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Rakstiskus priekšlikumus lūdzam iesniegt fiziskām personām, norādot vārdu, 

uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām reģistrācijas nr., reģistrācijas 

un darbības vietas adreses, Saldus novada domē, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, 

Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai elektroniski pa e-pastu 

dome@saldus.lv. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 

● 02.08.2012. plkst.16.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 

Avotu ielā 12, Saldus, LV-3801; 

● 06.08.2012. plkst.10.00 Novadnieku pagasta pārvaldes zālē, „Mežvidi”, 

Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801; 

● 06.08.2012. plkst.14.00 Saldus pagasta kultūras namā, Vienības ielā 15/17, 

Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; 

● 06.08.2012. plkst.16.30 Lutriņu pagasta klubā, Skolas ielā 3, Lutriņi, Lutriņu 

pag., Saldus nov., LV-3861; 

● 07.08.2012. plkst.9.00 Jaunlutriņu tautas namā, Tautas nams, Jaunlutriņi, 

Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-3876; 

● 07.08.2012. plkst.13.00 Zirņu pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Zirņu pag., 

Saldus nov., LV-3853; 

● 08.08.2012. plkst.9.00 Ezeres pagasta kultūras namā, Kultūras nams, Ezeres 

pag., Saldus nov., LV-3891; 

● 08.08.2012. plkst.11.30 Kursīšu pagasta pārvaldes zālē, Kalna ielā 2, Kursīši, 

Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890; 

● 08.08.2012. plkst.15.00 Zvārdes pagasta kultūras namā, „Striķi”, Striķu 

ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883; 

● 09.08.2012. plkst.10.00 Nīgrandes pagasta pārvaldē, Ventas iela 2, Nīgrande, 

Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899; 

● 09.08.2012. plkst.13.00 Zaņas pagasta pārvaldē, „Sūbri”, Zaņas pagasts, 

Saldus novads, LV-3897; 

● 09.08.2012. plkst.15.30 Pampāļu pagasta kultūras namā, Rūpniecības ielā 

1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882; 

● 10.08.2012. plkst.10.00 Vadakstes pagasta tautas namā, „Krāces”, Vadakstes 

pag., Saldus nov., LV-3895; 

● 10.08.2012. plkst.13.00 Rubas tautas namā, Pagastmāja, Ruba, Rubas pag., 

Saldus nov., LV-3894. 

 

 

 

 

 

 

2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par 

novada teritorijas plānojuma izstrādi. To veic Saldus novada 

pašvaldības speciālisti sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Metrum”. Līdz 

šim ir veikta novada teritorijas apsekošana, sagatavoti analīzes un 

pētījuma materiāli, izstrādāta ģeogrāfiskās informācijas datu bāze, 

organizētas tikšanās un darba grupas pagastu pārvaldēs, kā arī 

pieņemti zemes īpašnieku un novada iedzīvotāju priekšlikumi. Gala 

rezultātā ir izstrādāts priekšlikums novada teritorijas plānojumam, 

izsludinot publisko apspriešanu no 2012.gada 16.jūlija līdz 

31.augustam. 

Aicinām Saldus novada iedzīvotājus, zemju īpašniekus, 
uzņēmējus un citus interesentus izteikt viedokli par 
izstrādāto plānošanas dokumentu! 
Ar projekta materiāliem var iepazīties Saldus novada pašvaldības 

mājas lapā www.saldus.lv, SIA „Metrum” mājas lapā 

www.metrum.lv, kā arī Saldus novada domes ēkā un Saldus novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu telpās. 
 

 

  

Saldus novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt 
viedokli par piedāvātajiem risinājumiem Saldus novada 
teritorijas un attīstības plānošanas dokumentu 
projektos 

 

 

Interesējies, jautā, ierosini! 
 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja -  Laura 

Zariņa – Skapste: laura.zarina-skapste@saldus.lv , 63807909 
 

SIA „Metrum” teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Ilze Circene 

ilze.circene@metrum.lv, 67860317 


