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SPĒKĀ ESOŠO SALDUS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS  

Sagatavoja: SIA „METRUM” Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, 2012 
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Pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2009.gada 23.septembrī Saldus novada dome pieĦēma lēmumu 
(Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par Saldus novada teritorijas plānojumiem”), 
nosakot, ka Saldus novada teritorijas plānojums sastāv no visiem spēkā esošajiem pagasta teritorijas 
plānojumiem un Saldus pilsētas teritorijas plānojuma. Šajā sadaĜā sniegts šo spēkā esošo Saldus novada 
teritorijas plānojumu izvērtējums atbilstoši Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrādes mērėim, - izvērtējot visus 16 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, 
izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus novada teritorijai, 
tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Saldus novada pašvaldības attīstībai, kurā sabalansētas 
privātīpašnieku un sabiedrības intereses. 

Izvērtējums sagatavots vadoties no: 

� SIA „Metrum” speciālistu profesionālā vērtējuma, kas pamatā balstīts uz plānošanas teoriju, 
līdzšinējo plānošanas praksi Latvijas pašvaldībās un Latvijas normatīvo un metodisko bāzi, kas 
attiecas uz telpisko plānošanu; 

� Saldus novada pašvaldības speciālistu profesionālā vērtējuma, kas balstīts uz Saldus novada 
specifisko un unikālo situāciju, kā arī pašvaldības ikdienas darbu Saldus novada Būvvaldē un 
pagasta pārvaldēs, pielietojot teritorijas plānojumu (teritorijas plānojumus) kā instrumentu ar 
zemes izmantošanu saistītu jautājumu risināšanā. 

No 2011.gada 13.jūlija līdz 12.oktobrim SIA „Metrum” sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības Attīstības 
departamenta Plānošanas nodaĜas speciālistiem veica Saldus novada teritorijas apsekošanu un darba 
grupu organizēšanu katrā pagasta pārvaldē un Saldus pilsētā. Darba grupās Saldus novada pašvaldības 
speciālistu izteiktais vērtējums un priekšlikumi ir arī pamats šajā nodaĜā atspoguĜotajam pašvaldības 
speciālistu vērtējumam. Tiekoties katrā no pagasta pārvaldēm un Saldus novada Būvvaldi, tika akcentēti 
trīs galvenie jautājumi: 

1. Kas būtu maināms spēkā esošajā pilsētas/ pagastu teritorijas plānojumā?  

2. Kādas kopumā ir būvniecības aktivitāšu tendences pilsētā/ pagastā, un kas šobrīd šajā nozarē ir 
aktuāls jūsu gadījumā? 

3. Kāds ir skats uz nākotni – vai agrākās vīzijas, koncepcija un teritorijas plānojums, kas ir izstrādāts, 
šėiet pieĦemams un aktuāls arī šobrīd, un, vai idejas pamatā ir pārintegrējams jaunajā novada 
teritorijas plānojumā? 

Analizējot spēkā esošos 16 teritorijas plānojumus, un ievērojot pēctecības principu, plānots saglabāt 
jaunajā novada teritorijas plānojumā tos risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža 
plānošanas un normatīvo aktu prasībām. Īpaši tas attiecas uz teritorijas plānojumiem, un to risinājumiem, 
kas izstrādāti pēdējos gados, attiecīgi pēc izstrādes laika jaunākajiem teritorijas plānojumiem (skatīt 
1.tabulu). 
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1.tabula. Saldus novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi 

Nr. 
Teritoriālā 
vienība 

Teritorijas plānojuma 
nosaukums 

Izstrā-
des 
gads 

Izstrādātājs 

1. Saldus 
pilsēta 

Saldus pilsētas teritorijas 
plānojums 2006.-2018.gadam 
(Saldus pilsētas teritorijas 
plānojums 2006.-2012.gadam ar 
grozījumiem) 

2009. Saldus pilsētas dome, SIA „Metrum” 

2. Ezeres 
pagasts 

Ezeres pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. Ezeres pagasta padome, SIA „GFE Baltics – 
Consulting Worldwide” 

3. Jaunauces 
pagasts 

Jaunauces pagasta teritorijas 
plānojums  

2007. Jaunauces pagasta padome, SIA „Kurzemes 
projektu un konsultāciju birojs” 

4. JaunlutriĦu 
pagasts 

Saldus rajona JaunlutriĦu 
pagasta teritorijas plānojums 
2007.-2019.gadam 

2007. JaunlutriĦu pagasta padome 

5. Kursīšu 
pagasts 

Kursīšu pagasta teritorijas 
plānojums 2008.-2020.gadam 

2008. Kursīšu pagasta padome, Kursīšu pagasta 
teritorijas plānojuma kartogrāfisko daĜu – 
Valsts zemes dienests 
 

6. LutriĦu 
pagasts 

LutriĦu pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. LutriĦu pagasta padome, Jānis Matvejs, SIA 
„Kurzemes projektu un konsultāciju birojs”, 
Kuldīgas attīstības aăentūra 

7. Nīgrandes 
pagasts 

Nīgrandes pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. Nīgrandes pagasta padome, SIA „GFE 
Baltics – Consulting Worldwide” 

8. Novadnieku 
pagasts 

Novadnieku pagasta teritorijas 
plānojuma 2005.-2017.gadam 
(ar grozījumiem) 

2009. Novadnieku pagasta padome, SIA „Metrum” 

9. PampāĜu 
pagasts 

PampāĜu pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. PampāĜu pagasta padome, SIA „GFE Baltics 
– Consulting Worldwide” 

10. Rubas 
pagasts 

Rubas pagasta teritorijas 
plānojums 2006.-2018.gadam 

2006. Rubas pagasta padome, SIA „Envirotech” 

11. Saldus 
pagasts 

Saldus pagasta teritorijas 
plānojums 2006.-2018.gadam 

2006. Saldus pagasta padome, Ilze Circene, Artis 
Markots 

12. Šėēdes 
pagasts 

Šėēdes pagasta teritorijas 
plānojums 2007.-2019.gadam 

2007. Šėēdes pagasta padome, Ilze Circene, 
Armīns Skudra 

13. Vadakstes 
pagasts 

Vadakstes pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. Vadakstes pagasta padome, SIA „GFE 
Baltics – Consulting Worldwide” 

14. ZaĦas 
pagasts 

ZaĦas pagasta teritorijas 
plānojums 

2006. ZaĦas pagasta padome, Armands Pužulis 

15. ZirĦu pagasts ZirĦu pagasta teritorijas 
plānojums 

2005. ZirĦu pagasta padome sadarbībā ar Saldus 
rajona speciālistiem Zani Štenceli, Laura 
ZariĦu–Skapsti un Dzintru ěūĜāku, ZirĦu 
pagasta teritorijas plānojuma kartogrāfisko 
daĜu – Valsts zemes dienests 

16. Zvārdes 
pagasts 

Zvārdes pagasta teritorijas 
plānojums 2008.-2020.gadam 

2008. Zvārdes pagasta padome 
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1.1. Saldus pilsētas teritorijas plānojums, 2009 

Saldus pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts 2006.gadā, un 2009.gadā SIA „Metrum” tam izstrādāja 
grozījumus, kas faktiski uzskatāmi kā jauns teritorijas plānojums (risinājumi un plānošanas pieeja bijusi 
krasi atšėirīga no 2006.gada teritorijas plānojuma).  

Izvērtējot šo 2009.gadā izstrādāto spēkā esošo Saldus pilsētas teritorijas plānojumu, pozitīvi atzīmējams, 
ka dokumentā pirms detalizētās plānošanas kadastra līmenī, ir sniegts pašvaldības stratēăiskais skatījums 
uz pilsētas telpisko attīstību, kas balstīts uz pilsētplānotāja Kevina Linča izstrādātās metodikas pilsētas 
telpas strukturēšanai un analīzei. Šāds stratēăisks skatījums uz pašvaldības telpisko attīstību pirms 
detalizētās teritorijas plānošanas, nav sniegts nevienā no pārējiem Saldus novada pagastu teritorijas 
plānojumiem, un arī kopumā Latvijā joprojām šāda pieeja ir raksturīga tikai atsevišėās pašvaldībās, 
piemēram, Rīgā, Jūrmalā, Pāvilostā. 

Teritorijas plānojumā rodama sasaiste ar Saldus pilsētas integrēto attīstības programmu, un tajā 
noteiktajiem uzdevumiem, rīcībām un projektiem (programma apstiprināta Saldus pilsētas domē 2007.gada 
20.decembrī), tādejādi parādot pašvaldības attīstības redzējumu, kas integrēti izriet no vairākiem 
pašvaldības plānošanas dokumentiem. Šāda pieeja ir pozitīvi vērtējama, un būtu jāmeklē arī, izstrādājot 
jauno Saldus novada teritorijas plānojumu un attīstības programmu. 

Darba grupa Saldus novada 
Būvvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā 
esošais pilsētas teritorijas 
plānojums, un uzklausīti 
pašvaldības speciālistu viedokĜi, 
notika 2011.gada 12.oktobrī. 
Būvvaldes speciālisti skaidroja, ka 
saistībā ar esošo teritorijas 
plānojumu, ikdienas darbā būtiski 
apgrūtina detalizētais dalījums 
atĜautās izmantošanas 
uzskaitījumā. ViĦuprāt, nevajadzētu 
strikti nodalīt, ko drīkst vai nedrīkst 
darīt attiecīgajā teritorijā, tā vietā 
nosakot vispārīgāku teritorijas 
izmantošanu. Pašvaldības Būvaldes speciālistu iecere un vēlme ir izstrādāt radikāli citādus teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus kā tie ir pašlaik. Pēc pašvaldības Būvaldes speciālistu vērtējuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos būtu definējamas vispārējās prasības un nosakāms, kā arī 
konkrētāk izstrādājamas prasības, piemēram, izpilduzmērījumiem inženierkomunikāciju trasēm – kā veikt, 
organizēt darba apriti, kā to reăistrēt u.tml. 

Spēkā esošā pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekciju, ir tikusi precizēta Saldus pilsētas vēsturiskā centra robeža. Tomēr joprojām aktuāls 
darbs Saldus pilsētas plānošanā ir Saldus pilsētas vēsturiskā centra individuālās aizsargjoslas projekta 
izstrāde. Arī darba grupā Saldus pašvaldības speciālisti atzīmēja, ka plānošanu apgrūtina kultūras 
pieminekĜa – vēsturiskā centra noteiktie apgrūtinājumi, jo vēsturiskā centra robeža pašreizējā situācijā ir 
noteikta pa īpašumu robežām. Precizējot teikto, pašvaldības speciālisti atzīmēja, ka atsevišėos gadījumus 
pieminekĜa aizsargjosla vienai ēkai iet pāri, otra paliek ārpusē, un nav atĜauts nojaukt ārpusē palikušo ēku, 
kas rada grūtības uzĦēmējiem. ĥemot to vērā, SIA „Metrum” sadarbībā ar pašvaldību teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros risinās šo jautājumu, izstrādājot individuālo aizsargjoslu Saldus pilsētas vēsturiskajam 
centram atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekĜa 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”. 
 
 
 
 

1.attēls. Saldus pilsētas teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 12.oktobrī. Avots: SIA „Metrum” 
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Kopsavilkums: 
Teritorijas plānojumā 
noteiktie būtiskākie 
raksturlielumi – no jauna 
veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

� Savrupmāju un 2-stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās apbūves teritorijās – 
1200 m2; 

� DvīĦu mājas pusei – 600 m2; 
� SA-1 apzīmētajā teritorijā atšėirībā no citām Savrupmāju un 2-stāvu 

daudzdzīvokĜu dzīvojamās apbūves teritorijām (StaĜăulejas iela) 
jaunveidojamas zemes vienības minimālais lielums - 2500 m2. 

Pozitīvi atzīmējamais 
teritorijas plānojuma 
risinājumos 

� Sniegts stratēăisks, konceptuāls skatījums uz pilsētas telpisko attīstību; 
� Noteiktas indeksētas teritorijas, tādējādi akcentējot katras teritorijas 

unikalitāti; 
� Rasta sasaiste teritorijas plānojumam ar attīstības programmu. 

Pārdomājamais, 
uzlabojamais, strādājot 
pie jaunā Saldus novada 
teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

� Pielāgot teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu klasifikāciju 
vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas vienots visam novada 
teritorijas plānojumam; 

� Atsevišėos gadījumos pārskatīt dzīvojamās apbūves kvartālos noteiktās 
neapbūvējamās teritorijas „Citas zaĜumu platības” par apbūves 
teritorijām.  

Saldus pašvaldības 
Būvvaldē 2011.gada 
12.oktobrī organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

� Pārskatīt iespēju noteikt mazākas no jauna veidojama zemes gabala 
platības attiecībā uz minimālajām no jauna veidojamo zemes gabalu 
platībām, eksperimentējot telpiski, izvēloties dažas etalonteritorijas, un 
vērtēt situāciju pie dažādiem normu variantiem, piemēram, ja atĜautu dalīt 
pa 600 m2; 

� Teritorijas plānojumu padarīt vispārīgāku attiecībā uz atĜauto 
izmantošanu; 

� Attiecībā uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem - dot 
vairāk iespēju pieĦemt lēmumu Saldus pašvaldības Būvvaldei; 

� Dārzkopības sabiedrībām noteikt prasību izstrādāt lokālplānojumus; 
� Uzsākt darbu pie Saldus vēsturiskā centra individuālās aizsargjoslas 

projekta izstrādes, nosakot aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts 
aizsardzībā esošu kultūras pieminekli – Saldus vēsturiskais centrs, kas 
pamatojams ar to, ka 1997.gada „Aizsargjoslu likumā” noteiktā 100 metru 
aizsargjosla pilsētas teritorijā neatbilst esošajai pilsētbūvnieciskajai 
situācijai, kāda tā ir izveidojusies Saldus pilsētā, kas ir blīvi apdzīvota 
vieta. 

 
1.2. Novadnieku pagasta teritorijas plānojums, 2009 

Novadnieku pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 
2005.gadā, un 2009.gadā Novadnieku pagasta 
padome sadarbībā SIA „Metrum” tam izstrādāja 
grozījumus. Grozījumi faktiski uzskatāmi kā jauns 
teritorijas plānojums, jo teritorijas plānojumā iekĜautie 
risinājumi un plānošanas pieeja bijusi krasi atšėirīga 
no 2005.gada teritorijas plānojuma. 

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā 
Novadnieku pagasta teritorija vērtēta kontekstā ar 
blakus esošo teritoriju raksturu un attīstības 
tendencēm. It īpaši tas būtiski šajā brīdī, pēc 
administratīvi teritoriālās reformas, kad šīs teritorijas 
arī praktiski iespējams plānot kā vienu teritoriju, 
pieĦemot arī vienotus lēmumus. 

2.attēls. Novadnieku pagasta teritorijas plānojuma 
izvērtēšana darba grupā 2011.gada 13.jūlijā. Avots: SIA 
„Metrum” 
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Spēkā esošajā Novadnieku pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā atzīmēts, ka Mežvidu 
ciems atrodas pagasta ziemeĜu daĜā, un tas ir saplūdis ar Saldus pilsētu, veidojot vienotu infrastruktūru. 
Tāpat arī atzīmēts, ka Mežvidus strukturāli sadala autoceĜš (P105) - Saldus – Ezere. ĥemot vērā šo, kā arī 
citus faktorus, teritorijas plānojumā tiek ieteikts daĜu no Mežvidu ciema teritorijas perspektīvē pievienot 
Saldus pilsētas teritorijai (skatīt 3.attēlu). Pilsētas tuvumā esošās Novadnieku pagasta dzīvojamās 
teritorijas pievienošanas gadījumā pilsētai, būtu no jauna izvērtējams Mežvidu ciema statuss. Kā pret 
arguments daĜai no Mežvidu ciema iekĜaušanas pilsētas robežā, varētu būt faktors, ka Mežvidi ir pagasta 
administratīvais centrs. 

Izvērtējot esošo situāciju apdzīvotajās vietās, kā arī Ħemot vērā Saldus rajona teritorijas plānojumā (2006.) 
tolaik noteiktās vadlīnijas, līdz ar Novadnieku pagasta spēkā esošā teritorijas plānojuma izstrādi, tika 
nolemts atcelt ciema statusu Kuršu un Strazdu ciemiem, saglabājot ciema statusu Draudzībai, Mežvidiem, 
Sesilei, SātiĦiem un Ēvaržiem. Lai gan ciema statusa piešėiršana šiem pieciem pagasta ciemiem teritorijas 
plānojumā ir Ĝoti pamatota, uz pārējo Saldus novada pagastu apdzīvojuma struktūras fona (lielākajā daĜā 
pagastu teritorijas plānojumos ciema statuss piešėirts 1 vai 2 ciemiem), šis pagasts ir krasi atšėirīgs. Tas 
būtu jāizvērtē jaunajā novada teritorijas plānojumā, analizējot Novadnieku pagasta 5 ciemu statusu 
noteikšanu kontekstā ar pārējo pagastu ciemu raksturlielumiem. 

Darba grupa Novadnieku pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais Novadnieku pagasta 
teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 13.jūlijā. Darbā grupā 
Novadnieku pagasta pārvaldes speciālisti pauda viedokli, ka pamatā risinājumi no spēkā esošā teritorijas 
plānojuma būtu saglabājami, pievēršot uzmanību atsevišėiem jautājumiem: 

� Mainīt plānoto (atĜauto) izmantošanu Draudzībā esošajai birzītei, lai tajā būtu iespējams realizēt 
pašvaldības ieceri tur izveidot estrādi; 

3.attēls. Tālākā perspektīvē ieteicamā Saldus pilsētai pievienojamā teritorija, kas ieteikta Novadnieku pagasta spēkā 
esošajā teritorijas plānojumā, un izvērtējam, izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu. Avots: SIA „Metrum”, 2009. 
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� Pārskatīt teritorijas atĜauto izmantošanu dažādās teritorijās, lai būtu iespējams attīstīt sīkražošanu 
ne tikai ražošanas apbūves teritorijās (piemērs par uzĦēmēja ieceri Mežvidu ciemā attīstīt 
sīkražošanu). 

Darba grupā tika diskutēts par lauku teritorijas plānošanu. Saldus novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām", 
vairs neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Tādējādi rodas jautājums, vai, un kādu 
statusu saglabāt Novadnieku pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām „Nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām”. Novadnieku pagasta pārvaldes speciālistu viedoklis bija, ka šādas vērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas būtu nosakāmas arī jaunajā novada teritorijas plānojamā, izvērtējot uz šīm 
teritorijām attiecināmās prasībās. Tāpat pārvaldes speciālisti atzīmēja, ka karjeru izstrāde būtu atĜaujama 
jebkurā Novadnieku pagasta „Lauku zemē” un „Mežos”, nenosakot, ka karjeri var tikt veidoti tikai vietās, 
kas noteiktas kā plānotās (atĜautās) izmantošanas veids „Derīgo izrakteĦu ieguves teritorija”. Tā vietā būtu 
papildus jāizstrādā nosacījumi, pie kuriem karjerus iespējams veidot. 

Attiecībā par būvniecības un attīstības aktualitātēm, kas saistītas ar zemes izmantošanu, pārvaldē tika 
informēts, ka aktuāla tēma ir koăenerācijas stacijas izveidei. Ja 2009.gadā izstrādājot pagasta teritorijas 
plānojumu, viena no aktualitātēm bija vēja ăeneratoru plānošana, tad idejas uz šādu jautājumu risināšanu ir 
nedaudz pierimušas. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 1ha, izĦemot dabas 
lieguma „SātiĦu dīėi” teritoriju; 

� Mežu teritorijās – 2ha, ja zemes vienības plānotais (atĜautais) 
izmantošanas veids ir tikai „Mežs”. Ja zemes vienības plānotais 
(atĜautais) izmantošanas veids ir gan „Mežs”, gan „Lauku zemes”, 
tad jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība tiek noteikta 
atbilstoši pēc tā teritorijas izmantošanas veida prasībām (attiecīgi 
„Meža” vai „Lauku zemes”), kas procentuāli veido lielāko zemes 
vienības platību; 
� Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorijā: 

- Mežvidu ciema teritorijā - 1200 m2; 
- Draudzības un SātiĦu ciema teritorijā - 2000 m2; 
- Ēvaržu un Sesiles ciema teritorijā - 3000 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Mežvidi, Draudzība, Sesile, Ēvarži, SātiĦi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

� Noteiktas indeksētas teritorijas un rasti dažādi risinājumi dzīvojamo 
apbūves zemju iespējamai dalīšanai, kas atkarīgas no katra ciema 
specifikas, tādējādi akcentējot katras teritorijas unikalitāti un 
savdabīgumu. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Izvērtējams Mežvidu ciema statuss un Novadnieku pagasta teritorijas 
daĜas, kas robežojas ar Saldus pilsētu, iespējama iekĜaušana Saldus 
pilsētas teritorijā. 

Novadnieku pagasta pārvaldē 
2011.gada 13.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

� Tā kā saskaĦā ar normatīvo regulējumu, Novadnieku pagastā vairs 
netiks noteiktas „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, 
jaunajā novada teritorijas plānojumā pārskatīt iespēju šīs teritorijas 
izdalīt kā vērtīgas lauksaimniecības teritorijas ar specifiskākām 
prasībām kā pārējām lauksaimniecības jeb lauku zemēm. 
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1.3. ZirĦu pagasta teritorijas plānojums, 2005 

ZirĦu pagasta teritorijas plānojums ir viens no pirmajiem, kas tika izstrādāts bijušajā Saldus rajona teritorijā, 
un to 2005.gadā 
izstrādāja ZirĦu pagasta 
pašvaldība sadarbībā ar 
Saldus rajona 
speciālistiem Zani 
Štenceli, Laura ZariĦu–
Skapsti un Dzintru 
ěūĜāku, ZirĦu pagasta 
teritorijas plānojuma 
kartogrāfisko daĜu – 
Valsts zemes dienests. 

ĥemot vērā teritorijas 
plānojuma izstrādes 
gadu, tas būtiski atšėiras no citiem plānojumiem. Jāatzīmē, ka tolaik arī pieredze un izpratne par teritorijas 
plānošanu, kā arī attiecināmie normatīvie akti bija atšėirīgi kā pašreizējā situācijā. Grafiskās daĜas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartēs (divas pagasta noklājuma kartes) ir visai maz sniegti grafiskie risinājumi 
attiecībā uz teritorijas plānošanu, un tiek izdalītas tikai plānotās tūrisma teritorijas, plānotā tūrisma taka, 
plānotais ceĜš un augstvērtīgās lauksaimniecības zemes. Teritorijas plānojumā netiek noteikta arī plānotā 
(atĜautā) izmantošana ciemu teritorijām, un kopumā plānotās (atĜautās) izmantošanas karte līdzinās vairāk 
topogrāfiskajai kartei (skatīt 5.attēlu). 

Lai gan teritorijas izmantošanas un apbūve noteikumos ir noteiktas prasības dažādiem teritorijas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas veidiem, piemēram, ir noteiktas prasības ăimeĦu māju dzīvojamās apbūves 
teritorijām, vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijām, grafiskajās kartēs, kurās būtu nosakāmas šīs 
zonas, tādas netiek izdalītas. Tādējādi rodas jautājums, uz kādām teritorijām ZirĦu pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikums tiek attiecināti, un kā pielietoti praksē, ja noteikumiem nav sasaites ar 
grafisko daĜu. Nesaiste teksta materiālam ar grafisko daĜu rodamas arī attiecībā uz ciemu teritorijām. 
Paskaidrojuma rakstā (76.lpp.) tiek noteikts, ka „teritorijas plānojumā noteiktas lielāko apdzīvoto vietu - ZirĦi 
un Būtnāri - ciemu robežas, nodrošinot to attīstību un perspektīvo apbūves teritoriju veidošanu”. Tanī pat 
laikā grafiskajā daĜā šādas robežas nav noteiktas un attēlotas. 

4.attēls. ZirĦu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 2011.gada 13.jūlijā. 
Avots: SIA „Metrum” 

5.attēls. Fragments no ZirĦu pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes. Avots: ZirĦu pagasta 
padome, 2005. 
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Tā kā plānošanas prakse, salīdzinot ar 2005.gadu ir strauji attīstījusies, un arī pašvaldībām ir uzkrāta vērā 
Ħemama pieredze, ZirĦu pagasta teritorijas plānojums, it īpaši teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
kartes un teritorijas, ir faktiski radāmas no jauna. 

2011.gada 13.jūlijā ZirĦu pagasta pārvaldē tika organizēta darba grupa, kurā tika izvērtēts spēkā esošais 
ZirĦu pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi. Lai gan ZirĦu pagasta 
pārvaldes speciālisti atzina, ka teritorijas plānojumā noteiktās un ar normatīvajiem aktiem izmantošanā 
regulētās augstvērtīgās lauksaimniecības zemes ir atsevišėos gadījumos radījušas attīstības 
ierobežojumus, kopumā speciālisti atzina, ka novada jaunajā teritorijas plānojumā šādas vērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas būtu nosakāmas, tādējādi radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai. 

Attiecībā uz ZirĦu pagasta turpmāko attīstību, ZirĦu pagasta pārvaldes vadītājs un nekustamo īpašumu 
speciāliste atzīmēja pagasta attīstību, esošo un arī turpmāko, saistībā ar Saldus pilsētu, un šo abu teritoriju 
savstarpējo mijiedarbību. ViĦuprāt, jaunajā novada teritorijas plānojumā būtu jāvērtē dzīvojamās apbūves 
attīstība ZirĦu pagasta un Saldus pilsētas saskares zonā, un pie dažādu argumentu izvērtēšanas, jāvērtē 
iespēja ZirĦu pagasta daĜu pievienot Saldus pilsētas teritorijai. 

 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

Lai gan teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir noteiktas prasības, kas attiecināmas uz dažādām 
teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas zonām (piemēram, 
nosakot, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs no jauna veidojamo 
zemes gabalu minimālā platība ir 2 ha), grafiskajā daĜā funkcionālās 
zonas, uz kurām būtu attiecināmi šie teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, nav noteiktas. Līdz ar to nav saprotams, uz kādām 
teritorijām no jauna veidojamo zemes gabalu platības attiecināmas.  

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

ZirĦi, Būtnāri (kas izriet no paskaidrojuma rakstā noteiktā, jo grafiskajā 
daĜā ciemu robežas nav noteiktas). 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Apkopota plaša informācija par esošo situāciju ZirĦu pagasta teritorijā. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Tā kā plānošanas prakse, salīdzinot ar 2005.gadu ir strauji 
attīstījusies, un arī pašvaldībām ir uzkrāta vērā Ħemama pieredze, 
ZirĦu pagasta teritorijas plānojums, it īpaši teritorijas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartes un teritorijas, ir faktiski radāms no 
jauna. 

ZirĦu pagasta pārvaldē 
2011.gada 13.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

� Saglabāt ideju par vērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšanu 
jaunajā novada teritorijas plānojumā, nosakot tām atbilstošas 
prasības, un tādējādi sekmējot lauksaimniecības nozares attīstību; 

� Izvērtēt dzīvojamās apbūves attīstības iespējas ZirĦu pagasta un 
Saldus pilsētas saskares zonā, un pie dažādu argumentu 
līdzsvarošanas, vērtēt iespēju ZirĦu pagasta daĜu pievienot Saldus 
pilsētas teritorijai.  
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1.4. Saldus pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Saldus pagasta teritorijas plānojums ir 
izstrādāts 2006.gadā, un tā izstrādi veica 
Saldus pagasta padome sadarbībā ar 
teritorijas plānotāju Ilzi Circeni un kartogrāfu 
Arti Markotu. 

Saldus pagasta teritorijas plānojumā ir 
noteiktas un plānotas samērā plašas 
dzīvojamo apbūvju teritorijas (skatīt 7.attēlā 
dzelteni svītrotās teritorijas). Lai saglabātu 
Druvas ciema kompakto apbūves raksturu un 
dzīvojamās apbūves kopējo kvalitāti, būtu 
jāvērtē šīs samērā plaši noteiktās plānotās 
dzīvojamās apbūves teritorijas iespējamā 
samazināšana, tādējādi nodrošinot gan vides 
un kopējās ainavas kvalitātes saglabāšanos, gan arī tādējādi radot priekšnoteikumus optimālākai 
komunikāciju plānošanai un nodrošināšanai Druvas ciema teritorijās. 

Vērtējot Saldus pagasta teritorijas plānojumu kontekstā ar realizēto administratīvi teritoriālo reformu, būtu 
konceptuāli jāvērtē Saldus pagasta un Saldus pilsētas saskares zonas attīstība. 

Darba grupa Saldus pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 13.jūlijā. Pārvaldes vadītāja un speciālists 
saistībā ar zemes ierīcību, atzīmēja, ka spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un tajā 2006.gadā 
pieĦemtie risinājumi praktiskajā ikdienas darbā nav norādījuši uz nepieciešamību pēc būtiskām izmaiĦām, 
kas būtu veicamas jaunajā novada teritorijas plānojumā. 

6.attēls. Saldus pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 13.jūlijā. Avots: SIA „Metrum” 

7.attēls. Fragments no Saldus pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes. Avots: Saldus pagasta 
padome, 2006. 
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Darba grupā tika akcentēts arī jautājums par Saldus pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām „Nacionālas 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām” - vai, un kādu statusu saglabāt šīm vērtīgajām lauksaimniecības 
zemēm. Saldus pagasta pārvaldes speciālistu viedoklis bija, ka šādas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas 
būtu nosakāmas arī jaunajā novada teritorijas plānojamā, tādējādi radot atbalstu lauksaimniecības attīstībai 
un Saldus pagasta teritorijā esošo vērtīgo lauksaimniecības zemju turpmākai saglabāšanai. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 1,5 ha; 
� Savrupmāju apbūve – 2500 m2: 

- Katrai no dvīĦu mājām - 1200 m2; 
- Dārzkopības sabiedrība – 1200 m2. 

� Mazstāvu dzīvojamā apbūve - 1200 m2: 
- Rindu māju sekcijai – 300 m2; 
- Katrai no dvīĦu mājām - 1000 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Druva 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Skaidri attīstības nosacījumi katrai no pagasta vietām un teritorijām. 
Grafiskā daĜa ir skaidri „lasāma”, un attiecīgi ir saprotams, kādas 
attīstības iespējas ir piemērojamas kontekstā ar teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem.  

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Samērā plašo dzīvojamo apbūvju noteikšana un plānošana, - to 
iespējamā samazināšana, kā arī Saldus pilsētas un Saldus pagasta 
saskares zonas turpmāko attīstības teritoriju kopēja plānošana. 

Saldus pagasta pārvaldē 
2011.gada 13.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

� Tā kā saskaĦā ar normatīvo regulējumu, Saldus pagastā vairs 
netiks noteiktas „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, 
jaunajā novada teritorijas plānojumā saglabāt ideju noteikt vērtīgas 
lauksaimniecības teritorijas, tādējādi radot atbalstu 
lauksaimniecības attīstībai un Saldus pagasta teritorijā esošo 
vērtīgo lauksaimniecības zemju turpmākai saglabāšanai. 

 
1.5. LutriĦu pagasta teritorijas plānojums, 2006 

LutriĦu pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 
2006.gadā, un to veica LutriĦu pagasta padome 
sadarbībā ar SIA „Kurzemes projektu un 
konsultāciju biroju”. 

Teritorijas plānojumā noteiktas 2 lielāko apdzīvoto 
vietu − LutriĦu un Namiėu ciemu robežas. Vērtējot 
šīs robežas, attiecībā uz LutriĦu ciema teritoriju tiek 
paredzētas plašas dzīvojamās apbūves attīstības 
teritorijā, faktiski paredzot LutriĦu ciema divkāršu 
attīstību centra apbūves ziĦā 12 gadu perspektīvē. 

Attiecībā uz Namiėa ciema apbūves attīstību, ir 
paredzēta plānotās publiskās un darījumu apbūves 
plašas teritorijas autoceĜa P-108 Ventspils- Kuldīga- 
Saldus pieguĜošajā teritorijā. Lai negatīvi 
neietekmētu transporta plūsmu saistībā ar autoceĜu P-108 Ventspils – Kuldīga - Saldus, būtu ieteicams 
jaunas blīvas apbūves teritorijas virzīt tālāk no autoceĜa, dodot priekšroku šādu teritoriju attīstībai namiėu 
ciema ziemeĜu daĜā. ziĦā vēl viena tāda paša ciema apjomā, kas izstrādājot jauno novada teritorijas 
plānojumu būtu jāpārvērtē. Tā kā Paskaidrojuma rakstā nav sniegts pamatojums, nav saprotami argumenti 
risinājumam attiecībā uz LutriĦu vecā administratīvā centra neiekĜaušanu LutriĦu ciema teritorijā. 

8.attēls. LutriĦu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā 2011.gada 13.jūlijā. Avots: SIA „Metrum” 
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Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā kā plānotais (atĜautais) izmantošanas veids jeb zonējums ir noteikts 
„Tūrisma un rekreācijas nolūkos izmantojamās teritorijas” un „Perspektīvās tūrisma un rekreācijas nolūkos 
izmantojamās teritorijas” (tās gan grafiskajā daĜā ir grūti identificējamas, un skaidri nolasāmas tikai LutriĦu 
ciema teritorijā). Tā kā teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikta 
visai ierobežota atĜautā izmantošana šajās zonās, un, Ħemot vērā, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts 
12 gadu perspektīvei, nebūtu ieteicams bez īpaša pamatojuma noteikt teritorijas tik šauri ierobežojošās 
savā attīstībā, it īpaši lauku teritorijās. Atsevišėos gadījumos novērota prakse, ka teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā tiek noteiktas šauri specifiskas attīstības iespējas zemes īpašniekiem, kas balstītas uz 
konkrētajā brīdī īpašnieka izteiktajām attīstības iecerēm, kas bieži vien var būt īstermiĦa un, Ħemot vērā 
mainīgo un dinamisko ekonomisko situāciju, var būt visai kĜūdaina, skatoties 12 gadu perspektīvē. 
Pielietojot šādu praksi, var tik liegta iespēja noteiktajā vietā uzbūvēt, piemēram, dzīvojamo māju, kas 
iespējams konkrētajā vietā var arī būt pieĦems risinājums. 

Kopumā atzīmējams, ka teritorijas plānojuma tekstuālā daĜa nesakrīt ar grafiskajā daĜā noteikto un attēloto. 
Tā, piemēram, teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā ir noteikts, ka „pagasta plānojumā izdalītas 
ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes, lai sekmētu teritorijai raksturīgo vērtīgo agroainavu 
saglabāšanu”, bet grafiskajā daĜā šādas teritorijas nav izdalītas. Tāpat nesakrīt arī teritorijas izmantošanas 
veidu termini teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs ar teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem. 

Pozitīvi vērtējama izpēte un ieguldītais darbs attiecībā uz dažādu kultūrvēsturisko objektu un dabas 
pieminekĜu noteikšanu, tādējādi pozicionējot LutriĦu pagasta teritoriju kā potenciālu resursu tūrisma 
attīstībai Saldus novada un Kurzemes reăiona apkārtnē. 

Darba grupa LutriĦu pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 13.jūlijā. Tajā izskanēja vairāki būtiski 
priekšlikumi attiecībā uz ciemu teritoriju plānošanu. Pārvaldes speciālistu viedoklis bija, ka Namiėu ciemā, 
lai gan vizuāli pašreizējā situācijā šīs teritorijas nav visai pievilcīgas, ir atĜaujama dārza māju apbūves 
attīstība. Attiecībā uz jaunas apbūves attīstību, pārvaldes speciālisti ieteica plānot tās uz ziemeĜiem no 
Namiėu centra. Neskatoties uz to, ka LutriĦu ciems strukturāli (telpiski) ir sadalīts divās daĜās, darba grupā 
tika pausts viedoklis, ka funkcionāli saistītais LutriĦu administratīvais centrs ir iekĜaujams LutriĦu ciema 
robežās. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2ha; 
� Mežu teritorijās – 2ha; 
� ĂimeĦu māju dzīvojamās apbūves teritorijās: 

- Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 1200 m2; 
- DvīĦu ēku tipa apbūvei - 600 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

LutriĦi, Namiėi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Pozitīvi vērtējama izpēte un ieguldītais darbs attiecībā uz dažādu 
kultūrvēsturisko objektu un dabas pieminekĜu noteikšanu, tādējādi 
pozicionējot LutriĦu pagasta teritoriju kā potenciālu resursu tūrisma 
attīstībai Saldus novada un Kurzemes reăiona apkārtnē. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

� Lai negatīvi neietekmētu transporta plūsmu saistībā ar autoceĜu 
P-108 Ventspils – Kuldīga - Saldus, būtu jāizvērtē jaunas blīvas 
apbūves teritorijas plānošanu autoceĜam pieguĜošajās teritorijās; 

� Nepieciešams izvērtēt nepieciešamību un argumentu 
pamatojamību LutriĦu ciema plašo dzīvojamo teritoriju 
noteikšanā; 

� Izvērtēt risinājumu iekĜaut funkcionāli saistītās LutriĦu vecā 
administratīvā centra teritorijas iekĜaušanu LutriĦu ciema 
robežās. 

LutriĦu pagasta pārvaldē � Namiėu ciemā atĜaut dārza māju apbūvi ciema teritorijā esošajās 
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2011.gada 13.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

ăimenes dārziĦu teritorijās; 
� Izskatīt iespēju paredzēt jaunas apbūves teritorijas uz ziemeĜiem 

no Namiėu centra; 
� IekĜaut funkcionāli saistīto LutriĦu administratīvo centru LutriĦu 

ciema robežās. 
 
1.6. JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojums, 2007 

JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojums ir 
izstrādāts 2007.gadā, un to veica 
JaunlutriĦu pagasta padome sadarbībā ar 
SIA „Kurzemes projektu un konsultāciju 
biroju”. 

Izvērtējot spēkā esošā teritorijas plānojuma 
risinājumus, kopumā pozitīvi vērtējami 
risinājumi attiecībā uz blīvas dzīvojamās 
teritorijas attīstību. Pretēji no vairāku citu 
ciemu plānošanas Saldus novada teritorijā, 
JaunlutriĦu un Ošenieka ciema teritorija ir 
plānota kompakti, un vērsta vairāk uz 
ciemu robežu iekšējo teritoriju neapbūvēto 
zemju apgūšanu kā iespējamu haotisku 
apbūves paplašināšanos ārpus esošajiem 
ciemiem. 

Lai gan grafiskajā daĜā ir skaidri noteikti teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidi, tie stipri atšėiras 
no noteiktajiem teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidiem teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, līdz ar to arī JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojuma praktiskajā pielietošana ir daudz 
juridiska rakstura problēmu. 

Darba grupa JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta apvienotajā pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais 
JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 
26.jūlijā. Tā kā Saldus novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.977 
"Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām", vairs neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas, tika diskutēts par JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām 
„Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” un to turpmāko statusu. JaunlutriĦu pagasta pārvaldes 
vadītāja viedoklis nebija viennozīmīgs šādu vērtīgo lauksaimniecības teritoriju saglabāšanai jaunajā 
novada teritorijas plānojumā (saistībā ar iespējamo ierobežojumu sīkākai (2 ha) zemes dalīšanai 
lauksaimniecības zemēs), un ierosināja to vērtēt kontekstā ar pārējā novada teritorijā kopējiem, 
konceptuālajiem risinājumiem. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� Mežu teritorijās – 2ha; 
� ĂimeĦu māju dzīvojamās apbūves teritorijās: 

- Savrupmāju apbūve - 1200 m2; 
- Katrai no dvīĦu mājām – 600 m2; 

� DaudzdzīvokĜu māju dzīvojamai apbūvei - 1200 m2. 
Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

JaunlutriĦi, Ošenieki 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

JaunlutriĦu un Ošenieka ciema teritorija ir plānota kompakti, un vērsta 
vairāk uz ciemu robežu iekšējo teritoriju neapbūvēto zemju apgūšanu 
kā iespējamu haotisku apbūves paplašināšanos ārpus esošajiem 
ciemiem.  

Pārdomājamais, uzlabojamais, Izvērtējamas vietas, kuras būtu nosakāmas turpmāk kā obligātas 

9.attēls. JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
apvienotajā pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 26.jūlijā. Avots: SIA 
„Metrum” 
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strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

detālplānojuma izstrādes teritorijas, pretējā gadījumā jebkāda 
būvniecība JaunlutriĦu un Ošenieku ciemu teritorijā ir iespējama tikai 
pēc detālplānouma izstrādes, kas ir dārgs un laikietilpīgs process, un 
bieži vien pat nebūs pamatots. 

JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta 
apvienotajā pārvaldē 
2011.gada 26.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

Labot teritorijas plānojumā pieĜauto kĜūdu, nosakot visu JaunlutriĦu un 
Ošenieku ciema teritoriju kā obligātu detālplānojuma izstrādes 
teritoriju. 

 
1.7. Šėēdes pagasta teritorijas plānojums, 2007 

Šėēdes pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 2007.gadā, un to veica Šėēdes pagasta padome, Šėēdes 
pagasta kartogrāfisko daĜu - Šėēdes pagasta padome sadarbībā ar teritorijas plānotāju Ilzi Circeni un 
kartogrāfu Armīnu Skudru. 

Pozitīvi vērtējams, ka Šėēdes pagasta teritorijas plānošanā pielietota individuāla pieeja – par labu piemēru 
izceĜams grafiskais risinājums attiecībā uz Šėēdes vēsturiskā centra robežas noteikšanu, tādējādi 
akcentējot unikālo Šėēdes ciema raksturu un vēsturisko struktūru. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā kā plānotais (atĜautais) izmantošanas veids jeb zonējums ir noteiktas 
„Tūrisma infrastruktūras teritorijas”. Tā kā teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir noteikts visai ierobežota atĜautā izmantošana šajās zonās, un, Ħemot vērā, ka teritorijas 
plānojums tiek izstrādāts 12 gadu perspektīvei, nebūtu ieteicams bez īpaša pamatojuma noteikt teritorijas 
tik šauri ierobežojošas savā attīstībā, it īpaši lauku teritorijās. Atsevišėos gadījumos, kā jau atzīmēts arī 
iepriekš, novērota prakse, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā tiek noteiktas šauri specifiskas attīstības 
iespējas zemes īpašniekiem, kas balstītas uz konkrētajā brīdī īpašnieka izteiktajām attīstības iecerēm, kas 
bieži vien var būt īstermiĦa un, Ħemot vērā mainīgo un dinamisko ekonomisko situāciju, var būt visai 
kĜūdaina, skatoties 12 gadu perspektīvē. Pielietojot šādu praksi, var tik liegta iespēja noteiktajā vietā 
uzbūvēt, piemēram, viensētu, kas iespējams konkrētajā vietā var arī būt pieĦems risinājums. 

Darba grupa JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta apvienotajā pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais 
Šėēdes pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 
26.jūlijā. Tā kā JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta apvienotajā pārvaldē speciālisti informēja, ka ikdienas darbā 
nav nācies saskarties ar Šėēdes pagasta teritorijas plānojumu, atsevišėu priekšlikumu vai komentāru par to 
netika izteikti. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija: Savrupmājai – 2000 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Šėēde 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Ir pielietota individuāla pieeja Šėēdes pagasta teritorijas plānošanā – 
par labu piemēru izceĜams grafiskais risinājums attiecībā uz Šėēdes 
vēsturiskā centra robežas noteikšanu, tādējādi akcentējot unikālo 
Šėēdes ciema raksturu un vēsturisko struktūru. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Izvērtēt nepieciešamību noteikt šauri ierobežojošas teritorijas 
attīstības iespējas atĜautās izmantošanas veidu kontekstā, it īpaši tas 
atteicas uz lauku teritorijas plānošanu. 

JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta 
apvienotajā pārvaldē 
2011.gada 26.jūlijā organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

Tā kā JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta apvienotajā pārvaldē speciālisti 
informēja, ka ikdienas darbā nav nācies saskarties ar Šėēdes pagasta 
teritorijas plānojumu, atsevišėu priekšlikumu vai komentāru par to 
netika izteikti.  
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1.8. Kursīšu pagasta teritorijas plānojums, 2008 

Kursīšu pagasta teritorijas plānojums, 
salīdzinoši ar pārējo pagastu teritorijas 
plānojumu izstrādi, ir jauns, un to 2008.gadā 
izstrādāja Kursīšu pagasta padome, Kursīšu 
pagasta teritorijas plānojuma kartogrāfisko daĜu 
– Valsts zemes dienests. 

Pozitīvi vērtējama atsaukšanās teritorijas 
plānojumā uz Kursīšu pagasta attīstības 
programmu 2001-2006, un šajā plānošanas 
dokumentā noteiktajiem ilgtermiĦa mērėiem un 
attīstības virzieniem. 

Attiecībā uz telpiskajiem risinājumiem un 
nosacījumiem to attīstībā, atzīmējams, ka, lai 
gan grafiskajā daĜā ir skaidri noteikti teritorijas 
plānotās (atĜautās) izmantošanas veidi, tie stipri atšėiras no noteiktajiem teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas veidiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, līdz ar to arī Kursīšu pagasta 
teritorijas plānojuma praktiskajā pielietošanā ir daudz juridiska rakstura problēmu. 

Darba grupa Kursīšu pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 28.jūlijā. Kursīšu pagasta pārvaldes speciālisti 
akcentēja problēmu, kas saistīta ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteikto. Attiecīgi Kuršīšu pagasta teritorijas plānojumā netika paredzēta iespēja lauku zemēs veidot dīėus, 
kas nepamatoti apgrūtināja zemes īpašnieku attīstības ieceres. ĥemot to vērā, pārvaldes speciālisti ieteica 
šo jautājumu risināt, izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2ha; 
� ĂimeĦu māju dzīvojamās apbūves teritorijās: 

- Savrupmāju apbūve – 1200 m2; 
- Katrai no dvīĦu mājām – 600 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Kursīši 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Atsaukšanās (sasaiste) Kursīšu pagasta teritorijas plānojumā uz 
Kursīšu pagasta attīstības programmu 2001-2006, un šajā plānošanas 
dokumentā noteiktajiem ilgtermiĦa mērėiem un attīstības virzieniem.  

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Līdzīgi kā citu pagasta teritorijas plānojuma gadījumā, salīdzinoši 
„smago” un grafiskajai daĜai neatbilstošo teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atvieglošana un 
Kursīšu pagasta gadījumā aktuālo jautājumu risināšana tajos. 

Kursīšu pagasta apvienotajā 
pārvaldē 2011.gada 28.jūlijā 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

Risināt jautājumu, lai līdz ar teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto (vai arī nenoteikto), 
dažādās Kursīšu pagasta teritorijās netiktu liegta iespēja zemes 
īpašniekiem veidot dīėus.  

10.attēls. Kursīšu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 28.jūlijā. Avots: SIA „Metrum” 
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1.9. PampāĜu pagasta teritorijas plānojums, 2006 

PampāĜu pagasta teritorijas plānojums tika 
izstrādāts 2006.gadā, un to PampāĜu pagasta 
padome izstrādāja sadarbībā SIA „GFE Baltics – 
Consulting Worldwide”. 

Izvērtējot spēkā esošā teritorijas plānojuma 
risinājumus, kopumā pozitīvi vērtējami risinājumi 
attiecībā uz PampāĜu ciema kā kompaktas 
apdzīvotas vietas attīstību. Pretēji no vairāku citu 
ciemu plānošanas Saldus novada teritorijā, 
PampāĜu ciema teritorija ir plānota kompakti, un 
vērsta vairāk uz ciemu robežu iekšējo teritoriju 
neapbūvēto zemju apgūšanu kā iespējamu 
haotisku apbūves paplašināšanos ārpus 
esošajiem ciemiem. Vērtējot jaunās blīvas 
apbūves attīstības teritorijas, it īpaši kontekstā ar 
normām, kas attiecas uz jaunveidojamo zemes 
gabalu minimālajām platībām, iespējams pat būtu jāpārskata nepieciešamība tās paplašināt. 

Darba grupa PampāĜu pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 24.augustā. Kopumā PampāĜu pagasta 
pārvaldes vadītājs pozitīvi vērtēja teritorijas plānojumā pieĦemtos risinājumus. Tā kā pārvaldes speciālisti 
akcentēja sekmīgo (un nereti saspīlēto) situāciju lauksaimniecības zemes izmantošanā un pieprasījumā 
pēc tās, PapmāĜu pārvaldes vadītāja viedoklis bija, ka PampāĜu pagasta teritorijas plānojumā atzīmētās 
„Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas” būtu nosakāmas kā vērtīgās lauksaimniecības teritorijas 
arī jaunajā novada teritorijas plānojamā, tādējādi radot atbalstu lauksaimniecības attīstībai arī turpmāk 
PampāĜu pagasta teritorijā. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2ha; 
� 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas apbūvei - 1200m². 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

PampāĜi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Pretēji no vairāku citu ciemu plānošanas Saldus novada teritorijā, 
PampāĜu ciema teritorija ir plānota kompakti, tādējādi radot 
priekšnoteikumus komunikāciju attīstībai un racionālai izmantošanai. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Pārskatīt PampāĜu ciema dzīvojamās apbūves paplašināšanas 
risinājumus, it īpaši kontekstā ar normām, kas attiecas uz 
jaunveidojamo zemes gabalu minimālajām platībām. 

PampāĜu pagasta pārvaldē 
2011.gada 24.augustā 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

Tā kā saskaĦā ar normatīvo regulējumu, PampāĜu pagastā vairs netiks 
noteiktas „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, jaunajā 
novada teritorijas plānojumā saglabāt ideju noteikt vērtīgas 
lauksaimniecības teritorijas, tādējādi radot atbalstu lauksaimniecības 
attīstībai arī turpmāk PampāĜu pagasta teritorijā. 

11.attēls. PampāĜu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā un dabā 2011.gada 24.augustā. Avots: SIA 
„Metrum” 
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1.10. Zvārdes pagasta teritorijas plānojums, 2008 

Zvārdes pagasta teritorijas plānojums, 
salīdzinoši ar pārējo pagastu teritorijas 
plānojumu izstrādi, ir jauns, un to 
2008.gadā izstrādāja Zvārdes pagasta 
padome. 

Zvārdes pagasta teritorija, kas 
atspoguĜojas arī pagasta teritorijas 
plānojumā ir stipri atšėirīga no pārējās 
novada teritorijas. Tās unikālais raksturs, 
kas izmantojams teritorijas plānošanā kā 
savdabīgs resurss, saistāms ar meža 
teritoriju lielo īpatsvaru un laika gaitā 
pārmainīto apdzīvojuma struktūru. 

Līdz ar Zvārdes pagasta teritorijas 
plānojumu, ciema statuss ir noteikts Striėiem un Zvejniekiem, kaut arī abos šajos centros ciemiem 
raksturīgās apbūves un infrastruktūras iezīmes ir visai minimālas. Jaunā novada teritorijas plānojuma 
izstrādē būtu pārskatāma nepieciešamība noteikt ciema statusu ciemam „Zvejnieki”. 

2011.gada 25.augustā tika organizēta darba grupa Zvārdes pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā 
esošais pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi par pagasta telpisko 
attīstību. Lai gan teritorijas plānojumā ir noteiktas „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”, kā 
pauda viedokli Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs, tām nav būtiska nozīme teritorijas attīstībā, un arī 
perspektīvē nebūtu nozīmes tādas noteikt. Pārvaldē arī tika akcentēta jaunā asfaltētā ceĜa (Striėu ielas 
turpinājums Zvārdes pagasta teritorijā) nozīme un ietekme uz Zvārdes pagasta teritorijas daĜu, kas 
robežojas ar Saldus pilsētu. Tādējādi priekšlikums, kas izskanēja darba grupā, bija pārskatīt Saldus un 
Zvārdes pagasta saskares zonas teritorijas attīstību kontekstā ar jaunu dzīvojamo apbūvju iespējamo 
izveidi. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Ainaviski vērtīgās teritorijas – 10 ha; 
� Savrupmājai ārpus ciema teritorijas - 2500 m2; 
� Katrai no dvīĦu mājām ārpus ciema teritorijas - 1250 m2; 
� Dzīvojamās apbūves teritorijās: 

- VienăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamo māju apbūves teritorija 
savrupmājai – 1200 m2; 

- Katrai no dvīĦu mājām – 600 m2. 
� DaudzdzīvokĜu māju dzīvojamās apbūves teritorija - 1200 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Striėi, Zvejnieki 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Risināti jautājumi saistībā ar Zvārdes pagasta ainavisko un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Attiecībā uz apdzīvojuma struktūras veidošanos, pārskatīt 
nepieciešamību noteikt ciema statusu ciemam „Zvejnieki”. 

Zvārdes pagasta pārvaldē 
2011.gada 25.augustā 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

� Paredzēt vietu vai nosacījumus teritorijām, kur būtu atĜauts veidot 
vēja ăeneratorus; 

� ĥemot vērā jaunā asfaltētā ceĜa (Striėu ielas turpinājums Zvārdes 
pagasta teritorijā) nozīmi, pārskatīt Saldus un Zvārdes pagasta 
saskares zonas teritorijas attīstību kontekstā ar jaunu dzīvojamo 
apbūvju iespējamo izveidi; 

12.attēls. Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 25.augustā. Avots: SIA „Metrum” 
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� Izvērtēt vietas un situācijas, kurās būtu obligāti izstrādājams 
detālplānojums. 

 
1.11. Nīgrandes pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Nīgrandes pagasta teritorijas 
plānojums tika izstrādāts 2006.gadā, 
un to, tāpat kā PampāĜu pagasta 
teritorijas plānojumu, izstrādāja 
pagasta padome sadarbībā SIA 
„GFE Baltics – Consulting 
Worldwide”. 

Tā kā ir vieni un tie paši izstrādātāji 
kā PampāĜu, tā arī Nīgrandes 
pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādē, teritorijas plānojuma 
vizuālais un saturiskais noformējums 
ir stipri līdzīgs. 

Teritorijas plānojumā ir noteikts Nīgrandes pagasta attīstības redzējums uz teritorijas plānojuma izstrādes 
perspektīvu 2018.gadu. Tā kā šāda pieeja ir Ĝoti pozitīvi vērtējama, kā arī pagasta redzējums (spriežot pēc 
sarunām pagasta pārvaldē, kas notika 2011.gada 26.augustā), ir šėietami aktuāla joprojām, tā izceĜama arī 
tagad: „2018.gadā Nīgrandes pagastu atpazīs, kā vietu ar sakārtotu vidi, kultūrvēsturiskiem objektiem, 
tūrisma iespējām un attīstītu mazo un vidējo uzĦēmējdarbību. Nīgrandes pagasta lepnums ir ainaviskās 
bagātības un kultūrvēsturiskais mantojums. Sakārtotā vide, vienotā lauku teritoriju apsaimniekošana, 
klusās dabas, pagasta ceĜu infrastruktūra, kā arī tūrisma un kultūrvēsturisko objektu tīkls piesaistīs arvien 
vairāk tūristu no visas Latvijas un ārvalstīm. Īpašu nozīmi un attīstību iegūs lauku tūrisms, viesu mājas ar 
zaĜo sertifikātu. Nīgrandes pagasta tūrisma aktivitātes atšėirsies no citiem Latvijas reăioniem ar savu 
daudzveidību un aktīvā tūrisma paketēm, īpaši ūdenstūrismu, ko papildinās arī vietējās produkcijas 
pārdošanas pasākumi. Būs izveidotas dabas takas.” 

Darba grupā Nīgrandes pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, 
un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, pārvaldes vadītāja un speciālisti pievērsa uzmanību 
jautājumiem, kas būtu risināmi saistībā ar kvalitatīvu dzīves vidi un Nīgrandes pagasta kā tūrisma attīstībai 
pievilcīgas teritorijas attīstību. Tika diskutēts par iespēju teritorijas plānojumā noteikt rādiusu ap ciemu 
teritorijām, kur, vērtējot iespējamo vides ietekmi, nebūtu pieĜaujama jaunu cūku fermu būvniecība. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� Dzīvojamā apbūve ārpus ciema – 5000 m². 
� 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas apbūvei - 1200m². 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Nīgrande, Kalni 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības 
redzējums. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Pārskatāmi un diskutējami jautājumi būtu saistībā ar no jauna 
veidojamo zemes gabalu platību noteikšanu dažādās apbūves 
teritorijās. No teritorijas plānošanas teorijas aspekta vērtējot, nebūtu 
ieteicams noteikt no jauna veidojamas minimālas zemes gabala 
platības dzīvojamai apbūvei visā pagasta teritorijā 5000 m². 

Nīgrandes pagasta pārvaldē 
2011.gada 26.augustā 
organizētās darba grupas 

� Izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā noteikt rādiusu ap ciemu 
teritorijām, kur, vērtējot iespējamo vides ietekmi, nebūtu pieĜaujama 
jaunu cūku fermu būvniecība; 

13.attēls. Nīgrandes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 26.augustā. Avots: SIA „Metrum” 
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priekšlikumi � Jaunajā novada teritorijas plānojumā saglabāt ideju noteikt vērtīgas 
lauksaimniecības teritorijas Nīgrandes pagasta teritorijā, tādējādi 
radot atbalstu lauksaimniecības attīstībai arī turpmāk pagasta 
teritorijā. 

 
1.12. ZaĦas pagasta teritorijas plānojums, 2006 

ZaĦas pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts kā 
lielākā daĜa Saldus novada teritorijas plānojumu, un 
tas bija 2006.gadā. Teritorijas plānojumu izstrādāja 
ZaĦas pagasta padome sadarbībā ar teritorijas 
plānotāju Armandu Pužuli. 

Vērtējot ZaĦas pagasta teritorijas plānojumu, tika 
skatīta arī ZaĦas pagasta attīstības programma, kas 
izstrādāta vienlaikus ar teritorijas plānojumu. Īpaši 
atzīmējama plānošanas pieeja gan teritorijas 
plānojuma, gan attīstības programmas izstrādē, kas 
vērsta uz vietējo darbinieku un aktīvo iedzīvotāju 
iesaistīšanu plānošanas procesā. Iepazīstoties ar 
šiem dokumentiem, ir jūtama individuāla pieeja un 
ieinteresētība to izstrādē, necenšoties kopēt citu 
pašvaldības plānošanas dokumentu formulējumus, bet radot tos no jauna (jāatzīst gan, ka tas mazāk 
attiecas uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem). 

Izvērtējot spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumus, kopumā pozitīvi vērtējami risinājumi attiecībā uz 
blīvas dzīvojamās teritorijas attīstību. Pretēji no vairāku citu ciemu plānošanas Saldus novada teritorijā, 
KareĜu un Baltākroga ciema teritorija ir plānota kompakti, un vērsta vairāk uz ciemu robežu iekšējo teritoriju 
neapbūvēto zemju apgūšanu kā iespējamu haotisku apbūves paplašināšanos ārpus esošajiem ciemiem. 

Darba grupa ZaĦas pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 7.septembrī. Tā kā pagasta pārvaldē vadītāja 
informēja, ka ikdienas darbā ir maz sanācis lietot pagasta teritorijas plānojumu, tādējādi pārzinot tās 
nianses, atsevišėi priekšlikumi vai komentāri par to netika izteikti. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� ZaĦas pagasta lauku teritorijā – 2,0 ha; 
� KareĜu un Baltākroga ciemā - savrupmāju un jauktas apbūves 

teritorijās – 0,2 ha. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Baltaiskrogs, KareĜi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Plānošanas pieeja gan teritorijas plānojuma, gan attīstības 
programmas izstrādē, kas vērsta uz vietējo darbinieku un aktīvo 
iedzīvotāju iesaistīšanu plānošanas procesā. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Līdzīgi kā citu pagasta teritorijas plānojuma gadījumā, būtu jāatvieglo 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
salīdzinoši „smagais” raksturs. 

ZaĦas pagasta pārvaldē 
2011.gada 7.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

- 

 
 

14.attēls. ZaĦas pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā 2011.gada 7.septembrī. Avots: SIA „Metrum” 
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1.13. Ezeres pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Ezeres pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts 
2006.gadā, un to, tāpat kā PampāĜu un Nīgrandes 
pagasta teritorijas plānojumu, izstrādāja pagasta 
padome sadarbībā SIA „GFE Baltics – Consulting 
Worldwide”. 

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā ir 
noteikts Ezeres pagasta attīstības redzējums uz 
teritorijas plānojuma izstrādes perspektīvu 
2018.gadu. Kritiski gan vērtējams vīzijas 
definējums, jo tas maz akcentē Ezeres teritorijas 
specifiku un unikalitāti (robežu ar Lietuvu, 
tranzīsatiksmi, lauksaimniecību), tā vietā savā 
definējumā līdzinoties Nīgrandes pagasta 
formulējumam, kur būtiski atzīmēta tūrisma sfēra, 
kas Ezeres pagasta gadījumā ir bijusi maz 
akcentēta un līdz šim atttīstīta. 

Ezeres pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas plašas Ezeres ciema teritorijas (plašas ciemu teritorijas 
robežas), bet, attiecībā uz šīm Ezeres ciema teritorijām, pieĦemts šėietami nepamatots risinājums – tās 
pamatā visas noteiktas kā lauksaimniecības teritorijas. Tādējādi veidojas situācija, ka Ezeres centrā pie 
vēlmes būvēt dzīvojamo māju, no jauna veidojamo zemes gabalu minimālās platības norma, kas jāievēro ir 
atbilstoši lauksaimniecības zemēm noteiktajam  - minimālais 2 ha. 

Darba grupa Ezeres pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 7.septembrī. Pārrunājot problēmas saistībā ar 
spēkā esošo teritorijas plānojumu, pārvaldes speciālisti vērsa uzmanību uz jautājumu par teritorijas 
plānojumā noteiktajām „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas”. Atsevišėos gadījumos 
normatīvajos aktos noteiktie stingrie aizliegumi, kas atteicas uz šīm teritorijām, ir lieguši iespēju zemes 
īpašniekiem attīstīt ražošanu (bijusi ideja par konservu cehu). Tā kā kopumā pagasta pārvaldē, diskutējot 
par pagasta specializāciju un lomu kopējā novada attīstībā un sekmēšanā, kā nozīmīgāko Ezeres pagasta 
teritorijā pagasta pārvaldes vadītājs atzīmēja lauksaimniecību, tad kopējais viedoklis idejai novada 
teritorijas plānojumā noteikt vērtīgās lauksaimniecības teritorijas bija atbalstošs, tās Ezeres pagasta 
gadījumā precizējot un pārskatot. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas apbūve – 1200 m². 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Ezere 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības 
redzējums. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Pārskatīt Ezeres ciema plaši noteiktās ciemu robežas un ciema 
teritorijās noteiktos plānotās (atĜautās) izmantošanas veidus, izvērtēt 
to pamatojamību. 

Ezeres pagasta pārvaldē 
2011.gada 7.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

� Izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā noteikt rādiusu ap Ezeres 
ciemu, kur, vērtējot iespējamo vides ietekmi, nebūtu pieĜaujama 
jaunu cūku fermu būvniecība; 

� novada teritorijas plānojumā noteikt vērtīgās lauksaimniecības 
teritorijas. 

15.attēls. Ezeres pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā 2011.gada 7.septembrī. Avots: SIA „Metrum” 
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1.14. Jaunauces pagasta teritorijas plānojums, 2007 

Jaunauces pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts 2007.gadā, un to Jaunauces pagasta padome 
izstrādāja sadarbībā  SIA „Kurzemes projektu un konsultāciju biroju”. 

Veiksmīgi plānota ir Jaunauces ciema teritorijas attīstība. Pretēji no vairāku citu ciemu plānošanas Saldus 
novada teritorijā, Jaunauces ciema teritorija ir plānota kompakti, un vērsta uz diferencētu funkciju 
noteikšanu dažādās ciema teritorijas daĜās. 

2011.gada 7.septembrī Jaunauces un Rubas pagasta apvienotajā pārvaldē tika organizēta darba grupa, 
kurā tika izvērtēts arī spēkā esošais Jaunauces pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti apvienotās 
pagasta pārvaldes speciālistu, kas pārzina situāciju Jaunauces pagastā, viedokĜi. ViĦi atzīmēja, ka būtiskas 
nozares Jaunauces pagastā, kas līdz šim ir sekmīgi attīstījušās, ir biškopība un kokapstrāde. Lai gan 
tūrisma attīstībai Jaunauces pagastā ir savi priekšnoteikumi (Jaunauces pils), šī nozare pēc šo speciālistu 
vērtējuma, iespējams pagasta ăeogrāfiskā novietojuma dēĜ, ir attīstījusies mazāk. Darba grupā tika daudz 
diskutēts par Jaunauces pagasta vīziju. Bijušais Jaunauces pagasta priekšsēdētājs raksturoja, ka, ja 
pašreizējā situācijā Jaunauces ciemā dzīvo ap 120 cilvēku, tad viĦš prognozē, ka pēc 12 gadiem ciemā 
dzīvos tikai ap 40 cilvēku. Pēc viĦa redzējuma, jau esošajā situācijā Jaunauces pagastā ir tendence 
iedzīvotājiem no centra pārvākties uz dzīvi viensētās. ViĦaprāt, pašreizējā situācijā Jaunauces centrs ir 
sadalīts kā divās pasaulēs.  

Kopumā jāatzīmē darba grupā piedalošo Jaunauces un Rubas pagasta apvienotajā pārvaldes speciālistu 
un vadītājas profesionālisms un radošais, kā arī stratēăiskais skatījums uz Jaunauces, kā arī Rubas 
pagasta teritorijas attīstību. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2ha; 
� Mežu teritorijās – 2ha; 
� ĂimeĦu māju dzīvojamās apbūves teritorija: 

- Savrupmāju ēku tipa apbūvei – 3500 m2; 
- DvīĦu ēku apbūvei - 2000 m2. 

� Jauktās ăimeĦu māju un publiskās apbūves teritorijas - 600 m2. 
Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Jaunauce 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Pretēji no vairāku citu ciemu plānošanas Saldus novada teritorijā, 
Jaunauces ciema teritorija ir plānota kompakti, un vērsta uz 
diferencētu funkciju noteikšanu dažādās ciema teritorijas daĜās. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

Jaunauces pagasta plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes vizuālā 
uztveramība. 

Jaunauces un Rubas pagasta 
apvienotajā pārvaldē 
2011.gada 7.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

Darba grupā netika izteikti konkrēti priekšlikumi saistībā ar pagasta 
teritorijas plānojumu, tā vietā daudz veltot diskusijas Jaunauces 
pagasta attīstības vīzijas redzējumam. 
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1.15. Rubas pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Rubas pagasta teritorijas 
plānojums tika izstrādāts 
2006.gadā, un to Rubas 
pagasta padome izstrādāja 
sadarbībā  SIA „Envirotech”. 

Teritorijas plānojumā noteiktas 
2 apdzīvoto vietu − Rubas un 
Līkupēnu ciemu robežas. Tā 
kā Līkupēnu ciemā raksturīgās 
apbūves un infrastruktūras 
iezīmes ir visai minimālas, 
jaunajā novada teritorijas 
plānojuma izstrādē būtu 
pārskatāma nepieciešamība 
noteikt ciema statusu ciemam 
Līkupēni. 

Pagasta teritorijas attīstību būtiski ir ietekmējusi dzelzceĜa tīkla attīstība. Gan vērtējot apbūves struktūru 
teritorijas plānojumā, gan arī veicot apsekošanu dabā, redzams Rubas centra savdabības apbūves, un tās 
struktūras raksturs, kas līdzinās atsevišėās vietās pilsētas iezīmēm. 

Darba grupa Jaunauces un Rubas pagasta apvienotajā pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais Rubas  
pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 7.septembrī. 
Kā būtisku problēmu saistībā ar teritorijas plānojumā noteiktajiem risinājumiem, pārvalde speciālisti atzina 
liegumu dalīt no jauna veidojamo zemes gabalu platības atbilstoši normatīvajam regulējumu saistībā ar 
nepilsoĦu zemes piešėiršanas jautājumiem (kur noteikts dalījums 0,5 ha). 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2ha; lauksaimniecības 
nozares apbūves teritorija - 2500 m2, jāpamato ar detālplānojumu; 

• ĂimeĦu māju dzīvojamās apbūves teritorija: 
- Savrupmājai – 1200 m2; 
- Katrai no dvīĦu mājām – 600 m2. 

• DaudzdzīvokĜu māju dzīvojamās apbūves teritorija - 1200 m2; 
• Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija: dārza mājai 

(vasarnīcai) – 600 m2. 
Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

� Ruba, Līkupēni 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Pozitīvi atzīmējamais un izceĜamais ir ne tik daudz saistīts ar teritorijas 
plānojumā iekĜautajiem risinājumiem, bet kā kopumā ar darba grupā 
piedalošo Jaunauces un Rubas pagasta apvienotās pārvaldes 
speciālistu un vadītājas profesionālismu un radošumu un  stratēăisko 
skatījumu uz Jaunauces, kā arī Rubas pagasta teritorijas attīstību. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

� Izvērtēt nepieciešamību ciema statusa noteikšanai Līkupēnu 
ciemam; 

� Nepieciešams izvērtēt nepieciešamību un argumentu 
pamatojamību Rubas ciema plašo dzīvojamo teritoriju noteikšanā. 

Jaunauces un Rubas pagasta 
apvienotajā pārvaldē 
2011.gada 7.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

� Pārskatīt no jauna veidojamo zemes gabalu platības Rubas 
pagasta teritorijā saistībā ar normatīvo regulējumu attiecībā uz 
nepilsoĦu zemes piešėiršanas jautājumiem; 

� Izskatīt iespēju Rubas parkā paredzēt būvēt sporta angāru. 

16.attēls. Jaunauces un Rubas pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana apvienotajā 
pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 7.septembrī. Avots: SIA „Metrum” 
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1.16. Vadakstes pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Vadakstes pagasta teritorijas plānojums tika 
izstrādāts 2006.gadā, un to, tāpat kā 
PampāĜu, Nīgrandes un Ezeres pagasta 
teritorijas plānojumu, izstrādāja pagasta 
padome sadarbībā  SIA „GFE Baltics – 
Consulting Worldwide”. 

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā ir 
noteikts Vadakstes pagasta attīstības 
redzējums uz teritorijas plānojuma izstrādes 
perspektīvu 2018.gadu. tomēr, līdzīgi kā 
Ezeres pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādes gadījumā, tā kritiski vērtējama, jo 
maz akcentē Vadakstes teritorijas specifiku 
un unikalitāti. 

Izstrādājot Saldus novada teritorijas 
plānojumu, būtu jāpārvērtē Vadakstes ciema 
notektās robežas, it īpaši ciema ziemeĜu galā, kur ciema teritorijā iekĜautas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības zemes. Tāpat arī būtu pārskatāmas ārpus ciema plānotās blīvās apbūves teritorijas, un 
to noteikšanas nepieciešamību. 

Darba grupa Vadakstes pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais Vadakstes  pagasta teritorijas 
plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 7.septembrī. Tā kā Vadakstes 
pārvaldē speciālisti informēja, ka ikdienas darbā maz ir nācies saskarties ar Vadakstes pagasta teritorijas 
plānojumu, atsevišėu priekšlikumu vai komentāru par to netika izteikti, tā vietā pārrunājot kopējas attīstības 
tendences pagastā. 
 
Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
platības 

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� Dzīvojamās apbūves teritorija: 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas 

apbūvei- 1200m²; 
� Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (1 vai 2 ăimeĦu 

savrupmājas apbūvei – 5000 m², bet zemes gabalos, kas tieši 
robežojas ar ciemu, minimālā zemes gabala platība vienas 1 vai 2 
ăimeĦu savrupmājas apbūvei – 2500 m². 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Vadakste 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības 
redzējums. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

� Pārskatīt Vadakstes ciema robežas, it īpaši ciema ziemeĜu galā, 
kur ciema teritorijā iekĜautas nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
zemes; 

� Pārskatīt ārpus ciema plānotās blīvas apbūves teritorijas. 
Vadakstes pagasta pārvaldē 
2011.gada 7.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

Tā kā Vadakstes pārvaldē speciālisti informēja, ka ikdienas darbā maz 
ir nācies saskarties ar Vadakstes pagasta teritorijas plānojumu, 
atsevišėu priekšlikumu vai komentāru par to netika izteikti, tā vietā 
pārrunājot kopējas attīstības tendences pagastā. 

17.attēls. Vadakstes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
apvienotajā pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 7.septembrī. 
Avots: SIA „Metrum” 



Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam izstrāde 

Saldus novada pašvaldība 24 

 


