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PĀRSKATS 

PAR SALDUS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.–2025.GADAM  

1.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS (16.07.2012. – 31.08.2012.) NORISI 
 
 
 
 

 
Sagatavoja: 

SIA „Metrum”  
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības  

Attīstības departamenta Plānošanas nodaļu 
2012.gada 14.septembrī ar papildinājumiem 8.oktobrī un 4.decembrī
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SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANA UN REZULTĀTU KOPSAVILKUMS 

2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam (turpmāk tekstā – Saldus 
novada teritorijas plānojums) izstrādes uzsākšanu. Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis, saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu ir, 
izvērtējot visu 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. 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2011.gada maijā, un to, saskaņā ar projekta laika grafiku, plānots pabeigt 2013.gada februārī. 
Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA „Metrum” Rīgas birojs sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību Saldus novada pašvaldības 
teritorijas plānotājas Lauras Zariņas – Skapstes vadībā. 

Līdz 2012.gada jūnijam SIA „Metrum” sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības speciālistiem sagatavoja Saldus novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju – I daļu Paskaidrojuma raksts, II daļu Grafiskā daļa, kur attēlota teritorijas esošā un plānotā (atļautā) izmantošana, III daļu Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi, IV daļu Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi un V daļu Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) projekts. 

2012.gada jūnijā Saldus novada domes Attīstības komitejā un domes sēdē SIA „Metrum” un Saldus novada pašvaldības speciālisti prezentēja 
izstrādāto 1.redakciju un 2012.gada 29.jūnijā pašvaldībā tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.14.,34§). 

Sabiedriskā apspriešana tika organizēta no 16.07.2012. līdz 31.08.2012., un, tā kā pašvaldībā paralēli notika darbs pie Saldus novada attīstības 
programmas 2013.-2020.gadam izstrādes, tā tika organizēta vienlaicīgi abiem plānošanas dokumentiem. Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika 
publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.07.2012.), Saldus novada laikrakstā „Saldus Zeme” (12.07.2012.), Saldus 
novada informatīvajā izdevumā „Saldus Novada Vēstis” (23.07.2012.), kā arī internetā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv un SIA 
„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāli tika izvietoti Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū un Saldus 
novada pašvaldības pagasta pārvalžu telpās, kā arī tika publicēti portālā www.saldus.lv un www.metrum.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz apspriešanas beigām, t.i. 31.08.2012., varēja iesniegt 
Saldus novada administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Plānošanas nodaļā Avotu ielā 12, Saldū, kā arī nosūtīt pa pastu (adrese: Striķu iela 3, Saldus, 
LV-3801) vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dome@saldus.lv. Sabiedriskās apspriešanas laikā par plānojuma izstrādi bija iespējams konsultēties 
SIA „Metrum” un Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļā. 
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Sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas katrā no novada pagastiem un Saldus pilsētā. Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmēs bija 141. Visplašāk iedzīvotāji apmeklēja organizētās sanāksmes Saldus pilsētā, Saldus pagasta Druvā un Novadnieku pagasta 
Mežvidos. Kopumā iedzīvotājiem tika organizētas 16 sanāksmes: 
\ 

� 02.08.2012. plkst.16.00 Saldū, Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā; 
� 06.08.2012. plkst.10.00 Novadnieku pagasta pārvaldes zālē; 
� 06.08.2012. plkst.14.00 Saldus pagasta kultūras namā; 
� 06.08.2012. plkst.16.30 Lutriņu pagasta klubā; 
� 07.08.2012. plkst.9.00 Jaunlutriņu tautas namā; 
� 07.08.2012. plkst.11.30 Šķēdes skolas ēkā; 
� 07.08.2012. plkst.13.00 Zirņu pagasta pārvaldē; 
� 08.08.2012. plkst.9.00 Ezeres pagasta kultūras namā; 
� 08.08.2012. plkst.11.30 Kursīšu pagasta pārvaldes zālē; 
� 08.08.2012. plkst.15.00 Zvārdes pagasta kultūras namā; 
� 09.08.2012. plkst.10.00 Nīgrandes pagasta pārvaldē; 
� 09.08.2012. plkst.13.00 Zaņas pagasta pārvaldē; 
� 09.08.2012. plkst.15.30 Pampāļu pagasta kultūras namā; 
� 10.08.2012. plkst.10.00 Vadakstes pagasta tautas namā; 
� 10.08.2012. plkst.13.00 Rubas tautas namā; 
� 10.08.2012. plkst.15.30 Jaunauces tautas namā. 

18 iedzīvotāji un pašvaldības struktūrvienības (pārvaldes) izmantoja iespēju iesniegt savus priekšlikumus un iebildumus rakstiski. Pirms sabiedriskās 
apspriešanas termiņa, kad jau bija noslēdzies darbs pie Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas, Saldus novada pašvaldībā 
tika saņemti 3 iesniegumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 16.07.2012. līdz 31.08.2012. tika saņemti 12 priekšlikumi un iebildumi, no kuriem divi 
elektroniski. 3 iesniegumi tika saņemti pēc sabiedriskās apspriešanas beigu termiņa. Apkopojot saņemtos iesniegumus, kā galvenie iedzīvotāju 
priekšlikumi atzīmējami – pārskatīt rūpnieciskās apbūves teritoriju plānošanu Saldus pilsētas tuvumā (vienu no šādiem iesniegumiem parakstījuši 160 
Saldus novada iedzīvotāji), kā arī neparedzēt (arī konceptuāli tālākā nākotnē) Mežvidu ciema pievienošanu Saldus pilsētai (parakstījuši 110 
Novadnieku pagasta iedzīvotāji). 

Par izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz 8.oktobrim Saldus novada pašvaldībā tika saņemti 17 atzinumi no institūcijām un 
kaimiņu pašvaldībām. Atzinumos norādīti precizējumi un labojumi, kas pēc institūciju un kaimiņu pašvaldību viedokļa, būtu jāveic, izstrādājot Saldus 
novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
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Visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi vērtēti Saldus novada pašvaldības organizētajās darba grupās 2012.gada 18.septembrī plkst. 
10.00 un 10.oktobrī plkst. 10.00, piedaloties SIA „Metrum”, Saldus novada pašvaldības deputātiem (deputātam), Attīstības departamenta un 
Būvvaldes speciālistiem: 

 

2012.gada 18.septembrī darba grupā piedalījās:  2012.gada 10.oktobrī darba grupā piedalījās:  

teritorijas plānotāja Ilze Circene teritorijas plānotāja Ilze Circene 

ĢIS speciālists Artis Markots ĢIS speciālists Artis Markots 
SIA 
„Metrum”: 

arhitekte Māra Kalvāne 

SIA 
„Metrum”: 

arhitekte Māra Kalvāne 

priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings 

Attīstības departamenta direktore Sarmīte Ozoliņa Būvvaldes vadītāja Anita Grigute 

jurists Juris Sīlis Būvvaldes galvenā arhitekte Ingrīda Andersone 

Plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zariņa – Skapste Plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zariņa – Skapste 

teritorijas plānotāja Inga Jukneviča teritorijas plānotāja Inga Jukneviča 

teritorijas plānotāja Zane Štencele teritorijas plānotāja Zane Štencele 

Būvvaldes vadītāja Anita Grigute būvinspektors Jānis Zālītis 

Būvvaldes galvenā arhitekte Ingrīda Andersone būvinspektora palīgs – celtniecības inženieris Ints Neilands 

transportbūvju inženieris Nauris Gailišs inženieris Linards Doniņš 

zemes ierīkotāja Daiga Daga 

būvinspektora palīgs – celtniecības inženieris Ints Neilands 

Saldus 
novada 
pašvaldības: 

būvinspektors Jānis Zālītis 

Saldus 
novada 
pašvaldības: 

celtniecības speciālists Raimonds Plīts 

 

Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem un darba grupas komentāriem, Saldus novada dome lemj par tālāko Saldus novada teritorijas plānojuma 
virzību atbilstoši 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti” 42.punktam un līdz ar šo 
noteikumu spēkā zaudēšanu - 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem" 88.punktam. 
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PĀRSKATS PAR RAKSTISKI SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 

Kopumā līdz 2012.gada 5.oktobrim saņemti 18 fizisko un juridisko personu priekšlikumi par izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 
 

Iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti pēc Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes un pirms oficiālās sabiedriskās apspriešanas 
sākuma 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Priekšlikums 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikuma iestrādi Saldus novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā 

1.redakcijā 

1. Gundega Broka 

Palejas iela 7, Saldus 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
25.06.2012. 

Blakus – 200 soļu attālumā no Palejas ielas, kurā vairāk kā 50 gadus ir 
veidojusies privātmāju apbūve un kurā atrodas arī manas ģimenes māja, ir 
uzbūvēta un darbojas transportbetona rūpnīca „MB Betons”. 
Rūpnieciskās ražošanas teritorija tika šeit plānota, neizzinot un neņemot 
vērā apkārtējo privātmāju iedzīvotāju viedokļus. Plānojot šādas izmaiņas, 
kas tieši ietekmē kādas apdzīvotas vietas vidi, jāizvērtē, kāda būs to 
ietekme, jāveic anketēšana un jāuzzina cilvēku viedokļi. Vairums vēl 
labticīgi paļaujas, ka, plānojot pilsētu, netiks pazemināts viņu dzīves 
līmenis. Arī privātmāju īpašnieki maksā nekustamā īpašuma nodokli 
pašvaldībai, Palejas ielai 7 tas ir 45.86 Ls gadā. 

Plānojumā rosinu vairs neparedzēt tālāku rūpnieciskās ražošanas 
attīstīšanu blakus privātmāju apbūvei šajā teritorijā. Attīstītājam ir 
izdevīgi ieekonomēt uz infrastruktūras izbūves, būvējot rūpnīcu pilsētā, 
nevis tālāk aiz tās robežām. Bet tā, savukārt, tiek ietekmēta gan 
privātmāju iedzīvotāju dzīves kvalitāte, gan pazemināta to nekustamā 
īpašuma vērtība. Privātmāju vērtība blakus rūpnīcām vai ar skatu uz tām ir 
zemāka par vidējo vērtību, turklāt ar grūtībām to pārdot. Palejas iela 
tagad arī ir sākusi kalpot rūpniecības attīstībai, jo pa to mēdz pārvietoties 
„MB Betons” kravas. Ja ziemeļu pusē, secinot pēc uzsāktajiem zemes 
darbiem Robežu ielā pretī „MB Betons”, draud izvērsties tālāka 
rūpnieciskā ražošana (kāda?), tad no rietumu puses regulāri aplaimo cūku 
mēslu smaka no cūkkopības kompleksa. Cik man zināms, Saldus ir vienīgā 

Samazināt ražošanas teritoriju attīstību 
dzīvojamās apbūves virzienā un 
palielināt starp dzīvojamās apbūves un 
ražošana apbūves teritorijām 
buferzonas. 

Pirms teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas izstrādes par samazinātajām 
ražošanas apbūves teritorijām, Attīstības 
departamenta Plānošanas nodaļai 
organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, radot 
kompromisu starp iedzīvotāju un 
uzņēmēju interesēm šīs teritorijas 
tālākai attīstībai. 
 
Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
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pilsēta, pie kuras robežām tieši ir cūkkopības komplekss. Mazāk manāma 
tagad ir dzīvnieku atkritumu pārstrādes rūpnīcas darbības sekas – arī tuvu 
pie pilsētas. Rodas iemesls diferencēt īpašuma nodokļus pēc privātmājas 
atrašanās vietas: vai tā atrodas ainaviskā vidē ar augstu vērtību vai tuvu 
rūpnīcām, cūkkopības un tml. kompleksiem. Jāpiezīmē, ka attīstītāji un 
īpašnieki paši gan parasti dzīvo ezeru vai jūras tuvumā, atpūšoties baudot 
relaksējošas ainavas. 

Novada teritorijas plānojumā paredziet rūpnieciskās ražošanas teritorijas 
attīstīt ārpus pilsētas un tālāk aiz tās robežām. Saldus pilsētas teritorijas 
plānojumā ir aktuāli nodrošināt harmoniskas pilsētvides attīstību un 
nostiprināt to. 

Tādu nepatīkamu pārsteigumu, kā kādu dienu ieraudzīt pa mājas logu 
jaunus rūpnīcas torņus, negribētu vairs piedzīvot. Atzīstu šo vidi par 
dzīvošanai nepievilcīgu. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

2. Mārtiņš Kazradzis 

Striķu 65, Saldus 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
02.07.2012. 

Lūdzu piešķirt tiesības Striķu ielā 65 izveidot nelielu ražotni un 
tirdzniecības vietas izveidi. Lūdzu iekļaut šīs izmaiņas jaunajā teritoriālajā 
plānojumā. 

Ņemot vērā, ka teritorija atrodas 
dzīvojamās apbūves kvartālā, Striķu ielā 
65 tiek saglabāts teritorijas 
izmantošanas veids „Maztāvu 
dzīvojamās apbūve”.  

Lai arī dzīvojamās apbūves teritorijās 
būtu iespējams attīstīts nelielu (mājas) 
ražotni, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos tiek noteikts, ka 
apbūves teritorijās ir atļauta sīkražošana 
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– preču ražošana nelielā daudzumā un 
ar vienkāršiem ražošanas līdzekļiem. 
Apbūves teritorijās šādu atļauto 
izmantošanu katrā situācijā izvērtē 
Būvvalde. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
 

3. Novadnieku pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Dina Brēdava 

Priekšlikums Saldus 
novada domē 
saņemts 10.07.2012. 

Novadnieku pagasta pārvalde lūdz zemes gabaliem ar kadastra nr. 
84720020109 nosaukumu „Sātiņu pamatskola” un platību 2,8239 ha 
paredzēt citu izmantošanas mērķi. Šis zemes gabals būtu nepieciešams 
Elku kapsētas paplašināšanai. Pilsētas robežu paplašināšanai neparedzēt 
to darīt uz Novadnieku pagasta Mežvidu ciema rēķina. Ciema iedzīvotāji 
vairākkārt ir izteikuši neapmierinātību ar šādu perspektīvu savam ciemam. 

Atbalstīt kapsētas paplašināšanu.  

Saldus pilsētas robežas Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrādes ietvaros atstāt nemainīgas. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

Iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā (no 16.07.2012. līdz 
31.08.2012.) 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Priekšlikums 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikuma iestrādi teritorijas 

plānojuma pilnveidotajā 1.redakcijā 

4. Anita Ulmane un 160 
Ozolu ielas 19, Saldus 
un Saldus pilsētas 
Ozolu, Robežu, 
Aspazijas, Zīļu, 
Palejas un citu ielu 
iedzīvotāji  

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
01.08.2012. 

Lūdzu aktīvu iesaistīšanos un iedzīvotāju tiesības uz svaigu gaisu 
aizstāvību, izmantojot savas ietekmes un pilnvaras vairāku problēmu 
risināšanā: 

1. Pēdējā laikā daudzkārt pastiprinājusies smakošana pēc cūku mēsliem 
no SIA „Druvas Unguri” cūku audzēšanas kompleksa „Straumēni”, kas 
atrodas Saldus novada Druvas pagastā dažu simtu metru attālumā no 
Saldus pilsētas privātmāju apbūves teritorijas. Intensīva smakas 
emitēšana notiek katru dienu, un ir traucējoša tālā apkaimē atkarībā no 
vēja virziena, tāpēc lūdzam Valsts vides dienesta un Saldus novada 
pašvaldības amatpersonu aktīvu iesaistīšanos un līdzdalību risinājumu 
meklēšanā un ieviešanas darbībā, lai izbeigtu pilsētas piesmirdināšanu 
pēc cūku mēsliem. Turklāt ir zināms, ka cūku audzēšanas kompleksā tiek 
būvēta biogāzes ražošanas iekārta, kuras kapacitāti nebūs iespējams 
aizpildīt ar Straumēnos „saražoto” mēslu apjomu, tāpēc izejmateriāli – 

Samazināt ražošanas teritoriju attīstību 
dzīvojamās apbūves virzienā un 
palielināt starp dzīvojamās apbūves un 
ražošana apbūves teritorijām 
buferzonas. 

Pirms teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas izstrādes par samazinātajām 
ražošanas apbūves teritorijām, Attīstības 
departamenta Plānošanas nodaļai 
organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, radot 
kompromisu starp iedzīvotāju un 
uzņēmēju interesēm šīs teritorijas 
tālākai attīstībai. 
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mēsli un biomasa tiks pievesti no citurienes. Nav zināms par raudzētās 
masas utilizācijas paņēmieniem un noteikumiem, kas regulē šādu 
potenciāli smakojošu ražošanu. Tas kopumā rada bažas par vēl 
intensīvākas smakas iespējamu rašanos. 

2. „Norplast” SIA, kas atrodas „Sandes”, Druva, Saldus pag., Saldus 
novads, nodarbojas ar stiklšķiedras izstrādājumu ražošanu. Ražošanas 
procesā tiek izmantoti materiāli, kas sacietējot izdala spēcīgu ķīmisku 
smaku, iespējams, kādu organisku „šķīdinātāju”, kas noteikti nav veselīgs 
un ir pietiekoši traucējošs savas specifiskās ķīmiskās smakas dēļ, lai tam 
pievērstu uzmanību. Smakas emitēšana intensīvi notiek tikai uzņēmuma 
darba laikā. Lūdzam izvērtēt potenciālos ķīmiskās smakas cēloņus, ietekmi 
un piesārņojumu uz tuvējiem iedzīvotājiem un apkārtējo vidi. Uzstādīt 
ražošanas noteikumus ietekmes bīstamības novēršanai. 

3. Jau iepriekš ar daudzām sūdzībām un iesniegumiem apvītā SIA 
„Reneta” darbība vēl joprojām nepatīkami ietekmē apkārtējo iedzīvotāju 
labsajūtu un tiesības uz tīru gaisu. Jāpiezīmē, ka ir jūtami uzlabojumi SIA 
„Reneta” darbībā un iepriekš intensīvās smakošanas gadījumi ir 
samazinājušies, bet nav izbeigti pavisam, tāpēc lūdzam Valsts vides 
dienesta un Saldus novada pašvaldības amatpersonu aktīvu iesaistīšanos 
un līdzdalību risinājumu meklēšanā un ieviešanā darbībā, lai smakošanu 
izbeigtu pilnībā. 

Līdzam nepieļaut, ka tuvumā esošajā Saldus pagasta teritorijā esošā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kas iekļauj „norvēģu industriālo 
parku”) pēc Saldus novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
tiktu paredzēta izmantot kā rūpnieciskās apbūves teritoriju, kas rada 
iedzīvotājos bažas par vēl kādas jaunas smakojošas ražotnes izveidi 
tuvumā esošai privātmāju apbūvei. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

5. Arvīds Kinstlers 

„Kamenes”, Zaņas 
pag., kadastra apz. 
84940050011 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 

Lūdzu Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam zemes 
gabalam ar kadastra Nr.84940050011 saglabāt pašreizējo izmantošanas 
mērķi – mazstāvu dzīvojamā apbūve 0.1 ha un lauku zemes 1.4 ha. 

Zemes gabalam, ņemot vērā, ka tas 
atrodas ciema teritorijā, tiek saglabāts 
teritorijas izmantošanas veids 
„Mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kurā, 
saskaņā ar teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, ir pieļaujama 
divu dzīvojamo māju (viensētu) izveide 
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10.08.2012. un atļauts turpināt pašreizējo 
izmantošanu. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 

 
 

Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
 

6. Kristīne Grosmane, 
Zaņas pagasta 
pārvalde 

Priekšlikums Saldus 
novada pašvaldībā 
saņemts 10.08.2012. 

Lūdzam paredzēt Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–
2025.gadam, ka Zaņas pagasta teritorijā ap Ventas upi, Zaņas upi un 
Zaņas Dzirnavu ūdenskrātuvi, tiek saglabātas dabas ainaviskās vērtības. 

(..) Nosacījumi attiecībā uz Saldus novada Attīstības programmu 2013.–

2020.gadam. 

Līdz ar Saldus novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025.gadam 
risinājumiem netiek noplicinātas dabas 
ainaviskās vērtības. Perspektīvē, 
turpinot darbu pie Saldus novada 
attīstības plānošanas, ir iespēja izstrādāt 
tematiskos plānojumus, šajā gadījumā - 
ainavu plānus, kā to paredz teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
Šādos ainavu plānos būtu detalizēti 
nosakāmas konkrētas ainavas 
veidošanās vēsture un uzbūve, dabas un 
kultūras mantojuma vērtības, nosakot 
turpmākās attīstības iespējas un īpašos 
nosacījumus. Tajos būtu jāietver arī 
konkrētas vadlīnijas lēmumu 
pieņemšanai konkrētajās situācijās, 
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saskaņojot iecerētās/plānotās 
saimnieciskās darbības, zemes 
izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas 
dabas un kultūras mantojuma vērtību 
aizsardzību, tādējādi radot 
priekšnoteikumus ainavas ilgtspējīgai 
attīstībai. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
 

7. Vilma Baikova 

Ozolu iela 23, Saldus 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
13.08.2012. 

Atsaucoties uz iesniegumu par Saldus iedzīvotāju tiesībām uz svaigu gaisu, 
kas iesniegts Saldus novada pašvaldībā šā gada 1.augustā, ko parakstījuši 
161 Saldus iedzīvotājs un atbalsta vēl vairāk iedzīvotāju, kā arī atsaucoties 
uz Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas sapulcē izskanējušo iedzīvotāju 
neapmierinātību ar jau esošo ražošanas zonu, kas atpazīstama kā „Druvas 
unguru” fermas un „Norvēģu industriālais parks”, tās radīto ietekmi uz 
dzīves kvalitāti lielai daļai Saldus pilsētas iedzīvotāju, jo tā atrodas netālu 
no blīvi apdzīvotas Saldus pilsētas teritorijas un 85% valdošo vēju ir 
apdzīvotās teritorijas virzienā, kā rezultātā iedzīvotāji pastāvīgi spiesti 
elpot visas šo kompleksu radītās smakas un izgarojumus, lūdzu veikt 
korekcijas Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
1.redakcijā, paredzot, ka ražošanai atvēlētā teritorija šajā vietā netiek 
palielināta nemaz. Tā vietā ražošanai atvēlot teritorijas Saldus pagastā aiz 
Saldus pilsētas ZA pusē (Brīvības ielas galā, kur arī šobrīd tiek attīstīta 
ražošana), tādējādi panākot, ka valdošie vēji visas ražošanas smakas un 
izgarojumus nest lauksaimniecības zemju virzienā, nevis uz Saldus pilsētu. 

Ceru uz atbildīgo amatpersonu sapratni par jau esošās smaku problēmas 
nopietnību un nepieļaut jau esošās problēmas palielināšanu ar 
ražošanas teritoriju paplašināšanu, kā to paredz Saldus novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcija. 

Samazināt ražošanas teritoriju attīstību 
dzīvojamās apbūves virzienā un 
palielināt starp dzīvojamās apbūves un 
ražošana apbūves teritorijām 
buferzonas. 

Pirms teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas izstrādes par samazinātajām 
ražošanas apbūves teritorijām, Attīstības 
departamenta Plānošanas nodaļai 
organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, radot 
kompromisu starp iedzīvotāju un 
uzņēmēju interesēm šīs teritorijas 
tālākai attīstībai. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

8. Kārlis Kukuks 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
13.08.2012. 

Lūdzu izskatīt man piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
84860030013 lietojuma mērķa maiņu no lauksaimniecības uz ražošanas 
apbūvi. 

Atbalstīts 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

9. Novadnieku pagasta 
pārvalde 

Priekšlikums rakstīts 
28.08.2012. 

Lūdzam, izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu, izņemt no Sesiles 
ciema plānojuma inženiertehnisko tīklu shēmas ūdensvadu atzaru uz 
mehāniskajām darbnīcām. Ūdensvada atzars ir bojāts, sliktā tehniskā 
stāvoklī un atslēgts. Tā kā ūdensvads iet pāri privātai lauksaimniecības 
zemei un mehāniskās darbnīcās ūdens patēriņš ir ļoti niecīgs, ūdensvada 
rekonstrukcija nav ekonomiski pamatota. 

Atbalstīts 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
18.septembra darba grupā. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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10. Uldis Žabris, Atis 
Freipičs 

Griezes evaņģēliski 
luteriskā draudze 

Priekšlikums rakstīts 
30.08.2012. 

Griezes evaņģēliski luteriskā draudze, kopā ar vairākiem sadarbības 
partneriem, ir iecerējusi veidot vienotu kompleksu, kas aptver Griezes 
baznīcu, kas tiek atjaunota, Griezes mācītājmuižu, parku un apkārt 
pieguļošās teritorijas, lai veidotu centru, kas kalpotu gan draudzes dzīves 
nodrošināšanai, gan arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm, kas lielākoties 
par brīvu tiks piedāvātas vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat ir iecerēts sakopot 
un izveidot nepieciešamo infrastruktūru pludmalei, kas atrodas pie Ventas 
un Vadakstes satekas. Savukārt draudzes īpašumā blakus baznīcai tiek 
veidots klusuma centrs, kas paredzēts krīzes skartu cilvēku, arī alkoholiķu 
rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā. 

Sakarā ar to, ka notiek Saldus novada teritoriālā plānojuma apspriešana, 
lūdzam šīm teritorijām piešķirt attiecīgu statusu, kas garantētu 
netraucētu šo ieceru realizāciju. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādes laikā tika 
noteikti novada nozīmes kultūrvēsturiski 
un dabas objekti - objekti, kuriem nav 
piešķirta valsts nozīme, apstiprinot tos 
ar likumdošanas aktiem, bet ir svarīga 
nozīme novada mērogā. Saldus novada 
teritorijā kopumā ir noteikti 278  objekti, 
tai skaitā arī Griezes baznīca, kurai ir 
piešķirts šis novada nozīmes 
kultūrvēsturiska un dabas objekta 
statuss. Līdz ar Saldus novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025.gadam 
risinājumiem, teritorijā apkārt Griezes 
baznīcai pamatā tiek paredzēts 
funkcionālais zonējums „Lauku zemes”, 
kurā, saskaņā ar teritorija izmantošanas 
un apbūves noteikumiem, ir atļauta 
daudzfunkcionāla izmantošana, tai 
skaitā priekšlikumā minētais.  

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
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Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 
 

11. Juris Gotlība  

„Grantiņi”, Nīgrandes 
pag., kadastra apz. 
84700060221 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
31.08.2012. 

Lūdzu iekļaut jaunajā teritorijas plānojumā īpašumam „Rihardi” ar 
kadastra Nr.84700060221 to pašu teritorijas izmantošanu (ceļu, 
stāvlaukumu, zaļumvietu). 

Priekšlikums ir saskaņā ar teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas risinājumiem. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

12. Jānis Blūms 

z/s „Grantiņi”, 
Nīgrandes pag. 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
31.08.2012. 

Kadastra apz.: 
84700050002 

Lūdzu jaunajā teritorijas plānojumā īpašuma „Grantiņi” teritoriju, kur 
atrodas gateris, kokmateriālu kalte, kokmateriālu noliktava, iekļaut 
rūpnieciskās apbūves teritorijā. Teritorijas 2.zemes gabala šifrs 3139. 
Kadastra Nr. 84700050002. 

Atbalstīts 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

 

13. 110 Saldus novada 
Novadnieku pagasta 
Mežvidu ciema 
iedzīvotāji 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
31.08.2012. (saņemti 
četri iesniegumi ar 
vienādu tekstu) 

Mēs, Novadnieku pagasta Mežvidu ciema iedzīvotāji, iebilstam pret 
Novadnieku pagasta Mežvidu ciema iekļaušanu Saldus pilsētas 
teritorijā. Mežvidu ciems vēsturiski veidojies kā MRS strādnieku ciemats 
1958.gadā, kura veidošanās vieta tika izvēlēta lauku apvidū, nevis pilsētā. 
Mēs vēlamies saglabāt savu dzīvesvietu laukos, un tam ir vairāki pamatoti 
iemesli: 

Pirmkārt, īpašuma kadastrālā vērtība, kas ir par pamatu zemes un 
īpašuma nodokļa aprēķinam, ir vairāk kā uz pusi zemāka, nekā pilsētas 
īpašumiem. Saldus novada pašvaldības pārstāve gan publiskajā 
apspriešanā skaidri minēja, ka „pašvaldība jau nu nepieļaus šo atšķirību 
īpašuma nodokļos un viņi jau ir sākuši risināt jautājumu, lai Novadnieku 
pagasta Mežvidu ciema iedzīvotājiem būtu tāds pats īpašuma nodoklis kā 
pilsētā”. Publiskās apspriešanas laikā varēja saprast, ka Saldus pilsētu 
interesē tikai garantētie ienākumi no jau izveidota lauku ciemata īpašuma 
nodokļiem, to pārvēršot par pilsētas daļu, jo Novadnieka pagasta 
pārvaldes vadītājas priekšlikumu par pilsētas augšanas iespējām 
neapbūvētā Novadnieku pagasta teritorijā, kas pieguļ Saldus pilsētai un 

Atbalstīt un Saldus pilsētas robežas 
Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādes ietvaros 
atstāt nemainīgas. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 
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atrodas gar Saldus – Striķu ceļu, Saldus pašvaldības pārstāvji atbildēja, ka 
pilsētai nav mērķis augt. Tad kāds ir mērķis? Pievienot lauku teritoriju, lai 
iekasētu pilsētai lielākus nodokļus no lauku iedzīvotājiem? 

Otrkārt, salīdzinājumā ar pilsētai piederošiem zemes seguma ceļiem, kas 
atrodas netālu no Novadnieku pagasta Mežvidu ciema ceļiem, lauku ceļi 
tiek uzturēti labākā tehniskā kārtībā, mums ir vieglāk komunicēt ar savu 
pārvaldi par dažādām, arī ar ceļu stāvokli, saistītām problēmām un mūsu 
problēmas tiek risinātas, turpretī, vērojot pilsētas teritoriju, rodas 
iespaids, ka pilsētas nomales nevienam atbildīgajam dienestam un 
speciālistam vispār nav vajadzīgas. 

Treškārt, mēs, Novadnieku pagasta Mežvidu ciema iedzīvotāji, salīdzinot 
dzīves apstākļus pilsētas nomalē, kas atrodas netālu no mums, ar mūsu 
šobrīd esošo situāciju, esam nobažījušies, ka mūsu dzīves kvalitāte 
pasliktināsies. Turklāt, pievienošanas pilsētas gadījumā, kurš segs visus 
izdevumus, kas saistīti ar īpašuma pārreģistrēšanu? 

 

Iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti elektroniski uz e-pastiem pēc 2012.gada 31.augusta (Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas beigām) 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Priekšlikums 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikuma iestrādi Saldus novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā 

1.redakcijā 

14. Uldis Dātavs 

Priekšlikums saņemts 
elektroniski 
27.07.2012. 

Iedzīvotāju iebildumus (to, kuri ir iepazinušies ar TP projektu) rada plāns 
ar rūpniecisko apbūvi vēl vairāk tuvoties dzīvojamajai apbūvei. Varbūt 
izmantot izdevību un rūpniecību plānot teritorijās, kuras ir ne tuvāk kā jau 
esošās rūpnieciskās teritorijas. Svarīgi arī, lai ar valdošajiem vējiem uz 
pilsētu netiktu nests piesārņojums. Dzīvoju Ozolu ielā un pilnībā 
„izbaudu” cūku fermas aromātus, darbā Kuldīgas ielā gadās brokastīs 
baudīt „Renetas” ražoto, vemšanu gandrīz izraisošo smaku. Naktīs var 
dzirdēt Saldus MR ritmisko darba dunu. 

Arī kā arhitektūras šedevri šīs ēkas nav uzskatāmi, un būtu vēlams tās 
netuvināt pilsētas apbūvei. Šobrīd lauksaimniecības teritorijās starp Ozolu 

Samazināt ražošanas teritoriju attīstību 
dzīvojamās apbūves virzienā un 
palielināt starp dzīvojamās apbūves un 
ražošana apbūves teritorijām 
buferzonas. 

Pirms teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas izstrādes par samazinātajām 
ražošanas apbūves teritorijām, Attīstības 
departamenta Plānošanas nodaļai 
organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, radot 
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ielu un bijušo putnu kombinātu (tagad - cūku fermu) ļoti bieži sastopamas 
stirnas, eži, zaķi, arī laukirbes. Barojas putnu bari. Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme nenorobežo, bet vismaz attālina dzīvesvietas no 
ražošanas zonas. Cilvēki šeit ne vien pārnakšņo, bet arī atpūšas; šeit vēl 
aug mūsu bērni. Pietiek jau ar gar Aspazijas ielu jaunuzceltajiem ražošanas 
objektiem! Nevajag atkal „kāpt uz grābekļiem”. Cūku kompleksa īpašnieki 
savu kotedžu uzbūvēja nevis fermu tuvumā un to aizvējā, bet gan Druvas 
ciematā (joks un taisnība). 

kompromisu starp iedzīvotāju un 
uzņēmēju interesēm šīs teritorijas 
tālākai attīstībai. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
 

15. Gundars Zadovskis 

Priekšlikums saņemts 
elektroniski 
03.09.2012. 

(..) Sekoju līdzi, kā norisinās plānošanas gaita un gribētu zināt – vai 
Brocēnu novada Oškalnu ciemu arī tiek plānots pievienot Saldus 
pilsētai? Vēlētos zināt, vai tas ir ticis pārrunāts, jo manā skatījumā, 
Oškalni jau kādu laiku ir lielā mērā saplūdusi ar pilsētu, veidojot vienotu 
struktūru. 

Atbildi 12.09.12. elektroniski sniegusi 
Saldus novada pašvaldības Plānošanas 
nodaļas vadītāja Laura Zariņa – Skapste: 

„Atbildot uz jūsu jautājumu, informējam, ka 
Saldus novada teritorijas plānojumā (turpmāk - 
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plānojums) netiek risināti kaimiņu novadu 
teritorijas izmantošanas principi, netiek arī 
vērtēti teritorijas robežas maiņas varianti 
kaimiņu novadu virzienā. Plānojuma izstrādes 
gaitā tiek definētas tikai Saldus novadā 
ietilpstošo ciemu robežas. Saldus pilsētas 
robežas šajā plānojumā netiek mainītas. Bet 
konceptuāli tiek izskatīti pilsētas attīstības 
virzieni. Piekrītu, ka Brocēnu novada Oškalnu 
ciems atrodas ļoti tuvu Saldus pilsētai un tikai 
loģiski būtu kopīgi risinājumi, piemēram, gan 
ūdensapgādes un kanalizācijas attīstībai, gan 
ceļu/veloceliņu attīstībai. Taču tā kā ciems 
atrodas citā novadā, tad ciema attīstība ir vienīgi 
Brocēnu novada pašvaldības kompetence.” 

Iedzīvotāju priekšlikumi, kas saņemti pēc Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas beigām (2012.gada 
31.augusta) 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs / 

Īpašuma kadastra 
apzīmējums 

Priekšlikums 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikuma iestrādi Saldus novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā 

1.redakcijā 

16. Nīgrandes pagasta 
pārvalde 

Priekšlikums rakstīts 
03.09.2012. 

Nīgrandes pagasta pārvalde ierosina veikt šādas izmaiņas sagatavotajā 
teritorijas attīstības plāna projektā: 
1. Norādīt grafiskajā materiālā derīgo izrakteņu ieguves areālu 

nekustamajā īpašumā GRIEZES GRANTSBIEDRES, kadastra Nr.8470 007 
0027; 

2. Dzelzceļa joslai Mažeiķi – Liepāja norādīt aizsargjoslu; 
3. Pašvaldības nekustamajam īpašumam BREKŠI, kadastra Nr.8470 006 

0068, visā tā teritorijā paredzēt zemes izmantošanas veidu – ūdeņu 
teritorija (Ū); 

4. Atzīmēt kā pārplūstošas teritorijas zemi Ventas upes ielejā Nīgrandes 
ciemata tuvumā, posmā starp Ventas upi un autoceļu Ezere – Grobiņa; 

5. Iezīmēt aizsargjoslu ap kanalizācijas ūdeņu nosēddīķi DZIRU 
ATTĪRĪSĀNAS DĪĶIS, kadastra Nr.84700040103; 

6. Lai varētu nākotnē paplašināt Nīgrandes kapus, blakus esošajā zemē 
GRAVIŅAS kadastra Nr.84700030056, paredzēt zaļumvietas (Z-2), 2.5 

1. Saskaņā ar teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, zemes gabalā ir atļauts 
veidot derīgos izrakteņu ieguvi 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto. Pilnveidojot teritorijas 
plānojuma 1.redakciju, informācijas 
pārskatāmībai derīgo izrakteņu 
ieguves areāli attēlojami pašreizējās 
izmantošanas kartēs. 

2. Teritorijas plānojuma 1.redakcijā 
minētā aizsargjosla ir norādīta. 
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ha platībā.  

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes, 
norādot attēloto dzelzceļa aizsargjoslu 

3. Ūdeņu teritorijas kontūra ir norādīta 
saskaņā ar pieejamiem topogrā-
fiskajiem materiāliem. 

4. Teritorijas plānojumā norādītas 
Saldus novada applūstošās teritorijas 
ar varbūtību vismaz reizi 10 gados, 
kuras teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā ir attēlotas atbilstoši 03.06.2008. 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 
un pamatojoties uz 2011.gadā VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” sniegto 
informāciju. Papildus teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir noteikts, ka 
applūstošās teritorijas iespējams 
precizēt pēc lielāka mēroga 
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topogrāfiskā plāna. 

5. Aizsargjoslas tiek noteiktas atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam (1997.). 
Aizsargjosla objektam netiek 
piemērota.  

6. Priekšlikums atbalstīts, paredzot 
zaļumvietas (Z-2) blakus esošajā 
zemes gabalā un precizējot esošo Z-2 
teritoriju. 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 

17. Eduards Šmits un 
Ārija Šmite  

„Nostūrīši”, Lutriņu 
pag.  

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
09.09.2012. 

Lūdzu nomainīt teritorijas izmainīšanas veidu zemes gabaliem ar kad. 
nr.84660030224 un 84660030058 no mazstāvu dzīvojamās apbūves 
(DzM) teritorijas uz Lauku zemes (L), jo minētajā teritorijā ir 
lauksaimnieciskās ražošanas būves. Lūdzu pārcelt ciemata teritorijas 
robežu saskaņā ar pievienoto shēmu Piel.Nr.1. Pielikumā: Shēma uz 1 lp.  

Atbalstīts 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
 

18. Saldus svētā Jāņa 
evaņģēliski luteriskā 
draudze 

Kuldīgas iela 2, 
Saldus, LV-3801 

Priekšlikums 
pašvaldībā saņemts 
05.10.2012. 

Saldus sv. Jāņa ev.lut. draudze piedāvā Saldus novada pašvaldībai izvērtēt 
pilsētas teritorijā esošā 15 ha lielā zemes gabala Rozentāla 22 
izmantošanas veidu pilsētas attīstības plānā. Esam gatavi nodot šo zemes 
gabalu apsaimniekošanā novada pašvaldībai.  

Zemes gabals teritorijas plānojumā tiek 
noteikts kā lokālplānojumu/ 
detālplānojumu izstrādes teritorija. Līdz 
ar to tiek noteikta nepieciešamība 
detalizētāk vērtēt šīs teritorijas 
turpmāko izmantošanu, tai skaitā 
transporta un inženierkomunikācijas, 
kas tiek risinātas precīzāka mēroga 
plānošanas dokumentos. 

Priekšlikums izskatīts 2012.gada 
10.oktobra darba grupā. 
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PĀRSKATS PAR ORGANIZĒTAJĀM SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAPULCĒM 
 

Nr. 
p.k. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces 
norises laiks un vieta / dalībnieku 

skaits sapulcē 
Piezīmes 

Darba grupas1 komentārs par 
priekšlikumu iestrādi Saldus 
novada teritorijas plānojuma 

pilnveidotajā 1.redakcijā 

1. 02.08.2012. plkst.16.00 Saldus novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā, Avotu 
ielā 12, Saldū, dalībnieku skaits 45 

 

� Diskusija par ražošanas teritoriju attīstību (vai ventilācija fermām 
atbilst vides prasībām; vai ir zināms, kādi konkrēti uzņēmumi 
ražošanas teritorijā attīstīsies? Vai tā atkal būs kāda „Reneta” vai 
„Druvas Unguri”? Pārsvarā ir valdošie vēji un visas smakas nāk uz 
mums; vai arī pilsētai tiks noteikta 1 km aizsardzības zona, vai tikai 
Nīgrandei, kā minējāt piemērā; ražošana aizvien vairāk nāk uz 
pilsētas pusi, ja tā ietu uz otru pusi, iebildumu nebūtu; jautājums par 
zaļās zonas platumu starp rūpniecības un dzīvojamo zonu; vai var 
spēkā esošo plānojumu, salīdzinot ar plānoto ražošanas zonas 
ekspansiju; cik lielā apjomā palielinās ražošanas teritorijas u.c. 

� Plaša diskusija par koku izciršanu – kas deva atļauju pie 
2.vidusskolas nocirst 5 egles un 3 liepas? 

� Griezes baznīca – konflikts attīstības iecerēm par karjeru. 

Samazināt ražošanas teritoriju 
attīstību dzīvojamās apbūves 
virzienā un palielināt starp 
dzīvojamās apbūves un ražošana 
apbūves teritorijām buferzonas. 

Pirms teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas izstrādes 
par samazinātajām ražošanas 
apbūves teritorijām, Attīstības 
departamenta Plānošanas 
nodaļai organizēt tikšanos ar 
uzņēmējiem, radot kompromisu 
starp iedzīvotāju un uzņēmēju 
interesēm šīs teritorijas tālākai 
attīstībai. 
Attiecībā par Griezes baznīcu – 
skatīt komentāru pie 
10.iesnieguma. 

2. 06.08.2012. plkst.10.00 Novadnieku 
pagasta pārvaldes zālē, „Mežvidos”, 
Novadnieku pag., dalībnieku skaits 14 

� Satrauc koncepcijā attēlotais Mežvidus ciema liktenis kā 
pilsētai pievienojama teritorija; 

� Diskusija izvērtās par ražošanas teritoriju plānošanu; 
� Tika atkārtoti izteikts priekšlikums paplašināt Elku kapu 

teritoriju; 
� Jāprecizē informācija teritorijas plānojuma paskaidrojuma 

raksta 59.lpp. par gāzes vadiem Draudzības un Mežvidu ciemā 

Saldus pilsētas robežas Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādes 
ietvaros atstāt nemainīgas. 
Novadnieku pagasta teritorijā 
plānotās (atļautās) izmantošanas 
kartēs precizēt Elku kapu teritoriju, 
paredzēt ražošanas teritorijas 

                                                
1
 Sanāksmju rezultāti izskatīts 2012.gada 10.oktobra darba grupā 
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un 54.lpp. par kultūras pieminekļiem, kas atrodas nevis 
Novadnieku, bet Zvārdes pagastā; 

� Sesilē ražošanu paredzēt blakus ciema teritorijai. 

apbūvi Sesiles ciema teritorijā un 
precizēt informāciju paskaidrojuma 
rakstā. 

3. 06.08.2012. plkst.14.00 Saldus pagasta 
kultūras namā, Vienības ielā 15/17, 
Druvā, Saldus pag., dalībnieku skaits 15 

 

� Paplašināt Mazbišu kapus, neplānot blakus esošo teritoriju kā 
ražošanu; 

� Skolas ielas dārza teritoriju pārskatīt, neplānot apbūvei vai arī 
tikai daļēji (līdz transformatoram); 

� Nevajadzētu jaunu ražošanu attīstīt Gaiķu virzienā, tur ir viens 
uzņēmējs, ar to pietiek, tuvumā ir dzīvojamā apbūve un jau 
tagad ir saņemtas pretenzijas; 

� SIA „Druvas Unguri” teritorijā ražošanas teritoriju joslā zem 
augstsprieguma līnijas neplānot; 

� SIA „Druvas Unguri” ražošanas teritoriju attīstībai varētu 
izvirzīt papildus nosacījumus, veidot norobežojošo zaļo zonu; 

� Precizēt kartē Bīrēnu senkapu atrašanās vietu; 
� Lidlauka teritorijā paredzēt arī publisku izmantošanu; 
� Pie Birēniem neplānot vērtīgās lauksaimniecības zemes; 
� Pie Miezīšiem ražošanu neplānot; 
� Pie Ceriņiem ražošanu neplānot, ražošanu, iespējams, pie 

attīrīšanas iekārtām plānot. 

Priekšlikumi atbalstāmi un 
precizējami teritorijas plānojuma 
pilnveitās redakcijas izstrādes 
laikā. 

SIA „Druvas Unguri” teritorijā 
ražošanas teritorija joslā zem 
augstsprieguma līnijas var tikt 
saglabāta neatkarīgo no 
Aizsargjoslas likuma noteiktajām 
prasībām, jo ražošanas 
teritorijās, precizējot teritorijas 
izmantošanu detalizētākos 
teritorijas plānošanas 
dokumentos (projektos), ir 
paredzamas gan zaļumu 
teritorijas, gan arī, piemēram, 
tehniskās apbūves teritorijas. 

Papildus Druvas ciema teritorijā 
pārskatāmas (samazināmas)  
zaļumvietas starp dzīvojamās 
apbūves kvartāliem. 

4. 06.08.2012. plkst.16.30 Lutriņu pagasta 
klubā, Skolas ielā 3, Lutriņos, Lutriņu 
pag. dalībnieku skaits 6 

� Nevajadzētu bijušās pagasta karjeru teritorijas attēlot kā 
vietas, kur pieļaujama karjeru ierīkošana, konkrētāk „Biksti” un 
„Alpu grantsbedres”; 

� Satrauc mazdārziņu teritoriju attīstība Namiķu ciemā –
Namiķos, iespējams, Lauku zeme jāmaina uz Mazdārziņu 

Saglabāt risinājumu, ka derīgo 
izrakteņu ieguvi regulē vispārīgās 
prasības, kas iekļautas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos, un spēkā esošie 
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teritorijām. normatīvie akti. 

Mazdārziņu teritorija nosakāma 
kā lokālplānojumu/ 
detālplānojumu izstrādes 
teritorija. Līdz ar to tiek noteikta 
nepieciešamība detalizētāk 
vērtēt šīs teritorijas turpmāko 
izmantošanu, tai skaitā 
transporta un 
inženierkomunikācijas, kas tiek 
risinātas precīzāka mēroga 
plānošanas dokumentos. 

5. 07.08.2012. plkst.9.00 Jaunlutriņu 
tautas namā, Jaunlutriņos, Jaunlutriņu 
pag. dalībnieku skaits 5 

� Kluba ēka atrodas ārpus ciema robežas; 
� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nepietiekami 

noteiktas prasības dīķu ierīkošanai. 

Precizēts jautājums par kluba ēku 
(atrodas ciema robežās).  

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 
 

Papildināt teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus par dīķu 
ierīkošanu.  

6. 07.08.2012. plkst. 11.30 Šķēdes skolas 
ēkā, Skolas ielā 11, Šķēdē, Šķēdes pag., 
dalībnieku skaits 6 

� Kas notiek ar kapu teritorijām – nav ieplānota Šķēdes kapiem 
rezerve, – izskatīt iespēju paplašināt Sārcenes kapu teritoriju; 

� Būtu jāizlemj, vai teritorija pretī Šķēdes pilij būtu nosakāma kā 
rūpnieciskā apbūve. Ierosinājums – būtu labāk, ja pretī būtu 
publiskā apbūve, kur nepieciešamības gadījumā nodarboties ar 
vieglo ražošanu vai sīkražošanu. 

Izvērtēt grafiskās daļas teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas 
kartēs Šķēdes pagastu kapu 
teritoriju iespējamu paplašināšanu. 

Atbalstīt priekšlikumu par publisku 
apbūvi teritorijā pretī pilij.  
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Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 
 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 
 

7. 07.08.2012. plkst.13.00 Zirņu pagasta 
pārvaldē, „Pagastnamā”, Zirņu pag., 
dalībnieku skaits 4 

 

� Interese un diskusijas par Saldus pilsētas apvedceļa trasi 
dienvidu virzienā; 

� Lūdzam plānojumā iekļaut Pidrleišu, Būriņu un Kasparleišu 
kapsētu paplašināšanu; 

� Uztrauc, ka plānojumā nav attēlotas dzīvnieku kapsētas. 

Izvērtēt grafiskās daļas teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas 
kartēs Zirņu pagasta kapu teritoriju 
iespējamu paplašināšanu. 

Papildināt teritorijas plānojumu 
ar esošajām dzīvnieku kapsētām 
Saldus novada teritorijā. 
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8. 08.08.2012. plkst.9.00 Ezeres pagasta 
kultūras namā, Ezeres pag., dalībnieku 
skaits 4 

 

� Diskusijas par karjeriem – iespējams papildināt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, ka uzsākot izstrādi, 
pašvaldībā saskaņo rekultivācijas veidu; 

� Kartē nav attēlotas piesārņotās teritorijas, piemēram, 
izgāztuve. 

Papildināt teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus, nosakot, ka, uzsākot 
karjeru izstrādi, pašvaldībā 
saskaņo rekultivācijas veidu. 

Precizēt informāciju par izgāztuvi 
saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” (LVĢMC) datu bāzi par 
piesārņotajām un potenciāli 
piesārņotajām teritorijām. 

9. 08.08.2012. plkst.11.30 Kursīšu pagasta 
pārvaldes zālē, Kalna ielā 2, Kursīšos, 
Kursīšu pag., dalībnieku skaits 5 

 

� Ierosina darbnīcu teritoriju mainīt uz ražošanas teritoriju; 
� Teritorijas plānojumā nenoteikt augstvērtīgās zemes 

„Abrupjos” (ņemot vērā blīvo ūdensobjektu tīklu un 
aizsargjoslas ap tiem, šo zemi nav iespējams pilnvērtīgi 
izmantot, priekšlikums plānot Lauku zemes). 

 

Atbalstīts 

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 
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Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 
 

10. 08.08.2012. plkst.15.00 Zvārdes pagasta 
kultūras namā, Striķos, Zvārdes pag., 
dalībnieku skaits 8 

 

� Precizēt Ceriņu senkapu atrašanās vietu; 
� Striķu centrā noteikta tehniskās apbūves teritorija, vai tur 

pieļaujama noliktavu, lauksaimniecības būvju būvniecība? 
Ierosinājums mainīt uz Publisko apbūvi; 

� Teritorijas plānojuma 3.sējuma 3.13.sadaļā sašaurināta 
izmantošana, nosakot, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
aizliegts ierīkot karjerus (īpaši aizsargājamās teritorijās derīgo 
izrakteņu ieguve esošajos karjeros ir atļauta, konkrēti „Ārīši”); 

� Diskutē par to, kāpēc vēja ģeneratoru uzstādīšanai, kuru jauda 
lielāka par 10kW, nepieciešama detālplānojuma izstrāde; 

� TIAN 280.p. prasība, ka centralizētai ūdensapgādes sistēmai 
jānodrošina ugunsdzēsības pieslēgums. Mūsu gadījumā 
nobruks sūkņi. Priekšlikums, ka lauku teritorijās pieļaujami dīķi 
vai nodrošināt citu alternatīvu ugunsdzēsības vajadzībām; 

� TIAN 401.p. Mūsu pagastā daļa būvju ir nelikumīgas. Tādēļ 
satrauc prasība, ka postījumu gadījumā būve nav atjaunojama; 

� Vai Lauku zemēs var izbūvēt lidlaukus? 
� Grafiskajā daļā precizēt – Striķu ciemā dīķa platību, kas aizņem 

0.9ha (mūsu rīcība ir projekts), Valtu, Sēlaišu kapu vietas; 
� Ierosina īpašumā „Šalkas” paplašināt publiskās apbūves 

teritoriju. 

Priekšlikumi atbalstāmi, izņemot 
TIAN 401.p., kurš tiek saglabāts 
esošajā redakcijā: dabas stihijas 
rezultātā nopostītu vai daļēji 
nopostītu būvi tajās pašās 
pamatdimensijās un tajā pašā 
novietnē, izņemot gadījumus, ja 
nopostītā būve bija patvaļīgas 
būvniecības objekts. 
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11. 09.08.2012. plkst.10.00 Nīgrandes 
pagasta pārvaldē, Ventas ielā 2, 
Nīgrandē, Nīgrandes pag., dalībnieku 
skaits 7 

 

� Priekšlikums mainīt izmantošanu uz Lauku zemēm „Brīviņos”; 
� TP Paskaidrojuma rakstā nosaukti ciemi. Nīgrandes pagastā ir 

ciemi Alši, Meldzere, Dziras, Atvari, kas ir līdzvērtīgi Zaņas 
pagasta Kareļiem, Novadnieku pagasta 4 ciemiem un 
Ošeniekiem Jaunlutriņu pagastā. Izmantota atšķirīga pieeja 
definējot ciemus, vajadzētu izmantot vienotus kritērijus; 

� Precizēt grafiskajā daļā kultūras objekta „Meldzeres 
dobumakmens” atrašanās vietu. Kā arī ierosinām saglabāt no 
rajona plānojuma apzīmējumu Ainaviski vērtīgās teritorijas; 

� Attēlot dzelzceļa trasi, kas šķērso pagasta teritoriju; 
� Precizēt Kalnu ciema aizsardzības zonu, lai tas neietekmētu 

pienotavas attīstību; 
� Precizēt Laivenieku senkapu aizsargjoslas ietekmi, kas atrodas 

Zaņas pagastā otrpus Ventas; 
� Paplašināt Nīgrandes kapu teritoriju līdz ceļam; 
� Noteikt ainaviskās teritorijas pie Dziras – Meldzere ceļa, lai 

aizsargātu dižkokus. 

 „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā” (2008) 
noteikts, ka ciema statusu var 
piešķirt tādai novada teritorijas 
daļai, kurā ir vai tiek plānota 
koncentrēta apbūve, pastāvīgi 
dzīvo cilvēki, un ir izveidota 
attiecīga infrastruktūra.  

Saldus novada teritorijas 
plānojumā ciema statuss netiek 
noteikts Alšu, Meldzeres, Dziras 
un Atvaru apdzīvotajām vietām, 
jo: 

- šīm apdzīvotajām vietām 
ciema statuss netika 
noteikts spēkā esošajā 
Nīgrandes pagasta 
teritorijas plānojumā 
(2006); 

- šajās apdzīvotajās vietās 
izteikti dominē lauku 
teritorijas raksturs; 

- šajās apdzīvotajās vietās 
atbilstoši „Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā” noteiktajām 
prasībām pašvaldība 
neparedz turpmāko 12 gadu 
laikā attīstīt koncentrētu 
dzīvojamo apbūvi ar 
atbilstošu infrastruktūru 
(centralizēts ūdensvads un 
tml.).  

Par ainaviskajām teritorijām 
skatīt komentāru pie Zaņas 
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pagasta apspriešanas 
komentāriem. 

Dzelzceļa trase ir attēlota. 
Paplašināma Nīgrandes kapu 
teritorija.  

 
Izkopējums no teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartes 

 
Precizēt pārējos priekšlikumus 
detalizēti, pilnveidojot 
1.redakciju.  

12. 09.08.2012. plkst.13.00 Zaņas pagasta 
pārvaldē, „Sūbros”, Zaņas pag., 
dalībnieku skaits 6 

 

� Nebūtu iebildumu, ja tiktu atvēlēta teritorija ražošanai, jo mēs 
pie smakām jau esam pieraduši ☺; 

� Dabas aizsardzības pārvalde, gatavojot atzinumu par Zaņas 
lejteces dabas aizsardzības plānu norādīja, ka plānojumā būtu 
vērtīgi saglabāt Ainaviski vērtīgās teritorijas. 

Perspektīvē, turpinot darbu pie 
Saldus novada attīstības 
plānošanas, ir iespēja izstrādāt 
tematiskos plānojumus, šajā 
gadījumā - ainavu plānus, kā to 
paredz teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi. Šādos 
ainavu plānos būtu detalizēti 
nosakāmas konkrētas ainavas 
veidošanās vēsture un uzbūve, 
dabas un kultūras mantojuma 
vērtības, nosakot turpmākās 
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attīstības iespējas un īpašos 
nosacījumus. Tajos būtu jāietver 
arī konkrētas vadlīnijas lēmumu 
pieņemšanai konkrētajās 
situācijās, saskaņojot 
iecerētās/plānotās saimnieciskās 
darbības, zemes izmantošanu 
utt. ar konkrētās ainavas dabas 
un kultūras mantojuma vērtību 
aizsardzību, tādējādi radot 
priekšnoteikumus ainavas 
ilgtspējīgai attīstībai. 

13. 09.08.2012. plkst.15.30 Pampāļu 
pagasta kultūras namā, Rūpniecības ielā 
1A, Pampāļos, Pampāļu pag., dalībnieku 
skaits 2 

� Grafiskajā daļā precizēt vietējas nozīmes kultūras objektus. 
„Ievkalnos” ir vecs pagrabs, drīzāk tie varētu būt „Ērģelnieki”, 
visas ēkas nav kartē attēlotas Pampāļu centrā. 

Precizēt un pārbaudīt minētos 
kultūrvēsturiskos objektus. 

14. 10.08.2012. plkst.10.00 Vadakstes 
pagasta tautas namā, „Krācēs”, 
Vadakstes pag., dalībnieku skaits 8 

 

� Vai Priedulai var noteikt 1 km zonu, ja nav ciema robežu. 
Satrauc, ka īpašnieku maiņas gadījumā varētu tikt atjaunota 
fermas izmantošana, kas atrodas pārāk tuvu apdzīvotai vietai 
„Priedula”; 

� Reģionālas nozīmes saites – papildināt TP 1.sējuma kartē 
Saldus novada funkcionālās saites, ar ceļu uz Auci caur 
Vītiņiem. Auce ir svarīgāka par Ezeri, ja tas vienlaikus ir ceļš uz 
Rīgu. 

Ņemot vērā, ka Priedula netiek 
noteikta kā apdzīvotā vieta ar 
ciema statusu, 1 km zona netiek 
noteikta. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi paredz, ka „Lauku 
zemēs” rūpnieciskā apbūve un 
teritorijas izmantošana ir 
attīstāma, veicot būvniecības 
publisko apspriešanu vai 
izstrādājot detālplānojumu, 
tādejādi iedzīvotājiem tiek 
nodrošināta iespēja katru 
konkrēto ieceri publiski 
apspriest.  

Papildināt reģionālas nozīmes 
saites. 

15. 10.08.2012. plkst.13.00 Rubas tautas � Kā uz zemju sadalīšanas noteikumiem attiecas fakts, ka Prasība par 0,5 ha bija spēkā līdz 
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namā, Pagastmājā, Rubā, Rubas pag., 
dalībnieku skaits 3 

 

nepilsoņiem saskaņā ar MK noteikumiem, var piešķirt tikai 0.5 
ha?  

� Interesējas par nosacījumiem interesentiem, kas vēlas uzstādīt 
vēja ģeneratorus. 

2011.gada 31.decembrim. 

16. 10.08.2012. plkst.15.30 Jaunauces 
tautas namā, Jaunaucē, Jaunauces pag., 
dalībnieku skaits 3 

 

� Ko darīt ar graustiem – veikala ēka pretī Jaunauces pārvaldes 
ēkai. 

Nav teritorijas plānojuma 
kompetence. 



Lappuse 33 no 48 

 

PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTAJIEM ATZINUMIEM 
 

Nr.p.
k. 

Institūcija Prasības atzinumos 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikumu iestrādi Saldus 
novada teritorijas plānojuma 

pilnveidotajā 1.redakcijā2 

1.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
13.08.2012. 

(..) Iesakām veikt sekojošus precizējumus un labojumus teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma raksta 52.lpp.: 

1) Lūdzam ņemt vērā, ka pastāv vēl viena īpaši aizsargājamo (turpmāk- ĪADT) 
kategorija – aizsargājamās jūras teritorijas, kurām gan nav tiešas saistības ar 
Saldus novadu. 

2) Lūdzam papildināt tekstu par ĪADT Saldus novadā, minot aizsargājamos 
kokus un to aizsargjoslas; 

3) ĪADT sarakstu, kuras iekļautas NATURA 2000 teritoriju sarakstā, papildināt 
ar ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli – „Pavāru atsegumi”, 
saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu. 

4) Lūdzam papildināt ĪADT sarakstu, kurām ir izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns – dabas liegumam „Zvārdes meži”. 

5) Lūdzam veikt atsauci par aizsargājamo koku statusu piešķiršanu atbilstoši 
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ņemot 
vērā, ka Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumi Nr.415 nav spēkā esoši. 

6) Lūdzam rindkopu par izveidotajiem mikroliegumiem Saldus novadā 
papildināt atbilstoši veiktajam uzskaitījumam Vides pārskata projektā. 

Pamatojoties uz MK 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3. un 42.2.apakšpunktu, 
administrācija sniedz atzinumu, ka Saldus novada teritorijas plānojuma 
1.redakcija un Vides pārskata projekts nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības mērķiem, ja tiek veikti 

Priekšlikumi atbalstīti 

Attiecībā par mikroliegumiem, 
teritorijas plānojuma 
1.redakcija papildināta tik, cik 
nepieciešams teritorijas 
plānojuma līmenī (nesniedzot 
aprakstu par to, kādai sugai  
mikroliegums izveidots). 

                                                
2
 Sanāksmju rezultāti izskatīts 2012.gada 10.oktobra darba grupā 
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augstāk minētie precizējumi un labojumi.  

2.  VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
10.08.2012.  

(..) Izskatot mājas lapā www.metrum.lv pieejamos Saldus novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas materiālus secinām sekojošo: 

1. Grafiskās daļas teritoriju atļautās (plānotās) teritorijas izmantošanas 
plānos drošības aizsargjosla gar dzelzceļu noteikta neatbilstoši 2006.gada 
18.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 „Metodika drošības 
aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas 
produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus”. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.4.6.nodaļas 
346.1.apakšpunktā pie teritorijas atļautās izmantošanas nav minēta 
dzelzceļa infrastruktūra. 

3. Ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļu gan lauku apvidos, 
gan ciemos un pilsētā bez pamatojuma vai paskaidrojuma noteiktas vienā 
platumā, neievērojot valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” izsniegto 
nosacījumu prasības. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam galīgajā redakcijā 
lūdzam veikt iepriekš minētos precizējumus un labojumus.  

Priekšlikumi atbalstīti, izņemot 
minēto par pilsētas teritoriju, jo 
Saldus pilsētas teritoriju 
nešķērso dzelzceļš, līdz ar to 
aizsargjosla pilsētas teritorijā 
nav nosakāma. 

3.  Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
Kurzemes reģiona 
brigādes Saldus daļa 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
08.08.2012. 

Paredzēt: 

1. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem. 

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” no 28.06.2011., kā arī citu spēkā esošo 
normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo 
ceļu vai ielu shēmas. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 
ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu 
ugunsnoturības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm. 

4. Pēc rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju 
novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu 
avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādes, riska 

Ņemts vērā, nepārkopējot 
normatīvajos aktos noteiktās 
prasības. 
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analīzes secinājumus ņemt vērā veicot teritorijas plānojuma izstrādi un 
pilsētu vai pagastu apbūves perspektīvo attīstību. 

5. Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos izstrādāt CA plānus atbilstoši MK 
Nr.423 no 26.06.2007. „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās 
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”. 

6. Pašvaldībai nodrošināt atbilstoši apmācītas atbildīgās personas par CA un 
ugunsdrošību. MK Nr.82 no 17.02.2004. „Ugunsdrošības noteikumi”. 

7. Izbūvēt jaunas ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un sakārtot jau 
esošās ūdens ņemšanas vietas atbilstoši MK Nr.38 LBN 222-99 no 
01.02.2000. „Ūdens apgādes ārējie tīkli un būves”. 

4. Valsts vides dienesta 
Liepājas reģionālā vides 
pārvalde 
Atzinums rakstīts 
16.08.2012.  

(..) Izvērtējot teritorijas plānojumu, VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde 
secina, ka teritorijas plānojums nav izstrādāts atbilstoši MK 06.10.2009. 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 53., 
54., 55.punktam, un nav ņemtas vērā Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
2011.gada 4.aprīļa vēstules Nr.5.5.-11/465 nosacījumu II, III daļas prasības un ir 
citas nepilnības: 

Kartē „Saldus novada teritorijas pašreizējā izmantošana” nav iezīmētas 11 
hidroelektrostacijas. 

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi divreiz ievietota VVD Liepājas 
reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 4.aprīļa vēstule Nr.5.5.-11./465 ar 
nosacījumiem, bet nav ievietota VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes 
2011.gada 4.aprīļa vēstule Nr.5.5.-11./464 ar informāciju. 

Paskaidrojuma raksta sadaļā 4.3. „Lauku teritorijas”: 

- Minēta Jurģu HES, kāda nav Saldus novadā. 
- Nav minēts Saldus ezers, kas atbilstoši Civillikumam ir publiskais ezers. 
- Nav minēts dabas liegums „Zvārde”, kas izveidots Saldus novada mežu 

teritorijās. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
- Satura rādītāja 3.13.punkta tekstā vārda „izrateņu” vietā jāraksta vārds 

„izrakteņu”. 
- 162.punkta tekstā vārdu „vēja ģeneratorus” vietā jāraksta vārdi „vēja 

elektrostacijas”. 

Priekšlikumi atbalstīti ar 
atsevišķiem izņēmumiem, 
paskaidrojumiem. 

Hidroelektrostacijas kartēs ir 
attēlotas atbilstoši VA „Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras” topogrāfiskajās 
kartēs mērogā 1:10 000 
sniegtajai informācijai un, 
papildinot 1.redakciju, 
papildinātas ar informāciju pēc 
Saldus novada pašvaldības 
sniegtajiem datiem. 

Ņemot vērā Paksītes upes 
garumu, kas aprēķināts pēc 
mērījuma kartogrāfiskajā 
materiālā, upei tiek saglabāta 
aizsargjosla, kas ir ne mazāk kā 
50 metru plata josla katrā 
krastā. 
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- No 171.1.2.3.apakšpunkta jāizņem un 171.1.2.2. apakšpunktā jāieliek 
informācija par 26 km garo Paksītes un 27 km garo Ponakstes upi, jo 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam – Paksītes un Ponakstes 
aizsargjoslām jābūt ne mazāk par 100 m platām joslām katrā krastā. 

- 252.punkts jāpapildina ar vides prasībām no MK 27.07.2004. noteikumiem 
Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 
novietnēs”. 

- 276.1.apakšpunktā jānorāda, ka VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde veic 
ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un pēc tam izsniedz tehniskos 
noteikumus ūdens ieguves urbumiem, kas dziļāki par 250 metriem. 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 12.3.apakšpunktu, VVD Liepājas reģionālā vides 
pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakciju.  

5. Latvijas Valsts meži 
Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
13.08.2012. 

(..) Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijā derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas netiek noteiktas kā atsevišķs zemes izmantošanas 
veids, lai gan 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” norāda, ka, nosakot teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu, ņem vērā zemes dzīļu nogabalu, derīgo 
izrakteņu un atradņu teritorijas (noteikumu 4.3.punkts). 

Saldus novada teritorijas plānojuma apbūves un izmantošanas noteikumu 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 18.2.punkts nosaka, ka Papildizmantošana ir 
teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots 
funkcionālajā zonā noteiktajam izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai 
veicina galveno atļauto izmantošanu. 

Noteikumu 85.punkts norāda, ka visā novada teritorijā, atbilstoši teritorijas 
plānojuma Grafiskās daļas kartēm „Saldus novada teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana”, atļauts izmantot zemi un būves, izvietot apbūvi atbilstoši 
attiecīgajā teritorijā plānotajai (atļautajai) izmantošanai, savukārt Noteikumu 
156.punktā teikts, ka, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, novada 
teritorijā atļauts iegūt derīgos izrakteņus. 

Noteikumu 5.3.2.sadaļā Mežu teritorijas (M) kā papildizmantošana nav noteikta 
derīgo izrakteņu ieguve un izpēte, savukārt 5.3.4.sadaļā Lauku zemes (l) derīgo 
izrakteņu ieguve ir noteikta kā teritorijas papildizmantošana. 

Priekšlikumi atbalstīti ar 
atsevišķiem izņēmumiem, 
paskaidrojumiem. 

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos 
5.3.2.sadaļas Mežu teritorijas 
(M) papildizmantošana netiek 
papildināt ar atļauto 
izmantošanu dīķsaimniecība, 
jo, saskaņā ar 3.1. sadaļā „Visās 
teritorijās atļautā izmantošana” 
noteikto, arī „Mežu teritorijās” 
atļauts veidot dīķus līdz 0,6 ha. 

Šķēdes (Ēdas) upei aizsargjosla 
noteikta kā bija (100 metri), jo 
tās garums, saskaņā 
informāciju Latvijas Dabas 
enciklopēdijā, kā arī 
mērījumiem kartē, ir 32 km. 
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Tā kā Saldus novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav iekļautas 
potenciālās un arī esošās derīgo izrakteņu ieguves vietas valsts mežu teritorijā, 
kā arī Mežu teritorijās derīgo izrakteņu ieguve nav noteikta kā 
papildizmantošana, faktiski jaunu atradņu ierīkošana ar teritorijas plānojuma 
nosacījumiem tiek maksimāli apgrūtināta. 

LVM Saldus novadā apsaimnieko vairāk kā 44 000 ha meža zemes un savu meža 
infrastruktūras objektu izbūves vajadzībām izmanto valsts mežu teritorijās 
esošās derīgo izrakteņu atradnes, kuras pēc izmantošanas rekultivē apmežojot, 
neatstājot pēc izstrādes degradētu vidi, tādēļ teritorijas plānojumā būtu 
nepieciešams atrast risinājumu, kas pieļauj derīgo izrakteņu ieguvi valsts mežu 
teritorijā. LVM mežu teritorijās ietilpst arī dīķi, kurus iespējams izmantot 
dīķsaimniecībā. 

LVM priekšlikums problēmas risinājums ir šāds: 

1. Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 5.3.2.sadaļas Mežu 
teritorijas (M) 315.punktu Papildizmantošana papildināt ar apakšpunktiem: 

a. 315.3. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana – 315.3.1. 
Derīgo izrakteņu ieguve un izpēte; 

b. 315.4. Dīķsaimniecība. 

2. 3.13. sadaļā Prasības derīgo izrakteņu ieguvei papildināt ar 159.punktu – 
karjeru ierīkošanai nepieciešama detālplānojuma izstrāde sekojošos 
gadījumos: 

159.1. karjers zemes gabalā izvietots tā, ka atrodas tuvāk par 100 m no 
blakus esošas zemes vienības, izņemot, ja ar zemes vienības īpašnieku ir 
noslēgta vienošanās par šī attāluma samazināšanu; 
159.2. karjera pievedceļš pieslēdzas pašvaldības vai valsts autoceļam; 
159.3. karjera ierīkošanai nepieciešama inženiertehnisko apgādes tīklu 
un objektu izbūve; 
159.4. karjera funkciju īstenošanai nepieciešama jaunbūve.  

LVM norāda, ka Noteikumu 3.16.sadaļas Aizsargjoslas punktos: 

171.1.2.2. Šķēdei (Ēdai) (9.12 km) aizsargjoslas ir noteiktas kā ūdenstecēm, 
kuras ir 25-100 km garas. Saskaņā ar Aizsargjoslas likumu, minētās ūdensteces 
aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā. 

Kārklupei aizsargjosla noteikta 
kā bija (50 metri), jo pēc 
atjaunotas topogrāfiskās kartes 
no Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra karšu 
pārlūka, tā ir garāka par 10 km.  

Purviem aizsargjoslas netiek 
noteiktas, jo Saldus novada 
pašvaldībā nav pieejama 
precīza informācija par tām. 
Saskaņā ar 29.01.2009. likumā 
"Apgrūtināto teritoriju 
informācijas sistēmas likums" 
noteikto, aizsargjoslu ap 
purviem noteikšana ir Valsts 
meža dienesta kompetence.  
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171.1.2.3. Kārklupei (9.57 km), Spinnim (7.48 km), Jūdupītei (8.71 km), Ūdrupei 
(9.46 km), Abrupei (8.22 km), Dīcmaņu strautam (7.81 km), Strazdupītei (6.78 
km) aizsargjoslas ir noteiktas kā ūdenstecēm, kuras ir 10-25 km garas. Saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu minētās ūdensteces aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 
10 metrus plata josla katrā krastā.  

171.2.1. punktā nav norādītas konkrētas purvu platības uz kurām attiecas 
plānojumā minētie nosacījumi. Aizsargjoslu likums nosaka – par 100 hektāriem 
lielākām platībām – 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, 
nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un 
vismaz 100 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras 
augsnēm. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas tekstuālajā un kartogrāfiskajā 
sadaļā nav ietverti LVM nosacījumi, plānojums ir pretrunā ar LVM interesēm, 
tāpēc LVM iebilst pret Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
apstiprināšanu.  

6. AS „Sadales tīkls” 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
20.08.2012. 

AS „Sadales tīkls” Rietumu reģionam nav iebildumu par Saldus novada 
izstrādāto teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju.  

Pieņemts zināšanai 

7. VSIA Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi Kurzemes 
reģiona meliorācijas 
nodaļa 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
17.08.2012. 

(..) Izvērtējot Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
1.redakcijas paskaidrojuma raksta 4.3.sadaļu „Lauku teritorijas”, 4.4.sadaļu 
„Vides riski”, 5.4.sadaļu „Aizsargjoslas un tauvas joslas” un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 3.16.sadaļu „Aizsargjoslas”, V sadaļu 
„Noteikumi atsevišķu teritoriju izmantošanai un apbūvei”, un plānojuma 
atbilstību VSIA „ZMNĪ” 2011.gada 22.marta nosacījumiem Nr.K/75, Kurzemes 
reģiona meliorācijas nodaļai nav būtisku iebildumu pret Saldus novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem.  

Pieņemts zināšanai 

8. Skrundas novada 
pašvaldība 
Atzinums Saldus novada 
pašvaldībā saņemts 
13.08.2012. 

Skrundas novada pašvaldībai nav iebildumu par Saldus novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju.  

Pieņemts zināšanai 

9. Kandavas novada dome 
Atzinums Saldus novada 

(..) informējam, ka Kandavas novada domei nav iebildumu par izstrādāto Saldus 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakciju.  Pieņemts zināšanai 
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domē saņemts 
30.07.2012. 

10. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Kurzemes reģions 
Atzinums rakstīts 
03.09.2012. 

(..) Līdz teritorijas plānojuma gala redakcijai ir veicami sekojoši labojumi: 

1. viennozīmīgi jānosaka, ka autoceļam A9, kur tas vienlaicīgi ir arī Saldus 
apvedceļš, ir spēkā „Aizsargjoslu likumā” noteiktais valsts galvenā autoceļa 
aizsargjoslas platums 100 m uz katru pusi no ass, kurā ir liegta jebkura 
apbūve, kas nav attiecināma uz autoceļa infrastruktūru; 

2. plānojot teritoriju attīstību blakus autoceļam A9, piekļūšana ikvienam 
īpašumam ir paredzama tikai no vietējiem vai pašvaldības ceļiem (ielām), 
neparedzot nevienu jaunu pievienojumu autoceļam A9; 

3. plānojumā jānovērš sekojošas neprecizitātes: 

3.1. A/c P 105 „Butnāri – Saldus - Ezere” sākās Butnāros un no turienes tas ir 
visās kartēs jāiezīmē kā valsts reģionālais autoceļš. 

3.2. Saldus novadā ir 30 valsts vietējās nozīmes autoceļi.  

Tālākai teritorijas plānojuma izstrādei lūdzu ņemt vērā sekojošus ieteikumus: 

Gadījumā, ja jaunās apdzīvoto vietu robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem 
valsts autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu 
satiksmes noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu robeža sakrīt ar autoceļu 
zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 
13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazinātu ielu, 
autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 
maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, 
teritorijas plānojumā šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka kā 
attiecīgajam autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. 

Nevaram piekrist „šaurākai” būvlaidei, tas ir – jaunu ēku plānošanai (arī esošo 
ēku rekonstrukcijai vai paplašināšanai) tuvāk par noteikto valsts autoceļu 
aizsargjoslu. Darām zināmu, ka valsts autoceļu aizsargjosla ir: 

a. valsts galvenajiem autoceļiem 100m no ceļa ass uz katru pusi; 
b. valsts reģionālajiem autoceļiem 60m no ceļa ass uz katru pusi; 
c. valsts vietējiem autoceļiem 30m no ceļa ass uz katru pusi. 

Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, 
tādi kā – degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru 

Priekšlikumi atbalstīti 
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precīza atrašanās vieta ir jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā 
autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 grupas 
standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas 
vajadzības.  

11. Veselības Inspekcija 
Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
27.08.2012. 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes 
kontroles nodaļai kopumā nav iebildumu Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.–2025.gadam 1.redakcijas risinājumam, ar nosacījumu III sējumā 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” veikt sekojošas korekcijas: 

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasību par sakaru 
bāzes staciju izvietošanas plānošanu tā, lai bāzes staciju apkārtnē (apbūves 
teritorijās) tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstība 
robežlīmeņiem saskaņā ar ICNIRP 1998.gada vadlīnijām „Vadlīnijas laikā 
mainīgo elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbības 
ierobežošanai (līdz 300GHz)” un Eiropas Savienības rekomendācijām 
„Padomes 1999.gada 12.jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku (0Hz 
līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai” 
(1999/519/EK)).  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu bāzes 
staciju būvniecībai tā, lai apbūves teritorijās elektromagnētiskā lauka 
robežlīmeņa pārsniegumi netiktu prognozēti un konstatēti. 

- Sadaļā 3.14. Prasības alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai 

Nosakot prasības vēja ģeneratoru izvietošanai teritorijā noteikt prasību 
izvietot vēja ģeneratorus tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi 
apbūves teritorijās atbilstoši 13.07.2004. MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. 

- Sadaļā 3.16. Aizsargjoslas. 

171.5.2.punktā ierakstīt arī „bakterioloģiskā aizsargjosla”; 

172.2. punktu ar sekojošu tekstu: „Aizsargjoslu ap cilvēku apglabāšanas 

kapsētām likvidē tikai pēc saskaņošanas ar Veselības inspekciju” koriģēt 
atbilstoši 29.12.21998. MK noteikumos Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām 
noteikšanas metodika” 5. un 6.punktā noteiktām prasībām, piemēram, 
sekojoši: „Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, 

Ņemts vērā, nepārkopējot 
normatīvajos aktos jau 
noteikto.  
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aizsargjoslu likvidē pēc saskaņošanas ar Veselības inspekciju un Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju”. 

- Sadaļā 4.6. Prasības būvju novietojumam 

203.punkta prasības dzīvojamo ēku izvietošanai teritorijā papildināt ar 
attālumu noteikšanu starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi 
un ar attālumu starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras 
ēkas gala fasādi, ievērojot LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamie nami” 3.5.sadaļā noteiktos attālumus. 

208.1.punktā papildināt dzīvojamo telpu insolācijas prasības atbilstoši LBN 
211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” 39.punktā noteiktiem 
insolācijas normatīviem. 

208.punktu papildināt ar dabiskā apgaismojuma prasībām dzīvojamām 
telpām atbilstoši LBN 208-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” 
42.punkta prasībām. 

- Sadaļā 4.8. Prasības teritorijas labiekārtojumam – ārtelpas elementiem, to 

vizuālajam... 

232.7.2.punktā noteikt pieļaujamo attālumu no atkritumu konteineriem 
līdz daudzdzīvokļu ēkas fasādei ar logiem 20 m, saskaņoti ar 232.6.punktā 
un 338.5.5.4. punktā noteikto pieļaujamo 20 m attālumu no atkritumu 
konteineru laukuma līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem. 

- Sadaļā 4.10. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem: 
236.punktu papildināt ar prasību būvju, būvju daļu un konstrukciju 
atbilstībai arī 09.11.2010. MK noteikumu Nr. 1031 „Noteikumi par 
būvnormatīvu LBN 007-10 „Nekaitīguma prasības būvēm” prasībām, kuri 
nosaka nekaitīguma prasības būvēm, tai skaitā ierobežojumus attiecībā uz 
bīstamu ķīmisku vielu klātbūtni būvizstrādājumos, kā arī uz izmantojamiem 
būvizstrādājumiem un materiāliem būvdarbu veikšanas stadijā; 

- Sadaļā 4.11. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām; 

241.punktā norādīt 12.06.2012. MK noteikumi Nr. 409 „Noteikumi par 
vides aizsardzības normatīvu prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas 
bāzēm un pārvietojamām cisternām” (punktā minētie 16.05.2006. MK 
noteikumi Nr. 400 „Noteikumi par vides aizsardzības normatīvu prasībām 
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degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” – 
zaudēja spēku 12.06.2012.); 

lai novērstu pretrunas 242.punktā ar sekojošu tekstu: „Attālums no 

degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas 

glabāšanai līdz pirmskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošo skolu, 

internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemes vienību robežām vai 

līdz dzīvojamo un publisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 

metriem” veikt teksta korekcijas, konkretizējot publisko ēku un būvju 
grupas līdz kuru ēku sienām ir pieļaujams noteiktais 50 m attālums, lai 
novērstu pretrunas, jo punkta sākumā nosauktās iestādes – pirmsskolas 
izglītības iestādes, skolas, ārstniecības iestādes arī ir publiskas ēkas un 
būves atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 1.pielikumā 
noteiktām publisko ēku un būvju funkcionālām grupām. 

− Sadaļā 4.12. Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām: 

246.punktā par akustiskā trokšņa pieļaujamiem normatīviem dzīvojamo un 
publisko ēku telpām norādīt arī 25.01.2011. MK noteikumus Nr. 76 
„Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās”; 

- Sadaļā 4.15. Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un 

ekspluatācijai: 

276.4.punktā ar tekstu: „Grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina 

no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (ateju bedrēm, komposta 

kaudzēm u.c.), tajā skaitā no pierobežnieku zemes vienībās novietotajiem, 

bet ne tuvāk par 20 metriem no tiem”  Inspekcija iesaka noteikt attālumu 
„ieteicams ne tuvāk par 50 m” vai „ieteicams ne tuvāk par 20-50 m”, 
saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumos „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” 7.1.1.punktā noteiktu stingra režīma 
aizsargjoslu vismaz 50 m platumā ūdens ņemšanas vietām no neaizsargāta 
ūdens horizonta. 

277.punktu ar tekstu: „Viensētās, kā arī ciemos, kur nav izbūvēti 

maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo 

krājrezervuāru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve...” koriģēt 
atbilstoši LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 171.punkta 
prasībām par izvedamo notekūdeņu krājtvertņu izbūves iespēju tikai 
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atsevišķi novietotās ēkās ārpus pilsētas un ciemiem un bez ūdens ievadu 
ierīkošanas ēkās atbilstoši LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” 7.punkta prasībām, - dzīvojamās ēkās, kuras izmanto tikai 
vasarā;  
individuālajās dzīvojamās ēkās; ēdnīcās, ja tajās ir ne vairāk kā 10 sēdvietu;  
ražošanas uzņēmumu pārvaldes un sadzīves ēkās, kā arī ražošanas ēkās, ja 
maiņā strādā ne vairāk kā 15 cilvēku. 

- Sadaļā 5.4. Apbūves teritorijas 

340.6.3.punktā norādīt 03.02.2009. MK noteikumus Nr. 102 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie 
nami”, jo 20.10.1998. MK noteikumi Nr. 409 „Noteikumi pa Latvijas 
būvnormatīvu 211-98 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” ir 
zaudējuši spēku.  

- Sadaļā 5.3.1. Ūdeņu teritorijas 

311.punktā veikt labojumus, nosakot peldvietu izveidošanas un 
uzturēšanas kārtību atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumu Nr.38 ,,Peldvietas 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām, jo 17.06.2008. MK 
noteikumi Nr. 454 „Peldvietu higiēnas prasības” ir zaudējuši spēku.  

Dotajā sadaļā iekļaut sekojošas prasības: 

1) peldūdens kvalitātei peldvietās jāatbilst 06.07.2010. MK noteikumu 
Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes 
nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām; 

2) peldvietās veikt peldūdens kvalitātes monitoringu, novērtēšanu un 
sabiedrības informēšanu atbilstoši 06.07.2010. MK noteikumu Nr. 608 
„Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām. 

12. AS „Latvijas Gāze”  
Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
27.08.2012. 

(..) Teritorijas plānojumam izsakām šādus iebildumus: 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
173.punktu par drošības aizsargjoslām papildināt ar punktiem par drošības 
aizsargjoslām ap pārvades gāzesvada atzariem (ar spiedienu virs 1.6 MPa) uz 
GRS „Saldus” DN 150 mm, GRS „Zirņi” DN 150 mm un GRS „Lutriņi” DN 100. 
Informējam, ka drošības aizsargjosla ap šiem atzariem saskaņā ar Aizsargjoslu 

Priekšlikumi atbalstīti, izņemot 
punktu par zonējuma maiņu 
grafiskajos materiālos zemes 
gabaliem, kas atrodas 
gāzesvadu drošības 
aizsargjoslās, jo zonējuma veids 
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likuma 32.2 panta 2.daļas 10punkta a) apakšpunktu ir 75 m uz katru pusi no 
gāzesvada ass. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 173.2. 
apakšpunktā pārvades gāzesvadam Iecava – Liepāja DN 350 mm noteikt 125 m 
platu drošības aizsargjoslu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32. 2 panta 2.daļas 1) 
punkta b) apakšpunktu. 

Grafiskajos materiālos zemesgabaliem, kas atrodas gāzesvadu drošības 
aizsargjoslās, lūdzam mainīt zonējumu (rūpnieciskās apbūves teritorija un 
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas), ņemot vērā, ka, saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu drošības aizsargjoslās nav iespējama būvniecība. 

Izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par 
pamatu Saldus novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma 
(gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā 
plānošanā. 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu, 
sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, 
ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos 
projektus. 

Pozitīvs atzinums Saldus novada teritorijas plānojumam tiks sniegts pēc augstāk 
minēto nosacījumu ievērošanas.  

nenozīmē tikai un vienīgi 
attīstīt teritoriju apbūvei. 

13. Valsts zemes dienests 
Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
03.09.2012. 

(..) Valsts zemes dienests informē, ka izstrādātais plānojums neatbilst Dienesta 
nosacījumiem: 

2.punktam – Izstrādāto teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai iesniegt 

elektroniskā formā (grafiskos materiālus – digitāli vektordatu (vēlams *.dgn 

(MicroStation) formā). Dienestā atzinuma saņemšanai digitāli vektordatu formā 
iesniegts tikai fails ar aizsargjoslu robežām; 

5.punktam – Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski 

attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 2.pielikumu noteikto 

klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar 

objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 
Dienestā iesniegtajā vektordatu failā apgrūtinajumi_VZD.dgn attēlotajām 
apgrūtinātajām teritorijām nosaukums nav norādīts, daļa aizsargjoslu grafiski 

Minētās neatbilstības 
iespējams ir tehniska kļūda, jo 
visas apgrūtinātās teritorijas ir 
kodētas atbilstoši 04.10.2011. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju 
informācijas sistēmas izveides, 
uzturēšanas un informācijas 
aprites kārtība" 2.pielikuma 
klasifikācijas kodiem, attiecīgi 
tām visām ir laukumveida 
ģeometrija.  
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parādītas kā līnijas, nevis aizsargjoslas teritorijas robeža attēlota kā daudzstūris.  

5.1.punktam – MicroStation vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas 
nepieciešams attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā 
teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS 
noteikumu 2.pielikumam. Vekordatu failā līmenī 7311020102 attēlotas ne tikai 
ūdensceļu aizsargjoslas, bet arī applūstošās teritorijas.  

Papildus vēršam uzmanību, ka: 

- vektordatu failā apgrutinajumi_VZD.dgn un iesniegtajos teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas *PDf formāta materiālos apgrūtinātās teritorijas 
attēlotas atšķirīgi; 

- datu līmenī 7311020111 Ventas aizsargjoslas robeža vietām grafiski 
paplašināta, daļēji ietverot divu upes pieteku teritorijas. 

Norādām, ka dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu 
(platības) un aizsargjoslu (nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma) kodu 
atbilstības pārbaude.  

Līdz ar pilnveidotās redakcijas 
sagatavošanu, tiks no jauna 
izveidots VZD nododamais fails, 
kurā šādām problēmām 
nevajadzētu būt. 

Datu līmenī 7311020111 
ieviesusies kļūda, kas ir 
novērsta.  

14. Auces novada 
pašvaldība 
Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
30.08.2012. 

(..) Izskatot minēto dokumentu, formulēti sekojoši komentāri un ieteikumi: 

Teritorijas plānojuma 3.sējuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
3.16.apakšnodaļas Aizsargjoslas 171.7.3.punktā norādīts, ka „Stratēģiskās 

nozīmes II kategorijas dzelzceļa sliežu iecirknis Jelgava – Liepāja un dzelzceļa 

līnijai Jelgava – Reņģe – ekspluatācijas aizsargjosla 100metri uz katru pusi no 

malējā ceļa malējās sliedes”. 

Savukārt teritorijas plānojuma grafiskajā daļā Rubas pagasta Rubas ciema 
teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē redzams, ka, atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 13.panta 3.punkta prasībām, Rubas ciema teritorijā 
dzelzceļa līnijas Jelgava – Reņģe ekspluatācijas aizsargjoslas platums ir 50 metri 
katrā pusē no malējās sliedes. 

Iesakām saskaņot grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos esošo informāciju un papildināt 171.7.3.punktu saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma prasībām. 

Teritorijas plānojuma 3.sējuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
3.16.apakšnodaļas Aizsargjoslas 172.1.13. norādīts, ka Vadakstes pagasta 
teritorijā ap Priedulas un Bileķu kapsētām tiek noteikta aizsargjosla 300 m no 

Rubas ciema teritorijā 
ekspluatācijas aizsargjosla ir 50 
metri no malējās sliedes, 
attiecīgi ir veiktas korekcijas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. 

Ir precizēta informācija par 
kapiem (saskaņā ar teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā 
attēloto informāciju, Vadakstē 
ir Priedulas kapi un Lanku kapi). 
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kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. 

Jāatzīmē, ka, Vadakstes pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 88.lpp ir norādīts, ka Vadakstes pagastā tiek noteiktas 
sekojošas aizsargjoslas ap kapsētām: Priedulas kapsēta – 300m; Lanku kapsēta 
– 300m. 

Saprotot, ka ar nosaukumiem „Lanku kapsēta” un „Bileķu kapsēta” visticamāk 
tiek atzīmēta vienas kapsētas teritorija, iesakām Saldus novada teritorijas 
plānojumā saglabāt šo Vadakstes teritorijas plānojumā lietoto nosaukumu vai 
norādīt abus nosaukumus. 

15. Kuldīgas novada 
pašvaldība 
Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
13.09.2012. 

Kuldīgas novada pašvaldība ir saņēmusi Saldus novada pašvaldības 23.07.2012. 
vēstuli (rēg.Nr.1428/07-05) par atzinuma sniegšanu par izstrādāto Saldus 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju. Kuldīgas novada 
pašvaldībai nav iebildumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025.gadam 1.redakciju.  

Pieņemts zināšanai 

16. Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
04.10.2012. 

 

(..) Inspekcija iesaka izskatīt iespēju noteikt minimālu aizsardzības zonu ap 
pilsētbūvniecības pieminekli un aizsargjoslas projektā uzrādīto plānoto 
aizsargjoslu definēt kā pašvaldības aizsargājamu kultūrvēsturiski vērtīgu 
(nozīmīgu) teritoriju (Skrundas ielas, Slokas ielas un Ganību ielas apbūvi), kuras 
aizsardzību un tālāku izmantošanu nosaka pašvaldība. 

Plānojuma materiālā konstatēts: 

Paskaidrojuma raksta sadaļā 4.6., kā arī V sējumā „Saldus pilsētas vēsturiskā 
centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas)” projektā precizējama valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisko objektu terminu 
pielietošana. 

Pozitīvi vērtējams, ka Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrādes laikā tika noteikti novada kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, kas 
atzīmēti grafiskajā daļā, bet nav paskaidrojoša teksta un objektu atšifrējums 
paskaidrojuma rakstā vai apbūves noteikumos. 

Apbūves noteikumos: 

Sadaļā 3.4. nav ieteicams apvienot „Prasības dabas teritoriju izmantošanai un 
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai”, jo tās pēc būtības ir divas atšķirīgas 
jomas. Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pantu 

Grafiskajā daļā ir precizētas 
kultūras pieminekļu un to 
aizsargjoslu novietojums pēc 
inspekcijas iesniegtajiem 
materiāliem, kā arī novērstas 
pārējās minētās nepilnības. 

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ir 
saglabāta nedalīta sadaļa 
„Prasības dabas teritoriju 
izmantošanai un 
kultūrvēsturisko objektu 
saglabāšanai”, jo liela daļa  
sadaļā iekļautie nosacījumi 
vienlīdz attiecināmi uz abām 
jomām. 
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kultūras pieminekļus aizliegts iznīcināt, tādēļ iesakām papildināt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 3.6.sadaļu „Prasības valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu aizsardzībai” ar šādu punktu: „arheoloģisko pieminekļu 
teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu 
ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. Jebkura 
saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu teritorijās vai aizsardzības zonās 
veicama ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju”.  

Grafiskajā materiālā: 

Kļūdaini atzīmētas vairāku arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas. Pielikumā 
nosūtam kartogrāfisko materiālu ar nepieciešamajiem labojumiem un sarakstu 
ar Saldus novada arheoloģisko pieminekļu kadastriem. 

Jaunauces muižas apbūvē kļūdaini atzīmētas atsevišķu arhitektūras pieminekļu 
„Pārvaldnieka māja” (aizsardzības Nr.6726), „Kalpu māja” (aizsardzības 
Nr.6742), „Šķūnis” (aizsardzības Nr.6726), „Pienotava” (aizsardzības Nr.6728) 
atrašanās vietas. Grafiskajā materiālā nav nepieciešams attēlot mākslas 
pieminekļus, kas atrodas ēkā, kas pati par sevi ir arhitektūras piemineklis. 
Tādējādi ir lieki atzīmēti mākslas pieminekļi „Ciļņi”, „Krāsnis (7)”. Aizsardzības 
zona būtu atzīmējama ap lielāko pieminekli, kas sevī ietver pārējos atsevišķos 
arhitektūras pieminekļus, un tas būtu – Jaunauces muižas apbūve. 

Ezeres muižas apbūvē kļūdaini atzīmēta arhitektūras pieminekļa „Klēts” (valsts 
aizsardzības Nr.7618) atrašanās vieta, kā arī nav ietverta parka teritorija. Līdz ar 
to koriģējams aizsardzības zonas grafiskais attēlojums. 

Lūdzam koriģēt Saldus novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas 
materiālu, novēršot esošās neprecizitātes. Koriģēto materiālu lūdzam iesniegt 
Inspekcijā atkārtota atzinuma saņemšanai. 

Pielikumā: kartogrāfiskais materiāls ar precizētām arheoloģisko pieminekļu 
atrašanās vietām un Saldus novada arheoloģisko pieminekļu saraksts uz 13 
(trīspadsmit) lapām. 

17. Brocēnu novada 
pašvaldība 

Atzinums Saldus novada 
domē saņemts 
05.10.2012. 

Teritoriālās attīstības un plānošanas komisijas 2012.gada 13.septembra 
komisijas sēdē tika atkārtoti izskatīts Saldus novada pašvaldības iesniegums ar 
lūgumu sniegt atzinumu Saldus novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.gada 
1.redakcijai. Teritoriālās attīstības plānošanas komisija nolemj: neizvirzīt īpašus 
nosacījumus Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai.  

Pieņemts zināšanai 
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Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta, „Saldus novada 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024) ietvaros. 


