms. Potenciāli ilgtermiņā šīm prasībām ir pozitīva ietekme uz gaisa 
kvalitāti. 
 
Kopumā jāsecina, ka Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 
nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti 
iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 
 
Jāuzver, ka iespējamo gaisa kvalitātes pasliktināšanos iespējamās meža zemju 
transformācijas dēļ, kompensē īpašie noteikumi Ventspils pilsētas teritoriālajās zonās, 
kuri vērsti uz piesardzības pasākumiem, kas nosaka, ka piesārņojošās darbības 
operatoriem savā darbībā jāpielieto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni un ieviešot 
ierobežojumus jaunām piesārņojošām darbībām 14. zonā, ja daļiņu PM10 un PM2,5 
pārsniedz vai var pārsniegt 70% no pieļaujamajiem gaisa kvalitātes normatīvajiem 
robežlielumiem.  
 
Kopumā jāsecina, ka Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 
nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti 
iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 
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