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IEVADS
Vides pārskats ir „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam”
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sastāvdaĜa, kura mērėis ir teritorijas plānojumā
paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas ietekmes uz vidi analīze.
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nepieciešamība noteikta likumā „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu”. Sakas novada Sakas pagasta (turpmāk: Sakas pagasta)
teritorijas plānojumam stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota
saskaĦā ar Vides pārraudzības biroja 19.05.2006. lēmumu Nr.78-p. „Par stratēăiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.
Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums Ĝaus izvērtēt plānojumā paredzēto pasākumu
atbilstību aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērėiem un apsaimniekošanas prasībām
un izstrādāt priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes uz vidi, tai skaitā Baltijas jūras piekrasti
novēršanai vai samazināšanai. Bez tam stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā tiks
nodrošināta sabiedrības un atbildīgo institūciju līdzdalība plānošanas dokumenta izstrādē.
Sakas pagasts ir Sakas novada administratīva daĜa, kur vēl ietilpst arī Pāvilostas pilsēta.
Sakas pagasta plānojums sākts izstrādāt 2003. gadā pēc tad spēkā esošiem MK not. 423.
(02.12.2000.) „Noteikumi par teritorijas plānojumiem”. Plānojuma 3. redakcija koriăēta
Ħemot vērā spēkā esošos MK not. 883. (19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”. Sakas pagasta teritorijas plānojumu izstrādāja SIA „Reăionālu
Studiju Centrs” un SIA „EgG”. Plānojuma galīgā redakcija šobrīd tiek izskatīta Reăionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu izstrādāja SIA „VSKB Vide” saskaĦā ar
23.03.2004. Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēăiskais novērtējums”.
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” izpratnē ar jēdzienu „ietekme uz vidi” tiek
saprasta „paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai
netiešas pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā
arī bioloăisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības,
kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.”
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1. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA
UN IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS
1.1.

Principi un metodes

Sakas pagasta teritorijas plānojuma stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaĦā
ar MK Noteikumiem Nr.157 (2004) „Kārtība, kāda veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais
novērtējums” un likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, lietojot sekojošus principus:
1) novērtējuma process veikts pamatojoties uz plānotāju un novada padomes sniegto
informāciju, kā arī informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un
ievērojot sabiedriskajā apspriešanā izteiktos priekšlikumus;
2) novērtējums izdarīts ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu “piesārĦotājs
maksā” un piesardzības principu.
un metodes:
1) informācijas analīze – tika analizēta plānojumā un citos publiski pieejamos
dokumentos ietvertā informācija attiecībā uz tās pilnīgumu un nozīmīgumu;
2) salīdzinošā analīze – tika izmantota iepriekšējā pieredze, kas iegūta citos stratēăiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procesos;
3) diskusijas - tika veiktas pārrunas ar novada amatpersonām, teritorijas plānojuma
izstrādātājiem, NVO un atbildīgo valsts institūciju pārstāvjiem un dažādu jomu
ekspertiem;
4) lauka pētījumi - apskatāmās teritorijas un potenciālo vides problēmu apsekošana uz
vietas;
5) kartogrāfisko materiālu, ainavas un aero foto analīze.
Analīzē problēmas radīja pagasta attīstības mērėu un plāna trūkums.

1.2.

Sabiedriskās apspriešanas process

Sagatavojot vides pārskatu, izstrādātājs konsultējies ar Vides pārraudzības valsts biroju,
Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reăionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi
un Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamentu. Tāpat tika Ħemti vērā nosacījumi un
atzinumi, ko attiecībā uz teritorijas plānojuma izstrādi sniegušas sekojošas institūcijas:
 Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;
 Valsts Aăentūras „Sabiedrības veselības aăentūra” Liepājas filiāle;
 Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde;
 Valsts meža dienests, Liepājas virsmežniecība;
 Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija;
 Liepājas rajona padome;
 Slīteres nacionāla parka administrācija u.c. institūcijas.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu ir apkopota pielikumā Nr. 4.

2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES
2.1.

Plānojuma mērķis un risināmie uzdevumi

Sakas pagasta teritorijas plānojums nosaka novada teritorijas funkcionālo organizāciju, tās
izmantošanas veidu un noteikumus teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem (2006.
– 2018.).
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Uzsākot plānojuma izstrādi pagastam nebija izstrādāta attīstības programma, tāpēc tā
plānošanā tika izmantota vizuāli telpiskās plānošanas metode. Vizuāli telpiskā analīze ir
līdzeklis, ar kura palīdzību raksturīgus, telpiskus ainavas elementus var pilnvērtīgi
transformēt teritorijas plānojuma abstraktā izmantošanas plānā
Izstrādājot Sakas pagasta teritorijas plānojumu tika Ħemts vērā, ka teritorijas plānošana ir
uzskatāma par līdzekli, ar kura palīdzību iespējams regulēt sabiedrības mijiedarbību ar vidi
un izvirzīt nosacījumus un prasības atsevišėu vides aizsardzības problēmu risināšanai, tātad
ar teritorijas plānošanu paredzēts veikt preventīvās vides aizsardzības funkcijas.
Par Sakas pagasta teritorijas attīstības mērėi plānojumā ir izvirzīts radīt līdzsvarotu dabas,
apdzīvojuma un saimnieciskās darbības telpu, kas apvieno piekrastes un kontinentālās daĜas
vienotā vides pamatstruktūrai pakĜautā sistēmā, saglabājot neskartas dabas vērtības
sabiedrībai šobrīd un nākamajām paaudzēm un nodrošinot to pieejamību organizētā ainavu
sistēmā.
Piedāvātais teritorijas plānojums tiek uzskatīts kā optimālais pagasta attīstības mērėa
risinājums, Ħemot vērā teritorijas esošās situācijas un iespējamās attīstības vērtējumu.
Veidojot teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu un jaunu parcelācijas koncepciju, kā
svarīgākie uzdevumi tika izvirzīti:
1. Līdzsvarot attīstības ieceres un objektīvas ainaviskās vērtības:
a. piejūras teritorijā saglabāt iespējami neskartu vidi, tikai šai teritorijai
raksturīgu atklātu ainavu kā visai sabiedrībai pieejamu, apsaimniekotu
objektīvu vides vērtību;
b. atslogojot piekrastes daĜu, kontinentālajā teritorijā attīstīt intensīvākas
apbūves teritorijas;
2. Paredzēt vienotu piekrastes un kontinentālās daĜas infrastruktūras veidošanu:
a. esošās apdzīvotās vietas – Akmensragu, Stranti, Ulmali (iekĜaujot Bukuragu
un Labragu), Rīvu, OrgsaĜienu - izdalīt kā ciemus, lai noteiktu precīzas
intensīvākas attīstības zonas;
b. veidot Pāvilostas pilsētu un Sakas ciemu kā novada centru, saistot piekrastes
un kontinentālo daĜu kopīgā attīstības modelī ap vienojošo – Sakas upes
ainavu telpu.

2.2.

Satura īss izklāsts

Sakas novads izveidots ar MK not. 925. (16.11.2004.) „Noteikumi par Liepājas rajona Sakas
novada izveidošanu” apvienojot Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas teritorijas. Sakas
pagasta plānojums sākts izstrādāt 2003. gadā pēc tad spēkā esošiem MK not. 423.
(02.12.2000.) „Noteikumi par teritorijas plānojumiem”. Plānojuma 3. redakcija koriăēta
Ħemot vērā spēkā esošos MK not. 883. (19.10.2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”. Sakas pagasta teritorijas plānojumu izstrādāja SIA „Reăionālu
Studiju Centrs” un SIA „EgG” (projekta vadītājs - arhitekts Egons BērziĦš). Plānojuma
galīgā redakcija šobrīd tiek izskatīta Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
Sakas novada daĜai - Pāvilostas pilsētai ir līdz 2005. gada beigām spēkā esošs teritorijas
plānojums. Šobrīd SIA „Metrum” izstrādā jaunu teritorijas plānojumu.
Sakas pagasta teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam sastāv no sekojošām daĜām:
1.daĜa – Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un
teritorijas attīstības priekšnoteikumi, kā arī teritorijas attīstības mērėi un virzieni un
Plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;
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2.daĜa – Grafiskā daĜa, kurā ietilpst:

▪ Latvijas ăeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM izstrādātā vienkāršotā
topogrāfiskā karte mērogā M 1:10’000 (autors – Valsts zemes dienesta
Dienvidkurzemes reăionālā nodaĜa), kas izmantota Plānojuma sagatavošanai;
▪ Teritorijas pašreizējās izmantošanas kartes – faktiskās izmantošanas analīzes un
zemju sadalījuma analīze, atbilstoši Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes
reăionālās nodaĜas izsniegtajiem datiem;
▪ Teritorijas plānošanas kartes, kas izmantotas par pamatojumu plānotās (atĜautās)
izmantošanas karšu sagatavošanai;
▪ Teritorijas plānojuma saistošās daĜas kartes;
3.daĜa – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā arī Apbūves
noteikumi), kuros iekĜautas prasības Sakas pagasta teritorijas plānotai (atĜautai) izmantošanai
un teritorijas izmantošanas aprobežojumi;
4.daĜa – Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, kurā iekĜauti pašvaldības lēmumi par
Plānojuma izstrādāšanu, apkopoti sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju nosacījumi,
kuri izsniegti, uzsākot Plānojuma izstrādi, kā arī ziĦojumi par vērā Ħemtajiem un
noraidītajiem sabiedrisko apspriešanu laikā saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem un
institūciju nosacījumu ievērošanu.

2.3.

Plānojuma un vides pārskata saistība ar citiem
plānošanas dokumentiem

Gan izstrādājot teritorijas plānojumu, gan veicot stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu,
tika ievērota LR tiesību aktos noteiktā kārtība un Ħemti vērā citi dažāda līmeĦa plānošanas
dokumenti un projekti.
Liepājas rajona plānojums ir apstiprināts 18.05.2004., un tajā apskatīta rajona pašreizējā
teritorijas izmantošana un noteikta atĜautā un plānotā teritorijas izmantošana. Rajona
plānojums kā vadlīnijas Ħemtas vērā izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu.
No vides aizsardzības plānošanas viedokĜa svarīgs ir dabas aizsardzības plāns dabas
liegumam „Ziemupe”, kas apstiprināts 2001. gadā. Plāna izstrādes laikā veiktā biotopu izpēte
Ħemta vērā arī izstrādājot vides pārskatu.
Kā svarīgs materiāls gan plānojuma, gan vides novērtējuma izstrādes procesā ir “LIFENature” projekta „Piekrastes biotopu aizsardzības un apsaimniekošana Latvijā” materiāli.
Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanai izmantots šī projekta ietvaros veiktais
biotopu kartējums, kas bija arī pamata informācijas avots analizējot plānojuma ietekmi uz
piekrastes teritoriju un tur sastopamiem biotopiem.
Bez tam tika izmantoti arī 1997.gadā Kurzemes piekrastē uzsāktā Zviedrijas Vides aăentūras
finansētā projekta „Dzintara taka” materiāli.

3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA RAKSTUROJUMS
3.1.

Plānojuma teritorijas apskats

Sakas pagasts atrodas Latvijas rietumos Kurzemē Baltijas jūras piekrastē. Tas administratīvi
iekĜaujas Liepājas rajonā un atrodas uz ziemeĜiem no Liepājas pilsētas. Tas robežojas ar
Ventspils rajona Jūrkalnes pagastu un Kuldīgas rajona Alsungas pagastu ziemeĜos; Kuldīgas
raj. Gudenieku pagastu un Liepājas rajona Lažas un Cīravas pagastiem austrumos un
Vērgales un Dunalkas pagastiem dienvidos. Pagasta rietumu robežu veido Baltijas jūra ar
kopējo jūras krasta robežu 22,3 km, ko sadala Pāvilostas pilsēta. Pagasta platība - 318 km2.
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Pagasta teritorijas lielāko daĜu aizĦem meži - 23`814,2 ha (75% no kopējās teritorijas);
lauksaimniecībā izmantoja zeme aizĦem 4637.2 ha (15%); pārējo teritoriju aizĦem purvi,
ceĜi un teritorijas, kas atrodas zem ūdeĦiem1.
Novadā uz 2006. gada sākumu bija reăistrēti 1’883 iedzīvotāji, no kuriem apmēram divas
trešdaĜas dzīvo Pāvilostas pilsētā. Iedzīvotāju blīvums ~ 2 cilv/km2.
Pagastā ir šādas apdzīvotas vietas: Labrags, Bukurags, Ulmale, Strante, Akmensrags, Saka,
Rīva, Mežvidi, SaĜiena un OrgsaĜiena.
Sakas pagasts teritoriāli funkcionāli sadalās divās daĜās: dienvidu - dienvidrietumu un
ziemeĜu - ziemeĜaustrumu, kuru vienu no otra atdala Sakas upe ar satekām - Durbi un Tebru.
Pirmā daĜa ir mazapdzīvota, šeit nav nozīmīgu saimniecisko aktivitāšu, lielu daĜu aizĦem
dabas pamatnes teritorijas (arī dabas liegums „Ziemupe” un GrīĦu rezervāts).
Savukārt pagasta otrajā pusē ir koncentrētas blīvākās apdzīvotās teritorijas (līdz ar to arī
apbūves platības), ceĜu tīkli un ir aktīvāka saimnieciskā darbība. Šeit izvietoti visi esoši
ciemi - piekrastes teritorijā un upju grīvās.
Līdz ar to Sakas pagasts it kā ir sadalīts divās daĜās - vienā dominē zaĜās teritorijas un
mazapdzīvotība, bet otrā ir pastiprināta slodze gan no apbūves viedokĜa, gan
saimnieciskajām aktivitātēm.
Kopumā Sakas pagastā var izdalīt šādas pamatvērtības:

▪
▪
▪
▪
▪

Baltijas jūras piekraste;
aizsargājamās dabas teritorijas un piekrastes biotopi;
upju grīvas;
kultūrvēsturiskais mantojums;
lielās un bioloăiski augstvērtīgās mežu teritorijas.

3.2.

Vispārējs vides stāvokļa apskats

3.2.1. Ģeoloģiskais, klimata un ainaviskais raksturojums.
Reljefu veido Piejūras zemienes Piemares līdzenums, virsas augstums 10 -15 m vjl.,
augstākā vieta (37,1 m vjl.) ir uz DA no SaĜienas. Piemares līdzenuma pamatiežu virsa
atrodas zem jūras līmeĦa un pazeminās Baltijas jūras depresijas virzienā. Dominē
vidusdevona Burtnieku svītas un augšdevona Gaujas svītas, kā arī Amatas svītas terigēno
iežu komplekss – smilšakmeĦi, māli un aleirolīti. Pamatiežus pārklāj 20 – 60 m bieza
kvartāra nogulumu sega, ko veido gk. Letīžas un Kurzemes apledojuma morēnas nogulumi,
starpmorēnu ledāja kušanas ūdeĦu un Ulmales sērijas jūras māli, aleirīti, smilts, grants un
oĜi. Liela nozīme kvartāra nogulumu segas uzbūvē ir Kurzemes apledojuma morēnas
pelēkajai mālsmiltij un smilšmālam. Kurzemes apledojuma morēna atsedzas Baltijas jūras
abrāzijas stāvkrastā starp Stranti un Jūrkalni. Pie Strantes tā veido arī augsnes cilmiežus
vairāku km2 platībā. Latvijas (Baltijas) apledojuma nogulumus pārsvarā skārusi abrāzija,
tāpēc lielākajā daĜā Kurzemes apledojuma morēnai tieši uzguĜ Baltijas ledus ezera smiltis,
grants, māls un aleirīti, kas izplatīti gandrīz visā teritorijā. Atšėiras no pārējiem Piejūras
zemienes apvidiem ar samērā nelielu holcēna nogulumu īpatsvaru. Jūras piekrastē tikai līdz
0,5 km platā joslā sastopami Litorīnas jūras nogulumi.
Jūras ietekmē Sakas klimats salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām ziemā ir siltāks un vasarā
vēsāks. Gada vidējā gaisa temperatūra 6,4 °C, janvāra – 2,9 °C, jūlija 16,1 °C. NokrišĦu
vidējais daudzums 711 mm gadā. Rudenī valdošo vēju ātrums sasniedz 5-6 m/s.

1

Pēc Valsts Zemes dienesta informācijas par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma mērėu grupām uz
01.01.2006.
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Pagasts atrodas Piejūras augšĦu rajonā. Šaurā piekrastē, it īpaši pie Akmensraga, pārsvarā ir
tipiskas podzolaugsnes. Pārējā teritorijā sastopamas velēnu glejaugsnes, velēnpodzolētās
glejaugsnes un dažviet iekultivētas velēnu podzolaugsnes.
Sakas pagasta teritoriju no ainavu vērtējuma viedokĜa var iedalīt trīs daĜās: teritorijas, kuras
pārsvarā sedz mežs, upju grīvu teritorijas un piekrastes teritorija. Pagasta lielu daĜu sedz
meži, galvenokārt priežu, un šīs teritorijas nav īpaši ainaviski vērtīgas: meži ir homogēni,
maz apdzīvotu vietu, reljefs plakans. Šie u.c. faktori nosaka, ka no ainaviskā viedokĜa šīs
teritorijas nav pievilcīgas ne ikdienas vērotājam, ne tūristiem. Toties jāatzīmē, ka šīs
teritorijas ir bioloăiski augstvērtīgas, īpaši jau grīĦu meža areāli. Ne velti šeit izveidotas
vairākas aizsargājamas teritorijas. Jau daudz saistošāka ir upju grīvu ainava, ko papildina arī
Baltijas jūras veidošanās dažādu stadiju rezultātā tapušās reljefa formas. Šīs teritorijas
viennozīmīgi ir saudzējamas. Savukārt Baltijas jūras piekrastes ainavai ir augsta estētiskā,
ekoloăiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Piekrastes ainavu veido pludmale, kāpas, priežu
meži, stāvkrasti, ūdens klājs un apdzīvotās vietas. Ainavas estētisko vērtību nosaka vizuāli
augstvērtīgie tuvie un tālie skati, kas paveras no krasta uz jūru un pludmali, kā arī no
autoceĜa Ventspils - Liepāja, priežu meži un kāpu reljefs, un starp kāpām izvietojušās ēkas.
Ainava ir viegli sasniedzama. Apdzīvoto vietu vērtību nosaka ēku arhitektūra un stils, kā arī
ciema plānojums. Ainavu būtiski ietekmējusi arī padomju laika aizliegumi šajā teritorijā, kad
darbības un dzīvošanas ierobežojumi piekrastē, Ĝāva to saglabāt neskartu.
Ainavai ir unikāla vieta kopējā Latvijas piekrastes ainavā.
3.2.2. Mežu teritorijas un purvi
Sakas pagastā ~75% no kopējās teritorijas klāj meži. Meži Sakas pagastā ir tipiski Piejūras
zemienes meži, ar izteiktu priedes īpatsvaru, kas daudzviet ir pārmitri. Pārmitrajās platībās
uz cilmiežiem izveidojušies augu sugu sastāva ziĦā Ĝoti savdabīgi slapjo un pārpurvoto mežu
tipi - priežu un bērzu grīnis. Tajā aug skrajas līdz 15 m augstas priežu audzes (dažkārt arī
bērzi) ar retiem kadiėiem pamežā, sila viršiem, zilenēm. Vietumis aug graudzāles, arī purva
mirtes un grīĦa sārtene. Meži ir samērā jauni (maksimālais to vecums – 120 gadi), tikai
atsevišėas augošas priedes ir vecākas. 1920-tajos gados tika iestādītas lielas meža platības,
no kurām liela daĜa veido pašreizējās meža platības pagastā.
Piekrastes mežiem ir izteikta krasta kāpu preterozijas un nostiprināšanas funkcija. Pagasta
teritorijā aug vairākas bioloăiski interesantas mežu audzes – mežs pagasta ziemeĜu daĜā
iepretim Labragam. Tas nav izcirsts, ir saglabājusies vairākkārtīga vecuma struktūra, arī
daudzi miruši koki, dažādas koku un krūmu sugas, kas ir raksturīgi dabīgajiem mežiem.
Bioloăiski augstvērtīgs ir arī priežu mežs uz ziemeĜiem no Pāvilostas - ZaĜkalna mežs.
SaskaĦā ar Valsts Meža dienesta 2005. gada statistikas datiem no kopējās mežu platības
aptuveni 86,5% veido skuju koku meži (pārsvarā priede), bet 13,5% lapu koku meži
(pārsvarā bērzs). Valsts īpašumā Sakas pagastā kopā ar Pāvilostu ir 11’240 ha, privātīpašumā
ir 11’440 ha mežu. 2004. gadā Sakas pagastā ir atjaunojušies 104 ha mežu (no tiem 23,3 ha
dabiski un 80,7 ha mākslīgi). Savukārt izcirsti 1187 ha mežu (15,2 ha no tiem nelikumīgi);
lielākā daĜa privātajos mežos. Jebkāda mežsaimnieciskā darbība aizliegta 1751,3 ha mežu
platībās, galvenā cirte aizliegta 638,1 ha mežu platībās, bet galvenā cirte un kopšanas cirte
aizliegta 955 ha, savukārt kailcirte aizliegta 6524,8 ha mežu platībās. Šie aizliegumi attiecas
uz mikroliegumu, rezervāta un dabas liegumu, kā arī citām aizsargājamām vietām
(piemēram, aizsargjoslām).
Purvu teritorijas Sakas pagastā pārsvarā sastopamas dienvidaustrumos pa kreisi no Rīvas
upes un uz ziemeĜiem no Salienas. Lielākais no purviem ir Velēnsila purvs (platība ~ 271
ha).
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Sakas pagastā izveidoti 8 mikroliegumi ar kopējo platību 168 ha, kas lielākoties izveidoti AS
„Latvijas valsts meži” (LVM) īpašumā esošos mežos. Detalizētākā informācija par
mikroliegumiem skatāma sekojošā tabulā.
Kods *

363

Kvartāla nr.

109.;
113.

Platība, ha.

8,9

Īpašnieks

365
202.;
217.;
218.
45,2

367

368

374

736

1055

1104

109.;
113.

92.

325.

1.; 22.; 23.;
31.

26.

1.

17,1

3

2,5

88,1 + 1,1

2

0,1

AS „LVM”;
„Tīrieši”

AS
„LVM”

„Lielgulēni”

AS „Latvijas valsts meži”

* Pēc LVĂMA datubāzes „Mikroliegumi”.

Sakas novadā atrodas ievērojams skaits aizsargājamu koku - 21, no kuriem visi ir ar
dižkoka statusu. No tiem 10 ir parastie ozoli (pie mājām „Sēkas”, „Upenieki”, „Priedes” un
„Priedkalni”); 4 parastās kĜavas (Strantē); 3 parastās liepas (Strantē un Salienas parkā); 2
vīksnas (Salienas parkā un Strantē). JāizceĜ arī Upesmuižas parkā esošais Eiropas segliĦš un
Sakasmuižā esošā meža bumbiere.
3.2.3. Lauksaimniecības teritorijas un ražošana
Sakas pagastā apmēram 15% no kopējās teritorijas aizĦem lauksaimniecībā izmantojama
zeme, no kuras lielāko daĜu veido aramzeme (70%) un ganības (25%). Jāatzīmē, ka lielas un
bioloăiski augstvērtīgas pĜavu teritorijas atrodas Sakas pagasta piekrastes zonā.
Zemā zemes auglība un teritorijas lielais mežainums ir faktori, kas nosaka to, ka
lauksaimnieciskā ražošana Sakas pagastā nav īpaši attīstīta. Pagastā nav zemnieku
saimniecības, kuru platība būtu lielāka par 100 ha. Lielākās saimniecības ir „CelmiĦi” (94,4
ha; graudkopība, kartupeĜu audzēšana; bioloăiskā lauksaimniecība); „KrūmiĦi” (61ha; gaĜas
lopkopība); „Ēcenieki” (53,1 ha; piena lopkopība) u.c. Atsevišėas zemnieku saimniecības
nodarbojas ar lauku tūrismu („Pie Zeltītes”, „Ievlejas”).
Visas zemnieku saimniecības atstāj mazāku vai lielāku ietekmi uz apkārtējo vidi, ko izraisa
pesticīdu lietošana un nesakārtotās kūtsmēslu krātuves.
3.2.4. Ūdens resursi
Hidrogrāfisko tīklu teritorijā veido Baltijas jūras baseina upju lejteces un to pietekas . Cauri
tek Tebra un Durbe, kas satekot veido Saku (garums - 6 km). Z daĜā tek Rīva, D daĜā tek
nelielā Rudupe. Sakas baseina platība ir 1’110 km2, gada notece 0,34 km3. Tās gultne atrodas
5-6 m dziĜā ielejā, upes platums 25-30 m, līdz grīvai, kurā atrodas Pāvilosta, tas palielinās
līdz 45 metriem. Sakas kritums jūras līmeĦa un noteces svārstību dēĜ ir mainīgs, parasti tas
nepārsniedz 0,4 m. Sakas pagastā ezeru nav (GrīĦu ezers GrīĦu rezervāta teritorijā ir
aizaudzis), ir tikai nelielas ūdenskrātuves. Tā kā reljefs ir līdzens ar apgrūtinātu dabiskā
virszemes noteci diezgan lielas platības aizĦem mitri vai pārmitri meži.
Saka pieder pie karpjveidīgo zivju ūdeĦiem. Kopumā ūdens kvalitāti raksturo samērā slikti
skābekĜa apstākĜi; maza slāpekĜa savienojumu koncentrācija un samērā liela organisko vielu
un fosfora savienojumu koncentrācija. Savukārt pēc bioloăiskiem un mikrobioloăiskajiem
rādītājiem upe raksturojama kā vāji piesārĦota.
Upju grīvas ir labvēlīga vieta lauksaimniecības attīstībai, kā arī novada prioritātei - tūrismam
(makšėerēšana, ūdenssports). Upju ielejas ir arī ainaviski vērtīgas teritorijas – Sakas upes
apkārtne, Tebras un Durbes upju sateces vieta. Interesanta ir Rīvas ieleja ar mežiem un
sausieĦu pĜavām. Pirms ietekas jūrā, ielejā ir saglabājušās gobu – gāršu audzes ar tipisku
zemsedzi, te aug liels retums – martagonlilija.
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3.2.5. Ūdensapgāde un kanalizācija
Sakas pagastā centralizēta ūdensapgādes sistēma ir tikai Rīvas ciemā. Pārējos ciemos ūdens
ieguvei izmanto gruntsūdeni no akām vai avotiem, bet notekūdeĦu attīrīšanai – nosēdakas
vai arī notekūdeĦu attīrīšana netiek veikta.
Rīvas ciema ūdensapgādē izmanto ūdeni, kas iegūts no viena artēziskā urbuma. Ar ūdeni tiek
nodrošināta trīs daudzdzīvokĜu mājas, kopumā 24 lietotāji. Vidēji gadā tiek iegūti 4 tūkst.m3
ūdens. Ūdens apgādes sistēma izveidota pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, reizē ar
daudzdzīvokĜu māju celtniecību. Iegūtais ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu. Ūdens
apgādes sistēma ir kritiskā stāvoklī.
NotekūdeĦi tiek savākti uzkrāšanas tilpnēs un transportēti uz pašvaldības aăentūras
„Pāvilostas komunālais uzĦēmums” bioloăiskajām attīrīšanas iekārtām.
3.2.6. Atkritumu apsaimniekošana
Pagasts ietilpst Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reăionā, kura atkritumu
apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts 2005.gadā.
Novada domei ir noslēgts līgums par atkritumu savākšanu ar SIA „EKO Kurzeme”, kas
savāktos atkritumus nodod apglabāšanai Liepājas rajona atkritumu savākšanas un
noglabāšanas poligonā “Ėīvītes” (GrobiĦas pagasts). Pagasta privātmāju īpašnieki slēdz
individuālos līgumus par atkritumu savākšanu ar SIA „EKO Kurzeme”. Uz 2006. gada jūliju
pagastā līgumus par atkritumu apsaimniekošanu bija noslēgti 71 līgums. Tomēr arī Sakas
pagastā, tāpat kā visā Latvijā, ir problēmas ar patvaĜīgu vides piegružošanu ar atkritumiem.
Ir izstrādāti saistošie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sakas novadā, kurus
paredzēts apstiprināt. Noteikumi izstrādāti ar mērėi, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu Sakas novadā.
3.2.7. Ceļi un tilti
Koplietošanas ceĜus Sakas pagastā apsaimnieko pašvaldība un valsts. Kopējais ceĜu garums,
summējot valsts ceĜus un pagasta pašvaldībai piederošos ceĜus, Sakas pagasta teritorijā ir 119
km, no kuriem 49,45 km ir pašvaldības ceĜi.
Sakas pagasta teritoriju šėērso sekojoši valsts ceĜi:
▪ valsts 1.šėiras autoceĜš P111Ventspils (Leči) – GrobiĦa ar asfalta segumu;
▪ valsts 2.šėiras autoceĜš V4 1199 Aizpute – Saka ar grants segumu.
Visi pašvaldības apsaimniekotie ceĜi ir ar grants segumu. Sliktā stāvoklī ir 14 km ceĜa posms
Līdumnieki –Rīva. CeĜu tīkls pagastā patreizējām vajadzībām ir pietiekoši plašs. Galvenā
problēma ir esošo ceĜu kvalitāte un “sacilpojumu” trūkums ciemos. Tikai viens – valsts
1.šėiras autoceĜš Ventspils (Leči) – GrobiĦa ir ar asfalta segumu un tiek uzturēts pietiekamā
kārtībā. Pārējie pagasta teritorijā esošie ceĜi ir ar grants segumu. Lielākajai to daĜai ir
nepieciešama grants seguma atjaunošana, jo ceĜi ir sliktā tehniskā stāvoklī (piem. Aizpute –
Pāvilosta). CeĜi ir putekĜaini sausajos gada periodos, ziemā un nelabvēlīgos klimatiskajos
apstākĜos ceĜu uzturēšana nav atbilstošā līmenī. Problemātiska ir arī meža ceĜu uzturēšana, jo
pēc mežizstrādes veikšanas, tie netiek savesti kārtībā.
Sakas pagasta teritorijā ir 8 tilti, no kuriem valsts pārziĦā ir divi (pār Durbes upi un pār
Sakas upi), pašvaldības pārziĦā – četri tilti (Durbes, Rīvas, Tebras un Rudes), pārējie ir
mežniecību pārvaldījumā.
Sakas pagastu šėērsoja Liepājas – Ventspils dzelzceĜa līnija, kuras ekspluatācija pārtraukta
1997.gada jūlijā. Pašlaik notiek dzelzceĜa iecirkĦa nodošana pašvaldībai. Tiek plānota
dzelzceĜa sliežu demontāža, jo tās nevar tikt izmantot kā potenciāls resurss pagasta attīstībā.
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3.2.8. Derīgie izrakteņi
Sakas pagastā ir viena smilts - grants atradne „Saliena - Rīva”, kas atrodas uz
dienvidrietumiem no Rīvas dzelzceĜa stacijas. Tās izcelsme saistīta ar Baltijas jūras seno
krastu veidojumiem. Atradnes smilts un grants ir piemērota betona, silikātėieăeĜu, gāzbetona
ražošanai un ceĜu būvei.
Atradne tiek iedalīta divos iecirkĦos. Tās 1. iecirkĦa derīgā slāĦa augšdaĜā 2,7 m biezumā ir
grants un smilts maisījums (sākotnējie krājumi – 9,9 mlj. m³, atlikušie – 4,1 mlj. m³), derīgā
slāĦa apakšdaĜā 1,7 m biezumā smilts (sākotnējie krājumi –2,0 mlj. m³, atlikušie – 1,1 mlj.
m³). 2. iecirknī derīgā slāĦa biezums ir 1-7,6 m (sākotnējie krājumi –5,9 mlj. m³, atlikušie –
3,7 mlj. m³).
Līdz 1991. gadam šeit darbojās grants karjera rūpnīca, kas šobrīd ir izdemolēta.
Cita veida nozīmīgu derīgo izrakteĦu ieguves vietu pagastā nav.
3.2.9. Rekreācijas vide un tūrisma attīstība
Sakas pagasta ăeogrāfiskais stāvoklis, pagastā esošie dabas resursi (vairāk kā 20 km garā
piekrastes josla ar stāvkrastu), īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ainavas un vides
daudzveidība (jūra, upes, meži), kultūrvēsturiskie objekti, ceĜu tīkls veido apstākĜu kopumu,
kas nosaka plašas tūrisma attīstības iespējas. Sakas pagasts atrodas salīdzinoši tuvu gan
Kurzemes lielākajām pilsētām - Liepājai un Ventspilij, gan arī Kuldīgai. Tūrisma aktivitātes
pārsvarā koncentrētas pagasta piekrastes daĜā pa labi no Pāvilostas pilsētas. Šeit
darbojasnaktsmītnes, ēdināšanas uzĦēmumi, atrodas plaša pludmale, burāšanas un
kaitsērfinga vietas. Ir izveidoti arī vairāki pastaigu un riteĦbraukšanas maršruti gan
piekrastes, gan pagasta iekšienes virzienos.
Būtībā tūrisma attīstība un līdz ar to attiecīgas infrastruktūras veidošana ir pamata elements
novada attīstībā. NaktsmītĦu skaits pēdējo piecu gadu laikā ir dubultojies, tūristu skaits
trīskāršojies. Informācijai ir izveidota Pāvilostas mājas lapa un darbojas tūristu informācijas
centrs. Jāatzīmē, ka gadu laikā ir pieaudzis arī tūrisma objektu labiekārtojums un piedāvātās
iespējas. Tūrisma attīstība gan „zaĜajās” teritorijās, gan īpaši piekrastes zonā, rada būtisku
slodzi uz šo teritoriju ekosistēmām un bioloăisko daudzveidību. Tas īpaši jāĦem vērā
piekrastes daĜā pa labi no Pāvilostas, kur koncentrēta lielākā daĜa no apbūves un
saimnieciskajām aktivitātēm Sakas pagasta teritorijā. Līdz ar to ir nozīmīga, tādu tūrisma
objektu kā viesu māju, telšu un kempinga vietu būvniecība, stāvlaukumu, taku un pieejas
vietu jūrai, tualešu u.c. izvietošana un radīšana. Jo tikai organizēta tūrisma attīstība ir
priekšnoteikums, lai tiktu mazināta slodze uz tūrismā izmantojamiem resursiem. Tas Ĝauj
nebojāt kāpu biotopus, nepiegružot mežus, organizēt autotransporta pārvietošanos, un
pasargāt no tūristu, kā arī vietējo atpūtnieku došanās uz vietām, kur tas, bioloăiskās
daudzveidības saglabāšanas, kā arī citu iemeslu dēĜ, nebūtu pieĜaujams.
3.2.10. Kultūrvēsturiskais mantojums
Sakas pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem pieminekĜiem. Sakas pagastā atrodas 16
valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekĜi (atbilstoši Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekĜu sarakstam, kas apstiprināts ar LR KM 29.10.1998. rīkojumu Nr.128.). Kā valsts
nozīmes arheoloăijas pieminekĜi minami: Sakas pilskalns un viduslaiku pils; Elka kalns pilskalns; DzeĦu Upurakmens - kulta vieta; Ėuėu un Lašu senkapi; PiĦĦu Upurakmens kulta vieta, kā vietējas nozīmes arheoloăijas pieminekĜi - AkmeĦraga bākas viduslaiku
kapsēta un Maznodupju akmeĦu konstrukcija. Pagastā ir arī vairāki valsts nozīmes
arhitektūras, kā arī mākslas pieminekĜi - Sakas luterāĦu baznīca (ar kanceli un altāri kā
mākslas pieminekĜiem); Salienas luterāĦu baznīcas interjera dekoratīvā apdare; „Niku”
dzīvojamā māja. Savukārt AkmeĦraga bākas tornis ir valsts nozīmes industriālais
piemineklis. Pagastā ir arī ievērojams skaits pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti.
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Vides stāvoklis un problēmas teritorijās, kuras plānojums
var būtiski ietekmēt

3.3.1. NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Sakas pagastā atrodas 3 Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas, kas iekĜautas
vienotā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Šo teritoriju
raksturojums sniegts sekojošā tabulā.
Teritorijas nosaukums
GrīĦu dabas rezervāts
Dabas liegums „Sakas grīĦi”
Dabas liegums „Ziemupe”

Tips*
B
B
C

Platība (ha)
1454,9
170
2458 **

Aizsardzībā kopš:
1936
2004
1987

* B - teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „Par dabisko biotopu, savvaĜas faunas un floras
aizsardzību”, 92/43 EEK.
C- teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai "Par savvaĜas putnu aizsardzību" (79/409 EEK) un
direktīvai "Par dabisko biotopu, savvaĜas faunas un floras aizsardzību" (92/43 EEK).
** Kopējā platība, t.sk. Vērgales pagastā.

Grīņu dabas rezervāts
GrīĦu dabas rezervāts atrodas Kurzemes dienvidrietumu daĜā, Piejūras zemienē Sakas
pagastā starp Pāvilostu un Ziemupi 10 km attālumā no jūras. Rezervāts atrodas autoceĜa
Ventspils - Liepāja labajā malā, to šėērso bijusī dzelzceĜa līnija Ventspils - Liepāja. Tā
platība ir 1454,9 ha, kas ir 4,6 % no pagasta kopplatības.
Rezervāts dibināts ar 1936. gadā, lai aizsargātu Ĝoti retu meža augšanas apstākĜu tipu - grīni,
kurš sastopams tikai Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Izšėir viršu grīni un zāĜu grīni. Grīnī
aug īpaši aizsargājama, Ĝoti reta augu suga - grīĦa sārtene Erica tetralix, kura te veido
bagātīgākās audzes Latvijā. GrīĦa sārtene ir izplatīta Viduseiropā un ZiemeĜeiropā un Latvijā
sasniedz sava izplatības areāla austrumu robežu.
Lai labāk raksturotu galveno rezervāta vērtību - grīni, sniegts tā vispārējs raksturojums.
Sākotnēji grīnis aprakstīts kā lokāli (GrīĦu rezervāta teritorijā) sastopams īpatnējs priežu meža tips,
kas veidojies nabadzīgā smilts augsnē regulāru meža ugunsgrēku ietekmē. Patlaban par grīni tiek
uzskatīti visnabadzīgākie slapjaiĦu rindas meži (pārpurvoti sili), kas sastopami visā Latvijas
teritorijā.
Augsne:
Atkārtotās meždegās degradēta periodiski pārmitra smilts augsne. Bieži
veidojas blīvs ortšteins. Cilmieži veido nabadzīga kvarca smilts.
Kokaudze:
V bonitātes priežu audzes, parasti ar zemu biezību. Dažkārt veidojas
mazvērtīgas bērzu audzes.
Pamežs:
Nav vai vietām reti kadiėi.
Zemsega:
Sīkkrūmu un lakstaugu stāvā dominē virši. Bieži sastopami arī vaivariĦi
(Ledum palustre), zilenes (Vaccinium uliginosum), molīnijas (Molinia
coerulea).
Sūnu stāvā visvairāk ir sfagnu (Sphagnum sp.). Uz ciĦiem aug rūsaines,
divzobes un kladonijas.
Atjaunošanās:
Izcirtumi un degumi aizzeĜ ar viršiem. No pioniersugām parasti ieviešas
bērzs. Priedes atjaunošanās noris Ĝoti lēni.

GrīĦu dabas rezervāta aizsardzības statusu nosaka „GrīĦu dabas rezervāta likums” (pieĦemts
Saeimā 16.03.2000.), savukārt administrāciju veic Slīteres nacionālā parka administrācija.
Likums pievienots vides pārskatam kā pielikums Nr.1.
GrīĦu dabas rezervātā kopumā sastopami šādi īpaši aizsargājami biotopi: grīĦi, parastās
purvmirtes Myrica gale audze, mežainas jūrmalas kāpas, slapji virsāji ar grīĦa sārteni
Erica tetralix, un distrofi ezeri. Rezervātā konstatētas 23 augu, viena putnu un trīs
bezmugurkaulnieku īpaši aizsargājama suga.
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats

Gala redakcija.

© SIA „VSKB Vide”

13

Apsaimniekošanas problēmas:
GrīĦu dabas rezervātam nav izstrādātu ne individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu, ne dabas aizsardzības plāns.
Augsnes un augu valsti dabas rezervāta teritorijā būtiski ietekmē periodiskas gruntsūdens
līmeĦa svārstības pavasaros un rudeĦos. Rezervāta teritorijas lielākajā daĜā uz pārmitrām,
periodiski pārplūstošām, ar barības vielām nabadzīgām un stipri podzolētām augsnēm
izveidojušās skrajas, retas priežu audzes - viršu grīnis. Tās mijas ar plašiem, mitriem un
ciĦainiem zāĜu purviem ar zilgano molīniju, dzelzzāli, sāres grīsli un priežu mežiem ar
zilgano molīniju, kurus dēvē par zāĜu grīni. Šāds grīĦu meža augšanas apstākĜu tips
sastopams tikai dažās vietās Latvijā. Tomēr šādu apstākĜu un tai skaitā arī grīĦu sārtenes
populācijas saglabāšana ir problemātiska, jo savulaik minētā teritorija izveidojās
saimnieciskās darbības un meža ugunsgrēku rezultātā. Sārtenes izplatību un sēklu fonda
saglabāšanu pozitīvi ietekmēja ugunsjoslu, stigu un dzelzceĜa līnijas uzturēšana. DzelzceĜa
uzturēšanai arī no botāniskā viedokĜa bija pozitīva nozīme, jo šeit veidojās tādi augšanas
apstākĜi, kādi nav, vai ir maz izplatīti pārējā teritorijā - smilšaini un grantaini laukumi ar
daĜēji saslēgtu fitocenozi, pĜavu fragmenti un grāvji ar kaĜėainu augsni.
Vēl viens no bioloăiskās daudzveidības apdraudošiem faktoriem ir intensīvā medību
saimniecību attīstība rezervātam pieguĜošajās mežu teritorijās. Jau pašreiz novērojami
samērā lieli meža cūku postījumi rezervāta priežu audzēs.
Dabas liegums „Sakas grīņi”
Dabas liegums atrodas Sakas novada centrālajā daĜā uz austrumiem no Sakas ciema un
dienvidiem no Pāvilostas. Dabas lieguma platība ir 170 ha, kas ir aptuveni 0,1% no novada
kopējās teritorijas. Dabas liegums izveidots virsāju ar grīĦa sārteni aizsardzībai Latvijā, līdz
ar to arī Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji ar grīĦa sārteni
saglabāšanai. Lieguma dabas aizsardzības vērtība ir arī Latvija rets meža augšanas apstākĜu
tips – grīnis, kura izplatība arī saistās galvenokārt ar Latvijas rietumu piekrasti. Lieguma
teritorijā konstatētas 13 augu un 7 putnu īpaši aizsargājamas augu sugas.
Lielākā dala dabas lieguma (159,7 ha jeb 94 %) ir Latvijas valsts īpašums. Tas atrodas akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā. Dabas liegumā atrodas daĜa no
privātas zemes īpašumiem “Kalnenieki” un “Ėūėi”, kas kopā aizĦem 10,3 ha meža zemes.
Liegumā tiek veikta mežsaimnieciskā darbība, kā arī medības, ogošana un sēĦošana.
Dabas liegumam ir izstrādāts un apstiprināts dabas aizsardzības plāns 2005 - 2014 gadam
(Vides ministra 14.01.2005. rīkojums Nr.12.)
Apsaimniekošanas problēmas:
Kā vienīgais dabas lieguma bioloăisko daudzveidību apdraudošs faktors minama agrāk
veiktā meliorācija un savā ziĦā arī mežsaimnieciskā darbība.
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Dabas liegums „Ziemupe”
Dabas liegums atrodas Sakas pagasta piekrastes daĜā uz DR no Pāvilostas, augšpus robežas
ar Vērgales pagastu (lieguma 2/3 ietilpst Vērgales pagastā). Lieguma teritorija robežas veido
Baltijas jūra un ceĜš Ziemupe – AkmeĦrags - Saka. Liegums pagastā aizĦem aptuveni 600 ha
lielu teritoriju. Uz ziemeĜiem no AkmeĦraga bākas lieguma teritoriju šėērso Rudupe, kas
savus ūdeĦus Ħem no blakusesošiem purvainiem mežiem.
Praktiski visu lieguma teritoriju aizĦem meži, tādēĜ tā ir pilnīgi neapdzīvota, izĦemot
AkmeĦraga bākas apsaimniekotājus.
Ziemupes dabas liegums ir radīts ar
mērėi saglabāt cilvēka mazpārveidotus
dabas kompleksus – Baltijas jūras
piekrastes unikālās pelēkās kāpas, reto
un izzūdošo savvaĜas sugu atradnes.
Ziemupes dabas liegumā konstatētas
vairākas Latvijai retas augu sugas.
Nozīmīgākā no tām ir jūrmalas zilpodze,
kurai mūsu valstī zināmas tikai divas
atradnes. Parastā purvmirte liegumā
veido lielas un stabilas audzes, taču to
varētu apdraudēt mežu meliorācija un
slapjo ieplaku apmežošana, kas pilnībā
iznīcinātu raksturīgos biotopus.
Piekrastes plašie smiltāji nodrošina ligzdošanas vietas stepes čipstei, kas ir reta un
aizsargājama putnu suga. Lieguma mežos iespējama vēl citu retu sugu ligzdošana - ūpis,
bikšainais apogs, meža balodis, melnais stārėis.
Kopumā lieguma teritorijā sastopami šādi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi: ar lakstaugiem
klātas pelēkās kāpas, pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, mežainas jūrmalas kāpas,
slapji virsāji ar grīĦa sārteni, pelēpās kāpas ar ložĦu kārklu.
Dabas liegumā „Ziemupe” vairāku pētījumu un inventarizāciju laikā konstatētas 13 augu, 4
bezmugurkaulnieku, 14 putnu, viena zivju un viena zīdītāju īpaši aizsargājama suga.
Dabas lieguma robežas noteiktas ar MK noteikumiem Nr. 212 (15.06.1999.) „Noteikumi par
dabas liegumiem”, tomēr tā robežas tika manītas 2003.gadā ar MK noteikumiem Nr. 586.
(21.10.2003.) „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212
“Noteikumi par dabas liegumiem”. Sakas pagasta teritorijā no lieguma teritorijas tika izĦemti
vairāki zemesgabali uz ZA no AkmeĦraga bākas. Ievērojama daĜa lieguma teritorijas
piekrastes kāpu mežu Sakas pagastā pieder privātīpašniekiem.
Dabas liegumam ir izstrādāts un apstiprināts dabas aizsardzības plāns 1999. - 2010. gadam
(apstiprināts ar Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr.59
(30.03.2001.), tomēr tas ir novecojis un nepieciešams izstrādāt jaunu atbilstošu esošai
situācijai.
Apsaimniekošanas problēmas:
Ziemupes dabas lieguma piekrastes unikālās vērtības ir saglabājušās tikai pateicoties tam, ka
teritorija ilgu laiku nebija pieejama plašam cilvēku lokam. Lieguma atrašanās vieta – Baltijas
jūras piekraste, nemaz nerunājot par dabas vērtībām tajā, liecina par to, ka tūristu un
atpūtnieku interese ir un būs liela. Jau tagad piejūras zona, it īpaši Ziemupes ciema pludmale
ir kĜuvusi par iecienītu atpūtas vietu. Taču nevar paredzēt sekas, ko atstās stihisks tūristu
apmeklējums uz tik jutīgām ekosistēmām kā kāpas.
AkmeĦraga bākas apkārtnē atrodas divas bijušās padomju armijas teritorijas, kurām
nepieciešama sanācija.
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats
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3.3.2. Pārējās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Sakas novadā bez minētajām NATURA 2000 tīklā iekĜautajām īpaši aizsargātajām dabas
teritorijām ir vēl vairākas citas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas pieminekĜi.
Informācija par šīm teritorijām skatāma sekojošā tabulā.
Dabas pieminekĜa veids
Ăeoloăiskie un ăeomorfoloăiskie dabas pieminekĜi
„Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas”
„Strantes - Ulmales stāvkrasts”
Dendroloăiskie stādījumi
„Ostbahas baronu kapu dendroloăiskie stādījumi”
„Ulmales parks”

Platība

Aizsardzībā kopš:

49,5
34,2

1962
2001

0,3
3,8

2001
2001

Ar MK not. 131 (20.03.2001.) „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloăiskiem
stādījumiem” Sakas novadā par aizsargājamiem dendroloăiskiem stādījumiem noteikti
„Ostbahas baronu kapu dendroloăiskie stādījumi” (38. pielikums) un „Ulmales parks” (41.
pielikums). Savukārt ar MK not. 175 (17.04.2001.) „Noteikumi „Noteikumi par
aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas pieminekĜiem” novadā
atrodas „Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas” (106. pielikums) un „Strantes –
Ulmales stāvkrasts” (107. pielikums).
„Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas” atrodas starp Rīvas dzelzceĜa staciju un Tebras
upi, un to veido divi spilgti izteikti senā Baltijas ledus ezera krasta vaĜĦu veidojumi.
„Strantes - Ulmales stāvkrasts” atrodas jūras piekrastē starp Stranti un Ulmali. Stāvkrasts ir
2,6 kilometrus gara līdz 20 m augsta krauja, ko pamazām izskalo jūra. Notiek
glaciotektoniskās deformācijas.
„Ulmales parks” atrodas 9 km uz ZA no Pāvilostas, jūras krastā. Veidojies pils teritorijā, tās
garākā fasāde bijusi orientēta pret jūru un Liepājas - Ventspils autoceĜu, radiāli uz visām
pusēm iet vairākas koku rindas un alejas. Jau ilgu laiku parks ir nekopts, tāpēc aizaug ar
vietējo sugu kokiem un krūmiem, pamazām zaudējot savu vērtību.
„Ostbahas baronu kapu dendroloăiskie stādījumi” veidojušies kā Pāvilostas pilsētas
dibinātāja Otto fon Lilienfelda kapsētas apstādījumi. Vērtīgākie stādījumi atrodas taisnstūrī
ap baronu kapsētu - zirgkastaĦu rinda, ozoli, 3 purpurlapu skābarži. Teritorijā šobrīd atrodas
Pāvilostas sociālās aprūpes iestāde (bijušajā muižas ēkā).
Aktuāls jautājums saistībā ar īpaši aizsargājamām teritorijām, ir zemju īpašnieku tiesības uz
kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās teritorijās.
Kompensācijas pasākumi zemju īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos noteikti likumā „Par zemes īpašnieku
tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās un mikroliegumos”. Kompensācija var tikt paredzēta gan finansiāla
atlīdzība, gan kā īpašuma apmaiĦa. Iespējamās kompensācijas kārtība un apjoms ir noteikts
ar MK noteikumiem Nr. 219. (no 21.03.2006.) „Atlīdzības apmēra par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
novērtēšanas kārtība un metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reăistrācijas kārtība”.
3.3.3. Baltijas jūras piekrastes teritorija
Baltijas jūras piekraste Sakas pagastā stiepjas visā ziemeĜrietumu robežā no robežas ar
Jūrkalnes pagastu līdz robežai ar Vērgales pagastu, un tā atrodas pa labi no autoceĜa
Ventspils - Liepāja. Kopējais krasta līnijas garums - 22,3 km. Pagasta teritorijā Baltijas jūrā
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats
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ietek Sakas upe, kuras ietekā izvietojusies Pāvilostas pilsēta un arī Rudupe uz dienvidiem no
Pāvilostas. Sakas upe un Pāvilostas pilsēta sadala piekrastes zonu divās daĜās. No robežas ar
Vērgales pagastu līdz Pāvilostai ir mazapdzīvota, ar lielām neskartām un „zaĜām”
teritorijām. DaĜu piekrastes aizĦem dabas liegums „Ziemupe”. Piekrastē vērojama smilts
pieplūšana, lai gan vietumis, piemēram, AkmeĦraga tuvumā, notiek krasta erozijas procesi.
Piekrastes daĜā no Pāvilostas pilsētas līdz robežai ar Jūrkalnes pagastu koncentrējusies ir
lielākā apbūves daĜa. Galvenā saimnieciskā aktivitāte - tūrisms. Nelielā apjomā notiek
piekrastes zvejniecība - izsniegtas 24 zvejas licences. Piekrastē var izdalīt sekojošas
apdzīvotas vietas – Labrags (13 iedzīvotāji), Ulmale (80 iedzīvotāji), Strante (38 iedzīvotāji).
Jūras krastu erozijas procesi
Sakas pagasta jūras piekrastes zonā, tāpat kā
visā Latvijas piekrastes zonā ir novērojami
krasta erozijas procesi. Teritorijā no
Ziemupes ciema līdz Pāvilostai vērojami
krasta pieaugšanas procesi (izĦēmums ir
AkmeĦraga bākas apkārtne), savukārt
piekrastē augšup Pāvilostas, dominē krastu
noskalošanās.
Jūras stāvkrasts pagasta ziemeĜu daĜā ir
unikāls ăeoloăisks veidojums, kas sastāv no
smilšainas kraujas un pludmales, kuras
platums svārstās 5 līdz 35 m robežās.
Strantes - Ulmales - Labraga posmā
pludmale ir gandrīz pilnīgi līdzena, un šeit ir
vērojama pati intensīvākā krasta erozija - aptuveni 2 - 10 m gadā.
Novērojumi un aprēėini liecina, ka pēdējo 60-70 gadu laikā piekrastes daĜā, kur vērojama
pieskalošanās, piekrastes daĜa pieaugusi vidēji par 80 - 100 m, bet piekrastes daĜā, kur
vērojama krastu noskalošanās, jūra paĦēmusi ap 80 - 130 m.
Piekrastes biotopi un krasta kāpu aizsargjosla
Piekrastē, tās īpašās veidošanās rezultātā, ir sastopami specifiskas sugas un līdz ar to arī
biotopi, no kuriem liela daĜa ir atzīti kā īpaši aizsargājami. Latvijā īpaši aizsargājamo
biotopu statuss tiek noteikts ar MK not. Nr. 421. (05.12.2000.) „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” un MK not. Nr. 153. (21.02.2006.) „Noteikumi par
Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu”. Sakas pagastā
sastopamas gan pelēkās kāpas, gan boreālie meži, gan pĜavas u.c. Biotopu izpēte un
kartēšana veikta vairākkārt “LIFE-Nature” projekta „Piekrastes biotopu aizsardzības un
apsaimniekošana Latvijā” ietvaros. No Latvijā par īpaši aizsargājamiem biotopiem Sakas
pagasta piekrastē konstatēti sekojoši biotopi: boreālie meži; melnalkšĦu staignāji; nogāžu
un gravu meži (pēdējie divi - pamatā upju ielejās); mežainas jūrmalas kāpas un ar
lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (gandrīz visā piekrastē).
Līdz plānojuma izstrādei Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla bija noteikta atbilstoši
Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta noteikumiem Nr.283 “Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika” un Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministra 2000.gada 18.janvāra rīkojumam Nr.5 “Par Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslas robežu noteikšanu”.
Apsaimniekošanas problēmas:
Piekrastes teritorija starp Labragu un Stranti veido unikālo stāvkrasta ainavu, kas ir
veidojusies cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā – tās ir bijušās lauksaimniecības zemes.
Pašreiz apsīkstot lauksaimnieciskā aktivitātēm un pieaugot zemes tirgus spiedienam pastāv
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reāli draudi visai īsā periodā zaudēt šo unikālo vērtību. Neapstrādātajās pĜavās novērojama
strauja aizaugšana, kas jau pēc 10 gadiem pilnībā izmainīs ainavu un zudīs iespēja redzēt
jūras plašumus.
Otra būtiska problēma ir piekrastes apbūve, kas sev līdzi nes žogus, dzīvžogu un koku
stādījumus, reizēm pat zemes vaĜĦus, lai pilnībā varētu paslēpt privāto teritoriju no svešiem
skatiem, bet tas vienlaicīgi arī pilnībā degradē šo ainavu.
26.10.2006. Valsts sekretāru sanāksmē tika
izsludināti grozījumi MK not. Nr. 212
(15.06.1999.)
„Noteikumi
par
dabas
liegumiem”. Grozījumi paredz dabas lieguma
„Pāvilostas pelēkā kāpa” izveidi. Liegums
paredzēts 39,8 ha lielai teritorijai, kas atrodas
Pāvilostas ZA un Sakas pagastā pa kreisi no
ZaĜkalna meža. Šeit pamatā sastopami tādi
biotopi kā pelēkās kāpas, mežainas kāpas,
priekškāpas un pludmale. Notiek krasta
akumulācijas jeb smilšu uzkrāšanās process.
Rezultātā izveidojušās diezgan stabilas un plašas priekškāpas jeb baltās kāpas. Aiz
priekškāpām izvietota pelēko kāpu josla. Tās ir diezgan viĜĦotas, ar bagātīgu, bet trauslu
ėērpju un sūnu, kā arī lakstaugu segu. Novērojama aizaugšana ar priedēm. Pelēkās kāpas uz
iekšpusi robežojas ar kāpu mežu jeb mežainajām kāpām. Šajās kāpās dominē parastā priede.
Vietām priežu audze mijas ar lapu koku vai jauktu koku audzēm. Vērtīgākie biotopi šajos
mežos ir vecas priežu audzes un meža lauces, kurās vēl ir saglabājušās kāpu pĜavas, kur
sastopama liela augu daudzveidība.
Pelēkās kāpas stiepjas 1,3 ha garumā un 200 - 600 m platumā, aizĦemot ap 40 ha lielu
platību (apmēram puse no teritorijas atrodas Sakas pagastā). Kāpas veidojušās gan dabisku
procesu (smilšu uzkrāšanās u.c.), gan antropogēnās darbības rezultātā (jūras mēslu žāvēšana
un zemes kultivēšana). Saimnieciskā darbība šajā teritorijā tika ierobežota padomju gados
slēgtā pierobežas režīma dēĜ.
No attīstības viedokĜa ir svarīgi šeit nepieĜaut apbūvi, bet attīstīt tādas darbības, kas kavē
kāpas aizaugšanu ar priedēm, kā arī veicināt ekotūrismu.
Jāatzīmē, ka arī augsti bioloăiski vērtīga ir kāpai blakus esošā ZaĜkalnu meža teritorija, ko
veido īpaši aizsargājams biotops - mežaina jūrmalas kāpa.

3.4.

Problēmas neīstenojot teritorijas plānojumu.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības attīstības pamatdokuments, kurā tiek uzrādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana un atĜautā izmantošana nākotnē. Plānojumā izvirzītie nosacījumi ir
pašvaldības saistošie noteikumi fizisko un juridisko personu darbībai pašvaldības teritorijā.
Tā izstrādi nosaka Teritorijas plānošanas likums un 19.10.2004. MK noteikumi Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Teritorijas plānojuma esamība nosaka saimnieciskās darbības noteikumus iedzīvotājiem un
komersantiem atbilstoši noteiktajām likumdošanas prasībām, šāda plānojuma neesamība
neizbēgami noved pie likumdošanas pārkāpumiem vides aizsardzībā, aizsargjoslu un
servitūtu izmantošanā, dabas resursu ieguvē un citās jomās. Plānojuma trūkums prasa
ievērojami vairāk pūĜu no komersantu puses, it īpaši uzsākot jaunu saimniecisko darbību.
Esošā situācija Sakas pagastā liecina, ka tieši teritorijas plānojuma neesamība veicina
nesaprātīgu zemes izmantošanu, tās transformācijas, sadalīšanas gadījumus un būvniecību.
Tas īpaši attiecas uz darbībām Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās vai teritorijās ar augstu bioloăisko vērtību. Šīs darbības nenovēršami
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palielina slodzi uz minētajām jūtīgajām teritorijām, un atstāj nozīmīgu, kā arī kumulatīvu
ietekmi uz vidi. Plānojuma neizstrādāšanas gadījumā viennozīmīgi turpināsies minētās
problēmas, iespējams, atstājot vēl būtiskāku iespaidu uz vidi un slodzes pieaugumu jūtīgajās
dabas teritorijās un gala rezultātā tas apgrūtinās pagasta attīstību.
Bez plānojuma nav iespējams attīstīt ciematu infrastruktūru un tādējādi nodrošināt
iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi. Infrastruktūras trūkums savukārt radīs arvien jaunas
neorganizētas piesārĦotas vietas un degradēs apkārtējo vidi mazinot tās vērtību.

4. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES
AIZSARDZĪBAS MĒRĶI
4.1.

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi.

Vides aizsardzības jomā pastāv starptautiskie mērėi, kuri parādās noslēgtajās starpvalstu
konvencijās un Eiropas Savienības Direktīvās. Sakas pagasta teritorijas plānojumam būtu
svarīgi mērėi, kas noteikti sekojošos dokumentos:
Konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”- Orhūsas konvencija
(1998),
▪ Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotĦu saglabāšanu - Bernes
konvencija (1979),
▪ Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi Ramsāres konvencija (1971),
▪ Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO
konvencija. (1972),
▪ Eiropas Padomes Vispārējā Konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai.
(2005),
▪ Konvencija par bioloăisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija(1992),
▪ Konvencija par migrējošo savvaĜas dzīvnieku sugu aizsardzību – Bonnas konvencija.
Eiropas Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras
aizsardzību – Biotopu direktīva (1992).Konvencija par bioloăisko daudzveidību –
Riodežaneiro konvencija(1992), Konvencija par migrējošo savvaĜas dzīvnieku sugu
aizsardzību – Bonnas konvencija, Padomes Direktīva 92/43/EEK (Natura 2000) par dabisko
dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva).
Natura 2000 ir Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas tiek
veidots visās ES dalībvalstīs. Šāda tīkla izveidi nosaka ES Biotopu direktīva. Natura 2000
teritoriju tīklu veido teritorijas, kas ir nozīmīgas ES Biotopu direktīvas I pielikumā norādīto
dabisko biotopu aizsardzībai un II pielikumā minēto sugu dzīvotĦu aizsardzībai. Šajā tīklā
tiek iekĜautas arī īpaši aizsargājamās teritorijas putniem, kas ir atbilstošākās Putnu direktīvas
79/409/EEK I pielikumā uzskaitīto putnu sugu aizsardzības nodrošināšanai. Natura 2000
tīklam pievienojas katra ES dalībvalsts ar savu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmu.
Sakas pagastā kā Natura 2000 ir noteiktas 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas
liegumi „Ziemupe” un „Sakas grīĦi” un „GrīĦu dabas rezervāts”
Kā būtisks faktors Sakas pagasta teritorijas attīstībai minama tās atrašanās pie Baltijas jūras.
Latvijas valstij ir saistošas vairākas starptautiskās vienošanās par Baltijas jūras piekrastes
aizsardzību. Piemēram, ar 1994. gada 3. marta likumu „Par 1974. gada un 1992. gada
Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reăiona jūras vides aizsardzību” Latvija
pievienojās 1974. gada Baltijas jūras reăiona jūras vides aizsardzības konvencijai (turpmāk –
Helsinku konvencija). Tās 3. panta (pamatprincipi un saistības) pirmā daĜa noteic, ka
„līgumslēdzējas Puses individuāli vai kopīgi veic visus pienākošos likumdošanas,
administratīvos vai citus vajadzīgos pasākumus, lai nepieĜautu vai likvidētu piesārĦojumu,
▪
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kā arī lai aizsargātu Baltijas jūras reăiona jūras vidi un uzlabotu tās stāvokli”. Helsinku
konvencija paredz, ka tās mērėu īstenošanai tiek nodibināta Baltijas jūras reăiona jūras vides
aizsardzības komisija. Šī Komisija ir pieĦēmusi vairākas rekomendācijas (ieteikumus), arī
rekomendācijas 15/1 – 1994. gada 8. martā un rekomendāciju 16/3 – 1995. gada 15. martā,
kas iesaka izveidot piekrastes aizsargjoslas un pēc iespējas nepieĜaut pasākumus, kas varētu
radīt paliekošas pārmaiĦas dabā un ainavā.
Baltijas jūras reăiona par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru 4. konferencē
(Stokholma 22.10.1996.) pieĦemtajā dokumentā „Kopīgas rekomendācijas piekrastes
zonas teritorijas plānošanai Baltijas jūras reăionā” tiek uzsvērts, ka „paredzamā pilsētu,
tūrisma, transporta un tehnisko būvju ekspansija, sevišėi Baltijas jūras dienvidu un austrumu
piekrastē, jāvada un jāregulē ar reăionāli līdzsvarotu ilgtspējīgu attīstību un piekrastes zona
jāplāno, uzmanīgi līdzsvarojot attīstību un aizsardzību”. Bet arī „vienlaicīgi jāveic
ekonomiskā un sociālā attīstība, kā arī jānodrošina dabas, ainavu un bioloăiskās
daudzveidības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzība un cilvēkiem netraucēta piekĜūšana
pie krasta un pārvietošanās gar to”. Šīs rekomendācijas Latvijai teritorijas plānošanas jomā
izvirza vairākus mērėus. Piemēram: „…piekrastes zona, īpaši ārpus pilsētām un blīvi
apdzīvotām vietām, pēc iespējas jāsaglabā brīva no apbūves un infrastruktūras, kas var
apdraudēt dabas un kultūras resursus un rekreācijas intereses, līdz minimumam jāsamazina
zemes reformas ietekme uz ainavas vērtībām piekrastes zonā, jānodrošina brīva pieeja
krastam un gar to”.
Eiropas Reăionālās plānošanas ministru konferencē ir pieĦemtas Vadlīnijas Eiropas
kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai (12.sesija Hannovere, 2000.gada septembris).
Šim dokumentam ir rekomendējošs raksturs, kura mērėis ir definēt telpiskās attīstības
politikas pasākumus, ar kuru palīdzību cilvēki visās Eiropas Padomes dalībvalstīs var
sasniegt pieĦemamu dzīves līmeni. Atsevišėas šo vadlīniju rekomendācijas ir Ħemtas vērā arī
izstrādājot Sakas pagasta teritorijas plānojumu.
Šajos dokumentos izvirzītie mērėi veido valstu nacionālās vides likumdošanas pamatus.
Tāpēc plānojot vietējo teritoriju izmantošanu jāvadās pēc nacionālajiem vides aizsardzības
mērėiem.

4.2.

Nacionālie vides aizsardzības mērķi

„Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm” (MK 15.08.2002. rīkojums Nr. 436) ir
dokuments, kas nosaka valsts līmeĦa rīcības ilgtspējības nodrošināšanai visās galvenajās
nozarēs. Ilgtspējīgas attīstības politikas principi vides aizsardzības jomā, kas Ħemti vērā arī
izstrādājot Sakas pagasta teritorijas plānojumu veicot tā stratēăisko ietekmes uz vidi
novērtējumu, ir:
 Latvijai jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un
nākamajām paaudzēm;
 Latvijai jānodrošina pietiekami pasākumi bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai;
 Latvijai sabiedrībā jāattīsta atbildīga attieksme pret dabas resursiem un nepārtraukti
jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte;
 Latvijai jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plašs vides politikas
līdzekĜu pielietojums visās citās nozaru politikās.
„Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008. gadam” ir visaptverošs, stratēăisks un ar
citiem atbilstoša līmeĦa plāniem integrēts dokuments. Tajā tiek formulēti vides aizsardzības
principi, galvenie politikas mērėi un rīcības to sasniegšanai, par galveno uzdevumu nosakot jānodrošina cilvēku veselībai labvēlīgi dzīves apstākĜi, kas gala rezultātā palielinās mūža
garumu un uzlabos iedzīvotāju veselības un labsajūtas stāvokli. Vides politikas plāns nosaka
būtiskākās problēmas un vides politikas mērėus nacionālā līmenī, kuri ir aktuāli arī Sakas
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pagastam. Zemāk sniegti Nacionālā vides politikas plānā noteiktie dažādu sfēru vides mērėi,
kas ir attiecināmi arī uz Sakas pagasta teritorijas plānojumu, un apskatīta šo mērėu
integrācija plānojumā.
√

Nodrošināt normatīviem un ilgtermiĦa mērėiem atbilstošu gaisa kvalitāti, uzlabot to vietās, kur
tā nav apmierinoša, īpašu uzmanību veltot ražošanas uzĦēmumiem.

Plānojums neparedz iespējas attīstīties tādiem rūpniecības uzĦēmumiem, kas varētu radīt
būtisku gaisa piesārĦojumu. Var prognozēt, ka tūrisma attīstības ietekmē, pieaugs
autotransporta radītais piesārĦojums.
√

Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens
resursu saglabāšanai un eitrofikācijas apdraudētiem ezeriem un ūdenstilpēm.

Plānojums paredz vairāku jaunu ciemu izveidi, kur plānotās dzīvojamā apbūves ietekmē,
palielināsies gruntsūdens ieguve, un novadīto notekūdeĦu daudzums.
√

Nodrošināt racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu zemes dzīĜu izmantošanu.

Plānojums iezīmē iespējamās smilts - grants ieguves vietas, bet nav paredzama, ka varētu
tikt uzsākta šo atradĦu izmantošana.
√

Ierobežot atkritumu rašanos un samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, veicinot to
pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu.

Esošai pagasta atkritumu apsaimniekošanas sistēmai ir pietiekoša kapacitāte, lai tiktu
nodrošināta pietiekama atkritumu savākšanas pakāpe jaunajās apbūves un tūrisma
infrastruktūras teritorijās.
√

Teritoriju plānošanā Ħemt vērā esošo vides piesārĦojumu.

Pagastā nav potenciāli piesārĦotu vietu, un plānojums nerada priekšnoteikumus, lai tādu
varētu rasties.
√

Samazināt troksni vidē, it īpaši vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku veselību.

Pagasta teritorijā nav būtisku trokšĦu avotu un teritorijas plānojums nerada
priekšnoteikumus, lai situācija varētu pasliktināties.
√

Izmantojot plānošanas metodes un saprātīgu zemes apsaimniekošanu, nepieĜaut bioloăiskās
daudzveidības samazināšanos un lauku ainavas degradēšanos.

Plānojums paredz platības ziĦā lielu teritoriju (aiz krasta kāpu aizsargjoslas) ar augstu
bioloăisko daudzveidību un nozīmīgu lomu unikālās piekrastes ainavas saglabāšanā,
transformāciju par apbūves teritorijām.
√

Saglabāt meža bioloăisko daudzveidību un ekoloăisko funkciju kvalitāti klimata un ūdens
režīma regulācijā, kā arī augsnes aizsardzībā.

Teritorijas plānojumā netiek paredzētās tādas darbības mežu teritorijās, kas varētu
nozīmīgi mazināt to bioloăisko daudzveidību un ekoloăiskās funkcijas.
√

Nodrošināt vides informācijas izmantošanu un analīzi normatīvo aktu izstrādes un politisku
lēmumu pieĦemšanas procesā un politikas efektivitātes izvērtēšanā.

Gan izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu, gan vērtējot tā ietekmi uz vidi, plaši tiek
izmantota pieejamā vides informācija, kā arī nodrošināta sabiedrības iesaistīšana.
Latvijas Bioloăiskās daudzveidības nacionālā programma (1999.), kuras „uzdevums
Latvijā ir veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu vienlaikus aizsargājot dabu” izvirza
arī nepieciešamību izstrādāt kritērijus un metodiku bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas
prasību iestrādāšanai visu līmeĦu teritoriju plānojumos. Programmas sadaĜa „32. Teritorijas
plānošana” izvirza sekojošas prasības: „
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izstrādāt kritērijus un metodiku bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas prasību
iestrādāšanai visu līmeĦu teritoriju plānojumos;
√
nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības un sugu
aizsardzības plānu prasību ietveršanu teritoriju plānojumos;
√
izplatīt pašvaldībām metodiskos materiālus par bioloăiskās daudzveidības
saglabāšanu;
√
veicināt nacionālā plānojuma dabas pamatnes informācijas pieejamību pašvaldību
plānotājiem.”
Sakas pagastā teritorijas plānojumam, kā vienu no risināmiem uzdevumiem, vajadzētu
noteikt ir bioloăisko daudzveidības saglabāšanu Natura 2000 teritoriju kontekstā.
Lai īstenotu biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzību, jāĦem vērā visas vides ietekmes (gaiss,
ūdens, augsne, teritorija), kas ietekmē teritorijā esošos biotopus un sugas.
Aizsardzības pasākumi ir jāīsteno ne tikai teritorijās, kurās atrodas biotopi un sugas, kuru dēĜ
noteikta Natura 2000 teritorija, bet gadījumos, ja īpaši aizsargājamās teritorijas esošās sugas
un biotopus ietekmē kādi ārējie faktori. Aizsardzības pasākumi jārealizē arī ārpus īpaši
aizsargājamām teritorijām.
Nepieciešamos aizsardzības pasākumus var īstenot, tos iekĜaujot izstrādē esošajos īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos un individuālajos aizsardzības un
izmantošanas noteikumos.
√

5. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IETEKMES
UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS.
5.1.

Apbūves teritoriju noteikšana

Apbūves teritoriju noteikšana ir viens no svarīgākajiem teritorijas plānošanas uzdevumiem.
Neplānota būvniecības attīstība ne tikai saistās ar haotisku teritorijas attīstību, bet arī atstāj
nozīmīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. Apbūves platībām ir jābūt koncentrētām, jo atvieglina
pašvaldības un valsts iestādes iespējas nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamajiem
pakalpojumiem, Ĝauj organizēt atkritumu savākšanu, nodrošināt ar ceĜiem un
inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī citādi organizēt ikdienas dzīvi. Parasti apbūves
teritorijas tiek koncentrētas ciemu robežās. Tas Ĝauj koncentrēt antropogēno ietekmi
konkrētās vietās, bet pārējās teritorijas atstāt salīdzinoši neskartas. Sakas pagasta plānojumā
ciemu robežas noteiktas apdzīvotām vietām, kur jau ir esošā apbūves un iedzīvotāju
koncentrēšanās. Tā piemēram, SaĜiena, OrgsaĜiena pagasta iekšienē un Ulmale piekrastes
zonā (piekrastes ciemu izveidošanas izvērtējums sniegts 5.4.2. sadaĜā.).
Tomēr jāatzīmē, ka plānojumā nav atrodams detalizēts pamatojums un analīze piedāvāto
ciemu izveidei un to robežu noteikšanai, kā vienīgā atsauksme, uz ko tiek balstīta šāda
izvēle, tiek minēti zemes īpašnieku iesniegumi. Tā rezultātā, piemēram, tiek piedāvāts
izveidot Akmensraga ciemu ar trim pastāvīgiem iedzīvotājiem.
Teritorijas plānojumā netiek risināti jaunizveidoto ciemu infrastruktūras jautājumi un tas var
radīt potenciālas ar piesārĦojumu saistītas vides problēmas. Jebkurā mājvietā rodas sadzīves
atkritumi, kuru savākšana ir jāorganizē centralizēti, ar pēc iespējas lielāku savākšanas
pakāpi. Mājsaimniecībai ir nepieciešams patērēt ūdens resursus un novadīt notekūdeĦus. Tas
palielina slodzi uz pazemes ūdeĦiem, jo palielināsies to ieguve, tāpat palielināsies
notekūdeĦu daudzums, kas palielinās slodzi uz apkārtējo vidi. Iespējama negatīva ietekme uz
pazemes ūdeĦu kvalitāti un antropogēnā slodze var intensificēt erozijas procesus, kuru
rezultātā iespējama Baltijas jūras krasta līnijas virzīšanās sauszemes virzienā. Tomēr šī
ietekmes būtiskumu nav iespējams novērtēt. Jāatzīmē, ka notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas
darbojās tikai Pāvilostas pilsētā, un to darbības apjomus ir iespējams palielināt. Savukārt
jaunajos ciemos NAI nav un netiek plānotas.
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5.2.

lauksaimniecības un mežu teritoriju platības, kas transformētas
apbūvei;
centralizēti savākto sadzīves atkritumu daudzums;
centralizēti iegūtā ūdens daudzums no urbumiem un novadīto
notekūdeĦu daudzums;
ekspluatācijā nodotu ēku skaits un to kopējā apbūves platība.

Tūrisma attīstības ietekmes vērtējums

Tūrisms un ar to saistītās nozares varētu veidot pamatu Sakas pagasta un novada attīstībai.
Tomēr šobrīd ne Sakas pagastam, ne novadam kopumā nav izstrādāts attīstības plāns, kas
būtiski apgrūtina plānojuma vērtēšanu. Tas atspoguĜojas arī plānojumā, kas neparedz jaunas
teritorijas ražošanas (rūpniecības, lauksaimnieciskās) vai citu nozaru attīstībai. JāĦem vērā,
ka pieaugot jau tā lielajai tūrisma plūsmai, palielināsies tā ietekme uz pagasta iekšējiem
ceĜiem, kuru stāvoklis nebūt nav atbilstošs. Bez ceĜu putēšanas un bojāšanās, palielināsies arī
izplūžu gāzu radītais piesārĦojums.
Plānojumā tiek paredzēti vairāki atĜautie teritorijas izmantošanas veidi, kas tieši saistīti ar
tūrisma attīstību. Pie tādiem pieskaitāmi dažādu veidu „Atklāto telpu izbūves un uzturēšanās
teritorijas”, kuras sadalās: „Tūrisma un rekreācijas teritorijas” un „Tūrisma un rekreācijas
teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā”. Kopumā atklāto telpu izbūves un
uzturēšanas teritoriju pamata izmantošana tiek definēts kā „izbūves teritorijas, ko veido
sabiedrībai pieejamas vai arī privātas īpaši vērtīgas, publiskas ainavas kvalitātes saglabāšanai
noteiktas dabas un apzaĜumotās teritorijas, kur apbūve nav paredzēta, bet izmantošana
atkarībā no attiecīgās teritorijas daĜas īpatnībām, ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī
rekreāciju un vides aizsardzību (Apbūves noteikumi p.6.5.1)”. Bez apbūves aizlieguma, tiek
noteikts arī aizliegums iežogot (izĦemot aplokā) teritoriju, veidot dzīvžogus, veidot valĦus,
kas neĜauj aizsegt skatu punktus no ceĜa uz piekrastes teritoriju.
SaskaĦā ar Apbūves noteikumiem (p.6.8.2) „Tūrisma un rekreācijas teritorijas Baltijas jūras
krasta kāpu aizsargjoslā” noteiktas ar mērėi nodrošināt specifisko infrastruktūru,
labiekārtojumu un pasargāt krasta kāpas, uzĦemot apmeklētāju slodzes. Šeit nav atĜauta
apbūve.
Diemžēl abiem minētajiem teritorijas izmantošanas veidiem nav noteikta minimālā
jaunizveidojama zemesgabala platība.
Bez tam, protams, tūrisma attīstībai var kalpot teritorijas, kur atĜautā izmantošana ir dažādu
tūrisma infrastruktūras objektu (viesu māju, pansiju, darījuma centru u.t.t.) būvniecība.
Ietekmes
indikatori

5.3.




jaunu tūrisma infrastruktūras objektu skaits;
tūristu skaits.

Ietekme uz Baltijas jūras piekrastes teritoriju

5.3.1. Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla
Plānojumā noteikta jauna Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā ciemu teritorijā saskaĦā ar
Aizsargjoslu likuma 6. pantā noteikto prasību, ka ciemu teritorijās, krasta kāpu aizsargjoslas
platums nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekĜaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus.
Biotopu izvērtēšanai izmatoti minētā „Life-NATURE” projekta materiāli. Sakas pagastā ir
plānoti sekojoši piekrastes ciemi: Ulmale, Strante un Akmensrags.
5.3.2. Piekrastes ciemu izveides analīze
Jāatzīmē, ka saskaĦā ar spēkā esošā Latvijas Republikas Augstākās Padomes likuma „Par
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa
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noteikšanu” (06.06.1991.) 11. pantu „ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas,
kurās ir vēsturiski radusies koncentrēta apbūve un pastāvīgie iedzīvotāji.”
Bez koncentrētas apbūves un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, lauku apdzīvotai vietai, kas varētu
tikt iekĜauta ciemu kategorijā ir sastopami arī šādi indikatorrādītāji: kapsēta, kurā tiek veikti
apbedījumi, pasta nodaĜa, kultūras iestādes (klubs, bibliotēka, muzejs u.c.), baznīca ar savu
draudzi, u.tml.
Ulmale
Jaunā Ulmales ciema robežās iekĜautas sekojošas apdzīvotas vietas: Labrags, Bukurags un
Ulmale. Ulmalē apbūve ir vēsturiski veidojusies, sākotnēji kā muiža, tālāk jau kā
zvejniekciems. Arī mūsdienās šeit sastopami koncentrētas apbūves teritorijas: gan gadu
desmitiem pastāvējušas, gan pēdējo gadu laikā celtas. Dzīvo arī pastāvīgie iedzīvotāji ~ 80.
Darbojas baznīcas draudze, tiek veikti apbedījumi kapsētā. Ciema robežās iekĜautas arī
apdzīvotas vietas Bukurags un Labrags. Labrags arī ir veidojies kā apdzīvota vieta
kādreizējās muižas apkārtnē, kur pašreiz dzīvo 13 iedzīvotāji, šeit darbojas baznīcas
draudze un kapsēta. Savukārt Bukurags ir zināms tikai kā burāšanas nometnes vieta un tur
nav pastāvīgo iedzīvotāju.
Līdz ar to jaunās Ulmales ciema robežas tiek izstieptas vairāk kā 5 km garumā. Veidojot
jauno ciemu izzudīs arī zināmo vēsturisko apdzīvoto vietu nosaukumi (Labrags un
Bukurags).
Nosakot krasta kāpu aizsargjoslu 150m platumā Ulmales ciemā, tajā iekĜauti visi īpaši
aizsargājamie biotopi, tādējādi tiek nodrošināta to aizsardzība.
Ciema teritorijā daĜēji iekĜauts arī īpaši aizsargājamais ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais
dabas piemineklis „Strantes - Ulmales stāvkrasts”.
Strante
Strante kā apdzīvota vieta veidojusies Strantes muižas ietekmē, tomēr mūsdienās šeit
novērojama visai minimāla esoša apbūve (ar 38 pastāvīgajiem iedzīvotājiem), kas vairāk
uzskatāma par vasaras vai brīvdienu mājām. Tāpat šeit nav sastopami jebkādi citi elementi,
kas liecinātu, ka ciema robežā iekĜautā teritorija ir kompakta apdzīvota vieta. Šeit nav ne
darbojošās draudzes, ne kapsētas, ne arī citi ciemu raksturojoši elementi.
Ciema teritorijā iekĜauta arī daĜa no dabas pieminekĜa „Strantes - Ulmales stāvkrasts”.
Akmensrags
Akmensraga kā apdzīvotas vietas izveide saistās ar AkmeĦraga bāku. Pirmskara periodā
šeit bijušas atsevišėas zvejnieku mājas. Padomju varas gados šī piekrastes daĜa bija slēgta
militārām un robežapsardzes vajadzībām, līdz ar to palika neskarta saimnieciskām
aktivitātēm un apbūvei. Pašlaik Akmensragā dzīvo trīs pastāvīgie iedzīvotāji, kas apkalpo
AkmeĦraga bāku.
Ciema robežās iekĜautā teritorija līdz 2003. gada rudenim bija iekĜauta dabas lieguma
„Ziemupe” teritorijā. Tās statuss un robežas manījās ar MK noteikumiem Nr. 586.
(21.10.2003.) „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212
“Noteikumi par dabas liegumiem”. Teritorija viennozīmīgi ir augstu bioloăisko vērtība, jo
līdz šim brīdim šeit nav veikta nozīmīga saimnieciskā darbība, arī būvniecība krasta kāpu
aizsargjoslā nav bijusi dabai īpaši postoša. Kā vienīgo saimniecisko aktivitāti var minēt
tūristu iecienīto AkmeĦraga bākas un pludmales apmeklējumu, tālāk turpinot ceĜu uz
Pāvilostu.
Šeit nav arī nekādu citu elementu, kas liecinātu par teritorijas atbilstību ciema statusam.
Var prognozēt, ka ciema izveides gadījumā un no tā izrietošā pieaugošā apbūves
koncentrēšanās, transporta plūsmas pieaugums u.c. faktori, viennozīmīgi atstās negatīvu
ietekmi gan uz NATURA 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas liegumu
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„Ziemupe”, gan uz piekrasti un tās biotopiem.
Nosakot krasta kāpu aizsargjoslu ciema robežās, tajā nav iekĜautas teritorijas, kur
sastopams īpaši aizsargājamais biotops - mežaina jūrmalas kāpa. Tas attiecas uz teritoriju,
uz ciema robežas aiz bijušā helikoptera laukuma, vietā kur aizsargjosla pāriet 300 m
platumā. Šajā teritorijā plānotais izmantošanas veids noteikts kā „Tūrisma un rekreācijas
teritorija”, kuram Apbūves noteikumos (p.6.5.) noteiktā atĜautā izmantošana paredz tikai
teritorijas labiekārtošanu tūrisma vajadzībā, bez apbūves kā pamatizmantošanas.
5.3.3. Plānojuma ietekme uz piekrastes ainavu.
Lai gan piekrastes ainavas saglabāšana plānojumā izvirzīta kā galvenais mērėis, tomēr
plānojums var atstāt būtisku ietekmi tieši uz pagasta ainaviskajām vērtībām. Diemžēl
attīstība pagastā saskatāma tikai piekrastes daĜā, kas vēl vairāk pastiprinās mežu
homogenizāciju pārējā pagasta teritorijā, un tradicionālās laiku ainavas izzušanu. Savukārt,
piekrastē paredzamais apbūves teritoriju pieaugums, viennozīmīgi samazinās tās ainavisko
vērtību. Apbūves teritorijas izjauc ainavas kompaktumu, mazina pievilcību no pludmales
zonas, zūd noslēpumainība. Jāatzīmē, ka būtisku iespaidu uz ainavu atstāj būvniecība ceĜa
malā, no kura šobrīd paveras kompozīcijas skats uz piekrastes teritoriju.
Tieši Latvijas neskartā piekrastes ainava atšėirībā no lielākās daĜas Eiropas, ir svarīgs faktors
tūrisma attīstībai.
5.3.4. Apbūves ietekme uz piekrastes teritoriju
Jau šobrīd apbūves koncentrēšanās vērojama piekrastes posmā no pagasta robežas ar
Jūrkalnes pagastu līdz Pāvilostai. Notiek aktīvs zemes tirgus, zemesgabalu dalīšana un
apbūve. Teritorijas plānojums paredz turpmāku apbūves koncentrēšanos šajā piekrastes daĜā,
savukārt atstājot neskartu un neapbūvējamu piekrastes daĜu uz dienvidiem no Pāvilostas
(izĦemot plānoto Akmensraga ciemu).
Plānojums paredz transformēt
„Strantes - Ulmales stāvkrasts”
lauksaimniecības
zemes
bioloăiski augstvērtīgās pĜavu
teritorijas par apbūves zemēm
Strantes apkaimē.
Teritorijas plānojums faktiski
paredz pārvērst šo teritoriju par
vienu lineāru ciemu 10 km
garumā, ar pārtraukumu, ko
veido daĜa no dabas pieminekĜa
„Strantes - Ulmales stāvkrasts”.
Pozitīvi vērtējama plānojumā
noteiktā minimālā
jaunizveidojama zemesgabala
platība jūras krasta 1. un 2.
rindas apbūves teritorijās, kas
atrodas visā piekrastes posmā starp Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu un ceĜu Ventspils Liepāja. 1.rindas minimālā zemesgabala minimālā platība noteikta 4ha, ar apbūves platību
2%. Savukārt otrās rindas minimālā jaunizveidojamā zemesgabala platība noteikta 2 ha, ar
apbūves blīvumu 3%.
Tomēr kā neatbilstošs jāvērtē noteiktais zemesgabala minimālais jūras krasta frontes
platums, t.i., zemesgabala pret jūru vērstās malas platums. Piemēram, pirmās rindas
zemesgabaliem tas noteikts 80 m, kas Ĝauj „izstiept” zemesgabalu neloăiski garu, tādējādi
būtiski izmainot visu piekrastes ainavu.
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5.3.5. Plānotās pieejas un piebraucamie ceļi jūrai
Ar plānojumu tiek projektētas vairākas pieejas gan pludmalei, gan stāvkrastam, kā arī
piebraucamie ceĜi pludmalei. Kopumā plānā tiek paredzētas 15 pieejas vietas pludmalei, no
kurām visas (izĦemot vienu pie AkmeĦraga bākas) izvietotas pagasta apdzīvotākā daĜā piekrastes daĜā pa labi no Sakas ietekas jūrā.
Bez tam tiek paredzētas arī sešas pieejas
stāvkrastam. Pie tam tiek plānoti arī seši
piebraucamie ceĜi jūrai, no kuriem 5 ir
apvienoti ar pieejām. Visi piebraucamie
ceĜi, izĦemot Strantes ciema dienvidos, tiek
plānoti vietās, kur ir esošas meža gravas,
piebraucamie ceĜi un dabiski piekrastes
reljefa pazeminājumi. Šādu piebraucamo
ceĜu paredzēšana ir pozitīvi vērtējama, jo tie
nepieciešami ne tikai esošām saimnieciskām aktivitātēm – pludmales tīrīšanai, piekrastes
zvejniekiem un tūrisma attīstībai: burāšanas bāzei, kaitotājiem, pludmales apmeklētājiem,
bet arī vides inspekcijai kontroles nodrošināšanai un ārkārtas situācijām kā, piemēram, naftas
noplūdes jūrā seku likvidēšanai vai pirmās palīdzības sniegšanai. Tāpat tas būtu
nepieciešams, lai varētu veikt pludmales labiekārtošanas (soliĦu, atrakciju elementu, tualešu
izvietošanu).
Vizuāla piebraucamo ceĜu analīze skatāma Vides pārskata 2.pielikumā.
Tāpat atzinīgi vērtējams tas, ka netiek plānotas pieejas un piebraucamie ceĜi jūrai, piekrastes
daĜā no Pāvilostas līdz pagasta robežai ar Vērgales pagastu (izĦemot AkmeĦraga bākas
teritorijā), jo šajā teritorijā ir saglabājusies neskarta vide ar augstu bioloăisko daudzveidību,
pie tam šeit netiek plānotas ne jaunas apbūves teritorijas, ne tūrisma teritorijas. Savukārt
piekrastes zvejniekiem ir nodrošināta piekĜūšana jūrai pa pludmali no Pāvilostas. Var apsvērt
iespēju paredzēt piebraucamo ceĜu jūrai uz pagasta robežas ar Pāvilostas pilsētu, kas būtu
nepieciešams arī piekrastes zvejnieku vajadzībām.
5.3.6. Ietekme uz stāvkrasta posmu
Lai mazinātu plānojumā paredzētās piekrastes apbūves un izrietošās antropogēnās ietekmi un
stāvkrastu, t.sk. dabas pieminekli „Strantes - Ulmales” stāvkrasts, tiek paredzētas vairākas
noejas pie jūras. Šādu noeju paredzēšana Ĝauj organizēt iedzīvotāju un tūristu piekĜuvi jūrai,
līdz ar to rodas iespēja nepieĜaut pārvietošanos nevēlamās vietās visā stāvkrasta vietās.
Tomēr jāatzīmē, ka jaunu apbūves u.c. izmantošanas teritoriju paredzēšana zemesgabalos,
kas tieši robežojas ar stāvkrastu, var atstāt kumulatīvi negatīvu ietekmi. Pie tam turpinoties
esošajiem erozijas procesiem, var tikt apdraudētas uzbūvētās ēkas ilgtermiĦa laika posmā.
Erozijas procesu rezultātā samazināsies arī pašlaik noteiktais krasta kāpu aizsargjoslas
platums.

Ietekmes
indikatori


Zemesgrāmatā ierakstītu jaunu zemesgabalu skaits teritorijās ar
atĜauto izmantošanu „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas
jūras krasta 1. vai 2. rinda”;
jaunu būvju skaits piekrastes ciemu teritorijā.
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Ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Plānojamā ir iezīmētas visas NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, un ar
plānojumu netiek noteikta tāda zemes izmantošana un darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt
šīs teritorijas, izĦemot dabas liegumu „Ziemupe”. Negatīvā ietekme sagaidāma plānotā
Akmensraga ciema izveide. Ietekmes raksturojumu skatīt sadaĜā 5.4.2. pie atzīmes
„Akmensrags”.
Plānojums neparedz tādas darbības, kas varētu būtiski un jūtami ietekmēt lielās un bioloăiski
vērtīgās pagasta meža teritorijas, t.sk. grīĦu meža tipus.
Plānojums iezīmē arī visas pārējās īpaši aizsargājamās teritorijas, un plānojums neparedz
tādu ietekmi, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt šīs teritorijas. IzĦēmums ir ăeoloăiskais un
ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Strantes - Ulmales stāvkrasts”, kurš daĜēji iekĜauts
plānotajos Strantes un Ulmales ciemos, kur līdz ar to ir spēkā 150 m krasta kāpu
aizsargjosla, kas tomēr arī ietver dabas pieminekli. Plānojumā piekrastes posmā, kur atrodas
dabas piemineklis, paredzēti arī divas pieejas stāvkrastam, piecas pieejas pludmalei, kā arī
viens pludmales piebraucamais ceĜš. Visas pieejas ir veidotas dabiskās stāvkrasta
pazeminājuma vietās, esošu stigu un valku vietās. Pirms minēto pieeju izveides un
labiekārtošanas ir jāsaĦem saskaĦojums no Liepājas RVP.
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Augsnes virskārtas bojāšana

Iegūtā ūdens un novadīto
notekūdeĦu daudzuma
pieaugums
Radīto atkritumu apjoma
pieaugums

Ietekme uz vides kvalitāti

Ietekme

N

N

N

N - negatīva

P - pozitīva

T

T

T

Izstrādājot novada attīstības programmu, izskatīt iespēju
par centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
izveidi. Organizēt centralizētu atkritumu savākšanu.

Plānojumā paredzētie un ieteicamie pasākumi ietekmes
samazināšanai
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Pēc iespējas saglabāt vērtīgos un veselos vecos kokus.
Koku izciršana
N
T
Tūrisma attīstības teritoriju
Organizēta dabas resursu
Organizēt dabas takas un to darbības kontroli, lai novērstu
P
N
paredzēšana
izmantošana tūrisma vajadzībām
tūristu uzturēšanos tam neparedzētās vietās.
KOPĒJAIS Par cik jaunu ciemu izveide plānota bez pamatojuma par iespējamo iedzīvotāju skaita pieaugumu, tad plānojuma
ietekme uz vides kvalitāti varētu būt arī mazāk nozīmīga. Pie tam līdzīgas problēmas ne mazākā mērā
NOVĒRTĒJUMS: novērojamas arī citur Latvijā.

Jaunu dzīvojamās apbūves
teritoriju paredzēšana

Jaunu ciemu izveide

Plānojuma darbība

Ilgums

Ietekmes uz vidi novērtējuma apkopojums

ĪstermiĦa

5.5.

IlgtermiĦa
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Tieša/ netieša ietekme
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Apbūvētas lauksaimniecības
zemju (pĜavu) un mežu teritorijas

Ietekme uz ainavas vērtībām

Ietekme

N

N - negatīva

P - pozitīva

T

Plānojumā paredzētie un ieteicamie pasākumi ietekmes
samazināšanai
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Noteiktas jaunizveidojama zemesgabala minimālās
platības un apbūves blīvums teritorijās tiešā jūras krasta
tuvumā.
Apbūves teritoriju
paredzēšana piekrastes zonā
Maksimāli ierobežot apbūvi vietās, no kurām ir labi
Piekrastes kompozīcijas ainavas
N
T
pārskatāma piekraste. Apbūves noteikumos pilnveidot
degradēšana
ierobežojumus žogu un vaĜĦu izvietošanai.
Atklāto telpu izbūves un
Netiek apbūvētas ainaviski
Noteikt minimālās „atklāto telpu teritoriju” zemesgabala
N platības teritorijām, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā
uzturēšanas teritoriju
vērtīgas piekrastes un upju ieleju
P
noteikšana
ainavas
vai tās tuvumā.
Plānojums paredz būtisku ietekmi uz piekrastes ainavas vērtībām, jo tur tiek plānota ievērojama mazstāvu
KOPĒJAIS apbūves veidošanās. Tomēr jāatzīmē, ka plānojums nodrošina nozīmīgāko piekrastes skatu punktu aizsardzību.
NOVĒRTĒJUMS: Savukārt plānojums neveicina saimnieciskās darbības attīstību pagasta lauku teritorijās, kas ietekmēs mežu
homogenizāciju.

Plānojuma darbība

ĪstermiĦa

Ilgums
IlgtermiĦa
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Palielināsies slodze uz Baltijas
jūras piekrastes daĜu

Noteiktajā krasta kāpu
aizsargjoslā nav iekĜauti visi īpaši
aizsargājamie biotopi
Ietekme uz dabas liegumu
„Ziemupe”
Tiek samazināta iedzīvotāju,
tūristu un saimniecisko aktivitāšu
ietekme uz piekrastes dabas
vērtībām

Ietekme uz dabas daudzveidību

Ietekme

N

P

N

N

N - negatīva

P - pozitīva

N

N

T

T

Netiek paredzēta apbūve krasta kāpu aizsargjoslā.
Nepieciešams paplašināt krasta kāpu aizsargjoslu iekĜaujot
tajā bioloăiski augstvērtīgo ZaĜkalnu mežu.

Pieeju un ceĜu izveides projektēšanas stadijā veikt to
ietekmes uz vidi novērtējumu. Nepieciešamības gadījumā
konsultēties ar krasta kāpu aizsardzības speciālistiem.

Neveidot Akmensraga ciemu, bet teritorijas attīstību
noteikt izstrādājot detālplānojumu. Pieaugošo tūrisma
ietekmi uz šo teritoriju izvērtēt, izstrādājot jaunu dabas
lieguma dabas aizsardzības plānu.

Plānojumā paredzētie un ieteicamie pasākumi ietekmes
samazināšanai
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KOPĒJAIS Kopumā plānojumā ir Ħemti vērā dabas aizsardzības normatīvie akti. Plānojums neparedz darbības, kas var tieši
NOVĒRTĒJUMS: negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citas bioloăiski augstvērtīgās teritorijas.

Noteikta jauna krasta kāpu
aizsargjosla

Tiek paredzētas pieejas un
piebraucamie ceĜi jūrai

Akmensraga ciema izveide

Plānojuma darbība

ĪstermiĦa

Ilgums
IlgtermiĦa
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6. RISINĀJUMI BŪTISKĀKO IETEKMJU UZ VIDI
SAMAZINĀŠANAI
Jebkurā plānošanas dokumentā var izdalīt divu veidu pasākumu grupas, kas var mazināt šī
plānojuma dokumenta ietekmi uz vidi. Pirmo pasākumu grupu veido prasības, kurus nosaka
spēkā esošie normatīvie akti un dažāda līmeĦa institūciju izvirzīto nosacījumu ievērošana.
Otro grupu veido plānojuma izstrādes gaitā noteiktie pasākumi, kas noteikti lai mazinātu
ietekmi uz apkārtējo vidi. Pamatā attiecībā uz teritorijas plānojumu izstrādi, jāĦem vērā tie
normatīvie akti, kas regulē teritorijas plānošanas, būvniecības un vides aizsardzības
jautājumus. Kā vieni no svarīgākiem šīs grupas pasākumiem būtu minami: apbūves blīvuma
un brīvās teritorijas noteikšana; aizsargjoslu iezīmēšana, detālplānojumu izstrādes teritoriju
paredzēšana, zemesgabalu sadalīšanas ierobežojumi u.c. dažādi noteikumi katram zemes
izmantošanas veidam. Šie ir pasākumi, kuri saskaĦā ar normatīvajiem aktiem tik iestrādāti
plānojumos. Savukārt ar plānojumu var paredzēt vēl dažādus pasākumus, kas tieši vai netieši
samazina ietekmi uz vidi. Piemēram, lauksaimnieciskās ražošanas teritoriju plānošana tā, lai
tās neatrastos tiešu ūdeĦu tuvumā, ražošanas teritoriju noteikšana atstatus no blīvi
apdzīvotām vietām, apbūves slodzes samazināšana ūdens objektu vai piekrastes tuvumā,
jauktas izmantošanas teritoriju noteikšana u.c. darbības. Tikai normatīvu ievērošana
plānojumā, sasaistē ar plānotāju rīcībā esošo instrumentu izmantošanu saprātīgu zemes
izmantošanas veidu noteikšanā, var dot vēlamo rezultātu pagasta ilgtspējīgai attīstībai.
Sakas pagasta teritorijas plānojumā paredzēti sekojoši pasākumi ietekmes uz vidi
mazināšanā:
 Pasākumi ietekmes samazināšanai piekrastes teritorijā:
Plānojums neparedz jaunu apbūves teritoriju izveidi jūtīgajā Baltijas jūras krasta kāpu
aizsargjoslas teritorijā, šeit paredzētas vietas tikai publiskās pieejamības telpas attīstībai un
tūrisma labiekārtojumiem. Savukārt piekrastes daĜā ārpus krasta kāpu aizsargjoslas,
izmantojot plānošanas pasākumus, paredzēta saprātīga zemes izmantošana, nosakot gan
minimālās jaunu zemesgabalu platības, gan apbūves blīvumu.
Priekšlikumi:
1. Atsevišėās vietās Ulmalē un Strantē, kur ceĜš pieiet tuvāk kā 300m līdz jūrai, paplašināt
krasta kāpu aizsargjoslu līdz šosejai un tādejādi nepieĜaujot apbūvi starp šoseju un jūru,
lai maksimāli saglabātu neskarto jūras piekrastes ainavu.
2. Noteikt minimālā jaunizveidojama zemesgabala platība krasta kāpu aizsargjoslas
teritorijām: „Atklāto telpu izbūves un uzturēšanās teritorijas” un „Tūrisma un rekreācijas
teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā” ne mazāku kā 4 ha līdzīgi kā tas
noteikts jūras krasta 1. rindas apbūves teritorijās.
3. Apbūves noteikumos noteiktos „Atklāto telpu izbūves un uzturēšanās teritorijas” un
„Tūrisma un rekreācijas teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā” atĜautās
izmantošanas veidus sakārtot atbilstoši Aizsargjoslu likuma”36.panta prasībām, jo liela
daĜa teritoriju ar šādiem zemes izmantošanas veidiem atrodas krasta kāpu aizsargjoslā.
4. Neveidot sekojošus piebraucamos ceĜus: Nr.1. - pie „Kurzemes sētas” un Nr.7. - uz
robežas ar Jūrkalnes pagastu.
 Pasākumi ietekmes samazināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:
Plānojuma Apbūves noteikumos ir ietvertas tās prasības aizsargājamo teritoriju izmantošanā,
kuras noteiktas vispārīgajos aizsargājamo teritoriju izmantošanu un statusu regulējošos
normatīvos aktos. Vērtējot kopumā īpaši aizsargājamo dabas teritorijās un to tuvumā netiek
plānota intensīva apbūves vai ražošanas attīstība.
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Priekšlikums:
1. Neveidot Akmensraga ciemu, bet pieaugošo tūrisma plūsmu regulēt ar atbilstoši
aktualizētu dabas lieguma „Ziemupe” Dabas aizsardzības plānu un Individuālajiem
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem paredzot degradēto padomju armijas
teritoriju sanāciju un izmantošanu tūrisma infrastruktūras objektu attīstībai.
2. Teritorijas, kur atrodas potenciālā Natura 2000 teritorija „Pāvilostas pelēkā kāpa” un tai
pieguĜošie zemesgabali, attīstību ierobežot līdz brīdim, kad tiek noteikts konkrēts
„Pāvilostas pelēkās kāpas” aizsardzības statuss un robežas un iekĜaut šīs teritorijas
Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā.
 Pasākumi ietekmes uz ainavu samazināšanai:
Apbūves noteikumos tiek noteikti vairāki elementi, kas jāĦem vērā ainavas aizsardzībā
realizējot kādas darbības. Šīs prasības īpaši attiecas uz piekrastes un upju gultnes teritorijām,
kā arī vietām, kuras ir vērtīgi skatu punkti. Plānojumā veikta šo skatupunktu analīze.
Priekšlikums:
1. Maksimāli ierobežot jaunu apbūvi joslā starp šoseju un jūru. Bet vietās, kur apbūve tiek
plānota, apbūves noteikumos vajadzētu regulēt ne tikai apbūves apjomus, bet arī žogus
un labiekārtojumu.
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos palielināt noteikto minimālo jūras
krasta frontes garumu „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas jūras krasta 1.rindā”
zemesgabaliem no 80 m uz 100 m.
 Aizsargjoslu noteikšana:
Teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas saskaĦā ar esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i.
“Aizsargjoslu likuma” (11.07.1997), atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām un
citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē aizsargjoslas. Pagasta teritorijā tiek izdalīti sekojoši
aizsargjoslu veidi:
− vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;
− ekspluatācijas aizsargjoslas;
− sanitārās aizsargjoslas.
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām,
kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas
viedokĜa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās darbības
ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.
Diemžēl Apbūves noteikumos nav noteiktas precīzs aizsargjoslu platums katrai
ūdenstecei.
Priekšlikumi:
1. Ieteicams būtu paplašināt Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu posmā starp Pāvilostas
pilsētas robežu un Strantes ciema robežu tajā iekĜaujot arī bioloăiski augstvērtīgo
ZaĜkalnu meža teritoriju.
2. Akmensraga ciemā krasta kāpu aizsargjoslā iekĜaut visu mežaino jūrmalas kāpas biotopu.
3. Noteikt aizsargjoslas katrai ūdenstecei.


Detālplānojumu izstrādes teritoriju noteikšana:

Plānojums nosaka teritorijas, kurām teritorijas plānojumā paredzētā izmantošana
precizējama izstrādājot detālplānojumu. Šādas teritorijas ir:
¯

Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā ietvertai aizsargjoslai, ietverot atjaunotu un
konkrētai vietai piesaistītu biotopu leăendu atbilstoši MK 05.12.2000.
noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”,
ar Grozījumiem, MK 25.01.2005. noteikumi Nr.61.

Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats

Gala redakcija.

© SIA „VSKB Vide”

¯

32

Akmensraga ciemam,

¯ Visu ciemu centru teritorijām.
Detālplānojumu izstrāde plānojumā tiek paredzēta kā viens no galvenajiem instrumentiem
plānojuma ietekmes uz vidi mazināšanā. Apbūves noteikumi paredz vēl veselu virkni
gadījumu, kad izstrādājams detālplānojums, un šīs prasības pamatā attiecas uz zemesgabalu
apvienošanas un sadalīšanas gadījumiem. Tomēr Apbūves noteikumi vairākos punktos
paredz ar detālplānojumu mainīt gan minimālā zemesgabala platību, gan apbūves blīvumu,
gan izmantošanas veidu. Šādi noteikumi vērtējami negatīvi, jo tādā veidā būtībā tiek mainīts
teritorijas plānojums un ar to noteiktie teritorijas izmantošanas veidi - tas ir pretrunā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Priekšlikums:
Precizēt Apbūves noteikumos detālplānojumu izstrādi atbilstoši MK not. 883. (19.10.2004.)
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. Ar detālplānojumu nevar
manīt zemes izmantošanas veidu un minimālo zemesgabala platību.

7. IESPĒJAMO PLĀNOJUMA ALTERNATĪVU IZVĒLES
PAMATOJUMS
Izanalizējot Sakas pagasta teritorijas esošo izmantošanu un salīdzinot to ar plānoto teritorijas
izmantošanu, jāsecina, ka plānojumā tiek piedāvāts tikai viens alternatīvais variants –
“nulles” variants t.i. – izstrādātais teritorijas plānojums netiek realizēts. Šādas alternatīvas
realizācijas sekas ir skatāmas esošajā pagasta attīstībā: notiek nesaprātīga zemes
izmantošana, zemes dalīšana un transformācija, nelikumīgas būvniecības. Respektīvi,
realizējot 0 alternatīvu, minētās problēmas turpināsies. Izstrādātais teritorijas plāns ir kā
kompromisa risinājums starp zemes īpašniekiem un pašvaldības, valsts un sabiedrības
interesēm. Plānojums kalpos kā instruments pašvaldības rokās attīstības virzībai.
Par cik ne Sakas pagastam, ne novadam nav izstrādāts attīstības plāns, tad nav iespējams
izvērtēt citas iespējamās plānojuma alternatīvas.
Tomēr savā ziĦā par alternatīviem risinājumiem var uzskatīt vides pārskata 6. sadaĜā
piedāvātos priekšlikumus teritorijas plānojuma pilnveidošanai.

8. KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI
SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” X daĜas 43. pantu „paredzēto
darbību atĜauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloăiskās funkcijas, integritāti un
nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērėiem. Ja paredzētā darbība vai
plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000), darbību atĜauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos,
kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu
apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam”.
Kritēriji, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, kā arī kādi kompensējošie pasākumi var tikt piemēroti,
un to piemērošanas kārtību ir noteikta MK noteikumos Nr.594 „Noteikumi par kritērijiem,
pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un prasībām ilgtermiĦa monitoringa
plāna izstrādei un ieviešanai” (18.07.2006). Noteikumos teikts, ka kompensējošie pasākumi
Natura 2000 teritoriju tīklam var būt jaunas Natura 2000 teritorijas izveidošana tiešā
ietekmētās Natura 2000 teritorijas tuvumā vai citur Latvijas Republikas teritorijā, kā arī
sugas vai biotopa atjaunošanas pasākumi citās esošajās Natura 2000 teritorijās, kuras nav
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izveidotas paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta ietekmētās sugas vai biotopa
aizsardzībai.
Sakas pagasta teritorijas plānojums neparedz darbības, kuru rezultātā tiktu tiešā veidā
negatīvi ietekmētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Teritorijas plānojums ir izstrādāts
balstoties uz prasībām, ko izvirza normatīvie akti, vides aizsardzības valsts institūcijas un
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni. Līdz ar to specifiski dabai
nodarīto kaitējumu kompensēšanas pasākumi teritorijas plānojumā nav paredzēti.

9. IESPĒJAMĀS PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS
Likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ar jēdzienu pārrobežu ietekme tiek saprasta
jebkura paredzētās darbības izraisīta ietekme teritorijā, kas pakĜauta ietekmētās valsts
jurisdikcijai, ja šīs ietekmes fiziskais cēlonis pilnībā vai daĜēji atrodas Latvijas jurisdikcijā
esošā teritorijā.
Sakas pagastam nav robeža ar kādu citu valsti (tas ZR robežojas ar Baltijas jūru), kā arī tas
neatrodas tiešā citas valsts tuvumā. Pie tam pagastā nav un netiek plānota tāda rūpniecības
attīstība, ka pat pie noteiktiem klimatiskiem faktoriem, kā arī Ħemot vērā fizioăeogrāfisko
izvietojumu, nav paredzama pārrobežu ietekme.

10. PASĀKUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMA
ĪSTENOŠANAS MONITORINGAM
Lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides
pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus
plānojumā, pašvaldība, Ħemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides
pārskatu, veic plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu.
Monitoringam var izmantot valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides
monitoringu (sk. pielikumu Nr.3.), kā arī citu informāciju, kas ir pieejama (uzmanību
fokusējot uz pārskata 5. sadaĜā minētajiem teritorijas plānojuma ietekmes uz vidi
indikatoriem). Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var konsultēties ar Dabas aizsardzības
pārvaldi un Valsts vides dienesta Liepājas reăionālo pārvaldi. Tomēr jāatzīmē, ka valsts
vides monitoringa datu izmantošana plānojuma ietekmes uz vidi novērtējumā ir visai
ierobežota. Vienīgi jūras krasta riska monitoringa datus iespējams izmantot izvērtējot
piekrastes ciemu radītās antropogēnas slodzes ietekmi uz krasta erozijas procesiem.
2018. gadā pašvaldībai jāizstrādā monitoringa ziĦojums un jāiesniedz tas VPVB.
Monitoringa ziĦojumā tiek apkopota pieejamā informāciju un ietverts ar teritorijas
plānojuma īstenošanu saistīto vides stāvokĜa izmaiĦu un to tendenču raksturojums.
Monitoringa pārskatam būtu jāsniedz pamatinformācija jaunam plānošanas ciklam.
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11. KOPSAVILKUMS
Vides pārskats ir „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam”
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sastāvdaĜa, kura mērėis ir teritorijas plānojumā
paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas ietekmes uz vidi analīze.
Stratēăiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzēta likumā „Par ietekmes uz vidi
novērtējums” un tā veikšanas kārtība noteikta ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 157
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” (23.03.2004.). Sakas
pagasta teritorijas plānojumam SIVN procedūra piemērota ar Vides pārraudzības valsts
biroja lēmumu ar mērėi izvērtēt plānojumā paredzēto pasākumu atbilstību aizsargājamo
dabas teritoriju izveidošanas mērėiem un apsaimniekošanas prasībām un izstrādāt
priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes uz vidi, tai skaitā Baltijas jūras piekrasti novēršanai vai
samazināšanai.
Sakas pagasts ir Sakas novada, kur ietilpst arī Pāvilostas pilsēta, administratīva daĜa. Pagasts
atrodas Liepājas rajonā Baltijas jūras piekrastē. Pagastā atrodas 3 NATURA 2000 īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas - „GrīĦu dabas rezervāts” un dabas liegumi „Ziemupe” un
„Sakas grīĦi”. Bez tam šeit atrodas arī citas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - divi
dendroloăiskie stādījumi un divi ăeoloăiskie un ăeomorfoloăiskie dabas pieminekĜi.
„GrīĦu dabas rezervāts” un dabas liegums „Sakas grīĦi” izveidoti, lai saglabātu unikāla mežu
tipa - grīĦa audzes, savukārt dabas lieguma „Ziemupe” izveidots, lai saglabātu neskarto un
bioloăiski daudzvērtīgo piekrastes teritoriju.
Sakas pagasta galvenās vides problēmas saistās ar iedzīvotāju, apbūves un saimniecisko
aktivitāšu koncentrēšanos pagasta labajā pusē starp Sakas upi un robežu ar Jūrkalnes
pagastu, īpaši Baltijas jūras piekrastes daĜā. Šī piekrastes teritorija ir ievērojama ne tik daudz
no bioloăiskās daudzveidības, cik ainaviskās vērtības. Piekrastē ir mazs mežainums; tā ir
maz apbūvēta, kas nodrošina tās pārskatāmību; tā labi redzama arī no autoceĜa Ventspils Liepāja. Šajā teritorijā vērojams aktīvs zemes tirgus un jaunu būvju rašanās, kas izsauc arī
zemes dalīšanu un nesaprātīgu zemes izmantošanu. Būtībā tā ir būs galvenā problēma
neīstenojot teritorijas plānojumu.
Līdz ar to pozitīvi jāvērtē plānojumā noteiktās minimālās jaunizveidojama zemesgabala
platības jūrai vistuvākajās apbūves teritorijās, kas noteiktas pamatā plānoto ciemu robežās.
Plānojums piekrastē nosaka Ulmales, Strantes, kā arī Akmensraga ciema robežas. Ciemu
robežās samazināta krasta kāpu aizsargjosla līdz 150 m. Piekrastes daĜā, ko ierobežo
aizsargjosla un vietumis arī tās tuvumā, pamatā tiek plānota tūrisma infrastruktūras attīstība,
bez apbūves iespējām.
Savukārt Akmensraga ciems tiek plānots teritorijā, kas agrāk bija iekĜauta dabas lieguma
„Ziemupe” robežās un kur konstatēti augstvērtīgi kāpu biotopi. Ciems izveidots bez jebkāda
pamatojuma - tur pašlaik pastāvīgi dzīvo trīs AkmeĦraga bāku apkalpojoši iedzīvotāji, un
nav vērojamas tendences, lai plānojuma īstenošanas termiĦā šeit rastos apdzīvota vieta, kas
pielīdzināma ciema statusam. Turklāt šāda ciema izveide ietekmēs arī dabas lieguma režīmu
un bioloăiskās daudzveidības vērtības.
Citas būtiskas un tiešas ietekmes uz vidi plānojums neparedz, un būtībā plānojums izstrādāts
ievērojot spēkā esošos vides aizsardzības un plānošanas normatīvus, tomēr nepilnīgi ievēroti
ir vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principi.
Potenciālās problēmas, kas varētu rasties īstenojot teritorijas plānojumu, iespējams
samazināt sekojoši:

▪ Atsevišėās vietās Ulmalē un Strantē, kur ceĜš pieiet tuvāk kā 300m līdz jūrai, paplašināt
krasta kāpu aizsargjoslu līdz šosejai un tādejādi nepieĜaujot apbūvi starp šoseju un jūru,
lai maksimāli saglabātu neskarto jūras piekrastes ainavu.
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▪ Maksimāli ierobežot jaunu apbūvi joslā starp šoseju un jūru. Bet vietās, kur apbūve tiek
plānota, apbūves noteikumos vajadzētu regulēt ne tikai apbūves apjomus, bet arī žogus
un labiekārtojumu.

▪ Ieteicams būtu paplašināt Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu posmā starp Pāvilostas
pilsētas robežu un Strantes ciema robežu tajā iekĜaujot arī bioloăiski augstvērtīgo
ZaĜkalnu meža teritoriju. Paplašināt kāpu aizsargjoslu arī Akmensraga ciemā.

▪ Noteikt minimālā jaunizveidojama zemesgabala platība krasta kāpu aizsargjoslas
teritorijām: „Atklāto telpu izbūves un uzturēšanās teritorijas” un „Tūrisma un rekreācijas
teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā” ne mazāku kā 4 ha līdzīgi kā tas
noteikts jūras krasta 1. rindas apbūves teritorijās.

▪ Apbūves noteikumos noteiktos „Atklāto telpu izbūves un uzturēšanās teritorijas” un
„Tūrisma un rekreācijas teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā” atĜautās
izmantošanas veidus sakārtot atbilstoši Aizsargjoslu likuma”36.panta prasībām, jo liela
daĜa teritoriju ar šādiem zemes izmantošanas veidiem atrodas krasta kāpu aizsargjoslā.

▪ Neveidot Akmensraga ciemu, tas atstās negatīvu ietekmi uz esošo Ziemupes liegumu, bet
pieaugošo tūrisma plūsmu regulēt ar atbilstoši aktualizētu dabas lieguma „Ziemupe”
Dabas aizsardzības plānu un Individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem
paredzot degradēto padomju armijas teritoriju sanāciju un izmantošanu tūrisma
infrastruktūras objektu attīstībai.
Pagasta ăeogrāfiskā atrašanās vieta nevar izraisīt pārrobežu piesārĦojumu, t.sk. ar plānojumā
paredzētām darbībām. Plānojuma monitoringam paredzēts izmantot datus no nacionālās
monitoringa programmas, tomēr tiek piedāvāti arī specifiski indikatori, plānojuma ietekmes
uz vidi noteikšanai.
Esošā vides stāvokĜa un ietekmes uz piekrastes teritoriju grafisks atspoguĜojums
skatāms kopsavilkuma pielikumā.
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Plānojumā noteiktās piekrastes
ciemu robežas: Strante un
Ulmale (apvienojot Ulmali,
Bukuragu un Labragu).
Ciemu teritorijās samazināta
krasta kāpu aizsargjosla līdz
150 metriem, ietverot īpaši
aizsargājamos biotopus.
Krasta kāpu aizsargjoslā
pamatā atļautā teritorijas
izmantošana ir noteikta kā
“atklāto telpu izbūves un
uzturēšanās teritorija”, kur nav
paredzēta apbūve.
Ciemu teritorijā ir paredzētas
Ulmale
apbūves teritorijas, kuru
minimālā jaunizveidojama
zemesgabala platība un
apbūves blīvums nodrošina
saprātīgu zemes izmantošanu,
bet nepietiekams ir noteiktais
zemes gabala platums
attiecībā pret jūras krastu.
Plānojums paredz vairākus
perspektīvos jūrai
piebraucamos un pieejas
ceļus, kas nepieciešami gan
tūrisma pasākumiem, gan var
kalpot jūras avāriju seku
likvidēšanā u.c. vajadzībām.
Visas pieejas plānotas pa
esošiem meža ceļiem un
valkiem.
Paredzētā apbūve mazina
jūras ainavas pievilcību no
autoceļa Ventspils - Liepāja

Baltijas jūra

Esošā situācija:
●
3 NATURA 2000 īpaši aizsargājamas
dabas teritorijas – dabas liegumi “Ziemupe”
un “Sakas grīņi” un “Grīņu dabas rezervāts”.
●
3 aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi un
2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas
pieminekļi.
●
Ūdens resursi – Rudupe, Rīva, Durbe,
Tebra un Saka.
●
>20 km gara Baltijas jūras piekrastes
teritorija ar krasta erozijas procesiem.
●
Nav nozīmīga saimnieciskā darbība, kas
atstātu būtisku piesārņojumu.
●
Galvenais attīstības virziens – tūrisms.

●

Akmeņraga bāka

●

●

●

Akmensraga ciems izveidots vietā, kur praktiski nav pastāvīgo iedzīvotāju, un plānojumā nav veikta analīze
un pamatojums par iespējamo iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Ciems veidots uz teritorijas, kas kādreiz ietilpa un tagad robežojas ar dabas liegumu “Ziemupe” - šeit vēl
joprojām sastopami vairāki aizsargājamie kāpu biotopi.
Ciema teritorijā samazināta krasta kāpu aizsargjosla līdz 150 metriem, neietverot visus īpaši aizsargājamos
biotopus.
Vairāki zemesgabali, kas šobrīd ir mežu teritorijas, plānojumā noteiktas kā apbūves zemes.
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PIELIKUMI.
1. pielikums.

GrīĦu dabas rezervāta likums
Saeima ir pieĦēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu
GrīĦu dabas rezervāta likums

1.pants
GrīĦu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas
teritorija.
2.pants
Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un
pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēĦu, ėērpju un
dzīvnieku aizsardzību.
3.pants
Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaĦā ar GrīĦu dabas
rezervāta shēmu (1.pielikums) un GrīĦu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).
4.pants
(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā
rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana
notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un
izmantošanas noteikumiem.
(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:
1) uzturēties bez rezervāta administrācijas izsniegtas atĜaujas;
2) lietot jebkādus ėīmiskos augu aizsardzības līdzekĜus;
3) veikt mežsaimniecisko darbību, izĦemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu
saglabāšanai.
5.pants
Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas pakĜautībā esoša
valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.
6.pants
Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību GrīĦu dabas rezervātā saskaĦo Slīteres
nacionālā parka konsultatīvā padome.
Pārejas noteikums
Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru
kabineta noteikumi nr.421 "Noteikumi par GrīĦu dabas rezervātu" (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta ZiĦotājs, 2000, 2.nr.).
Likums Saeima pienemts 2000.gada 16.marta.
Valsts prezidente V.Vīėe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.aprīlī
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Valsts vides monitoringa stacijas Sakas novadā

Monitoringa veids
Piekrastes (kāpu) biotopu un sugu
monitorings

Jūras krasta riska zonu monitorings

Virszemes ūdeĦu kvalitātes monitorings
* 4.5 km augšpus upes grīvas.

Stacijas
nosaukums
AkmeĦrags
Pāvilosta
Ulmale
Strante
Pāvilosta
Ulmale I
Ulmale II
Ulmale III
Labrags
Saka *

Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats

Koordinātas
X

Y

320459
328616
334225
56º54’752
327120
56º55’862
56º56’233
56º55’689
56º58’190
329725.332

302556
308420
313486
21º13’974
308150
21º15’886
21º16’367
21º15’659
21º19’467
304976.789

Gala redakcija.
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Pārskats par sabiedrisko apspriešanas procesu

SATURS
1.
2.
3.
4.

Ievads
Biedrības „Zemes draugi” vēstule
Jaunpiebalgas mākslas skolas iniciatīvas grupas vēstule
Sakas novada domes lēmums „Par vides pārskata nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai”
5. Sludinājuma kopija no laikraksta „Kursas laiks”
6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku reăistrācijas lapa
7. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
8. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija
9. SaĦemtie atzinumi no valsts institūcijām
10. Vides konsultatīvās padomes vēstule
11. Pārskats par vides pārskata pilnveidošanu Ħemot vērā sabiedriskās apspriešanas
rezultātus
12. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (28.12.2006.) Nr.88 „Par Vides pārskatu
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojumam.
13. Pārskats par vides pārskata pilnveidošanu Ħemot vērā Vides pārraudzības valsts
biroja atzinumu.

Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats

Gala redakcija.
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Ievads
Sakas novada Sakas pagasta (turpmāk: Sakas pagasta) teritorijas plānojumam stratēăiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūra piemērota saskaĦā ar Vides pārraudzības
biroja 19.05.2006. lēmumu Nr.78-p. „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu”.
SIVN procedūra piemērota, jo Ĝaus izvērtēt plānojumā paredzēto pasākumu atbilstību
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērėiem un apsaimniekošanas prasībām un
izstrādāt priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes uz vidi, tai skaitā Baltijas jūras piekrasti
novēršanai vai samazināšanai. Bez tam SIVN procesā tiks nodrošināta sabiedrības
un atbildīgo institūciju līdzdalība plānošanas dokumenta izstrādē.
SIVN izstrādes gaitā tā izstrādātājs konsultējās ar biedrību „Zemesdraugi”, „Sabiedrību par
atklātība „Delna”, kā arī vietējiem vides aktīvistiem. Tika saĦemta vēstule no biedrības
„Zemesgraugi” ar ierosinājumiem par vides pārskatā apskatītiem jautājumiem. Tika saĦemta
arī vēstule no Jaunpiebalgas mākslas skolas iniciatīvas grupas ar 265 cilvēku parakstītu
ierosinājumu neveidot Akmensraga ciemu.
Izstrādātais vides pārskata projekts tika nodots sabiedriskajai apspriešanai, kuras termiĦš tika
noteikts no 1. augusta līdz 10. septembrim. PaziĦojums par sabiedrisko apspriešanu tika
ievietots arī laikrakstā „Kursas laiks”, Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā, kā arī
vairākās publiskās vietās Sakas novadā. Izstrādātais vides pārskata projekts bija pieejams
Sakas novada domē, kā arī bibliotēkās.
Savukārt sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 11. augustā plkst. 17:00 Pāvilostas
pilsētas domes telpās. Sanāksmē piedalījās 20 sabiedrības pārstāvji.
Pēc konsultācijām ar Vides pārraudzības valsts biroju, vides pārskats izvērtēšanai tika
iesniegts sekojošām institūcijām:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VVD Liepājas reăionālajai vides pārvaldei (atbilde: 28.08.2006.);
VA „Sabiedrības veselības aăentūra” Liepājas filiālei (atbilde: 06.09.2006.);
Kurzemes attīstības padomei (atbilde: 22.08.2006.)
Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reăionālajai lauksaimniecības pārvaldei
(atbilde: 14.08.2006.);
Valsts mežu dienesta Liepājas virsmežniecībai (atbilde: 28.08.2006).
Slīteres nacionālā parka administrācijai (atbilde: 15.08.2006.);
Dabas aizsardzības pārvaldei (atbilde: 14.08.2006.)

Bez tam tika saĦemta arī e-pasta vēstule no Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības
inspekcijas Kultūrvēsturiskās vides daĜas vecākā speciālista - ainavu arhitekta Aigara Igala,
kurā sniegta informācija par Ulmales parku.
Tika saĦemts arī e-pasta vēstules ar priekšlikumiem Vides pārskata pilnveidošanai no
biedrības „Zemesdraugi” padomes locekles Gunas Grimstas (07.09.2006.) un kā no
„Sabiedrības par atklātību „Delna”” juridiskā analītiėa Kristapa Markovska (08.09.2006).
Biedrības „Zemes draugi” izteiktajiem priekšlikumiem pievienojās Vides konsultatīvā
padome savā vēstulē (10.09.2006.) Atsauksmju un ierosinājumu izvērtējums tika apkopots
tabulā 29 lpp. ĥemot vērā institūciju sniegtās atsauksmes, NVO priekšlikumus, kā arī
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā izteiktos priekšlikumus, tika sagatavota Vides
pārskata gala redakcija iesniegšanai atzinuma saĦemšanai no Vides pārraudzības valsts
biroja.
Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, kurš tika saĦemts 06.11.2006. Vides pārskats
tika nodots pārstrādāšanai saskaĦā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta
(7) daĜā noteikto – „ja Vides pārskats neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai izraudzītais
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats
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risinājums būtiski ietekmē cilvēka veselību un vidi un nav pietiekami pamatots, kā arī ja nav
izvērtēti sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie komentāri un priekšlikumi, kompetentā
institūcija nosūta Vides pārskatu izstrādātājam pārstrādāšanai, norādot novēršamās
nepilnības). Šāds lēmums pieĦemts, Ħemot vērā Vides pārskatā un sabiedrības iesniegtajos
materiālos ietvertajā informācijā un izvērtējumā pausto viedokli, ka plānošanas dokumentā
ietvertais risinājums – Akmensraga ciema veidošana, radīs negatīvu ietekmi uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 ietverto dabas liegumu „Ziemupe”,
tā ekoloăiskajām funkcijām un integritāti. Šādam plānošanas dokumenta risinājumam
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nepieciešams izstrādāt kompensējošos pasākumus,
kādi nav veikti Vides pārskata izstrādāšanas procesā.
Sakas novada dome savā 30. novembra sēdē pieĦēma lēmumu precizēt Sakas pagasta
teritorijas plānojumu, nenosakot tajā Akmensraga ciemu un tā robežas. Tika grozīta plānotās
(atĜautās) izmantošanas karte, nosakot teritoriju ap Akmensraga bāku kā turpmākās izpētes
teritoriju.
Pamatojoties uz šo lēmumu Vides pārraudzības valsts birojs izstrādāja jaunu atzinumu par
Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu. (28.12.2006. atzinums Nr.
88). Atzinumā teikts, ka Vides pārskats izstrādāts saskaĦā ar MK not. Nr. 157 (23.03.2004.)
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”.
Pārskats par Vides pārskata pilnveidojumu izvērtējot vērā VPVB atzinumā paustos
secinājumus skatāms tabulā „Pārskats par vides pārskata pilnveidojumu Ħemot vērā Vides
pārraudzības valsts biroja atzinumā paustos secinājumus”.

Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats
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Stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums (SIVN):

SAKAS NOVADA
Sakas pagasta teritorijas plānojuma



ir process, kura mērķis ir


Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums









normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
novērtēt plānojuma īstenošanas iespējamo
ietekmi uz vidi un
izstrādāt priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes
samazināšanai un novēršanai
kā arī nodrošināt sabiedrības informēšanu un
iesaistīšanu plānojuma izstrādē.

Gala rezultāts – Vides pārskats.

11.08.2006.

SIVN piemērošana un uzsākšana

Normatīvo aktu prasības:






Likums “Par ietekmes uz
vidi novērtējumu”.
MK noteikumi Nr.157
“Kārtība kādā veicams
ietekmes uz vidi
stratēģiskais vērtējums”.
Atbildīgā valsts institūcija:
Vides pārraudzības valsts
birojs (VPVB).

Valsts līmeņa
plānošanas dokumenti

Pašvaldība

Plānošanas reģionu
plānošanas dokumenti

Iesniedz
iesniegumu par
teritorijas
plānojuma pēc
iespējas agrākā
izstrādes stadijā.

Rajonu līmeņa
plānošanas dokumenti

Iesniegts pēc
3. redakcijas
sagatavošanas
pirms
plānojuma
iesniegšanas
RAPLM

Vietējo pašvaldību
līmeņa plānošanas
dokumenti

11.08.2006.
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Vides pārskata sagatavošanas
galvenie posmi:









Nolemj piemērot
vai nepiemērot
SIVN procedūru

SIVN izstrādātājs
Izstrādā
Vides
pārskata
projekta
redakciju

Procedūra piemērota, jo
pagastā atrodas 3 NATURA
2000 īpaši aizsargājamas
dabas teritorijas – “Grīņu
dabas rezervāts” un dabas
liegumi “Sakas grīņi” un
“Ziemupe”

NVO

Sniedz
ierosinājumus

Notika
konsultācijas ar
biedrību
“Zemesdraugi” un
“Sabiedrību par
atklātību “Delna””

11.08.2006.





uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
un Baltijas jūras piekrastes teritoriju.



Plānojumā paredzēto pasākumu, kas mazina
tā ietekmi, analīze.
Ieteikumi plānojuma pilnveidošanai, kas
varētu mazināt tā ietekmi.

11.08.2006.

VPVB

4

Vispārējs Sakas pagasta
raksturojums

Esošā vides stāvokļa vispārējs novērtējums.
Plānojuma paredzamās ietekmes
novērtējums:


2



5

Sakas novadu veido divas administratīvas
teritorijas – Pāvilostas pilsēta un Sakas
pagasts.
Pagasts ir mazs apdzīvots.
Teritorija lejpus Sakas upei ir mazapdzīvota;
šeit sastopamas lielas “zaļās” teritorijas ar
augstu bioloģisko vērtību.
Teritorijā augšpus Sakas upei ir
koncentrējusies lielākā daļa iedzīvotāju un
apbūves.

11.08.2006.
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1

Vispārējs esošā vides stāvokļa
raksturojums






Dabas aizsardzība
•Izveidots ar mērķi
unikālo piekrastes
pelēko kāpu un reto
sugu saglabāšanā.

Lielas teritorijas klāj meži; nav lielas
lauksaimniecībā izmantojamo zemju
teritorijas.
Nav tādas saimnieciskās aktivitātes, kas
atstātu būtisku ietekmi uz vidi.
Centralizēta ūdensapgāde ir tikai Rīvas
ciemā.
Atkritumu apsaimniekošanas sistēma tiek
organizēta privātmājām slēdzot līgumus ar
SIA “EKO Kurzeme”.

•Teritorijas liela daļa
pieder
privātīpašniekiem.

•Izveidots jau 1936. gadā ar mērķi,
lai aizsargātu grīņu meža tipu un
grīņu sārteni.

11.08.2006.

7





ES izveidots īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls,
kas izveidots
lai aizsargātu visā Eiropā apdraudētas augu un
dzīvnieku sugas un to dzīves vietas (biotopus).
Latvija pievienojusies 2004. gadā:
 Ietilpst visi dabas rezervāti, nacionālie parki,
dabas parki, dabas liegumi un
 atsevišķi aizsargājamo ainavu apvidi, dabas
pieminekļi un mikroliegumi.

11.08.2006.
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
“Grīņu dabas rezervāta likums” (16.03.2000.)



Dabas aizsardzības plāns apstiprināti:




dabas liegumam “Ziemupe” (30.03.2001)
dabas liegumam “Sakas grīņi” (14.01.2005)



Likums par ĪADT nosaka:







ĪADT veidus un statusu
Zemes īpašnieka tiesības un pienākumus

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:
 Apstiprina ar MK noteikumiem
 Nosaka funkcionālo zonējumu
Dabas aizsardzības plāni:
 Mērķis – interešu saskaņošana un bioloģisko vērtību apzināšana
 Sabiedrības informēšana un iesaistīšana
 Saistoši plānotājiem
 Apstiprina ar Vides ministra rīkojumu.

11.08.2006.







Nevienai teritorijai NAV apstiprinātu
individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi.

11.08.2006.
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Baltijas jūras piekrastes teritorija





•94% no teritorijas atrodas
AS “Latvijas valsts mežu
īpašumā”.

NATURA 2000 teritoriju aizsardzības
mehānismi:

NATURA 2000 īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas


•Dabas vērtības apdraud
saimnieciskās darbības trūkums,
t.sk.
dzelzceļa slēgšana.
11.08.2006.

•Izveidots ar mērķi, lai
aizsargātu grīņu meža tipu
un grīņu sārteni.

11

Vairāk kā 20 km gara piekrastes zona.
Apdzīvotas vietas: Strante, Ulmale un
Labrags.
Norisinās krasta erozijas procesi.
Noris intensīva tirdzniecība ar zemes
gabaliem un to dalīšana.

11.08.2006.
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2

Plānojuma ietekme uz vidi:
ciemu izveide

Piekrastes dabas vērtības


Vairāki īpaši aizsargājami biotopi piekrastes
daļā līdz Sakas kreisajam krastam:







ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas;
mežainas jūrmalas kāpas.




Savukārt piekrastes daļa augšup Sakai ir
ainaviski vērtīga teritorija, kas pārskatāma no
autoceļa “Ventspils – Liepāja”.

11.08.2006.






13







15







Plānojumā ir ņemts vērā aizsargājamo dabas
teritoriju statuss un to regulējošie normatīvie
akti.
Plānojumā nav paredzētas tādas darbības un
zemes izmantošana, kas varētu būtiski un
negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas.



gandrīz visa piekrastes daļa iekļauta
jaunizveidotos ciemos – Strantē un Ulmalē, kur
paredzētas lielas apbūves teritorijas;
samazināta krasta kāpu aizsargjosla līdz 150m;
noteiktas teritorijas tūrisma infrastruktūras
attīstībai.





Piekrastes daļa lejpus Sakas upes saglabāta
kā “zaļa” teritorija; izņēmums - Akmensraga
ciems.

11.08.2006.
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Plānojuma ietekme uz piekrastes zonu:
ciemu izveide (Akmensrags)

Attīstība tiek paredzēta piekrastes daļā
augšup Sakas upes:


14

11.08.2006.

Plānojuma ietekme uz piekrastes zonu


Nepieciešams perspektīvā plānot centralizētu
atkritumu savākšanu un risināt problēmas ar
notekūdeņu savākšanu.

Plānojuma ietekme uz īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām

Tūrisma organizēšana un infrastruktūras
paredzēšana mazina pieaugošās tūrisma
plūsmas ietekmi.
Plānotajās publiskās telpas teritorijās netiek
paredzēta apbūve. Tās vairāk ir orientētas uz
labiekārtošanu un dabas tūrisma attīstību.

11.08.2006.

atkritumu daudzuma pieaugumu, t.sk.
būvgružu apsaimniekošanas problēmām;
pazemes ūdens ieguves pieaugumu un
novadīto notekūdeņu daudzuma pieaugumu.

11.08.2006.

Plānojuma ietekme uz vidi:
tūrisma infrastruktūras plānošana


Jaunu apbūves teritoriju koncentrēšana
ciemos saistās ar
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Ciems robežojas ar dabas
liegumu “Ziemupe”
Teritorijā sastopami vairāki
īpaši aizsargājami
piekrastes biotopi un sugas
Krasta kāpu aizsargjosla
neietverot visus
aizsargājamos biotopus

Vairākos zemes gabalos, kur šobrīd ir meži – paredzēta apbūve
Ciemā ir 3 pastāvīgi iedzīvotāji
Ārpus ciema atstātas liegumā ietilpstošās armijas degradētās
teritorijas.
11.08.2006.
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Plānojuma ietekme uz piekrastes zonu:
ciemu izveide (Strante un Ulmale)









Plānojuma ietekme uz piekrastes zonu:
pieejas un piebraucamie ceļi jūrai

Būtībā abi ciemi veido vienu lineāru ciemu, kas
kopumā aizņem 10 km piekrastes.
Ciemos samazināta krasta kāpu
aizsargjosla, bet tajā iekļauti visi īpaši
aizsargājamie biotopi.
Apbūvei tiek pakļautas bioloģiski
augstvērtīgās pļavas Strantē.
Paredzamā apbūve samazina
piekrastes ainavu no autoceļa
“Ventspils – Liepāja”.
Ciemos daļēji iekļauts dabas
piemineklis “Strantes – Ulmales”
stāvkrasts.
11.08.2006.
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Piebraucamo ceļu jūrai analīze




21

Priekšlikumi plānojuma pilnveidošanai [1]
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Netiek paredzēta apbūve krasta kāpu
aizsargjoslā.
Apbūves teritorijās piekrastes tuvumā
noteiktā zemesgabala minimālā platība (4ha)
un apbūves blīvums (2%) veicina saprātīgu
un saudzējošu zemes izmantošanu.
Paredzētas aizsargjoslas un detālplānojumu
izstrādes teritorijas.
Noteikti ierobežojumi ainavas degradēšanā.

11.08.2006.
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Priekšlikumi plānojuma pilnveidošanai [2]

Lai mazinātu ietekmi uz dabas liegumu
“Ziemupe” un piekrastes zonu – neveidot
Akmensraga ciemu,
bet teritorijas attīstību noteikt detālplānojumā.
Noteikt minimālās zemesgabala platības
atklātās telpas teritorijās, un saskaņot šajās
teritorijās atļauto izmantošanu ar Aizsargjoslu
likuma prasībām.

11.08.2006.

Šādu pieeju un ceļu izveide ir vērtējama
pozitīvi, jo tas nepieciešams dažādām
saimnieciskām aktivitātēm un tūrismam.
Daļa pieeju šķērso dabas pieminekli
“Strantes – Ulmales stāvkrasts”

Paredzētie pasākumi plānojuma
ietekmes mazināšanā





15 pieejas vietas jūrai;
6 piebraucamos ceļus jūrai, no kuriem 5 ir
apvienoti ar pieejas vietām un
6 noejas stāvkrastā.

11.08.2006.



11.08.2006.

Plānojums paredz

23







Vietām Strantes un Ulmales ciemos
paplašināt krasta kāpu aizsargjoslu līdz
autoceļam “Ventspils - Liepāja”.
Iekļaut krasta kāpu aizsargjoslā Zaļkalna
meža teritoriju.
Noteikt papildus ierobežojumus žogiem un
vaļņiem piekrastes teritorijā.

11.08.2006.
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4

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas un
plānojuma pilnveidošanas gaita
Vides
pārskata
projekta
redakcija

Sabiedriskās apspriešanas process
01.08. – 10.09.
Priekšlikumus iesniedz
iedzīvotāji, NVO un institūcijas

Teritorijas
plānojums
Sagatavo ziņojumu par plānojuma
pilnveidošanu, kuru publicē vietējā
laikrakstā un nosūta priekšlikumus
iesniegušajām institūcijām un NVO.

Priekšlikumu iesniegšana

Vides pārskats tiek
iesniegts VPVB
Sagatavo
atzinumu

PILNVEIDO
Ņemot vērā
Vides pārskata
priekšlikumus un
VPVB atzinumu





30 dienu laikā

Rakstiskus priekšlikumus par Vides pārskatu
lūdzam iesniegt Sakas novada domē vai
adresēt
SIA “VSKB Vide” 


Vides
pārskata
gala
redakcija





11.08.2006.
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11.08.2006.
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Adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601
e-pasts: vide.vskb@gmail.com
Telefons/fakss: 3622717.

Termiņš – 10.09.2006.

11.08.2006.
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