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IEVADS 

Saistībā ar teritoriālo reformu ir izveidota Saldus novada administratīvā teritorija, kurai uz doto brīdi nav 
vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no 16 pārapstiprinātiem teritorijas plānojumiem. 
Līdz ar to esošajā situācijā teritorijas plānojumi neveido vienotu priekšstatu par visu Saldus novada 
administratīvo teritoriju, un pašvaldības darbu regulē atšėirīgi plānošanas dokumenti ar atšėirīgām pieejām 
un risinājumiem. Lai to novērstu, 2011.gada 24.februārī, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” (2004) 
14.pantu un Teritorijas plānošanas likuma (2011) 12.pantu, 2011.gada 24.februārī Saldus novada domē 
tika pieĦemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” 
(protokols Nr.2, 12.§), apstiprinot Saldus novada teritorijas plānojuma darba uzdevumu un teritorijas 
plānojuma izstrādes atbildīgo amatpersonu – Saldus novada pašvaldības Attīstības departamenta vadītāju 
Sarmīti OzoliĦu. 28.06.2011. pieĦemts Saldus novada domes lēmums „Par grozījumiem Saldus novada 
pašvaldības 24.02.2011. lēmumā „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes 
uzsākšanu”” (protokols Nr.8, 7.§), apstiprinot teritorijas plānojuma atbildīgo amatpersonu – Saldus novada 
pašvaldības Attīstības departamenta Plānošanas nodaĜas teritorijas plānotāju Lauru ZariĦu – Skapsti. 

Saldus novada teritorijas plānojuma mērėis 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 plānojums 2013.-2025.gadam izstrādāts 12 gadu periodam kā pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments. 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai tika nosprausti šādi izstrādes procesa mērėi: 

� Izpēte. Izpētīt teritorijas vēsturisko attīstību, spēkā esošos novada teritorijas plānojumus, nodrošinot 
pēctecības principa ievērošanu plānojuma izstrādē, kā arī izpētīt novada pašreizējo situāciju. Definēt 
kritērijus un to pielietojumu, nosakot, kas ir pašreizējā situācija teritorijas izmantošanas kontekstā. 

� Diskusijas. Organizēt diskusijas katrā novada pagastā un pilsētā, diskutēt par novada 
konceptuāliem risinājumiem, uzklausīt uzĦēmēju un zemes īpašnieku vēlmes. 

� Plānojuma sagatavošana. Teritorijas plānojumu izstrādāt profesionāli, godīgi un atklāti, kas 
nodrošinātu novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību – ne mazāk kvalitatīvu darba un dzīves vidi 
nākamajām paaudzēm. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumam (2011), Saldus novada teritorijas 
plānojumā rakstveidā un grafiski attēlota novada teritorijas pašreizējā un noteikta perspektīvā atĜautā 
izmantošana, novada attīstības iespējas, virzieni un izmantošanas aprobežojumi. 

Teritorijas plānojuma saturs izveidots, Ħemot vērā 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (pēc 2012.gada 19.oktobra šo noteikumu vietā 
stājās spēkā 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”). 

Saldus novada teritorijas plānojums sastāv no trijām savstarpēji saistītām sastāvdaĜām, kas ietver teksta un 
grafiskās daĜas: 

� 1.sējums. Paskaidrojuma rakstā tiek atspoguĜota informācija par novada pašreizējo situāciju, 
sniegts vērtējums par spēkā esošajiem novada teritorijas plānojumiem, kā arī paskaidroti teritorijas 
plānojumā piedāvātie konceptuālie risinājumi. 

� 2.sējums. Grafiskajā daĜā ietilpst 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 27.punktā noteiktie kartogrāfiskie materiāli. Lai arī 
minētie Ministru kabineta noteikumi zaudējuši spēku ar 19.10.2012., ievērojot pēctecības principu un 
to, ka līdz jauno 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stāšanās spēkā tika izstrādāta Saldus novada 
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teritorijas plānojuma 1.redakcija, Saldus novada teritorijas plānojuma Grafiskās daĜu veido tās 
kartes, kas sagatavotas atbilstoši šiem noteikumiem. 

� 3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kurā noteiktas obligātās prasības 
novada teritorijas izmantošanai, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un būvniecības 
īstenošanai. 

16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
nosaka, ka pašvaldība ar teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesu saistītos 
dokumentus (lēmumi, izsniegtie nosacījumi un atzinumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli u.tml.) apkopo 
atsevišėā sējumā, nodrošinot tā elektronisku glabāšanu un pieejamību pašvaldībā. Lai to nodrošinātu, tika 
sagatavots sējums Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes procesa 
materiāli. 

Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts, kura izstrādes ietvaros 
noteikta individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) valsts aizsardzībā esošam kultūras piemineklim 
„Saldus pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7446), izstrādāts papildus teritorijas plānojuma 
normatīvajos aktos noteiktajam, Ħemot vērā jautājuma aktualitāti un izpētes nepieciešamību Saldus novada 
pašvaldībā. Projekta izstrādes mērėis ir noteikt aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts aizsardzībā 
esošu kultūras pieminekli – Saldus pilsētas vēsturiskais centrs, Ħemot vērā likuma „Aizsargjoslu likums” 
8.pantu un nosakot aizsargjoslu īpaši, jo likumā noteiktā 100 metru aizsargjosla pilsētas teritorijā neatbilst 
esošajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, kāda tā ir izveidojusies Saldus pilsētā, kas ir blīvi apdzīvota vieta. 
Projekta ietvaros noteikta ne tikai objekta aizsargjosla, bet arī tās uzturēšanas režīms (nosaka un izsniedz 
Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija). Nosakot aizsardzības zonas lielumu, Ħemts vērā 
kultūras pieminekĜa statuss, ainaviskās vērtības un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši Saldus novada 
attīstības programmai un teritorijas plānojumam. 

Saldus novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiks 
apstiprināti kā pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma raksts kalpos kā dokuments pašvaldības 
darbam novada plānošanas jautājumos. 

Saldus novada teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības plānošanas dokuments 
attiecībā uz zemju izmantošanu līdz 2025.gadam, kas palīdzēs pašvaldībai izvērtēt katru attīstības ieceri, 
šo ieceru iesniedzējiem saskaĦot savu darbību ar novada attīstības kopējām interesēm, bet iedzīvotājiem 
un uzĦēmējiem – iegūt informāciju par novada nākotnes attīstības iespējām un nosacījumiem. 

Plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība. 

Plānojuma izstrādē Ħemtas vērā normatīvo aktu prasības, aplūkots nacionālo un reăionālo plānošanas 
dokumentu konteksts, izvērtēti institūciju nosacījumi, kā arī fizisku un juridisku personu intereses. 

Teritorijas plānojumā izmantoti 2011. un 2012.gadā Saldus novada teritorijā uzĦemti SIA „Metrum” projekta 
vadītājas, teritorijas plānotājas Ilzes Circenes, ăeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista Arta Markota 
un arhitektes Māras Kalvānes fotoattēli. 
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1.1. Tiesiskais satvars 

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem jābalstās 
katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās ilgtspējīgas attīstības stratēăija, attīstības programma un 
teritorijas plānojums. 

SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas 
funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas 
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo 
pārraudzību. Līdz ar jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma stāšanos spēkā (2011.gada nogalē), kā 
jauns plānošanas dokuments, kurā risināmi konceptuāli novada vai pilsētas attīstības jautājumi, ir noteikta 
ilgtspējīgas attīstība stratēăija. ĥemot vērā, ka Saldus novada pašvaldībā uz teritorijas plānojuma izstrādes 
brīdi nav uzsākts darbs pie attīstības stratēăijas sagatavošanas, teritorijas plānojuma ietvaros ir izstrādāts 
arī konceptuālais skatījums uz novada teritorijas attīstību. 

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu saturu, īpaši, 
teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi normatīvie dokumenti. Tās nevar 
realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas Ĝoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, tādējādi 
teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un ka īpašumu 
nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā 
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziĦas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu 
un uzlabošanu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, mērėus un 
uzdevumus, teritorijas attīstību plānu veidus, plānošanas kārtību, valsts institūciju un pašvaldību 
kompetenci, kā arī sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā. Šī likuma 3.pantā ietvertais ilgtspējības 
princips nosaka, ka teritorijas plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu 
vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas 
un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Ilgtspējības principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta 
darbība – tam jāaizstāv nākamo paaudžu tiesības uz resursu pieejamību. Kā cits būtisks plānošanas 
princips minams atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” (1994) 3.panta, pašvaldībām 
jādarbojas, „ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to 
pašvaldībām ir jāuzĦemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka 
sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaĜa. Ar sabiedrības līdzdalību Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 4.panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir 
tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, 
kā arī tās var piedalīties plānojumu sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt 
priekšlikumus. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiĦā iesniegt rakstveida 
priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saĦemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā 
principa īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības 
viedokĜa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba. 

Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta 
saskaĦā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, 
apbūve ir saskaĦota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). SaskaĦā ar 
likuma 2.pata 4.daĜu izdoti 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Šie 
noteikumi nosaka vispārīgas prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, 
būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu 
daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami” (03.02.2009.), Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas 
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būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” (21.07.2008.), Ministru kabineta noteikumi Nr.241 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (15.06.1999.), 
01.02.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un citi normatīvi reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, 
rekonstrukciju vai renovāciju, Ħemot vērā konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Aizsargjoslu likums (1997) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu 
konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieĦemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē 
prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos 
aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie 
noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, – Meža likums (2000), Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceĜiem (1992), Par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un 
Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, plānojuma izstrādes un 
īstenošanas process kĜūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību 
akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas principus, 
mērėus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas 
veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par 
prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti 
tiek izmantoti telpiskajā plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

 
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta atbilstoši 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Minētajos noteikumos tika norādītas tās 
institūcijas, no kurām teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaĦem nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 
un atzinumi par izstrādāto plānojumu. SaskaĦā ar šo noteikumu 13.punktu un Saldus novada domes 
2011.gada 24.februāra lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes 
uzsākšanu”, Saldus novada pašvaldība pieprasījusi nosacījumus 13 institūcijām (Valsts zemes dienesta 
nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei pieejami mājas lapā www.vzd.gov.lv): 

� Valsts vides dienesta Liepājas reăionālā vides pārvaldei; 
� Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai; 
� Veselības inspekcijai; 
� AS „Latvijas Gāze”; 
� Kurzemes plānošanas reăionam; 
� Dabas aizsardzības pārvaldei; 
� AS „Latvenergo”; 
� VAS „Latvijas DzelzceĜš”; 
� Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 
� Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībai; 
� AS „Latvijas Valsts meži”; 
� VAS „Latvijas Valsts ceĜi”; 
� VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

Saldus novada teritorija robežojas ar Brocēnu, Auces, Kuldīgas, Kandavas, Skrundas un VaiĦodes 
novadiem. Lai noskaidrotu kaimiĦu pašvaldību viedokli par teritoriju turpmāko attīstību, kas robežojas ar 
Saldus novadu vai ir saistīti ar Saldus novada teritoriju un tajā esošajiem objektiem, vietām u.tml., 
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2011.gada 1.martā Saldus novada pašvaldība nosūtīja vēstuli visām 6 kaimiĦu pašvaldībām, informējot par 
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu un aicinot izteikt savu viedokli 
par iespējamo kopīgo interešu teritorijām, un to tālāko attīstību. Atbildot uz Saldus novada pašvaldības 
nosūtīto informāciju, Auces, Kandavas un VaiĦodes novada pašvaldība neizvirzīja nosacījumus plānojuma 
risinājumam teritorijām, kas robežojas ar Saldus novadu. Nosacījumus neizvirzīja arī Skrundas novada 
pašvaldība, tomēr norāda, ka teritorijas plānojums nedrīkst būt pretrunā ar Skrundas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas plānojumu”. Brocēnu novada 
pašvaldība informēja, ka Saldus novada teritorijas plānojumā skata laukuma pieguĜošo teritoriju jāplāno kā 
rekreācijas apbūves teritorijas zonējumu, bijušo dzelzceĜa teritoriju Brocēni – Kūmas būt jāplāno kā 
transportam izmantojamu teritoriju, savukārt, plānojot rūpnieciskās teritorijas, jāĦem vērā valdošo vēju 
virziens attiecībā pret Brocēnu novada apdzīvotajām teritorijām (ciematiem). Kuldīgas novada pašvaldība 
lūdz konsultēties teritorijas plānojuma izstrādes laikā ar Kuldīgas novada pašvaldību jautājumos, kas skar 
kopīgas intereses un potenciāli ietekmē Kuldīgas novada teritorijas attīstību, t.i., transporta infrastruktūras 
(t.sk. perspektīvo velomaršrutu), sabiedriskā transporta, publisko pakalpojumu (t.sk. veselības aizsardzības 
un izglītības iestāžu), vides aizsardzības pasākumu plānošanā, kā arī citu objektu plānošanā, kuru darbība 
var ietekmēt Kuldīgas novada teritoriju. 

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiĦu pašvaldībām, izstrādātā Saldus novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija tika iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Par izstrādāto Saldus novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju, sākot no sabiedriskās apspriešanas sākuma (16.07.2012.) līdz 8.oktobrim 
Saldus novada pašvaldībā tika saĦemti 18 atzinumi no institūcijām un kaimiĦu pašvaldībām. Atzinumos 
norādīti precizējumi un labojumi, kas pēc institūciju un kaimiĦu pašvaldību viedokĜa, būtu jāveic, 
pilnveidojot Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

Pēc Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanas, iepriekš minētās institūcijas publiskās 
apspriešanas ietvaros (pilnveidotās redakcijas apspriešana organizēta no 2013.gada 7.janvāra līdz 
27.janvārim) ir informētas par pilnveidošanas procesu, aicinot tās atkārtoti iepazīties ar Saldus novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju. 

 
1.2. Metodika 

Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. Pašreiz Latvijā ir 
izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi. Lai atspoguĜotu Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir sagatavota šī nodaĜa, 
kuras izstrādes mērėis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos – tas sastāv no apraksta daĜas, vēlamās 
telpiskās struktūras daĜas un saistošās daĜas, kā arī plānošanas procesa pārskata daĜas. Apraksta daĜa 
nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. Vēlamās telpiskās struktūras 
daĜa ir vēlamās telpiskās attīstības vīzijas apraksts, vēlamās telpiskās struktūras formulējums un 
pamatojums. Saistošā sadaĜa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras 
sasniegšanai. Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, bet 
gan drīzāk kā ilgtermiĦa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir 
struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju, un kurā tiek saĦemti 
piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides dimensijas, kas 
saistītas ar izmaiĦām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daĜu summu. TādēĜ ir vajadzīga 
saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaĜas, kas atĜauj dažādu sektoru bieži pretrunīgās prasības līdzsvarot. 
Plānošana ir jāizmanto kā saskaĦots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas stiprajām pusēm. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām iedzīvotāju interešu 
grupām, īpaši tas attiecināms uz Saldus pilsētas un tai pieguĜošo teritoriju. Ir jāpieĦem daudzi svarīgi 
telpiski lēmumi, kas ir pietiekami sarežăīti daudzo ieinteresēto pušu dēĜ, kuras katra vēlas apmierināt savas 
intereses. Kā piemēru var minēt jautājumu par Saldus pilsētas robežas paplašināšanu, tai skaitā iespējamu 
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Mežvida ciema pievienošanu pilsētai, kā arī ražošanas un dzīvojamās apbūves plānošanu, kas izraisīja 
skaĜas diskusijas Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā. 

Bez saprātīgas kompromisa pieejas nav iespējams apmierināt visu iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt 
kaut vai nelielu daĜu no vēlamās telpiskās struktūras. Šodien pieĦemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut 
nākotnes attīstības potenciālu. Telpiskās plānošanas mērėis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu 
telpisku struktūru, kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību. 

Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti dažādi darba paĦēmieni. Telpiskajai 
plānošanai piemīt dažas īpatnības – tai ir jālīdzsvaro visbiežāk konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, 
piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzĦēmēju, attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb 
uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu metodi. Tai ir jābūt saskaĦotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, 
stratēăiskai un elastīgai. 

Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un 
prognozēm, ir Ĝoti sarežăīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Nav iespējams ar 100% garantiju 
zinātniski paredzēt ekonomisko pārmaiĦu un migrācijas plūsmu izvēršanos, vai arī, kāda līmeĦa resursi būs 
pieejami sociālai, ekonomiskai un telpiskai attīstībai ilgtermiĦā – pārsvarā objektīvi paredzamas ir tikai 
iespējamās tendences jeb attīstības scenāriji. Šo iemeslu dēĜ telpiskajiem plāniem ir jābūt pielāgojamiem 
esošai situācijai. TādēĜ arī telpiskā plānošana nevar piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai. Drīzāk 
tā ir jāskata kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša aktivitāte. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaĜa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais 
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguĜota esošos plānos, 
pētījumos, dokumentos, iespējamos ar novadu un reăionu kopumā saistītos attīstības projektos. Pieredzes 
un zināšanu saistība ir Ĝoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā nodrošinot tā risinājumu pamatotību, 
īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu. 

Sekojot līdzi plānošanas aktualitātēm un ievērojot LR Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
(pēc 01.01.2011. LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) izstrādātajā „Telpiskās 
plānošanas sistēmas attīstības koncepcija” noteikto, kas apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 14.jūlijā, 
darba mērėa sekmīgai sasniegšanai darba izpildes procesā tika izvirzītas septiĦas galvenās pieejas. Uz 
šīm pieejām, ievērojot 2011.gada 24.februāra Saldus novada domē apstiprinātā Darba uzdevumā noteikto, 
tika balstīts viss darba process: 

1) Darbs starpdisciplinārā komandā; 
2) Atklāta komunikācija ar Saldus novada pašvaldību un sabiedrību plānošanas laikā; 
3) Plānošana, saistot teritorijas plānojumu ar citiem plānošanas dokumentiem; 
4) Izpēte dabā – pamats konkrētu un reālu mērėu formulēšanai; 
5) Teritorijas konteksta izpratne – Saldus novada unikalitātes apzināšana; 
6) Teritorijas plānošana, veidojot ăeogrāfiskās informācijas sistēmas datu 

bāzi; 
7) Teritorijas plānošana tiesību normu ietvaros. 

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek 
spēkā noteiktu laika periodu (līdz 12 gadiem). TādēĜ arī process ir tas, kas 
veido plānojuma saturu. Tas ir process, kur notiek vēlamās telpiskās struktūras 
izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un 
lēmumu pieĦemšanas palīdzību. 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas iesākta 2011.gada jūnijā, ir 
iedalāma trīs posmos: 1) izpētes posms, 2) plānošanas posms un 3) 
īstenošanas posms. Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti 
nodalāms, jo paralēli izpētei nepārtraukti tiek domāts par plānoto situāciju, 
savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas vēl izpētes un materiāli ir 
darbam nepieciešami. 
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1.2.1. Izpētes posms 

Saldus novada izpētes posms sākās 
2011.gada maijā, apzinot un apkopojot 
pieejamo informāciju par laiku no lēmuma 
pieĦemšanas brīža Saldus novada domē līdz 
SIA „Metrum” darbības uzsākšanai pie Saldus 
novada teritorijas plānojuma izstrādes. 

Līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei, 
paralēli esošo materiālu izpētei, notika tikšanās 
novada pašvaldībā ar pašvaldības 
speciālistiem un iedzīvotājiem, tikšanās 
pašvaldības iestādēs, kā arī 2011.gada jūlijā – 
septembrī SIA „Metrum” speciālisti veica 
Saldus novada pagastu blīvi apdzīvoto vietu un 
Saldus pilsētas apsekošanu ar mērėi veikt 
pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu un grafisko materiālu aktualizāciju, un novada teritorijas un 
atsevišėu objektu novērtēšanu, Ħemot par pamatu spēkā esošos Saldus novada teritorijas plānojuma 
grafiskos materiālus (skatīt 1.tabulu). 

1.tabula. Organizētās oficiālās tikšanās novada pagastu pārvaldēs par teritoriju pašreizējo situāciju 
un veiktās apsekošanas novada blīvi apdzīvotajās vietās 

Datums Mērėis 
2011.gada jūlijā: 
2011.gada 13.jūlijs Darba grupa Novadnieku pagasta pārvaldē 

Darba grupa ZirĦu pagasta pārvaldē 
Darba grupa Saldus pagasta pārvaldē 
Darba grupa LutriĦu pagasta pārvaldē 

2011.gada 14. jūlijs ZirĦu pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 15. jūlijs Saldus pagasta un LutriĦu pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 26.jūlijs Darba grupa Apvienotajā JaunlutriĦu un Šėēdes pagastu pārvaldē, pārējā dienas 

daĜa – teritorijas apsekošanai 
2011.gada 27.jūlijs JaunlutriĦu un Šėēdes pagastu apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 28.jūlijs Darba grupa Kursīšu pagasta pārvaldē 

Kursīšu pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada augustā: 
2011.gada 24.augusts Darba grupa  PampāĜu pagasta pārvaldē 

PampāĜu pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 25.augusts Darba grupa Zvārdes pagasta pārvaldē 

Zvārdes pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 26.augusts Darba grupa Nīgrandes pagasta pārvaldē 

Nīgrandes pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada septembrī: 
2011.gada 7.septembris Darba grupa ZaĦas pagasta pārvaldē 

Darba grupa Ezeres pagasta pārvaldē 
Darba grupa Apvienotājā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē 
Darba grupa Vadakstes pagasta pārvaldē 

2011.gada 8.septembris ZaĦas un Ezeres pagasta blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 
2011.gada 9.septembris Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagastu blīvi apdzīvoto vietu apsekošana 

1.attēls. Saldus novada PampāĜu pagasta teritorijas 
apsekošana, 2011.gada 24.augustā 
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Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfiskās 
kartes, ortofotokartes, aktuālā kadastrālā informācija, kā arī spēkā esošā Saldus novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas. No attiecīgajām institūcijām (VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” 
un Valsts zemes dienesta) tika pieprasīti un pasūtīti Saldus novada kartogrāfiskā materiāla dati 
(topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, atsevišėām teritorijām mērogā 1:2000 un 1:5000, ortofotokarte un 
kadastrālā informācija). 

Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību 
robežām piesaistīta kadastrālā informācija par nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja, lietotāja statusu, zemes vienības platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērėi u.c. informācija. 
No apstiprinātajām teritorijas plānojuma grafiskajām daĜām pamatā tika izmantota jaunāko plānojumu 
informācija, attiecīgi Saldus pilsētas un Novadnieku pagasta teritorijas plānojumos iekĜautie risinājumi un 
dati. 

Šobrīd terminu teritorijas pašreizējā izmantošana lieto teritorijas attīstības plānošanas normatīvajos aktos, 
bet netiek definēts, kas ar to jāsaprot. Definējot šo jēdzienu Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei, 
tika izmantoti šādi kritēriji pašreizējās izmantošanas noteikšanai un to pielietošana: 

1) Faktiskā/reālā teritorijas izmantošana jeb situācija „dabā” – aktuālais teritorijas stāvoklis tās 
apsekošanas brīdī (2011.gada vasarā un rudenī); 

2) Teritorijas izmantošana, kas noteikta pašvaldības apstiprinātajos projektos (detālplānojumos); 
3) Būvvaldē izsniegta būvatĜauja, kas ir spēkā teritorijas plānojuma izstrādes laikā. 

Lai izstrādātu teritorijas plānojuma saistošo daĜu un pieĦemtu vēlamos attīstības risinājumus, tajā izmantoti 
šādi pamatmateriāli un informācija: 

� Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti; 
� Spēkā esošie Saldus novada teritoriālo 

vienību teritorijas plānojumi; 
� Pieejamie agrāko laiku plānošanas 

dokumenti, kā arī dažādi attīstības projekti 
(piemērs 2.attēlā); 

� Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli; 
� Saldus novada pašvaldībā uzkrātie un 

apkopotie materiāli; 
� Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā 

informācija par plānojamo teritoriju; 
� Darba grupas un tikšanās ar novada 

iedzīvotājiem un speciālistiem; 
� Iedzīvotāju priekšlikumi u.c. 

Būtisks process plānotās teritorijas izpētē ir spēkā 
esošo plānošanas dokumentu iepazīšana un izvērtēšana. Teritorijas plānojuma izstrādes sākumposmā tika 
izvērtēts Saldus pilsētas un spēkā esošie Saldus novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumi (skatīt II 
nodaĜu „Saldus novada teritorijas plānojumu izvērtējums”). 

Latvijas Valsts arhīvā 2012.gada pavasarī tika izpētīti un izvērtēti padomju laikos izstrādātie plānošanas 
dokumenti – ciemu apbūves shēmas (skatīt piemēru 2.attēlā). 

2.attēls. 1977.gada ciemata „Draudzība” plāna fragments 
Avots: Latvijas Valsts arhīvs 
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1.2.2. Plānošanas posms 

Sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā. Sākot no Saldus novada lēmuma par teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu 2011.gada 24.februārī līdz Saldus novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas izstrādei, tika pieĦemti iedzīvotāju un zemes īpašnieku iesniegumi par priekšlikumiem 
teritorijas plānojuma izstrādei. Kopā tika saĦemti un izvērtēti 33 rakstiski priekšlikumi, no kuriem visi tika 
atbalstīti pilnībā vai daĜēji. ZiĦojumu par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 
priekšlikumiem skatīt sējumā Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes procesa 
materiāli. 

Diskusiju (darba grupu) organizēšana. Līdz ar 2011.gada 13.jūliju tika uzsākta pirmo oficiālo darba 
grupu organizēšana. SIA „Metrum” iepazinās ar situāciju visās pagasta pārvaldēs, organizējot darba 
grupas, pārrunājot ar teritorijas plānošanu saistītos jautājumus ar pagasta pārvaldes vadītājiem un 
speciālistiem. Darba grupu pirmais rangs noslēdzās ar darba grupu 2011.gada 12.oktobrī Saldus novada 
Būvvaldē, pārrunājot spēkā esošā Saldus pilsētas teritorijas plānojuma praktisko pielietojamību ikdienas 
darbā, un vēlamās iestrādes jaunajā novada teritorijas plānojumā. 

2012.gada 1.martā Saldus novada pašvaldībā tika 
organizēta Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.–2025.gadam darba grupa „Saldus novada 
perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. 

Darba grupa tika organizēta, lai pirms detalizētākas 
Saldus novada teritorijas plānošanas, vienotos par 
konceptuāliem jautājumiem un kopējo redzējumu par 
novada telpisko attīstību – par apdzīvojumu, tā 
attīstību, par lauku zemju turpmāko izmantošanu, 
par iespējamiem areāliem, kurus būtu nepieciešams 
noteikt teritorijas plānojumā, lai, piemēram, 
konkrētās vietās radītu priekšnoteikumus ainavas 
saglabāšanai, tūrisma, lauksaimniecības attīstībai 
u.tml. 

Gala rezultātā tika izstrādāta karte „Saldus novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. Tajā 
grafiski tika piedāvāta novada turpmākā konceptuālā attīstība, parādot Saldus pilsētas, ciemu un lauku 
teritoriju attīstību un to sasaisti ar apkārtējām novada teritorijām – Brocēnu, Auces, Kuldīgas, Kandavas, 
Skrundas un VaiĦodes novadu. Plašāk par attīstības koncepcijas risinājumiem skatīt Paskaidrojuma raksta 
5.1.1.sadaĜā „Saldus novada perspektīvā struktūra”. 

2012.gada aprīlī – maijā notika darbs pie detalizētās teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
noteikšanas blīvi apdzīvotajās vietās, organizējot darba grupas visās 13 pagasta pārvaldēs un Saldus 
novada pašvaldības Būvvaldē (skatīt 2.tabulu). 

Darba grupās katrā no pagasta pārvaldēm un pilsētas Būvvaldē tika panākta vienošanās par novada 
konceptuālajiem telpiskās attīstības virzieniem, kā arī rasti risinājumi telpiskai plānošanai pagasta ciemu, 
pilsētas un lauku teritorijai. Kopējais darba grupu apmeklētāju skaits – 102 novada iedzīvotāji, uzĦēmēji, 
pašvaldības speciālisti, deputāti un projekta izstrādātāji no SIA „Metrum” puses. 

3.attēls. Saldus novada perspektīvās struktūras (attīstības 
koncepcijas) darba variants 
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2.tabula. Organizētās oficiālās darba grupas par Saldus novada blīvi apdzīvoto vietu teritorijas plānošanu 

Datums Mērėis 
2012.gada aprīlī: 
2012.gada 20.aprīlis Darba grupa Saldus pagasta pārvaldē 

Darba grupa Kursīšu pagasta pārvaldē 
2012.gada 24.aprīlis Darba grupa apvienotajā JaunlutriĦu un Šėēdes pagastu pārvaldē 

Darba grupa Novadnieku pagasta pārvaldē 
Darba grupa PampāĜu pagasta pārvaldē 

2012.gada 25.aprīlis Darba grupa LutriĦu pagasta pārvaldē 
Darba grupa Zvārdes pagasta pārvaldē 

2012.gada maijā: 
2012.gada 3.maijs Darba grupa Ezeres pagasta pārvaldē 

Darba grupa Nīgrandes pagasta pārvaldē 
Darba grupa ZaĦas pagasta pārvaldē 

2012.gada 8.maijs Darba grupa Apvienotājā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē 
Darba grupa Vadakstes pagasta pārvaldē 
Darba grupa ZirĦu pagasta pārvaldē 

2012.gada 11.maijs Darba grupa Saldus novada Būvvaldē, diskutējot par Saldus pilsētas un tās 
apkārtējās teritorijas plānošanu, kā arī pārrunājot aktuālos jautājumus par novada 
plānošanu kopumā un organizētajām darba grupām katrā no pagasta pārvaldēm 

2012.gada 28.maijā un 31.maijā Saldus novada pašvaldības telpās tika organizēta darba grupa, kurā tika 
izskatīts Saldus novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projekts. 

2012.gada 13.jūnijā SIA „Metrum” piedalījās diskusijās un prezentēja Saldus novada teritorijas plānojuma 
risinājumus „Latvijas Teritoriālplānotāju Asociācijā”, lai uzklausītu viedokĜus un dalītos redzējumā par 
Saldus novada attīstību ar citiem kolēăiem – plānotājiem un arhitektiem Latvijā. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Līdz 2012.gada jūnijam SIA „Metrum” 
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības speciālistiem sagatavoja Saldus novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 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 pieĦemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai” (protokols Nr.14.,34§). 

4.attēls. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Saldū, 2012.gada 2.augustā. Foto: Laura ZariĦa - Skapste 
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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. 
PaziĦojumi 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 Striėu 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 varēja iesniegt Saldus novada administratīvajā ēkā Striėu ielā 3, Saldū vai 
Plānošanas nodaĜā Avotu ielā 12, Saldū, kā arī nosūtīt pa pastu (adrese: Striėu 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 nodaĜā. 

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 LutriĦu pagasta klubā; 
� 07.08.2012. plkst.9.00 JaunlutriĦu tautas namā; 
� 07.08.2012. plkst.11.30 Šėēdes skolas ēkā; 
� 07.08.2012. plkst.13.00 ZirĦu 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 ZaĦas pagasta pārvaldē; 
� 09.08.2012. plkst.15.30 PampāĜu 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 termiĦa, kad jau bija noslēdzies darbs pie Saldus 
novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas, Saldus novada pašvaldībā tika saĦemti 3 
iesniegumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 16.07.2012. līdz 31.08.2012. tika saĦemti 12 priekšlikumi 
un iebildumi, no kuriem divi elektroniski. 3 iesniegumi tika saĦemti pēc sabiedriskās apspriešanas beigu 
termiĦa. Apkopojot saĦemtos 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). 

5.attēls. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme LutriĦos, 
2012.gada 6.augustā. Foto: Laura ZariĦa - Skapste 
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Par izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz 8.oktobrim Saldus novada pašvaldībā 
tika saĦemti 17 atzinumi no institūcijām un kaimiĦu pašvaldībām, kuros norādīti precizējumi un labojumi, 
Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidošanai. 

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:  

SIA 
„Metrum”: 

teritorijas plānotāja Ilze Circene SIA „Metrum”: teritorijas plānotāja Ilze Circene 
ĂIS speciālists Artis Markots ĂIS speciālists Artis Markots 
arhitekte Māra Kalvāne arhitekte Māra Kalvāne 

Saldus 
novada 
pašvaldības: 

priekšsēdētājas vietnieks Aidis 
Herings 

Saldus 
novada 
pašvaldības: 

priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings 

Attīstības departamenta direktore 
Sarmīte OzoliĦa 

Būvvaldes vadītāja Anita Grigute 

jurists Juris Sīlis Būvvaldes galvenā arhitekte Ingrīda 
Andersone 

Plānošanas nodaĜas vadītāja Laura 
ZariĦa – Skapste 

Plānošanas nodaĜas vadītāja Laura 
ZariĦa – 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 DoniĦš 

zemes ierīkotāja Daiga Daga celtniecības speciālists Raimonds Plīts 
būvinspektora palīgs – celtniecības 
inženieris Ints Neilands 
būvinspektors Jānis Zālītis 

Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem un darba grupas komentāriem (skatīt sējumā Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes procesa materiāli), Saldus novada dome 2012.gada 
18.decembrī pieĦēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko 
apspriešanu atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. 

Pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas termiĦš tika noteikts no 2013.gada 7.janvāra līdz 
2013.gada 27.janvārim. Publiskās apspriešanas laikā tika saĦemti 4 rakstiski, 1 mutisks iesniegums, 14 
institūciju un 3 kaimiĦu pašvaldību atzinumi (skatīt sējumā Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam izstrādes procesa materiāli). Iedzīvotāju galvenie priekšlikumi un iebildumi teritorijas 
plānojuma papildinātajai 1.redakcijai bija saistīti ar atkārtotu aicinājumu neplānot Saldus pilsētas pievārtē 
jaunas ražošanas teritorijas dzīvojamās apbūves tuvumā. Publiskās apspriešanas laikā izteiktie 
priekšlikumi tika vērtēti Saldus novada pašvaldības 2013.gada 4.februārī organizētajā darba grupā.  
 

2013.gada 4.februārī darba grupā piedalījās: 

SIA „Metrum”: teritorijas plānotāja Ilze Circene 
ĂIS speciālists Artis Markots 

Saldus novada pašvaldības: Attīstības departamenta direktore Sarmīte OzoliĦa 
Plānošanas nodaĜas vadītāja Laura ZariĦa – Skapste 
teritorijas plānotāja Zane Štencele 
Būvvaldes galvenā arhitekte Ingrīda Andersone 
teritorijas plānotāja Līga VasiĜevska 
teritorijas plānotāja Inga Jukneviča 
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Būvvaldes vadītāja Anita Grigute 
būvinspektors Jānis Zālītis 
būvinspektora palīgs – celtniecības inženieris Ints Neilands 

ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus un pretenzijas pret teritorijas plānojuma risinājumiem, 2013.gada 
19.februārī tika organizēta papildus tikšanās ar iedzīvotājiem, lai klātienē vēlreiz uzklausītu iedzīvotāju 
viedokli un diksutētu par teritorijas plānojuma risinājumiem. 

Izvērtējot atkārtoti visus argumentus, Saldus novada dome 2013.gada 21.februārī pieĦēma lēmumu par 
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu, kā arī 
sabiedrības iepazīstināšanu ar izstrādāto dokumentu. Sabiedrības informēšanas termiĦš tika noteikts no 
2013.gada 4.marta līdz 2013.gada 24.martam. 

Pamatojoties uz iedzīvotāju saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem par ražošanas teritoriju attīstību, 
kuri tomēr netika pilnībā apmierināti, pieĦemot Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
galīgo redakciju, un Ħemot vērā Liepājas reăionālās vides pārvaldes ieteikumus, Saldus novada dome 
21.februāra sēdē, pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas, pieĦēma sekojošus lēmumus: 

1) Uzdot Attīstības departamentam līdz 2013.gada 10.martam sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reăionālas attīstības ministriju sagatavot lēmumu par Saldus novada pašvaldības rīcības 
programmas gaisa piesārĦojuma samazināšanai izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” IV nodaĜas prasībām. 

2) Uzdot pašvaldības labiekārtošanas speciālistei sadarbībā ar Attīstības departamenta Plānošanas 
nodaĜu līdz 2013.gada 10.martam izstrādāt projektu Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas projektā norādītās „ZaĜumvietas” teritorijas, kas atdala pilsētas 
rietumos esošo dzīvojamo apbūves kvartālu no Saldus pagasta teritorijā esošajām ražošanas 
teritorijām, tālākai attīstībai un izveidei (priekšlikumi teritorijas platībai, koku sugām un tml.). 

3) Līdz 2013.gada 10.martam saskaĦā ar Valsts vides dienesta Liepājas reăionālās vides pārvaldes 
sniegto informāciju par tiem uzĦēmumiem, kuri atrodas Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas projektā norādītās „ZaĜumvietas” teritorijās, noslēgt 
vienošanās ar esošiem uzĦēmumu īpašniekiem par minētās teritorijas apzaĜumošanu. 

4) Līdz 2013.gada 1.aprīlim izveidot Saldus novada pašvaldībā vides speciālista amata vietu. 

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam apstiprināts ar Saldus novada domes 2013.gada 
25.aprīĜa lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”. Izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
Grafiskā daĜa”. 

 
1.2.3. Īstenošanas posms 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daĜa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc projekta 
izstrādes Saldus novada domē tiks apstiprināti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Paskaidrojuma raksts 
kalpos kā informatīvs un rekomendējošs dokuments Saldus novada pašvaldības darbā. Plānojuma 
īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un apbūves 
noteikumi, kas Ħemami vērā izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un zemes ierīcības projektus. 
Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas 
telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido 
novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu 
izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam un novada attīstības koncepcijai. 

Tā kā novads līdzīgi dzīvam organismam atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav 
kāda vienreizēja atsevišėa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas plāns un noteikumi spēlē 
ikdienas darbarīku lomu. 
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II SPĒKĀ ESOŠO SALDUS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS 
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Pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2009.gada 23.septembrī Saldus novada dome pieĦēma lēmumu (Saldus 
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par Saldus novada teritorijas plānojumiem”), nosakot, ka Saldus 
novada teritorijas plānojums sastāv no visiem spēkā esošajiem pagasta teritorijas plānojumiem un Saldus pilsētas 
teritorijas plānojuma. Šajā sadaĜā sniegts šo spēkā esošo Saldus novada teritorijas plānojumu izvērtējums 
atbilstoši Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērėim, – izvērtējot visus 16 novada 
teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas 
principiem visai Saldus novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Saldus novada pašvaldības 
attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses. 

Izvērtējums sagatavots vadoties no: 

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

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

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

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

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

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

Analizējot spēkā esošos 16 teritorijas plānojumus, un ievērojot pēctecības principu, jaunajā Saldus novada 
teritorijas plānojumā plānots saglabāt tos risinājumus, kuri joprojām ir aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža 
plānošanas un normatīvo aktu prasībām. Īpaši tas attiecas uz teritorijas plānojumiem, un to risinājumiem, kas 
izstrādāti pēdējos gados, attiecīgi pēc izstrādes laika jaunākajiem teritorijas plānojumiem (skatīt 3.tabulu). 

3.tabula. Saldus novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi 

Nr. 
Teritoriālā 
vienība 

Teritorijas plānojuma nosaukums 
Izstrā-
des 
gads 

Izstrādātājs 

1. Saldus 
pilsēta 

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

2009. Saldus pilsētas dome, SIA „Metrum” 

2. Ezeres 
pagasts 

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

3. Jaunauces 
pagasts 

Jaunauces pagasta teritorijas 
plānojums 

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

4. JaunlutriĦu 
pagasts 

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

2007. JaunlutriĦu pagasta padome 

5. Kursīšu 
pagasts 

Kursīšu pagasta teritorijas plānojums 
2008.-2020.gadam 

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

6. LutriĦu 
pagasts 

LutriĦu pagasta teritorijas plānojums 2006. LutriĦu pagasta padome, Jānis Matvejs, SIA 
„Kurzemes projektu un konsultāciju birojs”, 
Kuldīgas attīstības aăentūra 
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7. Nīgrandes 
pagasts 

Nīgrandes pagasta teritorijas 
plānojums 

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

8. Novadnieku 
pagasts 

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

2009. Novadnieku pagasta padome, SIA „Metrum” 

9. PampāĜu 
pagasts 

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

10. Rubas 
pagasts 

Rubas pagasta teritorijas plānojums 
2006.-2018.gadam 

2006. Rubas pagasta padome, SIA „Envirotech” 

11. Saldus 
pagasts 

Saldus pagasta teritorijas plānojums 
2006.-2018.gadam 

2006. Saldus pagasta padome, Ilze Circene, Artis 
Markots 

12. Šėēdes 
pagasts 

Šėēdes pagasta teritorijas plānojums 
2007.-2019.gadam 

2007. Šėēdes pagasta padome, Ilze Circene, 
Armīns Skudra 

13. Vadakstes 
pagasts 

Vadakstes pagasta teritorijas 
plānojums 

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

14. ZaĦas 
pagasts 

ZaĦas pagasta teritorijas plānojums 2006. ZaĦas pagasta padome, Armands Pužulis 

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

16. Zvārdes 
pagasts 

Zvārdes pagasta teritorijas plānojums 
2008.-2020.gadam 

2008. Zvārdes pagasta padome 

 
2.1. Saldus pilsētas teritorijas plānojums, 2009 

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

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

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

Darba grupa Saldus novada Būvvaldē, 
kurā tika izvērtēts spēkā esošais pilsētas 
teritorijas plānojums, un uzklausīti 
pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 
2011.gada 12.oktobrī. Būvvaldes 
speciālisti skaidroja, ka saistībā ar esošo 
teritorijas plānojumu, ikdienas darbā būtiski 
apgrūtina detalizētais dalījums atĜautās 
izmantošanas uzskaitījumā. ViĦuprāt, 
nevajadzētu strikti nodalīt, ko drīkst vai 
nedrīkst darīt attiecīgajā teritorijā, tā vietā 
nosakot vispārīgāku teritorijas 

6.attēls. Saldus pilsētas teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 12.oktobrī 
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izmantošanu. Pašvaldības Būvvaldes speciālistu iecere un vēlme ir izstrādāt radikāli citādus teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, nekā tie ir pašlaik. Pēc pašvaldības Būvvaldes speciālistu vērtējuma, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos būtu definējamas vispārējās prasības un nosakāms, kā arī 
konkrētāk izstrādājamas prasības, piemēram, izpilduzmērījumiem inženierkomunikāciju trasēm – kā veikt, 
organizēt darba apriti, kā to reăistrēt u.tml. 

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

Kopsavilkums: 

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

� Savrupmāju un 2-stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās apbūves teritorijās – 1200 m2; 
� DvīĦu mājas pusei – 600 m2; 
� SA-1 apzīmētajā teritorijā, atšėirībā no citām Savrupmāju un 2-stāvu daudzdzīvokĜu 

dzīvojamās apbūves teritorijām (StaĜăulejas iela), jaunveidojamas zemes vienības 
minimālais lielums – 2500 m2. 

Pozitīvi atzīmējamais 
teritorijas plānojuma 
risinājumos 

� Sniegts stratēăisks, konceptuāls skatījums uz pilsētas telpisko attīstību; 
� Noteiktas indeksētas teritorijas, tādējādi akcentējot katras teritorijas unikalitāti; 
� Rasta sasaiste teritorijas plānojumam ar attīstības programmu. 

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

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

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

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

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

� Teritorijas plānojumu padarīt vispārīgāku attiecībā uz atĜauto izmantošanu; 
� Attiecībā uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – dot vairāk iespēju 

pieĦemt lēmumu Saldus pašvaldības Būvvaldei; 
� Dārzkopības sabiedrībām noteikt prasību izstrādāt lokālplānojumus; 
� Uzsākt darbu pie Saldus vēsturiskā centra individuālās aizsargjoslas projekta 

izstrādes, nosakot aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts aizsardzībā esošu 
kultūras pieminekli – Saldus vēsturiskais centrs, kas pamatojams ar to, ka 1997.gada 
„Aizsargjoslu likumā” noteiktā 100 metru aizsargjosla pilsētas teritorijā neatbilst 
esošajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, kāda tā ir izveidojusies Saldus pilsētā, kas ir 
blīvi apdzīvota vieta. 
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2.2. Novadnieku pagasta teritorijas plānojums, 2009 

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

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

Spēkā esošajā Novadnieku pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā atzīmēts, ka Mežvidu ciems 
atrodas pagasta ziemeĜu daĜā, un tas ir saplūdis ar Saldus pilsētu, veidojot vienotu infrastruktūru. Tāpat arī 
atzīmēts, ka Mežvidus strukturāli sadala autoceĜš (P105) – Saldus – Ezere. ĥemot vērā šo, kā arī citus faktorus, 
teritorijas plānojumā tiek ieteikts daĜu no Mežvidu ciema teritorijas perspektīvē pievienot Saldus pilsētas teritorijai 
(skatīt 8.attēlu). Pilsētas tuvumā esošās Novadnieku pagasta dzīvojamās teritorijas pievienošanas gadījumā 
pilsētai, būtu no jauna izvērtējams Mežvidu ciema statuss. Kā pretarguments daĜai no Mežvidu ciema iekĜaušanas 
pilsētas robežā, varētu būt faktors, ka Mežvidi ir pagasta administratīvais centrs. 

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

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

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

� Pārskatīt teritorijas atĜauto izmantošanu dažādās teritorijās, lai būtu iespējams attīstīt sīkražošanu ne tikai 
ražošanas apbūves teritorijās (piemērs par uzĦēmēja ieceri Mežvidu ciemā attīstīt sīkražošanu). 

Darba grupā tika diskutēts par lauku teritorijas 
plānošanu. Saldus novada teritorijā, saskaĦā ar 
12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.977 
„Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām", vairs neatrodas 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. 
Tādējādi rodas jautājums, vai, un kādu statusu 
saglabāt Novadnieku pagasta teritorijas plānojumā 
noteiktajām „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijām”. Novadnieku pagasta pārvaldes 
speciālistu viedoklis bija, ka šādas vērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas būtu nosakāmas arī 
jaunajā novada teritorijas plānojamā, izvērtējot uz 
šīm teritorijām attiecināmās prasībās. 

Tāpat pārvaldes speciālisti atzīmēja, ka karjeru izstrāde būtu atĜaujama jebkurā Novadnieku pagasta „Lauku 
zemē” un „Mežos”, nenosakot, ka karjeri var tikt veidoti tikai vietās, kas noteiktas kā plānotās (atĜautās) 
izmantošanas veids „Derīgo izrakteĦu ieguves teritorija”. Tā vietā būtu papildus jāizstrādā nosacījumi, pie kuriem 
karjerus iespējams veidot. 

7.attēls. Novadnieku pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 13.jūlijā 
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Attiecībā par būvniecības un attīstības aktualitātēm, kas saistītas ar zemes izmantošanu, pārvaldē tika informēts, 
ka aktuāla tēma ir koăenerācijas stacijas izveide. Ja 2009.gadā, izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu, viena 
no aktualitātēm bija vēja ăeneratoru plānošana, tad idejas uz šādu jautājumu risināšanu ir pierimušas. 

Kopsavilkums: 

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

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

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Mežvidi, Draudzība, Sesile, Ēvarži, SātiĦi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

Pārdomājamais, uzlabojamais, Izvērtējams Mežvidu ciema statuss un Novadnieku pagasta teritorijas daĜas, kas 

8.attēls. Tālākā perspektīvē ieteicamā Saldus pilsētai pievienojamā teritorija, kas ieteikta Novadnieku pagasta spēkā 
esošajā teritorijas plānojumā, un izvērtējama, izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu. Avots: SIA „Metrum”, 2009. 
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strādājot pie jaunā Saldus novada 
teritorijas plānojuma risinājumiem 

robežojas ar Saldus pilsētu, iespējama iekĜaušana Saldus pilsētas teritorijā. 

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

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

 
2.3. ZirĦu pagasta teritorijas plānojums, 2005 

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

ĥemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes gadu, tas būtiski atšėiras no citiem plānojumiem. Jāatzīmē, ka tolaik 
arī pieredze un izpratne par teritorijas plānošanu, kā arī attiecināmie normatīvie akti bija atšėirīgi kā pašreizējā 
situācijā. Grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs (divas pagasta noklājuma kartes) ir visai maz 
sniegti grafiskie risinājumi attiecībā uz teritorijas plānošanu, un tiek izdalītas tikai plānotās tūrisma teritorijas, 
plānotā tūrisma taka, plānotais ceĜš un augstvērtīgās lauksaimniecības zemes. Teritorijas plānojumā netiek 
noteikta arī plānotā (atĜautā) izmantošana ciemu teritorijām, un kopumā plānotās (atĜautās) izmantošanas karte 
vairāk līdzinās topogrāfiskajai kartei (skatīt 10.attēlu). 

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

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

2011.gada 13.jūlijā ZirĦu pagasta 
pārvaldē tika organizēta darba 
grupa, kurā tika izvērtēts spēkā 
esošais ZirĦu pagasta teritorijas 
plānojums un uzklausīti 
pašvaldības speciālistu viedokĜi.  

Lai gan ZirĦu pagasta pārvaldes 
speciālisti atzina, ka teritorijas 
plānojumā noteiktās un ar 
normatīvajiem aktiem izmantošanā 
regulētās augstvērtīgās 
lauksaimniecības zemes ir 
atsevišėos gadījumos radījušas 
attīstības ierobežojumus, kopumā speciālisti atzina, ka novada jaunajā teritorijas plānojumā šādas vērtīgās 
lauksaimniecības teritorijas būtu nosakāmas, tādējādi radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai. 

9.attēls. ZirĦu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 2011.gada 13.jūlijā 
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Attiecībā uz ZirĦu pagasta turpmāko attīstību, ZirĦu pagasta pārvaldes vadītājs un nekustamo īpašumu 
speciāliste atzīmēja pagasta attīstību, esošo un arī turpmāko, saistībā ar Saldus pilsētu, un šo abu teritoriju 
savstarpējo mijiedarbību. ViĦuprāt, jaunajā novada teritorijas plānojumā būtu jāvērtē dzīvojamās apbūves 
attīstība ZirĦu pagasta un Saldus pilsētas saskares zonā, un pie dažādu argumentu izvērtēšanas, jāvērtē iespēja 
ZirĦu pagasta daĜu pievienot Saldus pilsētas teritorijai. 

Kopsavilkums: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

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

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Apkopota plaša informācija par esošo situāciju ZirĦu pagasta teritorijā. 

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

Tā kā plānošanas prakse, salīdzinot ar 2005.gadu ir strauji attīstījusies, ZirĦu 
pagasta teritorijas plānojums, it īpaši teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
kartes, ir radāms no jauna. 

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

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

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

10.attēls. Fragments no ZirĦu pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes. Avots: ZirĦu pagasta 
padome, 2005. 
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2.4. Saldus pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

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

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

Darba grupā tika akcentēts jautājums par Saldus 
pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām 
„Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” –

11.attēls. Saldus pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 13.jūlijā 

12.attēls. Fragments no Saldus pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes. Avots: Saldus pagasta 
padome, 2006. 
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vai, un kādu statusu saglabāt šīm vērtīgajām lauksaimniecības zemēm. Saldus pagasta pārvaldes speciālistu 
viedoklis bija, ka šādas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas būtu nosakāmas arī jaunajā novada teritorijas 
plānojamā, tādējādi radot atbalstu lauksaimniecības attīstībai un Saldus pagasta teritorijā esošo vērtīgo 
lauksaimniecības zemju turpmākai saglabāšanai. 
 

Kopsavilkums: 

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

� Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,5 ha; 
� Savrupmāju apbūve – 2500 m2: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Druva 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

 
2.5. LutriĦu pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

Attiecībā uz Namiėa ciema apbūves attīstību, ir paredzēta plānotās publiskās un darījumu apbūves plašas 
teritorijas autoceĜa P-108 Ventspils – Kuldīga – Saldus pieguĜošajā teritorijā. Lai negatīvi neietekmētu transporta 
plūsmu saistībā ar autoceĜu P-108 Ventspils – Kuldīga – Saldus, būtu ieteicams jaunas blīvas apbūves teritorijas 
virzīt tālāk no autoceĜa, dodot priekšroku šādu teritoriju attīstībai Namiėu ciema ziemeĜu daĜā.  

Tā kā Paskaidrojuma rakstā nav sniegts pamatojums, nav saprotami argumenti risinājumam attiecībā uz LutriĦu 
vecā administratīvā centra neiekĜaušanu LutriĦu ciema teritorijā. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā kā plānotais (atĜautais) izmantošanas veids jeb zonējums ir noteikts „Tūrisma 
un rekreācijas nolūkos izmantojamās teritorijas” un „Perspektīvās tūrisma un rekreācijas nolūkos izmantojamās 
teritorijas” (tās gan grafiskajā daĜā ir grūti identificējamas, un skaidri nolasāmas tikai LutriĦu ciema teritorijā). Tā 
kā teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikta visai ierobežota atĜautā 
izmantošana šajās zonās, un, Ħemot vērā, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts 12 gadu perspektīvei, nebūtu 
ieteicams bez īpaša pamatojuma noteikt teritorijas tik šauri ierobežojošās savā attīstībā, it īpaši lauku teritorijās. 
Atsevišėos gadījumos novērota prakse, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā tiek noteiktas šauri specifiskas 
attīstības iespējas zemes īpašniekiem, kas balstītas uz konkrētajā brīdī īpašnieka izteiktajām attīstības iecerēm, 
kas bieži vien var būt īstermiĦa un, Ħemot vērā mainīgo un dinamisko ekonomisko situāciju, var būt visai kĜūdaina, 
skatoties 12 gadu perspektīvē. Pielietojot šādu praksi, var tikt liegta iespēja noteiktajā vietā uzbūvēt, piemēram, 
dzīvojamo māju, kas  konkrētajā vietā var būt pieĦems attīstības risinājums. 
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Kopumā atzīmējams, ka teritorijas plānojuma tekstuālā daĜa nesakrīt ar grafiskajā daĜā noteikto un attēloto. Tā, 
piemēram, teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā ir noteikts, ka „pagasta plānojumā izdalītas ainaviski 
vērtīgās lauksaimniecības zemes, lai sekmētu teritorijai raksturīgo vērtīgo agroainavu saglabāšanu”, bet 
grafiskajā daĜā šādas teritorijas nav izdalītas. Tāpat nesakrīt arī teritorijas izmantošanas veidu termini teritorijas 
plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

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

Darba grupa LutriĦu pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts 
spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīti 
pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 
13.jūlijā. Tajā izskanēja vairāki būtiski priekšlikumi 
attiecībā uz ciemu teritoriju plānošanu. Pārvaldes 
speciālistu viedoklis bija, ka Namiėu ciemā, lai gan vizuāli 
pašreizējā situācijā šīs teritorijas nav visai pievilcīgas, ir 
atĜaujama dārza māju apbūves attīstība. 

Attiecībā uz jaunas apbūves attīstību, pārvaldes speciālisti 
ieteica plānot tās uz ziemeĜiem no Namiėu centra. Neskatoties uz to, ka LutriĦu ciems strukturāli (telpiski) ir 
sadalīts divās daĜās, darba grupā tika pausts viedoklis, ka funkcionāli saistītais LutriĦu administratīvais centrs ir 
iekĜaujams LutriĦu ciema robežās. 

Kopsavilkums: 

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

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

LutriĦi, Namiėi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

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

� Namiėu ciemā atĜaut dārza māju apbūvi ciema teritorijā esošajās ăimenes 
dārziĦu teritorijās; 

� Izskatīt iespēju paredzēt jaunas apbūves teritorijas uz ziemeĜiem no Namiėu 
centra; 

� IekĜaut funkcionāli saistīto LutriĦu administratīvo centru LutriĦu ciema 
robežās. 

13.attēls. LutriĦu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā 2011.gada 13.jūlijā 
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2.6. JaunlutriĦu pagasta teritorijas plānojums, 2007 

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

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

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

Darba grupa JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta 
apvienotajā pārvaldē, kurā tika vērtēts spēkā 
esošais JaunlutriĦu pagasta teritorijas 
plānojums un uzklausīti pašvaldības speciālistu 
viedokĜi, notika 2011.gada 26.jūlijā.  

Tā kā Saldus novada teritorijā, saskaĦā ar 
12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām", vairs neatrodas 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas, tika diskutēts par JaunlutriĦu, kā arī 
Šėēdes pagasta teritorijas plānojumos 
noteiktajām „Nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” un to turpmāko 
statusu. Apvienotās pagastu pārvaldes vadītāja 
viedoklis nebija viennozīmīgs šādu vērtīgo lauksaimniecības teritoriju saglabāšanai jaunajā novada teritorijas 
plānojumā (kā argumentu minot saistību ar iespējamo ierobežojumu sīkākai (2 ha) zemes dalīšanai 
lauksaimniecības zemēs), ierosinot to vērtēt kontekstā ar pārējā novada teritorijā kopējiem, konceptuālajiem 
risinājumiem. 

Kopsavilkums: 

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

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

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

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

JaunlutriĦi, Ošenieki 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

Izvērtējamas vietas, kuras būtu nosakāmas turpmāk kā obligātas detālplānojuma 
izstrādes teritorijas, pretējā gadījumā jebkāda būvniecība JaunlutriĦu un Ošenieku 
ciemu teritorijā ir iespējama tikai pēc detālplānouma izstrādes, kas ir dārgs un 
laikietilpīgs process, un bieži vien pat nebūs pamatots. 

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

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

 

14.attēls. JaunlutriĦu un Šėēdes pagasta teritorijas plānojuma 
izvērtēšana apvienotajā pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 26.jūlijā 
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2.7. Šėēdes pagasta teritorijas plānojums, 2007 

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

Pozitīvi vērtējams, ka Šėēdes pagasta teritorijas plānošanā pielietota individuāla pieeja – par labu piemēru 
izceĜams grafiskais risinājums attiecībā uz Šėēdes vēsturiskā centra robežas noteikšanu, tādējādi akcentējot 
unikālo Šėēdes ciema raksturu un vēsturisko struktūru (Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam 
Šėēdes muižas apbūves ēkas noteiktas kā novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti). 

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Šėēde 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

Kursīšu pagasta teritorijas plānojums, salīdzinot ar pārējo pagastu teritorijas plānojumu izstrādi (vērtējot pēc 
izstrādes laika), ir jauns, un to 2008.gadā izstrādāja Kursīšu pagasta padome. Kursīšu pagasta teritorijas 
plānojuma kartogrāfisko daĜu izstrādāja Valsts zemes dienests. 

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

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Kursīši 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

15.attēls. Kursīšu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 28.jūlijā 
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2.9. PampāĜu pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

Darba grupa PampāĜu pagasta pārvaldē, kurā tika izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 2011.gada 24.augustā. 

Kopumā PampāĜu pagasta pārvaldes vadītājs pozitīvi vērtēja teritorijas plānojumā pieĦemtos risinājumus. Tā kā 
pārvaldes speciālisti akcentēja sekmīgo (nereti pat saspīlēto) situāciju lauksaimniecības zemes izmantošanā un 
pieprasījumā pēc tās, PampāĜu pārvaldes vadītāja viedoklis bija, ka PampāĜu pagasta teritorijas plānojumā 
atzīmētās „Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas” būtu nosakāmas kā vērtīgās lauksaimniecības 
teritorijas arī jaunajā novada teritorijas plānojamā, tādējādi radot atbalstu lauksaimniecības attīstībai arī turpmāk 
PampāĜu pagasta teritorijā. 

Kopsavilkums: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

PampāĜi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

16.attēls. PampāĜu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā un pēc tās apsekošana dabā 2011.gada 24.augustā 
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2.10. Zvārdes pagasta teritorijas plānojums, 2008 

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

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

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

2011.gada 25.augustā tika organizēta darba 
grupa Zvārdes pagasta pārvaldē, kurā tika 
izvērtēts spēkā esošais pagasta teritorijas 
plānojums un uzklausīti pašvaldības speciālistu 
viedokĜi par pagasta telpisko attīstību. 

Lai gan teritorijas plānojumā ir noteiktas 
„Nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas”, kā pauda Zvārdes pagasta pārvaldes 
vadītājs, tām nav būtiska nozīme teritorijas 
attīstībā un arī perspektīvā nebūtu nozīmes 
tādas noteikt. 

Pārvaldē arī tika akcentēta jaunā asfaltētā ceĜa 
(Striėu ielas turpinājums Zvārdes pagasta 
teritorijā) nozīme un ietekme uz Zvārdes pagasta teritorijas daĜu, kas robežojas ar Saldus pilsētu. Tādējādi 
priekšlikums, kas izskanēja darba grupā, bija pārskatīt Saldus un Zvārdes pagasta saskares zonas teritorijas 
attīstību kontekstā ar jaunu dzīvojamo apbūvju iespējamo izveidi. 

Kopsavilkums: 

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

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

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Striėi, Zvejnieki 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

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

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

� Izvērtēt vietas un situācijas, kurās būtu obligāti izstrādājams detālplānojums. 

17.attēls. Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 25.augustā 
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2.11. Nīgrandes pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

ĥemot vērā, ka PampāĜu un Nīgrandes pagasta teritorijas plānojumu izstrādāja viens un tas pats uzĦēmums, tad 
to vizuālais un saturiskais noformējums ir stipri līdzīgs. 

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Nīgrande, Kalni 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības redzējums. 

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

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

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

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

� Jaunajā novada teritorijas plānojumā saglabāt ideju noteikt vērtīgas 
lauksaimniecības teritorijas Nīgrandes pagasta teritorijā, tādējādi radot atbalstu 
lauksaimniecības attīstībai arī turpmāk pagasta teritorijā. 

18.attēls. Nīgrandes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba grupā 
2011.gada 26.augustā 
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2.12. ZaĦas pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

ha. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Baltaiskrogs, KareĜi 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

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

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

– 

19.attēls. ZaĦas pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana darba 
grupā 2011.gada 7.septembrī 
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2.13. Ezeres pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Ezere 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības redzējums. 

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

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

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

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

� novada teritorijas plānojumā noteikt vērtīgās lauksaimniecības teritorijas. 

 

 

 

 

20.attēls. Ezeres pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
darba grupā 2011.gada 7.septembrī 
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2.14. Jaunauces pagasta teritorijas plānojums, 2007 

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

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

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

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

Kopsavilkums: 

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

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

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

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

Jaunauce 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

Jaunauces pagasta plānotās (atĜautās) izmantošanas kartes vizuālā uztveramība. 

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

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

 
2.15. Rubas pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

Pagasta teritorijas attīstību būtiski ir ietekmējusi dzelzceĜa tīkla attīstība. Gan vērtējot apbūves struktūru teritorijas 
plānojumā, gan arī veicot apsekošanu dabā, redzams Rubas centra savdabīgais apbūves un tās struktūras 
raksturs, kas atsevišėās vietās līdzinās pilsētas iezīmēm. 
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Darba grupa Jaunauces un Rubas 
pagasta apvienotajā pārvaldē, kurā tika 
izvērtēts spēkā esošais Rubas pagasta 
teritorijas plānojums, un uzklausīti 
pašvaldības speciālistu viedokĜi, notika 
2011.gada 7.septembrī. 

Kā būtisku problēmu saistībā ar 
teritorijas plānojumā noteiktajiem 
risinājumiem, pārvaldes speciālisti atzina 
liegumu dalīt no jauna veidojamo zemes 
gabalu platības atbilstoši normatīvajam 
regulējumu saistībā ar nepilsoĦu zemes 
piešėiršanas jautājumiem (kur noteikts 
dalījums 0,5 ha). 

Kopsavilkums: 

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

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

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

• DaudzdzīvokĜu māju dzīvojamās apbūves teritorija – 1200 m2; 
• Vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorija: dārza mājai (vasarnīcai) – 600 m2. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

� Ruba, Līkupēni 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

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

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

� Izvērtēt nepieciešamību ciema statusa noteikšanai Līkupēnu ciemam; 
� Nepieciešams izvērtēt nepieciešamību un argumentu pamatojamību Rubas 

ciema plašo dzīvojamo teritoriju noteikšanā. 
Jaunauces un Rubas pagasta 
apvienotajā pārvaldē 2011.gada 
7.septembrī organizētās darba 
grupas priekšlikumi 

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

� Izskatīt iespēju Rubas parkā paredzēt būvēt sporta angāru. 

 
2.16. Vadakstes pagasta teritorijas plānojums, 2006 

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

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

Izstrādājot Saldus novada teritorijas plānojumu, būtu 
jāpārvērtē Vadakstes ciema noteiktās robežas, it īpaši 

21.attēls. Jaunauces un Rubas pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
apvienotajā pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 7.septembrī 

22.attēls. Vadakstes pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana 
apvienotajā pagasta pārvaldē darba grupā 2011.gada 7.septembrī 
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ciema ziemeĜu galā, kur ciema teritorijā iekĜautas nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes. Tāpat arī būtu 
pārskatāmas ārpus ciema plānotās blīvās apbūves teritorijas, un to noteikšanas nepieciešamību. 

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

Kopsavilkums: 

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

� Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 2 ha; 
� Dzīvojamās apbūves teritorija: 1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas apbūvei – 1200 m²; 
� Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (1 vai 2 ăimeĦu savrupmājas 

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

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

Vadakste 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

Teritorijas plānojumā noteikts stratēăiskais teritorijas attīstības redzējums. 

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

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

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

Tā kā Vadakstes pārvaldē speciālisti informēja, ka ikdienas darbā maz ir nācies 
saskarties ar Vadakstes pagasta teritorijas plānojumu, atsevišėu priekšlikumu vai 
komentāru par to netika izteikti, tā vietā pārrunājot kopējas attīstības tendences 
pagastā. 
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III SALDUS NOVADA TERITORIĀLAIS KONTEKSTS 
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24.attēls. Saldus novads Latvija 2030 telpiskajā struktūrā – 
reăionālas nozīmes attīstības centrs. Avots: Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēăija līdz 2030.gadam, 2010 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) definē astoĦus teritorijas attīstības plānošanas principus, kur viens 
no tiem – savstarpējas saskaĦotības princips, kas nozīmē – teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, 
tos savstarpēji saskaĦojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. Minētā likuma 
23.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijai un ievērojot citus nacionālā, reăionālā un vietējā līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. 

Šajā sadaĜā Saldus novads aplūkots nacionālā un reăionālā kontekstā, kā arī sniegts apraksts par kopējo interešu 
jautājumiem, kas skar kaimiĦu pašvaldības, un Saldus novada pierobežu telpu ar Lietuvu. 

 
3.1. Nacionālais konteksts  

2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăija līdz 2030.gadam (Latvija 2030), kas ir Latvijas ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokuments. 

Atbilstoši Latvija 2030, tiek izstrādāti jauni vai izvērtēti un aktualizēti jau 
esošie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa teritorijas attīstības, kā arī 
nozaru politiku plānošanas dokumenti, kas vienlaikus ir arī Latvija 2030 

īstenošanas instrumenti. Saldus novada gadījumā 
pašvaldības teritorijas plānojums laika ziĦā ir 
izstrādāts pēc nacionālā līmeĦa plānošanas 
dokumenta, līdz ar to tā izstrādē risinājumi pieĦemti, 
ievērojot saskaĦotību ar Latvija 2030. 

SaskaĦā ar „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 
līdz 2030.gadam”’ prioritātes „Telpiskās attīstības 
perspektīva” (skat. 24.attēlu) ietvaros, Saldus definēts 
kā reăionālas nozīmes attīstības centrs. 

Latvija 2030 punkts Nr.328, skaidro, ka reăionālas 
nozīmes attīstības centri ir pilsētas, kas ir nozīmīgi 
reăiona kultūras un/vai ražošanas centri ar attīstītu 
sociālo infrastruktūru un daudzveidīgiem 
pakalpojumiem, tādas ir, piemēram, arī Kuldīgas, 
Talsu, Tukuma, Dobeles un Bauskas pilsētas. Šo 
pilsētu potenciāls ievērojami pārsniedz pārējo mazo 
pilsētu potenciālu. Tiek uzsvērts, ka nākotnē 
reăionālas nozīmes attīstības centriem jāturpina 
specializēties, attīstot savstarpēji papildinošu 
sadarbību, tādējādi sniedzot nacionālas nozīmes 
attīstības centriem līdzvērtīgu cilvēkresursu un 
ekonomiskās aktivitātes pievilkšanas spēku. 

Tiek norādīts, ka pilsētas, tātad arī Saldus, ir apkārtējo lauku teritoriju, t.sk. viensētu un ciemu, atbalsta centri, 
noieta tirgus lauksaimniecības produkcijai, darba un dažādu pakalpojumu saĦemšanas vietas lauku iedzīvotājiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, Saldus pilsētas teritorijā Saldus novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam 
piedāvā dažādus attīstības ceĜus pilsētas centra un tam pieguĜošajā teritorijā, nosakot pilsētas centra zonu kā 
daudzfunkcionālu telpu darbam, dzīvei un atpūtai. Lai pilsētas teritorija kalpotu kā lauksaimniecības produkcijas 
noieta tirgi, kā arī darba pakalpojuma vietas, pilsētas teritorijā un tai pieguĜošajās zonās ir paredzēta ražošanas 
un publiskas apbūves teritoriju attīstība. 

Plānojot ražošanas teritorijas, Saldus novada teritorijas plānojumā teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
karte veidota, ievērojot principu, kas iespēju robežās mazina divu savstarpēji konfliktējošu teritorijas izmantošanas 
zonu plānošanu blakus esošās teritorijās (piemēram, ražošanas teritorijas attīstību plānot blakus esošai 
dzīvojamās apbūves teritorijai), lai radītu pēc iespējas kvalitatīvāku dzīves vidi. Tomēr jāatzīmē, ka pilsētas 

23.attēls. Logo Latvija 2030. Avots: 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăija līdz 2030.gadam, 2010 
Avots:  
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attīstību nosaka dažādi faktori – vēsturiskie, vēsturiskā plānošanas prakse, ekonomiskie apstākĜi u.c., kas neĜauj 
mums šodien plānot „ideālo pilsētu”, bet meklēt risinājumus, kas mazinātu iespējamus plānošanas dēĜ radušos 
konfliktus (piemēram, plānot zaĜos koridorus starp ražošanas un dzīvojamās apbūves teritorijām). It īpaši tas 
attiecas uz pilsētas ražošanas teritoriju attīstību tuvumā pie autoceĜa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja, kas ir valsts 
galvenais autoceĜš un galvenā Kurzemes reăiona satiksmes artērija. 

Problēma, kas risināma reăionālā un valsts līmenī un kuru atzīmē arī Saldus rajona plānojums, ir Saldus pilsētas 
dienvidrietumu apvedceĜa plānošana un būvniecība. Šis apvedceĜš novirzītu tranzīta transporta plūsmas no/uz 
Ezeres virziena uz/no Rīgas - Liepājas virziena. Galvenais iemesls ir tranzīta kravu (galvenās „Mažeiėu naftas” 
degviela uz lidostu „Rīga”, kaĜėakmens uz AS „Brocēni”) auto plūsma cauri pilsētai virzienā uz Brocēniem un 
Rīgu. 

 
3.2. Reăionālais konteksts 

Latvijā ir pieci plānošanas reăioni – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Saldus novads atrodas 
Latvijas dienvidrietumu daĜā, un ir viens no Kurzemes plānošanas reăiona reăionālas nozīmes pakalpojumu 
centriem. Saldus pilsēta ir Kurzemes plānošanas reăiona nozīmes darījumu, ekonomisko aktivitāšu un 
pakalpojumu centrs. Saldus ir arī nozīmīgākais attīstības centrs Lietuvas Republikas pierobežā (teritorijā no 
Jelgavas līdz Liepājai). 

Ăeogrāfiski Saldus novads ir novietots apmēram 100 km rādiusā no lielākajām Kurzemes reăiona pilsētām un 
Rīgas, kas nodrošina teritorijas sasniedzamību un kalpo kā svarīgs priekšnosacījums komercdarbības attīstībai. 
Lielākā daĜa komercstruktūru koncentrējas ap Saldus pilsētu, – pārējā novada daĜā izteiktāka ir lauksaimnieciskā 
un mežsaimnieciskā darbība. 

Kurzemes plānošanas reăionu veido 18 novadu pašvaldības un divas pilsētas pašvaldības (Liepājas un Ventspils 
pilsētas). 2012.gada sākumā Kurzemes reăionā dzīvoja 293 453 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar pārējiem 
reăioniem, ir trešais labākais rādītājs aiz Rīgas (1 091 638 iedzīvotāji) un Latgales (329 701 iedzīvotājs) 
reăioniem. Vērtējot Saldus novada attīstības pamatrādītājus kontekstā ar pārējiem Kurzemes reăiona novadiem1, 
secināms, ka tie pamatā ir labāki par vidējiem rādītājiem nekā citiem novadiem, tomēr ne labākie. 

Vērtējot iedzīvotāju blīvumu 2012.gada sākumā, secināms, ka Kurzemes reăionā ir otrais zemākais iedzīvotāju 
blīvuma rādītājs, tas ir, 21,6 cilv./km2, kur zemāks ir tikai Vidzemes – 15,0 cilv./km2, bet augstākais – Rīgas 
plānošanas reăionam, tas ir, 104,6 cilv./km2. Iedzīvotāju blīvums Saldus novadā 2012.gada sākumā bija 16,7 
cilv./km2, kas ir līdzīgi ar Mērsraga novadu (16,5 cilv./km2) un Aizputes novadu (15,9 cilv./km2). Pēdējo piecu gadu 
laikā Saldus novadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 4,3% (vidēji novados Latvijā iedzīvotāju skaita 
samazināšanas temps bijis mazāks – 2,4%). 

Salīdzinot bezdarba līmeni starp plānošanas reăioniem, norādāms, ka Kurzemes reăiona bezdarba līmenis 
procentos (9,2%) ir līdzīgs Vidzemes (9,6%) un Zemgales reăioniem (9,8%). Bezdarba līmenis 2012.gada 
sākumā Saldus novadā bija 9,8%, kas ir līdzīgi ar Rucavas novadu (9,9%) un Talsu novadu (9,7%). Augstākais 
bezdarba līmenis Kurzemes reăionā ir Skrundas novadā, kur tas sasniedz 13,4%. 

Ar 2008.gada 9.janvāra Kurzemes plānošanas reăiona attīstības padomes lēmumu apstiprināts Kurzemes 
plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam. Šī plānošanas dokumenta izstrādes 
vispārējais mērėis ir veicināt reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja 
dzīves kvalitāti un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

                                                
1 Novadu attīstības pamatrādītāji Ħemti no VRAA pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2011” tabulas „Novadu attīstības pamatrādītāji”, 
izdots 2012.gadā 
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Reăiona teritorijas plānojumā ir definēta vīzija jeb 2026.gadā sasniedzamā situācija Kurzemes plānošanas 
reăionā: 

Pilsētas atguvušas savas dabiskās funkcijas – pildīt apkārtējo lauku teritoriju attīstības centru funkcijas, 
nodrošinot savstarpēju papildinātību, diversificētu ražošanu un pakalpojumu pieejamību. 

Lauku attīstība notiek kā daudzfunkcionāls, daudzveidīgs, līdzsvarots un noturīgs process, kas ietver 
nodarbinātības dažādošanu un tehnoloăisku modernizāciju, ievērojot tradīcijas, mentalitāti un novadu atšėirības, 
ir orientēts uz personas attīstības iespējām, lauku sabiedrības orientāciju un motivāciju uz zināšanām. 
Lauksaimniecībā dominē koncentrēta, specializēta, augstražīga un tehnoloăiski moderna agrārā industrija, kas 
nodrošina valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku pietiekamā daudzumā (arī no valsts un sabiedrības drošības 
viedokĜa), kā arī izejvielas rūpniecībai. Tajā pašā laikā lauku teritorijās ekonomika ir diversificēta, 
lauksaimniecības sektoram papildinoties ar citiem nodarbes veidiem. 

Saldus novada teritorijas plānojuma risinājumi lokalizē Kurzemes plānošanas reăiona kopējo ilgtermiĦa vīziju, 
parādot Saldus novada lomu un artavu Kurzemes plānošanas reăiona kopējās attīstības sekmēšanā. 

Kurzemes plānošanas reăiona telpiskā (teritorijas) plānojuma noteiktas vadlīnijas vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumu izstrādei, kas Ħemtas vērā, izstrādājot Saldus novada teritorijas plānojumu. 

4.tabula. Atsevišėi Kurzemes plānošanas reăiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā iekĜautie  
risinājumi attiecībā uz Saldus novada teritoriju 

Reăiona nozīmes centru perspektīvā telpiskā struktūra – Saldus 
– reăiona pakalpojuma centrs (zaĜais aplītis); Brocēni, Ezere – lauku 
atbalsta pakalpojuma centri (rozā aplītis), dzeltenie aplīši – lauku 
pakalpojumu centri. 

Saldus novadu šėērso galvenie funkcionālie saikĦu virzieni Liepājas 
– Rīgas – Kuldīgas – Talsu virzienā (zaĜā līnija). 

 

Lauku perspektīvā integrētā struktūra – Saldus novada teritorijā 
iekĜaujas Kurzemes reăiona nozīmes lauku telpas areāli ar vērtīgām 
lauksaimniecības zemēm, galvenie mežu telpu areāli, kā arī apbūves 
un ainavu aizsardzības interešu saskares areāli. 

Sarkanā līnija, kas „ietver” Saldus pilsētu un „iekĜauj” Kuldīgas 
pilsētu, norāda „tālās piepilsētas [Saldus] areālu”. 
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Transporta infrastruktūras attīstības perspektīva - 
Saldus – reăiona nozīmes centrs, caur kuru plānota autoceĜu 
rekonstrukcija tuvākā perspektīvā (sarkana līnija) un tālākā 
perspektīvā (oranžā līnija). 

Plānota dzelzceĜa līnijas modernizācija un lidlauka attīstība. 

 

 

Plānotie velomaršruti – cauri Saldus novada teritorijai plānota 
reăionālo velomaršrutu trase (zilā krāsā), kas virzīsies Dobeles un 
Tukuma virzienā. Velomaršruts plānots arī Saldus novada dienvidu 
daĜā – tuvu Lietuvas robežai. 

 

Kurzemes plānošanas reăiona administrācija, atbildot uz Saldus novada pašvaldības vēstuli ar lūgumu sniegt 
nosacījumus Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei, norādīja, ka „izstrādājot Saldus novada teritorijas 
plānojumu, ir jāĦem vērā Kurzemes plānošanas reăiona plānojuma III daĜā noteiktās Teritorijas plānojuma 
vadlīnijas 2006.–2026.gadam, īpašu uzmanību pievēršot vadlīniju 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7. un 1.8.sadaĜām, kā 
arī I daĜa Esošā telpiskā struktūra un II Telpiskās attīstības perspektīva” (21.03.2011.). 

Minētās sadaĜas ievērtētas un integrētas Saldus novada teritorijas plānojumā, tai skaitā atsevišėi risinājumi 
lokalizēti Saldus novada teritorijas plānošanas mēroga līmenī, piemēram, precizējot Kurzemes reăiona lauku 
telpas areālus ar vērtīgajām lauksaimniecības teritorijām Saldus novadā. 
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3.3. Kopīgo interešu teritorijas 

Ar Saldus novada un kaimiĦu pašvaldību 
kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar 
novadu funkcionāli saistītas teritorijas, kas 
administratīvi atrodas ārpus Saldus novada 
robežas. Faktiski dabā lielākoties to robežas 
nav nosakāmas. KaimiĦos esošās teritorijas 
ietekmē viena otru un plānošanas procesā 
apkārtējās teritorijas konteksts ir Ĝoti svarīgs. 

Vairāku pašvaldību kopējās intereses veidojas, 
balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu 
pakalpojumu un atsevišėu resursu sniegšanā. 
Nereti pašvaldībai trūkst atbilstošu teritoriju ar 
likumu noteikto funkciju veikšanai, šādā 
gadījumā lietderīgi sadarboties (vienoties) ar 
blakus esošajām pašvaldībām un izmantot to 
teritoriju un pakalpojumus. Ja vienošanos 
komunikācijas ceĜā nav iespējams panākt, 
pašvaldība deleăē šo jautājumu risināšanu 
augstāka līmeĦa plānojumos. Tas notiek arī 
gadījumos, ja intereses skar vairākas 
pašvaldības vai plānojamais objekts ir svarīgs 
pašvaldības teritorijai, tomēr tā realizācija ir 
saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem. 

Saldus novads robežojas ar sešiem novadiem: 
VaiĦodes, Skrundas, Kuldīgas, Kandavas, Brocēnu un Auces novadiem (skatīt 25.attēlu). Uzsākot Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādi, pašvaldība nosūtīja vēstuli kaimiĦu pašvaldībām, lūdzot sniegt 
viedokli par kopīgo interešu teritoriju attīstību (nosacījumus). 

5.tabulā apkopotas pašvaldību sniegtās atbildes/nosacījumi Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Redzams, ka četras no sešām pašvaldībām nosacījumus neizvirzīja, tomēr tas nenozīmē, ka teritorijas plānojuma 
ietvaros nav jāmeklē kopīgo interešu teritorijas. Ievērtējamas ir Brocēnu un Kuldīgas novadu pašvaldību sniegtās 
atbildes. 

5.tabula. SaĦemtie nosacījumi kopīgo interešu teritoriju turpmākajai plānošanai 
 no kaimiĦu pašvaldībām Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei 

 
Saldus novada kaimiĦu 

pašvaldība 
(atbildes saĦemšanas 

datums) 

Nosacījumi / atbilde 

Brocēnu novada 
pašvaldība (04.04.2011.) 

� Skata laukuma pieguĜošo teritoriju plānot rekreācijas apbūves teritorijas zonējumu; 
� Bijušo dzelzceĜa teritoriju Brocēni – Kūmas plānot kā transportam izmantojamu teritoriju; 
� Plānojot rūpnieciskās teritorijas, Ħemt vērā valdošo vēju virzienu attiecībā pret Brocēnu 

novada apdzīvotajām teritorijām (ciematiem). 
Kuldīgas novada 
pašvaldība (18.04.2011.) 

Lūdzam konsultēties ar Kuldīgas novada pašvaldību jautājumos, kas skar kopīgās intereses 
un potenciāli ietekmē Kuldīgas novada teritorijas attīstību: transporta infrastruktūras (t.sk. 
perspektīvo velomaršrutu), sabiedriskā transporta, publisko pakalpojumu (t.sk. veselības 
aizsardzības un izglītības iestāžu), vides aizsardzības pasākumu plānošanā, kā arī citu 
objektu plānošanā, kuru darbība var ietekmēt Kuldīgas novada teritoriju. 

Skrundas novada 
pašvaldība (25.05.2011.) 

Skrundas novada pašvaldība neizvirza prasības Saldus novada teritorijas plānojuma 
izstrādei, taču tas nedrīkst būt pretrunā ar Skrundas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas plānojumu”. 

Auces novada pašvaldība 
(08.04.2011.) 

Auces novada pašvaldība neizvirza īpašus nosacījumus Saldus novada teritorijas plānojuma 
izstrādei 2013.–2025.gadam. 

25.attēls. Saldus novada ăeogrāfiskais novietojums, SIA „Metrum” 2012 
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Kandavas novada dome 
(21.03.2011.) 

Informējam, ka Kandavas novada dome neizvirza nosacījumus (publiskās intereses) Saldus 
novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

VaiĦodes novada dome 
(15.04.2011.) 

VaiĦodes novada dome neizvirza nosacījumus Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Izvērtējot praktiski un reāli iespējamo sadarbību starp Saldus novada un kaimiĦu pašvaldībām, jāĦem vērā katras 
pašvaldības individuālie mērėi un skatījums uz sava novada attīstību. Norādāms, ka ar visām pašvaldībām 
kopīgais attīstāmais virziens ir satiksmes infrastruktūras un dabas resursu plānošana. Īpaši jāuzsver ūdens resursu 
aizsardzība – šis jautājums aktuāls Saldus novada un Brocēnu novadu komunikācijā (Saldus ezers, Cieceres upe), 
kur nepieciešama vienotas koncepcijas izveide ūdens apsaimniekošanā, ainavas saglabāšanā un aizsardzībā. 
Tāpat arī svarīga ar Brocēnu novada pašvaldību ir Saldus pilsētas un Oškalnu, Emburgas apdzīvoto vietu attīstība 
(skatīt 26.attēlu). 

 

26.attēls. Brocēnu novada pašvaldības telpiskie risinājumi Saldus novada saskarsmes zonā pamatā paredz attīstīt dzīvojamo apbūvi 
(Emburga, Oškalni, Kalnsētas), paredzot minimālo zemes dalījumu 0,15, 0,25 un 0,5 ha un jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves 
teritorijas Jelgavas ielas turpinājumā. Avots: Brocēnu novada teritorijas plānojums 2006.–2018. 
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3.4. Pierobežas telpa ar Lietuvu 

Latvijas valsts robežas kopējais garums ir 1852 km, 
no kuriem 1356 km veido sauszemes robeža2. 
Pierobeža ir Valsts sauszemes robežas līnijai 
pieguloša teritorijas daĜa, kas saskaĦā ar LR valsts 
robežas likumu Ministru kabineta noteikumos 
noteikta tā, ka tā sakrīt ar administratīvo teritoriju un 
teritoriālo vienību robežām. Pierobežā ietilpst 36 
novadu pašvaldību teritorijas, tai skaitā Saldus 
novads, kas robežojas ar Lietuvu. 

Kā norādīts pārskatā „Reăionu attīstība Latvijā 2011”, 
pierobežas novadu attīstību raksturojošie vidējie 
rādītāji, salīdzinot gan ar Latvijas, gan ar novadu 
vidējiem, kopumā ir jūtami zemāki. Tā, piemēram, 
iedzīvotāju skaits pierobežā ir samazinājies 
ievērojami straujāk nekā vidēji valstī un visos 
novados. Pierobežas novadu teritorijas raksturo 
zems infrastruktūras, t.sk. ceĜu kvalitātes līmenis, 
nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums, 
kas ietekmē teritoriju sasniedzamību, līdz ar to 
sekmē pierobežas teritoriju iztukšošanos. 

Reăionālas nozīmes autoceĜš P105 Butnāri – Saldus – Ezere ir viena no galvenajām artērijām, kas nodrošina 
saikni ar Lietuvu, apdzīvoto vietu Mažeiėi (Mažeikiai). Līdz Mažeiėiem iespējams nokĜūt arī izmantojot reăionālo 
autoceĜu P106 Ezere – Embūte – GrobiĦa. 

Lai uzlabotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbību, kā arī nodrošinātu pieredzes apmaiĦu un plānotu kopīgus 
risinājumus, tiek izstrādāti vairāki projekti. 2011.gada janvārī Kurzemes plānošanas reăiona administrācija uzsāka 
īstenot projektu „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”, 
2012.gadā uzsākts projekts „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”. 

Pēc Kurzemes plānošanas reăiona un Saldus novada pašvaldības pasūtījuma Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” ietvaros 
veikta maršruta Mažeiėi – Saldus – lidosta „Rīga” priekšizpēte. Pētījuma virsmērėis ir veicināt Latvijas – Lietuvas 
pierobežas reăionu sociāli ekonomisko attīstību, uzlabot pierobežas reăionu iekšējo un ārējo pieejamību, 
sekmējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pārklājumu un nodrošinājumu reăionos. Pētījuma tiešais mērėis ir 
veikt maršruta „Mažeiėi – Saldus – lidosta „Rīga” priekšizpēti, Ħemot vērā pasažieru pieprasījumu pēc 
pakalpojuma, finansiālos, juridiskos un tehniskos aspektus. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes ietvaros, darba grupās komunicējot pierobežas 
pagastos ar iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem, tika secināts, ka pārrobežu migrācija notiek galvenokārt 
ikdienai nepieciešamo pakalpojumu dēĜ, un sadarbība ar Lietuvas pašvaldībām pamatā ir kultūras, izglītības un 
sporta jomā. 

Vides piesārĦojumu kontekstā kā būtisks objekts Lietuvas teritorijā ir Mažeiėu naftas pārstrādes komplekss, kas 
ietekmē vides situāciju Saldus novada teritorijā, īpaši Nīgrandes, Ezeres un Vadakstes pagastos. 

                                                
2 Informācija no VRAA pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2011” sadaĜas Pierobeža, izdots 2012.gadā 

27.attēls. Lietuvas pierobežas pašvaldības Latvijas rietumu daĜā. 
Avots: VRAA pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2011” 
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IV SALDUS NOVADS TEMATISKĀ SKATĪJUMĀ – 
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA UN TELPISKIE RISINĀJUMI 
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4.1. Teritorija un iedzīvotāji 

Saldus novada pašvaldība tika izveidota 
2009.gadā administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā, un tajā tika iekĜauta 
Saldus pilsēta un 15 pagastu teritorijas 
(skatīt 28.attēlu). 

Saldus novads robežojas ar Auces, 
Brocēnu, Kandavas, Kuldīgas, Skrundas 
un VaiĦodes novadiem, kā arī ar Lietuvas 
Republikas Mažeiėu rajonu. Lielākā daĜa 
novada teritorijas ietilpst Austrumkursas 
augstienē, bet dienvidu daĜā plešas 
Vadakstes līdzenums. Novada centrs ir 
Saldus. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) 2013.gada 1.janvāra 
datiem, Saldus novadā dzīvo 27 772 
iedzīvotāji, no tiem 13 366 vīrieši un 14 
406 sievietes. Saldus novada iedzīvotāju 
nacionālais sastāvs ir viendabīgs – no 
visiem novada iedzīvotājiem 23 816 jeb 
~86% ir latvieši. Pēdējo piecu gadu laikā 
Saldus novadā ir vērojama tendence 
iedzīvotāju skaitam samazināties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldus novada izdevīgais ăeogrāfiskais novietojums ir lielā mērā saistīts ar reăiona attīstību un ceĜu tīkla 
izvietojumu, – tam raksturīgs radiāls ceĜu izvietojums, kas no novada centrālās daĜas atzarojas vairākos virzienos. 
Galvenos satiksmes virzienus nosaka valsts autoceĜi. Svarīgākie autoceĜi ir A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, P108 
Ventspils – Kuldīga – Saldus, P105 Saldus – Ezere – Mažeiėi (Lietuva). 

2011.gadā Saldus novads saskaĦā ar 25.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas 
attīstības indeksa aprēėināšanas kārtību un tā vērtībām” starp 110 novadiem bija 41.vietā, apsteidzot visas 
kaimiĦu pašvaldības. 

28.attēls. Saldus novada teritoriālais iedalījums 

Iedzīvotāju skaits Saldus novada teritoriālajās vienībās 
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NOVADNIEKU PAGASTS

PAMPĀěU PAGASTS
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ZVĀRDES PAGASTS

29.attēls. 
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4.2. Novada apdzīvojums 

Kopumā uz Kurzemes plānošanas reăiona fona Saldus novads ir salīdzinoši labi apdzīvots. Lai gan ir atsevišėas 
teritorijas, kur blīvuma rādītājs ir zemāks, tas tomēr nav tik zems kā Ventspils, Kuldīgas, Dundagas, Alsungas, 
Pāvilostas, Rucavas u.c. novados. No Saldus novada 28 156 iedzīvotājiem3, Saldus pilsētā dzīvo 42,7%, t.i., 12 
085 iedzīvotāji. Starp pagastiem visvairāk iedzīvotāju ir Novadnieku pagastā un vismazāk – Zvārdes pagastā, kas 
attiecīgi ir 1885 un 387 iedzīvotāju (skatīt 29.attēlu). 

SaskaĦā ar 18.12.2008. likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Latvijas Republikā ir šādas 
apdzīvotās vietas: (1) pilsētas; (2) ciemi un (3) viensētas. 

Saldus pilsētā iedzīvotāju blīvums 2012.gada sākumā bija 1196,5 iedzīvotāji uz 1 km2. Iedzīvotāju izvietojums 
pilsētā ir nevienmērīgs. Lielāks tas ir daudzstāvu apbūves kvartālos – „Nākotnes”, „Kalnsētas”, „Kaivas”, 
„Lauktehnikas”, mazāks – vienstāvu un divstāvu individuālo dzīvojamo māju apbūvē. Maz apdzīvota ir pilsētas 
ziemeĜu daĜa ap Rīgas šoseju, kur vērojama ražošanas un komercdarbības attīstība, dienvidaustrumu daĜa, kur 
lielu platību aizĦem mežs un lauksaimniecības zemes, kā arī rietumu daĜa gar pilsētas robežu, kur šobrīd atrodas 
ăimenes dārziĦu teritorijas, kā arī lauksaimniecības teritorijas, ko potenciāli iespējams izmantot pilsētas 
dzīvojamās apbūves attīstībai. 

Saldus pilsēta lielā mērā ir saplūdusi ar 
Brocēnu novada Oškalniem un Novadnieku 
pagasta Mežvidiem, veidojot vienotu 
infrastruktūru. 

Attīstoties Saldus pilsētai, 19.-21.gs. 
vairākkārtīgi grozītas arī tās robežas. 
Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-
2025.gadam Saldus pilsētas robežas 
saglabātas atbilstoši 2009.gadā 
apstiprinātajam Saldus pilsētas teritorijas 
plānojumam 2006.-2018.gadam (Saldus 
pilsētas teritorijas plānojums 2006.-
2018.gadam ar grozījumiem), konceptuāli 
ilgtermiĦā paredzot Saldus pilsētas 
paplašināšanos pilsētas DR, R, ZR un ZA 
virzienā (skatīt 30.attēlu). 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā” (2008) noteikts, ka ciema statusu 
var piešėirt tādai novada teritorijas daĜai, 
kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, 
pastāvīgi dzīvo cilvēki, un ir izveidota 
attiecīga infrastruktūra. Ciemu robežas 
nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Saldus novada spēkā esošajos teritorijas plānojumos – 15 novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumos - 
(pārapstiprināti Saldus novada domes sēdē 23.09.2009.), ciema statuss noteikts 26 apdzīvotām vietām. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes laikā tiek pārskatītas plānojumā noteiktās 
pilsētas un ciemu robežas un apdzīvoto vietu ciemu statuss. Ciema statuss tiek piešėirts visiem iepriekš 
noteiktajiem ciemiem, izĦemot Rubas pagastā esošo apdzīvoto vietu Līkupēnus un Zvārdes pagastā esošos 
Zvejniekus, kuros izteikti dominē lauku apbūves raksturs. 

Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Izstrādājot jauno Saldus novada teritorijas 
plānojumu, tās ir pārskatītas, piedāvājot attīstīt kompaktu apdzīvojuma sistēmu un samazinot mākslīgi radītās 

                                                
3 LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012.gada 1.janvāra dati 

30.attēls. Saldus pilsētas robežu izmaiĦas un tās attīstības virzieni tālākā 
perspektīvā, SIA „Metrum”, 2012 

1856.gads 

1870.gads 

1894.gads 

1926.gads 
2012.gads 



Saldus novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam 

Saldus novada pašvaldība 51

lielās robežas iepriekšējo plānojumu izstrādes laikā. Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam 
izstrādes laikā ciemu perspektīvās robežas noteiktas, vadoties no: 

���� Esošajām blīvi apdzīvotājām apbūves teritorijām; 

���� Nepieciešamības ciemu teritorijās iekĜaut sabiedriski nozīmīgus objektus; 

���� Nepieciešamības apdzīvoto vietu robežas pēc iespējas noteikt pa īpašumu robežām vai pa dabas vai 
cilvēku darbības iezīmētām robežšėirtnēm (gadījumā, ja robeža tiek noteikta pa ceĜu, ceĜš tiek iezīmēts 
pilsētas vai ciema teritorijā tā sarkano līniju ietvaros). 

Ciemu administratīvajās robežās ir pietiekoši daudz iekšējo resursu teritoriju turpmākai attīstībai. PieĦemtie 
risinājumi teritorijas plānojumā izvēlēti pēc principa plānot kompaktu dzīvojamo apbūvi, paredzot jaunas apbūves 
teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām apbūves teritorijām (attiecīgi ir izveidotas jau ielas un iespējams 
labāk nodrošināt komunikācijas), vai arī vietās, kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. 

Saldus novada telpiskās struktūras savdabība ir urbanizētais centrālais areāls (Saldus pilsēta), piepilsētas lauki 
jeb teritorijas, kas atrodas ārpus Saldus pilsētas robežām, bet kurās pilsētas ietekmē raksturīga aktīva darbība 
(zemes tirgus, komercapbūve dzīvojamo māju būvniecība u.c.), un apdzīvotības maz ietekmētās lauku ainavas 
novada nomalēs. Tieši novada nomaĜākajās vietās saglabājušies izcili dabas veidojumi un neskarta lauku vide 
(skatīt 31.attēlu). 

31.attēls 
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32.attēls 
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4.3. Lauku teritorijas 

Lauku teritorijas (novada teritorija ārpus Saldus pilsētas un ciemu robežām) ir Saldus novada nozīmīgāko dabas 
resursu un ekosistēmu pakalpojumu avots, darba un atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
daudzveidības resurss. 

Nozīmīgākie stratēăiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži, lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, ūdeĦi (Venta, Ciecere u.c.), kā arī esošās un potenciālās derīgo izrakteĦu atradnes vietas. Saldus novada 
lauku teritorija ir arī resurss daĜējas vai pašpietiekamas mājsaimniecības dzīves nodrošināšanai, pastāvīgo 
dzīvojamo māju vai „otro māju” attīstībai. 

Lauku teritoriju attīstības virzieni: 

� Sekmēt novada attīstības centru sasniedzamību lauku iedzīvotājiem un sadarbības saites starp tiem; 

� Uzlabot, pilnveidot horizontālās un vertikālās saites starp attīstības centriem; 

� Izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas (viensētas) struktūru un ainavas 
saglabāšanu; 

� Saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības attīstībai, noteikt un atbilstoši tam arī 
plānot novada vērtīgās lauksaimniecības zemes; 

� Attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, lai nodrošinātu sabalansētu ciemu un lauku attīstību. 

ŪdeĦu teritorijas. Saldus novadā ir samērā lieli virszemes ūdeĦu resursi. Saldus novads ietilpst Ventas upju 
baseina apgabalā un tikai nelielā tās daĜā Lielupes upju baseina apgabalā. Ūdensteču tīklu veido viena no 
garākajām Latvijas upēm – Venta ar tās lielajām pietekām Vadaksti, Losi, ZaĦu, Cieceri u.c. Līdz ar meliorācijas 
darbiem, daĜa upju ir iztaisnotas. Novadā bez šīm ūdenstecēm ir arī plaša gravu un avotu sistēma, kurām bieži 
sastopami mākslīgi veidoti dīėi. 

Saldus novada lielākie ezeri ir PakuĜu ūdenskrātuve 172,4 ha platībā, ĖērkliĦu ezers (50 ha), Veiėenieku ezers 
(28 ha), Spīėu ūdenskrātuve (25,5 ha), Saldus ezers (22 ha) u.c. DaĜa no ūdenstilpēm tiek apsaimniekotas 
(izmanto zivju audzēšanai, hidroelektroenerăijas ražošanai, bet citas rekreācijai). 

SaskaĦā ar Civillikumu, Saldus novadā atrodas 3 publiskie ezeri, t.i., Saldus ezers, ĖerkliĦu ezers un Zvārdes 
ezers (Odzēnu ezers) Zvārdes pagastā, kā arī 2 publiskas upes – Venta un Vadakste (ar mākslīgo ūdenskrātuvi). 

Veselības inspekcija Saldus novada Saldus ezerā uzrauga iekšzemes peldvietu/peldūdeĦu kvalitāti, kas ir arī 
vienīgā oficiālā peldvieta novadā. Oficiāli publisku peldvietu labiekārtošanai ir liela nozīme kvalitātes prasībām 
atbilstošu peldūdeĦu nodrošināšanā. Tas ir zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums, kura teritorijā peldvieta 
atrodas. Paredzot novadā izveidot oficiāli publisku peldvietu, jāĦem vērā, ka tās labiekārtošanai ir liela nozīme 
kvalitātes prasībām atbilstošu peldūdeĦu nodrošināšanā. SaskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu, peldvietas ir 
jānodrošina ar ăērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, atkritumi peldvietā ir jāsavāc un jāizved. Peldētāji 
pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem jautājumiem, ierīkojot peldvietā informatīvus stendus, kas ir 
peldvietas īpašnieka pienākums. 

Savukārt, pamatojoties uz 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeĦu kvalitāti” 21.pielikumu, Ciecere (no PakuĜu ūdenskrātuves līdz grīvai) un Venta (no valsts robežas līdz 
Skrundai) ir noteikta par prioritāriem zivju ūdeĦiem kā lašveidīgo ūdeĦu tips, bet ZaĦa (no PampāĜiem līdz grīvai) 
kā karpveidīgo ūdeĦu tips. 

Saldus novadā darbojas 10 hidroelektrostacijas (skatīt 6.tabulu). Saldus pilsētas teritoriju tieši ietekmē Cieceres 
dzirnavu ezera hidroelektrostacija, kas atrodas Brocēnu novadā, un kas ir videi draudzīga – darbojas dabīgā 
caurplūduma režīmā. Tiešā Saldus novada tuvumā atrodas arī Kuldīgas novada Vārmes pagasta Spīėu 
hidroelektrostacija (14 km no ietekas Ēdā, pie Šėēdes pagasta robežas). 

ĥemot vērā, ka Saldus novada pašvaldībā nav pieejami dati par precīziem aizsargjoslu aprēėiniem Saldus 
novadā esošajām hidroelektrostacijām, Saldus novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos drošības aizsargjoslas precīzi netiek atzīmētas, un perspektīvā 
nosakāmas saskaĦā ar Aizsargjoslu likumā (1997) noteiktajām prasībām. 
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6.tabula. Saldus novadā esošās hidroelektrostacijas  
 

HES nosaukums 
Pagasts, atrašanās hidrogrāfiskajā 

tīklā 

Drošu-
ma 
klase 

Sertifikāta 
Nr. 

Kad izdots 
Derīguma 
termiĦš 

Šėēdes HES 
Kuldīgas nov., Vārmes pag., Šėēde, 
12 km no ietekas Ēdā 

B H35/34/32 17.01.2012. 16.01.2017. 

Dzirnavnieku HES 
Novadnieku pag., Ciecere, 32 km no 
ietekas Ventā 

B H04/1/2 05.12.2011. 04.12.2016. 

Ezeres dzirnavu HES 
Ezeres pag., Ezerupe, 0,3 km no 
ietekas Vadakstē 

C H75/74/77 13.07.2012. 12.07.2017. 

GrantiĦu HES 
Nīgrandes pag., Losis, 6 km no 
ietekas Ventā 

C H47/45/46 06.02.2012. 05.02.2017. 

Griezes HES 
Nīgrandes pag., Skutele, 0,5 km no 
ietekas Ventā 

C HES nedarbojas, sertifikāts nav izsniegts 

Grīvaišu HES 
Ezeres pag., Ezere, 5 km no ietekas 
Vadakstē 

B H45/43/44 06.02.2012. 05.02.2017. 

Lejnieku HES 
Nīgrandes pag., Losis, 1,8 km no 
ietekas Ventā 

C H46/44/45 06.02.2012. 05.02.2017. 

PakuĜu HES 
LutriĦu pag., Ciecere, 28 km no 
ietekas Ventā 

B H48/46/51 09.02.2012. 08.02.2017. 

PampāĜu HES 
PampāĜu pag., ZaĦa, 21,5 km no 
ietekas Ventā 

B H13/13/14 19.12.2011. 18.12.2016. 

Vadakstes HES 
Vadakstes pag., Vadakste, 48 km no 
ietekas Ventā 

B H40/39/41 23.01.2012. 22.01.2017. 

ZaĦas dzirnavu HES 
ZaĦas pag., ZaĦa, 8,5 km no ietekas 
Ventā 

C H41/40/48 31.01.2012. 30.01.2017. 

Avots: Saldus novada pašvaldība, 2012 

Saldus novada Nīgrandes pagastā atrodas viena upju ūdens kvalitātes monitoringa stacija (V056 Venta, augšpus 
Nīgrandes), kur 2010.gadā ūdens kvalitāte novērtēta kā laba, kā arī 2 pazemes ūdeĦu kvantitātes novērojumu 
stacijas (PampāĜos un Ēvaržos), diemžēl tas neatspoguĜo visu Saldus novadā esošo ūdensteču un ūdenstilpju 
ekoloăisko kvalitāti. 

SaskaĦā ar 31.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Par riska objektiem”, Saldus novadā atrodas 
virszemes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt 12.09.2002. likumā „Ūdens apsaimniekošanas likums” 
noteikto labu virszemes ūdeĦu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiĦā. Tās ir: 

� Bērze Zvārdes pagasta teritorijā (no iztekas līdz Sesavai); 
� Ēda JaunlutriĦu, LutriĦu, Šėēdes un ZirĦu pagasta teritorijā (no iztekas līdz ietekai Ventā); 
� Venta JaunlutriĦu, LutriĦu un ZirĦu pagasta teritorijā (no Cieceres līdz Ēdai); 
� ZaĦa Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, PampāĜu, ZaĦas un Zvārdes pagasta teritorijā (no iztekas līdz ietekai 

Ventā). 

Minētajos noteikumos PakuĜu HES ūdenskrātuve noteikta kā riska ūdensobjekts Ventas upju baseinu apgabalā, 
kur iespējama caurtekošās upes ietekme, savukārt Cieceres ezeram risku var radīt punktveida piesārĦojums. 

Lai samazinātu virszemes ūdeĦu piesārĦojumu, Saldus novada lauksaimniekiem jāievēro 11.01.2011. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 
piesārĦojuma ar nitrātiem”. Jāievēro īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas nosacījumi, labas prakses 
nosacījumi, ūdensteču aizsargjoslas, jāturpina mēslu krātuvju sakārtošana u.tml. 

Kopumā Saldus novadā ir daudz virszemes ūdeĦu un esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam ir 
neaizvietojama ainaviskā vērtība, kā arī tie ir būtisks rekreācijas resurss. 
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Saldus novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daĜā. Hidroăeoloăisko griezumu veido ūdeni 
saturošu un vāji caurlaidīgu slāĦu mija, kurus arī izmanto ūdensapgādē. GruntsūdeĦus novada teritorijā izmanto 
tikai individuālajai ūdensapgādei, pārsvarā privātajā sektorā, ierīkojot grodu akas. 

Saldus novadā pazemes ūdeĦus vistiešāk ietekmē potenciāli piesārĦotās vietas, kas izveidojušās ap emisijas 
avotiem, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves, dzelzceĜa teritorija, kā arī 
lielāki lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumi, taču visvairāk ietekmē notekūdeĦu novadīšana 
(gan centralizēti savākto, gan no viensētām un atsevišėām ēkām). Arī neizmantoti un neapsaimniekoti 
ūdensapgādes urbumi ir viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens piesārĦošanas avotiem. 

Lai sekmētu virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes uzlabošanos, 2009.gadā ir izstrādāti Ventas upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam un Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas 
plāns. 2012.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta ietvaros 
uzsākta jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamam ăeoloăiskajam un ăeomorfoloăiskajam dabas 
piemineklim „ZaĦas lejteces atsegumi”. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī Grafiskās daĜas kartē „Saldus novada teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana”, noteiktas upju un ezeru aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), kā arī 
grafiski atzīmētas applūstošās teritorijas (par applūstošajām teritorijām papildus skatīt 4.2.sadaĜu „Vides riski”). 

Mežu teritorijas. Lielākais zemju īpatsvars Saldus novada teritorijā ir Zvārdes pagastā. Tas izskaidrojams ar to, 
ka Zvārdes pagasta teritorijā no 1953. līdz 1992.gadam atradās PSRS Aizsardzības ministrijas aviācijas mērėu 
poligons un pagasta lielākajā daĜā tika pārtraukta saimnieciskā darbība. Tā kā lauksaimniecības zemi 
neapsaimniekoja, to pārĦēma meži. Lielākajā daĜā teritorijas mežs tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, 
tomēr salīdzinoši daudz Saldus novada mežos ir noteiktas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (dabas liegums 
„Nīgrandes meži”, „Zvārde”, dabas parks „Zvārdes meži”), kā arī 70 mikroliegumi, kas attēloti Saldus novada 
teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē. 

Saldus novada teritorijā mežus apsaimnieko divu veida apsaimniekotāji – valsts un privātīpašnieki, neliela daĜa 
pieder arī Saldus novada pašvaldībai. Saldus novada valsts mežu zemju galvenais apsaimniekotājs ir AS 
„Latvijas Valsts meži”. 

AS „Latvijas Valsts meži” apsaimniekošanā ir aptuveni 44 530 ha platībā. Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju 
Saldus novadā apsaimnieko Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirknis (694 ha), PampāĜu meža 
iecirknis (1483 ha), Remtes meža iecirknis (72 225 ha), Zvārdes meža iecirknis (13 843 ha) un Zemgales 
mežsaimniecības Īles meža iecirknis (4380 ha). Minēto mežu teritorijās atrodas divas derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijas: 1) Šėēdes pagasta nekustamajā īpašumā „Kalves purvs” (8,41 ha platībā) un Novadnieku pagasta 
nekustamajā īpašumā „Valsts mežs Novadnieki” (4,87 ha platībā), bet daĜa 35,68 ha platībā izvietota valsts 
nozīmes derīgo izrakteĦu „Kūmas” teritorijā, kur izmantošanas kārtība noteikta ar 21.06.2005. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts 
nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai licenču izsniegšanas 
konkursa vai izsoles kārtību”. Tuvākajā nākotnē AS „Latvijas Valsts meži” savos īpašumos plāno uzbūvēt 23 
uzĦēmuma ceĜus ar kopējo garumu 54,25 km.4 

Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan 
rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu. 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam iekĜautie risinājumi paredz mežos no jauna veidojamas 
zemes vienības minimālo platību 2 hektāri. 

Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas. Ăeoloăiskās izpētes ziĦā Saldus novada teritorija ir viena no vislabāk 
izpētītākajiem reăioniem visā Latvijas teritorijā. Visā bijušā Saldus rajona teritorijā tāpat veikti plaši dažādu derīgo 
izrakteĦu meklēšanas un izpētes darbi. 2005.gadā ir sagatavots „Pārskats par Saldus rajona ăeoloăisko uzbūvi, 
mūsdienu ăeoloăiskajiem procesiem, zemes dzīĜu resursiem un pazemes ūdeĦiem. 

                                                
4 22.03.2011. AS „Latvijas Valsts meži” vēstule Nr.4.1.-1.2/02.../150/11/253 
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Saldus novada pašvaldības teritorija ir salīdzinoši bagāta ar neatjaunojamiem dabas resursiem jeb derīgajiem 
izrakteĦiem. Kopumā atzīmējams, ka novada teritorijas apzinātas salīdzinoši liels skaits nozīmīgu derīgo 
izrakteĦu – grants, smilts, māls, saldūdens kaĜėieži un kūdra. Ir izpētīts liels skaits atradĦu, no kurām daĜa jau tiek 
izmantotas derīgo izrakteĦu ieguvei, bet daĜai atradĦu nepieciešama detalizētāka izpēte. Vislielākais atradĦu 
skaits ir Nīgrandes, Novadnieku un ZirĦu pagastā. Vismazāk – Jaunauces pagastā un Saldus pilsētas teritorijā 
(attiecīgi pa vienai derīgo izrakteĦu atradnei). 

VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” (LVĂMC) derīgo izrakteĦu krājumu bilancē par 
2011.gadu, iekĜauta 1 kaĜėakmens atradne („Kūmas”), 3 smilts („BraĦėi”, „Stūrīši”, „Tīrumi II”), 9 smilts – grants un 
smilts atradnes („Biksti”, „Griezes – Krastnieki”, „JēkaupiĦi”, „Ėinguti”, „MazsvikĜi”, „SediĦi”, „Smites”, „Smites”, 
„Smites III”, „VirteĜi”), kā arī 5 kūdras atradnes („Dižais Veiėenieku purvs”, „Gāgu purvs”, „Ėirmenieku – Dadžu 
purvs”, „Mazais Veiėenieku purvs” un „Vīlīšu purvs”). 

Divām – „Kūmas” kaĜėakmens (Novadnieku un Kursīšu pagastā) un „Venta” māla atradnei (PampāĜu pagastā) ar 
08.05.2012. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.321 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm” 
noteikts valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnes statuss. 

Augstvērtīgākie resursi, kas var kalpot par pamatu pašvaldības turpmākajai attīstībai, ir kaĜėakmens, jo lielākā 
daĜa valsts kaĜėakmens krājumu un prognozētie laukumi atrodas Saldus novadā. LVĂMC Latvijas derīgo 
izrakteĦu datu bāzē atrodas 11 kaĜėakmens atradnes, viena no tām – „Kūmas” tiek izmantota. Kopumā lielākās 
kaĜėakmens atradnes konstatētas Novadnieku, PampāĜu, Kursīšu pagastos. Par visaugstvērtīgāko varētu uzskatīt 
Nīgrandes atradnes kaĜėakmeni. Novadā detalizēti pētītas arī 2 saldūdens kaĜėiežu atradnes: Saldus (Krustkalnu) 
atradne un Skrunda (ZirĦu pagastā), kuras varētu izmantot skābo augšĦu kaĜėošanai. 

Pagājušā gadsimta vidū bijušā Saldus rajona teritorijā un tās tuvākā apkaimē dolomītu atradĦu apzināšanai veikti 
ăeoloăiskās meklēšanas un izpētes darbi. Šo darbu gaitā ZirĦu pagasta rietumu daĜā atklāta un pētīta dolomīta 
atradne – „Airītes”, kura atrodas Paksītes upes kreisajā krastā (pašlaik netiek izmantota). 

Novadā konstatētas arī mālu iegulas, kas derīgas būvkeramisko izstrādājumu ražošanai, un cementa rūpniecībai, 
kurās kopējo krājumu atlikums tiek novērtēts līdz 306 milj.m3. LVĂMC Latvijas derīgo izrakteĦu atradĦu datu bāzē 
iekĜautas 12 māla atradnes, taču neviena no tām pašlaik netiek izmantota. 

Saldus novadā agrākajos gados, īpaši 20.gs. otrā pusē, ăeoloăiskās meklēšanas un izpētes darbu gaitā atklātas, 
izpētītas daudzas smilts – grants atradnes un apzināti vairāki šī derīgā izrakteĦa izplatības lauki. Pašlaik Latvijas 
derīgo izrakteĦu atradĦu datu bāzē iekĜautas ziĦas par vairākiem desmitiem smilts un smilts – grants esošajām 
vai perspektīvajām atradnēm Saldus novadā, 15 no tām tiek arī izmantotas, 1 arī smilšmāla ieguvei. 

Kūdra ir viena no svarīgākajām mūsu valsts dabas bagātībām. Saldus novada teritorijā sistemātiski kūdras 
atradĦu meklēšanas un inventarizācijas darbi, izpildot lauku pētījumus, pabeigti 1985.gadā. Detāla ăeoloăiskā 
izpēte veikta un kūdras rūpnieciskā ieguve nelielā apjomā notiek Dižajā Veiėenieku purvā, Gāgu purvā un Mazajā 
Veiėenieku purvā. 

Novada saimnieciskajā dzīvē nozīmīgākie ir purvi, kuru platības ir lielāka par 10 ha. Atradnes, kas ir mazākas, 
galvenokārt var interesēt īpašniekus, uz kuru zemes atrodas konkrētā atradne. Derīgā izrakteĦa ieguvei 
perspektīvs ir Šėēdes purvs Šėēdes un JaunlutriĦu pagastos un vēl vairāki citi purvi. Taču šajās atradnēs vēl ir 
jāveic papildus izpētes darbi.5 

Izskatot tos priekšlikumus, kas saĦemti pašvaldībā līdz lēmumam par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–
2025.gadam izstrādes uzsākšanu (kopā saĦemti 10 iesniegumi), attiecīgi tie, kas bija rakstījuši iesniegumus par 
priekšlikumiem teritorijas plānojumam pēc Saldus novada pagastu un pilsētas teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas, netika saĦemts neviens priekšlikums ar vēlmi izveidot karjeru. Savukārt, no Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanas (2011.gada 24.februārī) līdz 1.redakcijas izstrādei 

                                                
5 SadaĜa sagatavota atbilstoši Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv, „Pārskats par Saldus rajona ăeoloăisko uzbūvi, 
mūsdienu ăeoloăiskajiem procesiem, zemes dzīĜu resursiem un pazemes ūdeĦiem”, VA „Latvijas, Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 
aăentūra” (pašlaik VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” (LVĂMC)), 2005 un LVĂMC Latvijas derīgo izrakteĦu 
atradĦu datu bāzē iekĜautajai informācijai 
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tika saĦemti 23 rakstiski iesniegumi pašvaldībā ar priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei, 2 no kuriem bija 
par vēlmi savos īpašumos veikt derīgo izrakteĦu ieguvi. 

Izstrādājot Saldus novada teritorijas plānojumu, tā izstrādes darba grupā tika rasts priekšlikums, aprakstot 
prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, atĜaut veidot karjerus novada teritorijā saskaĦā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tikai atsevišėus 
ierobežojumus (attālumus no dzīvojamās apbūves, ierobežojumu aizsargjoslās u.tml. IzĦēmums attiecas uz 
Saldus pilsētas un ciemu teritorijām, kurās nav atĜauta derīgo izrakteĦu ieguve, kā arī Novadnieku pagasta 
teritoriju, kurā derīgo izrakteĦu ieguve atĜauta tikai teritorijās, kas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs 
atzīmēta kā „Derīgo izrakteĦu ieguves areāls”. Tas pamatojams ar Novadnieku pagasta specifisko situāciju, 
pārmantojot risinājumus no iepriekš izstrādātā teritorijas plānojuma un saglabājot līdzsvaru starp karjeru 
veidošanu un dzīvojamās apbūves veidošanu, kas notiek salīdzinoši aktīvi Ħemot vērā Saldus pilsētas tuvumu. 

Lauksaimniecības zemes. SaskaĦā ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reăiona 
meliorācijas nodaĜas sniegto informāciju6, Saldus novadā ir 57 432,9 ha meliorētas lauksaimniecībā izmantojamas 
zemes un 317,1 km valsts nozīmes regulētas ūdensnotekas. 

Saldus novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.977 „Noteikumi par nacionālas 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, līdz ar izmaiĦām Ministru kabineta noteikumos, vairs neatrodas nacionālas 
nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Tomēr, Ħemot vērā, ka novada teritorijā atrodas vērtīgas lauksaimniecības 
zemes, Ħemot vērā apkopotos datus, Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam darba grupā tika 
nolemts saglabāt vērtīgās lauksaimniecības zemes, attēlojot Saldus novada teritorijas plānojumā tās grafiski 
(skatīt 33.attēlu). Kopumā tās noteiktas, balstoties uz: 

� Datiem par tām lauksaimniecības zemēm, kas tika noteiktas kā nacionālas nozīmes augstvērtīgās 
lauksaimniecības zemes iepriekš izstrādātajos Saldus novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumos; 

� Valsts zemes dienesta datiem par zemes vienību valdošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitātes 
novērtējumu ballēs; 

� SIA „Metrum” Saldus novada apsekojuma laikā iegūto informāciju – dabā apstrādātās un izmantotās 
lauksaimniecības zemes, kā arī kartogrāfiskajos materiālos atspoguĜoto informāciju un datus par zemes 
vienību platībām; 

� Konsultācijām ar zemes īpašniekiem un Saldus novada pašvaldības speciālistiem. 

                                                
6 22.03.2011. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vēstule Nr.K/75 
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Lai novērstu situāciju, ka apbūvei tiek transformētas vērtīgas lauksaimniecības un mežu zemes, kā arī notiek 
jaunas apbūves aktivizēšana un zemes gabalu sadalīšana ainaviski vērtīgās un ekoloăiski jūtīgās vietās, kas 
agrāk bija lauksaimniecībā izmantojama zeme, pašvaldība noteikusi priekšnoteikumus lauksaimniecībā vērtīgo 
zemju saglabāšanai. Līdz ar to Saldus novada pašvaldība stratēăiski atbalsta vērtīgo lauksaimniecības zemju 
konsolidāciju un lielāku ražojošo lauku saimniecību veidošanos, palielinot nozares konkurētspēju eksporta tirgos, 
vienlaikus Ħemot vērā un saglabājot novada ainavu ekoloăisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību. 

Rezultātā Saldus novada teritorijas plānojuma kartē „Saldus novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” tika 
izdalītas vietējās nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības teritorijas, un teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība šajās 
teritorijās ir 10 hektāri. 

Lai saglabātu un sekmētu kvalitatīvu dzīves vidi Saldus pilsētas un novada ciemu teritorijās, teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā noteikta „ierobežojošas saimnieciskās darbības 1 km josla kvalitatīvas dzīves videi”. Šajās 
teritorijās nav atĜauta jauna rūpnieciskā apbūve (tai skaitā fermas), izĦemot vieglās ražošanas uzĦēmumu un 
sīkražošanu, kā arī teritorijas, kuras noteiktas kā „Ražošanas apbūves teritorijas”. Atsevišėos gadījumus, 
izvērtējot konkrēto situāciju dabā, kā arī konsultējoties ar pagasta pārvalžu vadītājiem, novada plānošanas 

33.attēls 
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speciālistiem, iedzīvotājiem, kā arī veicot papildus izpētes, Būvvalde ir tiesīga pieĦemt lēmumu par izĦēmumiem. 

Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, un kuras 
tiek noteiktas kā „Lauku zemes”, perspektīvā pieĜaujama daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 2 ha. 

Saldus pilsētā atrodas divas kapsētas – Čāpātāju un Pilsētas kapsēta, arī novada pārējā teritorijā, katrā pagastā 
atrodas vairākas kapsētas: 

� Saldus pagasta teritorijā ap Mazbites un Iesalnieku kapsēta; 
� Ezeres pagasta teritorijā ap Grīvaišu, Griezes un Čāpu kapsēta; 
� Jaunauces pagasta teritorijā ap DūcmaĦu, Veco, Puėu, Sodnieku, GaudiĦu un LaugaĜu kapsēta; 
� JaunlutriĦu pagasta teritorijā ap Baznīcas, Meiru, Čakšu, Veco, DoĦu KrūziĦu, Kalnakuncu un Lejaskuncu 

kapsēta; 
� Kursīšu pagasta teritorijā ap Kursīšu centra, SauĜu, Grietēnu, ZaĦenieku un Bruzilu kapsēta; 
� LutriĦu pagasta teritorijā ap Lašupes, Jusku, Podkalnu, Aucenieku, Bikstu un Eglīšu kapsēta; 
� Nīgrandes pagasta teritorijā ap Nīgrandes, Bandzeru, Dziru un Meldzeres kapsēta; 
� Novadnieku pagasta teritorijā ap Elku, Dubes, Tērpju, Spolēnu un Kuršu kapsēta; 
� PampāĜu pagasta teritorijā ap SirsniĦu, Strumpju un JēkaupiĦu kapsēta; 
� Rubas pagasta teritorijā ap Rubas jauno un Rubas veco kapsēta; 
� Šėēdes pagasta teritorijā ap Šėēdes, Ėingutu, Sārcenes un Zutēnu kapsēta; 
� Vadakstes pagasta teritorijā ap Priedulas un Bileėu kapsēta; 
� ZaĦas pagasta teritorijā ap SilaiĦu (I), SilaiĦu (II), Pirtsgaru, BaĜėu un SpārĦu kapsēta; 
� ZirĦu pagasta teritorijā ap Pidraišu, BraĦėu, BūriĦu, Kasparleišu, Plegznu, Sesiles, BendeĜu un Lempes 

kapsēta; 
� Zvārdes pagasta teritorijā ap ZvirgzdiĦu un ĖērkliĦu kapsēta. 

Saldus novada teritorijas plānojumā tiek 
attēlotas sanitārās aizsargjoslas 300 metru 
platumā šīm kapu teritorijām atbilstoši 
29.12.1998. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām 
noteikšanas metodika”. 

Novada teritorijā esošajām vēsturiskajām 
kapsētām, kurās apbedījumi veikti pirms 
vairāk nekā 25 gadiem, sanitārās 
aizsargjoslas atbilstoši 29.12.1998. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap 
kapsētām noteikšanas metodika” 5.punktam, 
teritorijas plānojumā netiek noteiktas. 

Līdz ar Saldus novada teritorijas plānojuma 
izstrādi, tiek paplašinātas kapsētu teritorijas 
pagastu teritorijās un piedāvāts veidot jaunu 
kapsētu Veides mežā, tādējādi risinot 
problēmu ar kapsētu nodrošināšanu Saldus 
pilsētas teritorijā (skatīt 34.attēlu). 

Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam attēlotas arī divas dzīvnieku kapsētas, nosakot tām 500 
metru aizsargjoslu. 

34.attēls. Plānotās Saldus pilsētas kapsētas teritorijas izvietojums 
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4.4. Vides riski 

Vides kvalitāte ir būtisks priekšnoteikums un infrastruktūras elements novada attīstībā – kā dzīves vieta, kā arī 
viens no investīciju priekšnoteikumiem. Īpašu nozīmi tas iegūst kopā ar novada kultūrvēsturisko vidi tūrisma 
attīstībai. Biznesa videi ir svarīga sakārtota ekoloăiskām prasībām atbilstoša vide un skaidri definēta vides 
politika. Vides kvalitāti novadā ietekmē daudzveidīgi apstākĜi. Būtiskākie ir transporta kustība, apkures radītais 
piesārĦojums un notekūdeĦi. 

PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas. Kā piesārĦotas un potenciāli piesārĦotas tiek uzskaitītas vietas 
(ražošanas uzĦēmumi, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzĦēmumi, fermas, degvielas 
uzpildes stacijas utt.), kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī varētu atstāt, 
piesārĦojošu ietekmi uz vidi. 

2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārĦoto vietu apzināšana un uzskaite. Šajā reăistrā 
iekĜaujami ne tikai objekti, kas jau piesārĦo vidi, vai arī ir aizdomas par potenciālu piesārĦojumu, bet arī tie 
uzĦēmumi, kas pašreiz piesārĦojumu nerada, bet to darbība saistās ar augstu piesārĦojuma bīstamības 
potenciālu. SaskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” izveidoto reăistru, novadā 
atrodas 1 piesārĦota un 28 potenciāli piesārĦotas vietas (skatīt 35.attēlu), tās ir: 

PiesārĦota vieta: 

� Bijusī PSRS armijas teritorija, Zvārdes pagasts, Zvārdes poligons (nesprāgušas aviobumbas, 2. pasaules kara 
neatmīnēta teritorija). 

Potenciāli piesārĦota vieta: 

� SIA „Druvas unguri” cūku komplekss, „LutriĦu pagasts, „Krasti”; 
� „Bandzeri” cietā sadzīves atkritumu izgāztuve, Nīgrandes pagasts, „Kalni” (jau rekultivēta); 
� „Alši” degvielas uzpildes stacija, Nīgrandes pagasts, Nīgrande (bij. kolhoza degvielas uzpildes stacija no 1960.gada 

– slēgta); 
� „Nīgrande” mehāniskās darbnīcas, Nīgrandes pagasts, Nīgrande (bij. kolhoza mehāniskās darbnīcas no 1974.gada); 
� SIA „Prospector”, Novadnieku pagasts, „Novadnieki” (mēbeĜu ražošana); 
� „Veldres” liellopu ferma, PampāĜu pagasts, Veldres; 
� SIA „NorPlast”, Saldus pagasts, „Sandes” (plastmasas izstrādājumu ražošana); 
� Saldus dzelzceĜa stacija, Saldus pagasts; 
� „Unguri” cūku komplekss, Straumēni, Saldus pagasts, „Jaunstraumēni”; 
� SIA „Druvas Unguri” cūku audzēšanas komplekss „Unguri”, Saldus pagasts, „Unguri”; 
� AS „Kurzemes degviela”, Saldus pagasts 
� „Brasli” liellopu ferma, Ezeres pagasts, Grieze; 
� Atkritumu izgāztuve „Bāršuki”, Vadakstes pagasts, „Bāršuki” (slēgta); 
� „Bumbieri” cūku ferma, ZaĦas pagasts (no 1970.gada līdz 1992.gadam bij. liellopu ferma); 
� „LiekĦi” slaucamo govju ferma, ZaĦas pagasts, ZaĦa; 
� Valsts Militārā dienesta nodaĜas mācību bāze, Aizsardzības ministrijas valdījuma objekts, Zvārdes pagasts, 

saimniecība „Lapsas”; 
� SIA „Ardeks” gaĜas pārstrādes uzĦēmums, Saldus pilsēta,  Dārza iela 19; 
� SIA „ALCO” DUS, Saldus pilsēta, Jelgavas iela 3; 
� SIA „ALCO” DUS, Saldus pilsēta, ApvedceĜš 5; 
� SIA „Limos”, Saldus pilsēta, Avotu iela 4 (ėīmiskā tīrītava); 
� Bijusī degvielas bāze, Kuldīgas iela 53, Saldus,  Kuldīgas ielas 53 ziemeĜrietumu daĜa, Kuldīgas iela 53; 
� Atkritumu izgāztuve „Vecās Grantsbedres”, Ezeres pagasts, „Grantsbedres” (slēgta); 
� Ezeres pagasta pārvaldes katlu māja, Ezeres pagasts, ,„Valdes ēka”; 
� „Griezes Dzintari” liellopu komplekss, Ezeres pagasts, Grieze; 
� „UpmaĜi” liellopu ferma, Ezeres pagasts, Ezere; 
� „MuciĦas” degvielas uzpildes stacija, Ezeres pagasts, Ezere; 
� KrastmaĜi" minerālmēslu šėūnis, Ezeres pagasts, Ezere (slēgta); 
� „Centra ferma”, Ezeres pagasts, Ezere (no 1970.gada līdz 1992.gadam slaucamo govju ferma. Tagad vienā kūtī 

nelielā daudzumā cūkas). 

Pēc šajā datu bāzē sniegtajām koordinātēm, šīs vietas ir attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs 
„Saldus novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” (mēroga noteiktība 1:10 000), „Saldus pilsētas teritorijas 
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plānotā (atĜautā) izmantošana” (mēroga noteiktība 1:2000) un Saldus novada ciemu teritoriju plānotās (atĜautās) 
izmantošanas (mēroga noteiktība 1:10 000) kartēm. 

Rūpnieciskā riska teritorijas. SaskaĦā ar 09.08.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās 
aizsardzības plānu”, Saldus novadā identificēti šādi riskus radoši objekti, kas attēloti teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas Saldus novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošanas kartē: 

� Naftas bāze Saldus pagasta „TorĦos” (SIA „JāĦa centrs”); 
� Dzirnavnieku HES (Ciecere, 32 km no ietekas Ventā, Novadnieku pagasts); 
� Grīvaišu HES (Ezere, 5 km no ietekas Vadakstē, Ezeres pagasts); 
� PakuĜu HES (Ciecere, 28 km no ietekas Ventā, LutriĦu pagasts); 
� PampāĜu HES (ZaĦa, 21,5 km no ietekas Ventā, PampāĜu pagasts); 
� Vadakstes HES (Vadakste, 48 km no ietekas Ventā, Vadakstes pagasts); 
� Valsts galvenais autoceĜš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, kas šėērso ZirĦu pagastu un Saldus pilsētu; 
� Stratēăiskas (valsts) nozīmes dzelzceĜa līnija Jelgava – Liepāja (Saldus novadā šėērso Saldus, LutriĦu un ZirĦu 

pagastu un Saldus pilsētu) un dzelzceĜa līnija Gluda – ReĦăe – Mažeiki, kas novadā šėērso Vadakstes un Rubas 
pagastu; 

� Maăistrālais gāzes vads Iecava – Jelgava – Liepāja, kas Saldus novada šėērso Saldus, LutriĦu un ZirĦu pagastu. 

35.attēls 
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Sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas teritorijas ir Saldus novadā esošās degvielas uzpildes stacijas, AS 
„Latvijas Gāze” Saldus iecirknis, kas var radīt draudus avāriju gadījumā gāzes apgādes sistēmās, kā arī Saldus 
pagastā darbojošais uzĦēmums SIA „Druvas Pārtika”, kas savā darbībā izmanto amonjaku. Saldus novads 
atrodas arī Mažeiėu naftas pārstrādes rūpnīcas pārrobežu piesārĦojuma ietekmes areālā, kas avārijas rezultātā 
var piesārĦot pierobežas zonu Saldus novada teritorijā (Ezeres pagastu, Nīgrandes pagastu, ZaĦas pagastu un 
Ventas upi). Saldus novadā kā vēl viens paaugstināta riska objekts tiek noteikts teritorijas zeme 330 kV un 110 kV 
elektropārvades līnijām, kas saistāms ar avāriju bīstamības risku. 

Saldus novadā atrodas divi objekti, kuri atbilst 19.07.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.532 „Noteikumi par 
rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”. SaskaĦā ar šiem 
noteikumiem, uzĦēmumiem SIA „JāĦa centrs” („TorĦi”) un AS „Saldus naftas bāze” („TorĦi”) jābūt izstrādātam 
drošības pārskatam vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmai.7 Tāpat novadā ir uzĦēmumi, kuriem 
izsniegtas atĜaujas A (SIA „Reneta” dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes iekārta, SIA „Druvas Unguri” 
komplekss „Krasti”, „Straumēni” un „Unguri”) un B (piemēram, SIA „Saldus ceĜinieks”, SIA „Saldus siltums u.c.) 
kategorijas piesārĦojošām darbībām. 

Saldus novada teritorijas plānojuma pašreizējās izmantošanas kartēs attēlotas arī pamesto objektu teritorijas 
(haosa teritorijas), kas, galvenokārt, ir pamestas ražošanas teritorijas. Lai iesaistītu šos funkcionālos elementus 
novada struktūrā, arī perspektīvā, veicot sakopšanas un sanācijas darbus, tiek plānota šo teritoriju izmantošana. 

Ekoloăiskā riska teritorijas. Saldus novadā atrodas vairākas paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas, tās ir: 

1) Paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas – meži; 
2) Plūdu bīstamība: Ventas upe, Cieceres upe, Ezeres upe un Cieceres ezers. 

Teritorijas, kas atrodas tiešā sezonāli mainīgu ūdenstilpĦu un ūdensteču, hidroelektrostaciju un to ūdenskrātuvju 
tuvumā, ir pakĜautas plūdu vai appludināšanas riskam. 

Saldus novada teritorijas plānojumā norādītas Saldus novada applūstošās teritorijas ar varbūtību vismaz reizi 10 
gados, kuras teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā ir attēlotas atbilstoši 03.06.2008. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, un pamatojoties uz 2011.gadā VSIA 
„Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” sniegto informāciju. Institūcija minēto ūdens objektu 
maksimālā ūdens līmeĦa ar 10% pārsniegšanas varbūtību atzīmes ieguva, veicot teorētiskos aprēėinus, kas 
balstīti uz novērojumu staciju „Venta – Vārdava” un „Ciecere – PakuĜu HES” datiem. Ezeres upē ūdens līmeĦa 
novērojumi tika veikti stacijā „Līkupāni” laika periodā no 1938. līdz 1958.gadam, savukārt Cieceres ezerā minētā 
institūcija neveic hidroloăiskos novērojumus. Pārējiem virszemes ūdensobjektiem novada teritorijā, saskaĦā ar 
pašvaldības sniegto informāciju, applūstošās teritorijas netiek konstatētas. 

Applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, un to izmantošanā jāievēro likuma 
„Aizsargjoslu likums” 37.pantā noteiktās prasības, kas papildinot šā likuma 35.pantā noteiktos vispārējos 
aizsargjoslu aprobežojumus, nosaka, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas 
un būves, arī aizsargdambjus (izĦemot likumā noteiktos izĦēmumus). 

Reljefa īpatnību dēĜ (Saldus pilsētas novietojums pazeminājumā) un hidroloăisko apstākĜu dēĜ, Saldus pilsētā ir 
daudz lietus un sniega ūdeĦu. Pie lieliem nokrišĦu daudzumiem pārplūst pilsētas ielas un apstādījumi. Lai risinātu 
šo problēmu, Saldus novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie projekta „Lietus ūdeĦu novadīšanas sistēmas 
izpēte un ieteikumi tās sakārtošanai Saldus pilsētā un pilsētas pieguĜošajā teritorijā”. Saldus novada 
inženierăeoloăiskie apstākĜi kopumā ir aptuveni līdzīgi un labvēlīgi būvniecībai, līdz ar to būvniecībai nelabvēlīgas 
teritorijas praktiski nav. No faktoriem, kas apgrūtina celtniecību, jāmin gruntsūdeĦu tuvums daĜā teritorijas, bet 
daĜā – virszemes ūdeĦi, taču reljefs Ĝauj veikt meliorācijas pasākumus, kas būvniecības izmaksas sadārdzina Ĝoti 
nenozīmīgā apmērā. 

2009.gada 29.septembrī ir apstiprināts apvienotais Saldus novada un Brocēnu novada civilās aizsardzības plāns, 
kurā ir apzināti ārējie un iekšējie riski un paredzēti civilās aizsardzības pasākumi, lai novērstu vai mazinātu 
pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, objektiem, mājdzīvniekiem, iespējamo kaitējumu  
materiālajām vērtībām un videi. 
                                                
7 http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts 
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SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēăisko novērtējumu veic plānošanas 
dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas plānojumiem. 
Likumdošanas prasības paredz stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros sagatavot Vides 
pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas attiecināms uz tām 
plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). Vides 
pārraudzības valsts birojs 04.10.2011. pieĦēma lēmumu Nr.71 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu” Saldus novada teritorijas plānojumam. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras gaitā sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Saldus 
novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā sniegto informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos piedāvātajiem plānotās (atĜautās) izmantošanas risinājumiem un grafisko daĜu. 
 
4.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, kā arī mikroliegumi, atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaĦā ar 
kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu. Latvijā ir noteiktas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
(ĪADT) kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas liegumi, dabas 
pieminekĜi, aizsargājamo ainavu apvidi un jūras aizsargājamās teritorijas. ĪADT tiek izveidotas un apsaimniekotas 
saskaĦā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta noteikumiem „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"”. 

Saldus novada teritorijā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skatīt 36.attēlu): 

� Dabas liegums „Ventas un ŠėerveĜa ieleja”, „SātiĦu dīėi”, „Zvārde” un „Nīgrandes meži”; 
� Dabas parks „Zvārdes meži”; 
� Ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Loša atsegums”, „Kalnu atsegums”, „PlieĦu 

atsegums”, „ZaĦas lejteces atsegumi” un „Pavāru atsegumi”; 
� Aizsargājamā aleja „Rubas aleja”; 
� Dendroloăiskie stādījumi „LutriĦu parks” un „Dzidras Smiltnieces dendroloăiskie stādījumi Nīgrandes 

„Rožkalnos””. 

SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu, šādas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas iekĜautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā: dabas liegumi „SātiĦu 
dīėi”, „Zvārde”, „Ventas un ŠĜerveĜa ieleja”, „Nīgrandes meži”, dabas parks „Zvārdes meži”, ăeoloăiskais un 
ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „ZaĦas lejtece” (nosaukums atbilstoši 17.04.2001. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas pieminekĜiem” 
– „ZaĦas lejteces atsegumi” un „Pavāru atsegumi”). 

Dabas aizsardzības plāni izstrādāti un apstiprināti dabas liegumam „Ventas un ŠėerveĜa ieleja”, „Zvārdes meži” un 
„SātiĦu dīėi”. Dabas liegumam „Ventas un ŠėerveĜa ieleja” un „Zvārdes meži” ar Ministru kabineta noteikumiem 
apstiprināti arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 2012.gadā uzsākta jauna dabas aizsardzības 
plāna izstrāde aizsargājamam ăeoloăiskajam un ăeomorfoloăiskajam dabas piemineklim „ZaĦas lejteces 
atsegumi”. Pēc VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’ mājas lapā paustās informācijas par 
aizsargājamiem kokiem Saldus novada teritorijā, kā arī Ħemot vērā 16.03.2010. Ministru Kabineta Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktos aizsargājamo koku 
apkārtmērus, novada teritorijā uzskaitāmi vairāk kā 100 dižkoki. Par aizsargājamu koku uzskatāms koks, kura 
apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakĦu kakla vai augstums nav mazāks par Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 2.pielikumā minētajiem izmēriem, un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru 
platā joslā no tās. Dižkoku apsekošana Saldus novada teritorijā pēdējo reizi veikta 2005.gadā Gunta EniĦa 
vadībā. 

SaskaĦā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daĜu, Saldus novada teritorijā izveidoti 70 
mikroliegumi mežu biotopiem, putniem un vienai zivju sugai. No tiem visvairāk atrodas ZirĦu un Zvārdes 
pagastos, savukārt Saldus pilsētā, Saldus un Novadnieku pagastā neatrodas neviens mikroliegums. 
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4.6. Kultūrvēsturiskās dabas teritorijas un objekti 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar 29.10.1998. 
rīkojumu Nr.128, iekĜauti 59 novadā esoši kultūras pieminekĜi (46 valsts nozīmes un 13 vietējas nozīmes). Starp 
tiem: 26 arheoloăijas pieminekĜi, 17 arhitektūras pieminekĜi, 13 mākslas pieminekĜi, kuri galvenokārt atrodas 
nekustamajos pieminekĜos, 2 vēstures objekti un 1 pilsētbūvnieciskais objekts (skatīt 37.attēlu): 

� Ezeres muižas apbūve ar parku (valsts aizsardzības Nr.6715), valsts nozīmes, arhitektūra, 18.gs. 19.gs., Saldus 
novads, Ezeres pagasts, Ezere, Ezeres muižā; 

� Dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr.6717), valsts nozīmes, arhitektūra, 18.gs. 19.gs., Saldus novads, Ezeres 
pagasts, Ezere, Ezeres muižā; 

� Klēts (valsts aizsardzības Nr.6718), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs.v., Ezeres pagasts, Ezere, Ezeres muižā; 
� StaĜĜi (valsts aizsardzības Nr.6719), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs. 1.c., Ezeres pagasts, Ezere, Ezeres muižā; 
� Kancele (valsts aizsardzības Nr.4232), valsts nozīmes, māksla, 17.gs. v., Ezeres pagasts, Ezere, Grīvaiši, Grīvaišu 

luterāĦu baznīca; 
� Grīvaišu krogs (valsts aizsardzības Nr.6713), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs., Ezeres pagasts, Ezere, Grīvaiši; 
� Grīvaišu luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6714), valsts nozīmes, arhitektūra, 17.gs., 19.gs.s., Ezeres 

36.attēls 
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pagasts, Ezere, Grīvaiši; 
� CiĜĦi (valsts aizsardzības Nr.4238), valsts nozīmes, māksla, 20.gs. I c., Jaunauces pagasts, Jaunauce, Jaunauces 

muižas pilī; 
� Gleznojuma zāles kupolā (valsts aizsardzības Nr.4239), valsts nozīmes, māksla, 19.gs. I c., 20.gs. s., Jaunauces 

pagasts, Jaunauce, Jaunauces muižas pilī; 
� Interjera dekoratīvā apdare (valsts aizsardzības Nr.4240), valsts nozīmes, māksla, 19.gs. I c., 20.gs.s., Jaunauces 

pagasts, Jaunauce, Jaunauces muižas pilī; 
� Krāsnis (7) (valsts aizsardzības Nr.4241), valsts nozīmes, māksla, 19.gs., Jaunauces pagasts, Jaunauce, Jaunauces 

muižas pilī; 
� Jaunauces muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.6721), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs.s. 
� Šėūnis (valsts aizsardzības Nr.6726), valsts nozīmes, arhitektūra, 1841.g., Jaunauces pagasts, Jaunauce, 

Jaunauces muižā; 
� Stallis (valsts aizsardzības Nr.6725), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs.s., Jaunauces pagasts, Jaunauce, 

Jaunauces muižā; 
� Pils (valsts aizsardzības Nr.6722), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs.s., Jaunauces pagasts, Jaunauce, Jaunauces 

muižā; 
� Pienotava (valsts aizsardzības Nr.6728), valsts nozīmes, arhitektūra, 1833.g., Jaunauces pagasts, Jaunauce, 

Jaunauces muižā; 
� Pārvaldnieka ēka (valsts aizsardzības Nr.6723), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs.s., Jaunauces pagasts, Jaunauce, 

Jaunauces muižā; 
� Kalpu māja (valsts aizsardzības Nr.6724), valsts nozīmes, arhitektūra, 1808.g., Jaunauces pagasts, Jaunauce, 

Jaunauces muižā; 
� Parks (valsts aizsardzības Nr.6727), valsts nozīmes, arhitektūra, 19.gs., Jaunauces pagasts, Jaunauce, Jaunauces 

muižā; 
� Jaunmuižas klēts un parks (valsts aizsardzības Nr.6729), valsts nozīmes, arhitektūra, 1817.g., JaunlutriĦu pagasts, 

JaunlutriĦi, Jaunmuižā; 
� Zemīšu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2151), valsts nozīmes, arheoloăija, Kursīšu pagasts, pie Kursīšu 

pamatskolas; 
� BāliĦu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2154), ), valsts nozīmes, arheoloăija, Kursīšu pagasts, pie Dīėēniem un 

BāliĦiem; 
� Meždāmnieku senkapi (valsts aizsardzības Nr.2155), valsts nozīmes, arheoloăija, Kursīšu pagasts, pie 

Mēzdāmniekiem; 
� Bruzilu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.2153), valsts nozīmes, arheoloăija, Kursīšu pagasts, pie Bruzilām; 
� MizaiĦu pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2157), valsts nozīmes, arheoloăija, LutriĦu pagasts, pie bij. MizaiĦiem un 

Stūrīšiem; 
� BieriĦu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2158), valsts nozīmes, arheoloăija, Nīgrandes pagasts, ĖiėeĜu meža malā pie 

BirieĦiem; 
� Meldzeres dobumakpmens (valsts aizsardzības Nr.2160), valsts nozīmes, arheoloăija, Nīgrandes pagasts, pie 

Meldzeres; 
� Cīrulenes kalns-pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2159), valsts nozīmes, arheoloăija, Nīgrandes pagasts, pie 

Laurupītes ietekas Ventā; 
� Nīgrandes luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības Nr.8723), valsts nozīmes, arheoloăija, 1776., 1883.g., Nīgrandes 

pagasts, Nīgrandes baznīca; 
� Striėu pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2162), valsts nozīmes, arheoloăija, Zvārdes pagasts, pie bij. Striėiem un 

Aizkalniem; 
� Striėu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2163), valsts nozīmes, arheoloăija, Zvārdes pagasts, pie bij. Striėiem un 

Aizkalniem; 
� CeriĦu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2161), valsts nozīmes, arheoloăija, Novadnieku pagasts, pie bij. CeriĦiem; 
� Eglīšu apmetne (valsts aizsardzības Nr.2164), valsts nozīmes, arheoloăija, Novadnieku pagasts, pie Eglīšiem; 
� Kupes senkapi (MironkalniĦā) (valsts aizsardzības Nr.2165), valsts nozīmes, arheoloăija, Novadnieku pagasts, pie 

Kalvēm; 
� Kuršu senkapi (Zviedru kapi) (valsts aizsardzības Nr.2166), valsts nozīmes, arheoloăija, Novadnieku pagasts, pie 

Kuršiem; 
� Karātavu kalns-pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2168), valsts nozīmes, arheoloăija, Rubas pagasts, pie Platkājiem; 
� Platkāju pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2169), valsts nozīmes, arheoloăija, Rubas pagasts, pie Platkājiem; 
� Interjera dekoratīvā apdare (valsts aizsardzības Nr.4250), valsts nozīmes, māksla, Rubas pagasts, Ruba, Rubas 

muižas pilī; 
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� Kamīni (3) (valsts aizsardzības Nr.4251), valsts nozīmes, māksla, 19.gs. 80-tie gadi, Rubas pagasts, Ruba, Rubas 
muižas pilī; 

� Krāsnis (6) (valsts aizsardzības Nr.4252), valsts nozīmes, māksla, 19.gs. 80-tie gadi, Rubas pagasts, Ruba, Rubas 
muižas pilī; 

� Saldus pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2170), valsts nozīmes, arheoloăija, Saldus, pie Saldus ezera, vecās Saldus 
– Rīgas šosejas malā; 

� Saldus pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7446), valsts nozīmes, arheoloăija, Saldus, Rīgas ielas 
DA puses apbūve no Lielās ielas līdz Rozentāla ielai, J. Rozentāla ielas R puses apbūve līdz Kapu ielai, J. Rozentāla 
ielas A puses apbūve līdz Cieceres upei, Cieceres upe DR virzienā Tirgotāju ielas Z galam, Tirgotāju iela līdz Peldu 
ielai, Rīgas ielas DA puses apbūve no Lielās ielas līdz J. Rozentāla ielai; 

� Kancele (valsts aizsardzības Nr.4255), valsts nozīmes, māksla, 1857.g., Saldus, Kuldīgas iela 2, Sv. JāĦa luterāĦu 
baznīca; 

� Ērăeles (valsts aizsardzības Nr.4253), valsts nozīmes, māksla, 1872.g., Saldus, Kuldīgas iela 2, Sv. JāĦa luterāĦu 
baznīca; 

� Birēnu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.2171), vietējas nozīmes, arheoloăija, Saldus pagasts, pie Birēniem; 
� Gleznotāja J.RozentāĜa dzimtās mājas (valsts aizsardzības Nr.94), valsts nozīmes, vēsture, 1866.g., Saldus pagasts, 

Bebros; 
� Priedīšu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2172), valsts nozīmes, arheoloăija, Vadakstes pagasts, pie Priedīšiem; 
� VecmiėeĜu senkapi (valsts aizsardzības Nr.2173), valsts nozīmes, arheoloăija, Vadakstes pagasts, pie VecmiėeĜiem; 
� Priedulas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.2174), vietējas nozīmes, arheoloăija, Vadakstes pagasts, pie 

Priedulas Vecās kapsētas; 
� Kancele (valsts aizsardzības Nr.4269), valsts nozīmes, māksla, 18.gs. II p., Vadakstes pagasts, Priedula, Priedulas 

luterāĦu baznīca; 
� Altāris (valsts aizsardzības Nr.4266), valsts nozīmes, māksla, 17.gs. 70-tie gadi, Vadakstes pagasts, Priedula, 

Priedulas luterāĦu baznīca; 
� Altāra barjera (valsts aizsardzības Nr.4265), valsts nozīmes, māksla, 18.gs. vidus, Vadakstes pagasts, Priedula, 

Priedulas luterāĦu baznīca; 
� Priedulas luterāĦu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6736), valsts nozīmes, arhitektūra, 18.gs. b., Vadakstes pagasts, 

Priedula; 
� Laivenieku senkapi (valsts aizsardzības Nr.2175), valsts nozīmes, arheoloăija, SaĦas pagasts, pie Laiveniekiem un 

Bunkām, Ventas un ZaĦas upju satekā; 
� Airītes pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2178), valsts nozīmes, arheoloăija, ZirĦu pagasts, pie Siliem, StrazdiĦiem un 

Airītes dzelzceĜa stacijas; 
� BendeĜu pilskalns (Vecais kalns) (valsts aizsardzības Nr.2176), vietējas nozīmes, arheoloăija, ZirĦu pagasts, pie 

Kapukalniem; 
� Kapukalnu senkapi (Zviedru kalns) (valsts aizsardzības Nr.2177), vietējas nozīmes, arheoloăija, ZirĦu pagasts, pie 

Kapukalniem; 
� ZviedriĦu senkapi (Zviedru kapi) (valsts aizsardzības Nr.2179), vietējas nozīmes, arheoloăija, ZirĦu pagasts, pie 

ZviedriĦiem. 
� Oskara Kalpaka memoriāls „Airītes” (valsts aizsardzības Nr.2613), valsts nozīmes, arheoloăija, 1919.g., ZirĦu 

pagasts, pie Kalpakiem. 

Saldus novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā tiek attēloti Saldus novadā valsts aizsardzībā esošie 
nekustamie kultūras pieminekĜi. ĥemot vērā Saldus pilsētas teritorijā noteikto Saldus vēsturiskā centra (valsts 
aizsardzības Nr.7446) kultūras pieminekĜa 100 metru aizsargjoslu, kas nesakrīt ar nekustamo īpašumu kadastra 
robežām un nav pamatota ar konkrēto pilsētbūvniecisko situāciju, SIA „Metrum” valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklim „Saldus pilsētas vēsturiskajam centrs” teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros izstrādāja individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektu. Tas izstrādāts atbilstoši 19.07.2003. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika” (skatīt Saldus pilsētas 
vēsturiskā centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektu un teritorijas plānojuma Grafisko daĜu. 

Atbilstoši konkrētai situācijai dabā, aizsardzības zona ap vēsturisko zonu ir samazināta vai paplašināta, tādējādi 
tas Ĝauj racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar vēsturiskā centra aizsardzību saistītos 
apgrūtinājumus. Pārējiem valsts nozīmes kultūras pieminekĜiem, līdz individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
noteikšanai un apstiprināšanai atbilstoši 15.07.2003. Ministru Kabineta noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekĜu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām, aizsargjoslu minimālais platums ir 500 metri 
lauku teritorijā, bet 100 metri Saldus pilsētā. 
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Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi norādījums atsevišėu kultūras pieminekĜu 
turpmākajai izmantošanai un saglabāšanai. Attiecīgi norādījumi ir izstrādāti Kursīšu pagastā esošiem BāliĦu 
senkapiem (valsts aizsardzības Nr.2154), Nīgrandes luterāĦu baznīcai (valsts aizsardzības Nr.8723) un Ezeres 
pagastā esošajam kultūra piemineklim „StaĜĜi” (valsts aizsardzības Nr.6719). Šie norādījumi tieši netiek 
pārpublicēti novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, bet ir uzskatāmi kā 
atsevišės regulējums kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Norādījumi ir saistoši kultūras pieminekĜa daĜas 
īpašniekam un nosaka kultūras pieminekĜa un aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu, lai novērstu saglabājamo 
un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu. 

Teritorijas plānojumā īpaša vērība tiek pievērsta dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un 
atjaunošanai. Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes laikā tika noteikti novada nozīmes 
dabas un kultūrvēsturiski objekti. Tie ir objekti, kuriem nav piešėirta valsts nozīme, apstiprinot tos ar likumdošanas 
aktiem, bet ir svarīga nozīme novada mērogā (skatīt 37.attēlu un paskaidrojuma raksta pielikumu). 

 

 37.attēls 
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4.7. Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti 

ĥemot vērā Saldus novada ăeogrāfisko novietojumu, Saldus novadā kopumā ir labi attīstīts gan valsts, gan 
pašvaldības autoceĜu tīkls, kas nodrošina piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un ražošanas objektiem. 
Saldus novadu šėērso viens valsts galvenais autoceĜš A9 Rīga (Skulte)—Liepāja, 5 valsts reăionālie autoceĜi (P96 
Pūri – Auce – Grīvaiši, P105 Butnāri – Saldus – Ezere, P106 Ezere – Embūte – GrobiĦa, P107 Skrunda – Ezere 
un P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus), kā arī 30 valsts vietējie autoceĜi. Pašvaldībā atrodas 9 degvielas uzpildes 
stacijas, kas nodarbojas ar naftas produktu mazumtirdzniecību (divas no tām apkalpo konkrētus uzĦēmumus). 

Kurzemes plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam iezīmē infrastruktūras 
attīstības projektu areālus un vietas, kurā valsts galvenais autoceĜš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja atzīmēts kā tuvākā 
perspektīvā rekonstruējams valsts galvenais autoceĜš par ātrgaitas autoceĜu. Tuvākā un tālākā perspektīvā 
(nedefinējot konkrētu termiĦu) autoceĜu remonts vai rekonstrukcija pašreiz plānota tikai valsts galvenajam 
autoceĜiem. ĥemot vērā to, ka perspektīvā plānota autoceĜa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja paplašināšana, Saldus 
novada teritorijas plānojumā noteikti ievērojami lielāki būvlaides rādītāji kā citviet, kā arī iespēju robežās 
saglabātas zaĜās zonas gar šo autoceĜu. 

Lai gan Kurzemes plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.–2026.gadam neakcentē iespējamā 
Saldus apvedceĜa izveidi dienvidrietumu virzienā, šī jautājums risināms reăionālā un valsts līmenī. Šis apvedceĜš 
novirzītu tranzīta transporta plūsmas no/uz Ezeres virziena uz/no Rīgas – Liepājas virziena, un tā trase 
konceptuāli attēlota Saldus novada teritorijas plānojuma ietvaros izstrādātajā Saldus novada perspektīvajā 
struktūrā (attīstības koncepcijā). 

Pilsētai trūkt iekšēja apvedceĜa (ielas) un vietējais tranzīts, lai izkĜūtu no pilsētas, joprojām izmanto pilsētas 
centrālās ielas. Saldus novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
kartēs attēlots perspektīvais Saldus pilsētas apvedceĜš. Savienojot Dzirnavu ielu ar Kalna un Robežu ielām 
izveidotos iekšējs apvedceĜš (iela), kas novirzītu daĜu vietējā tranzīta no pilsētas centrālās daĜas, tomēr ir jāizvērtē 
arī transporta intensitātes pieauguma ietekme uz Robežu ielai pieguĜošajiem zemes gabaliem, kuri daudzviet 
pilsētas esošajā plānojumā paredzēti dzīvojamo māju apbūvei. 

Esošais ceĜu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp lauku teritorijām, ciemiem un Saldus pilsētu, un 
jaunu pašvaldības ceĜu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama. Taču, tāpat kā visā valstī kopumā, arī 
Saldus novadā nepieciešama ceĜu rekonstrukcija (gan valsts, gan pašvaldības ceĜiem) un to sakārtošanas darbi. 

Viens no teritorijas plānojuma uzdevumiem ir noteikt sarkanās līnijas pilsētas un novada ciemu teritorijā esošajām 
ielām. Saldus novada teritorijas plānojumā tās noteiktas pilsētas un ciemu teritorijā esošajām ielām. Teritorijas 
plānojuma izstrādes ietvaros pilsētā un ciemos esošās ielas izdalītas pēc nozīmes, vērtējot ielu funkciju (apkalpes 
areālu), sasaisti ar pārējām ielām un autoceĜiem, ko tās savieno – galvenās (maăistrālās) pilsētas ielas, ciema 
galvenās ielas, pilsētas nozīmes ielas un vietējas nozīmes ielas. Mēroga dēĜ ielu sarkanās līnijas ir precizējamas 
zemāka līmeĦa plānojumos un projektos – lokālplānojumos un detālplānojumos. Pēc saistošo noteikumu 
izdošanas arī teritorijas plānojumā noteiktās ielu sarkanās līnijas iegūst likuma spēku, tāpēc tās ir jāĦem vērā pat 
gadījumā, ja tās nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Projektējot Saldus novada ielu sarkanās līnijas, tika Ħemti vērā tādi faktori kā esošās sarkanās līnijas, esošās 
zemes gabalu robežas un apbūve, projektētās ēkas un zemes gabali, īpašumpiederība, inženierkomunikāciju 
izvietojums un ielu nozīme. 

Saldus novada plānoto pilsētas un ciemu ielu klasifikācija un to sarkanās līnijas ir noteiktas teritorijas plānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daĜas pilsētas un ciemu teritorijas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartēs. 

No valsts austrumiem uz rietumiem caur Saldus pilsētu novadu šėērso dzelzceĜa līnija Rīga – Liepāja (publiskās 
lietošanas stratēăiskās nozīmes II kategorijas dzelzceĜa sliežu iecirknis Jelgava – Liepāja), ar staciju Saldū un 
pieturvietām „Lašupe” un „LutriĦi” un dzelzceĜa Jelgava – ReĦăe. Saldus novada teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskajā daĜā noteiktas dzelzceĜa aizsargjoslas – drošības 
aizsargjosla 50 metri no malējās sliedes uz katru pusi lauku apvidos un ekspluatācijas aizsargjoslas 100 metri no 
galvenā ceĜa malējās sliedes. 
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Saldus pilsētas teritorijā nav iekārtota lidlauka nelielām lidmašīnām vai helikopteriem. Saldus pagasta teritorijā 
(~4 kilometri no Saldus pilsētas) un Ezeres pagasta teritorijā atrodas bijušie lauksaimniecības lidlauki. 

Kā progresīvu perspektīvā attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošinātu tūrisma 
attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespējas nodrošināt pārvietošanos starp 
salīdzinoši netāli izvietotām apdzīvotām vietām. Šobrīd novadā veloceĜa josla pieejama velobraucējiem tikai Saldū 
Dzirnavas ielā. RiteĦbraucēji pamatā izmanto brauktuves vai gājēju celiĦus. 

Saldus novada teritorijas plānojuma darba uzdevumā (apstiprināts ar 24.02.2011. Saldus novada domes lēmumu) 
tika noteikts, ka teritorijas plānojuma ietvaros ir jāsagatavo priekšlikumi perspektīvajam veloceliĦu izvietojumam 
Saldus pilsētā. Ievērojot darba uzdevumā minēto, SIA „Metrum” sagatavoja Saldus pilsētas perspektīvo 
veloceliĦu shēmu (skatīt 38.attēlu). 

Centralizēta ūdensapgādes sistēma ir pieejama Saldus pilsētai, savukārt novada pagastu administratīvajos 
centros un dažās apdzīvotajās vietās ir daĜēji centralizēta ūdensapgādes sistēma. Vairākos pagastos ir veikti 
apjomīgi ūdenssaimniecības atjaunošanas un sakārtošanas projekti, kuru rezultātā tika uzstādītas jaunas ūdens 
atdzelžošanas iekārtas un izbūvētas to ēkas, veikta ūdensapgādes tīklu vai dziĜurbumu rekonstrukcija, izbūvētas 

38.attēls. Saldus pilsētas perspektīvā veloceliĦu shēma 
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jaunas vai rekonstruētas vecās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, atsevišėos gadījumos veikta arī centralizētās 
kanalizācijas atzara izbūve, izveidojot jaunus pieslēgumus. 

Novadā dzeramā ūdens vajadzībām izmanto pazemes ūdeĦus. Saldus novadā atrodas 19 notekūdeĦu attīrīšanas 
ietaises, visām grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs, atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997), ir 
noteiktas aizsargjoslas. 

Saldus novada Saldus, LutriĦu un ZirĦu pagastu šėērso maăistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja DN 350 mm 
(gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem), ar pārvades gāzesvada atzaru uz GRS „Saldus” (DM 150 
mm), GRS „LutriĦi” (DN 100 mm), GRS „ZirĦi” (DN 150 mm) un gāzes regulēšanas staciju minētajās vietās. 
Saldus novada teritorijas perspektīvā gāzes apgāde iespējama no esošiem vidējā un zemā spiediena 
gāzesvadiem. 

Elektroapgādi Saldus novadā organizē un apkalpo AS „Sadales tīkls”. Saldus novada teritoriju šėērso AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas. 

Lai sekmētu novada infrastruktūras attīstību, visā pašvaldības teritorijā, līdz ar teritorijas plānojuma izstrādi, 
neatkarīgi no to izmantošanas veida, stratēăiski ir atĜaujama inženiertehniskās apgādes objektu 
(inženierkomunikāciju inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana. Satiksmes un inženierkomunikāciju 
infrastruktūra primāri attīstāma pilsētas un novada ciemu teritorijās. 

Saldus novads ietilpst Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reăionā un uz to attiecas Liepājas reăionālais 
atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam (apstiprināts ar 19.11.2008. Ministru kabineta rīkojumu 
Nr.718). Saldus novadā teritorijā esošas sadzīves atkritumu izgāztuves ir slēgtas un ir veikta visu izgāztuvju 
rekultivācija. Savāktie atkritumi no Saldus novada tiek nogādāti uz sadzīves atkritumu šėirošanas un 
pārkraušanas staciju „Vibsteri” Brocēnu novadā, bet atkritumi, kurus nevar izmantot pārstrādei un nav vairs tālāk 
izmantojami, tiek vesti uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Ėīvītes”, Liepājas novada GrobiĦas pagastā. 
Atkritumu apsaimniekošana Saldus novadā notiek saskaĦā ar 11.08.2011. Saldus novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. 



 
V KONCEPTUĀLIE TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 
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5.1. Saldus novada perspektīvā struktūra 

Novadu var saprast, domājot par to kā veselumu. Tas ir arī veids, kā mēs dzīvojam šajā novadā, jo mūsu 
dzīvesveids saistīts ne tikai ar atsevišėu dzīvokli vai namu, bet plašāku un sarežăītāku teritorijas struktūru. Tā ir 
ne tikai statiska vienība, bet arī tās virzība un iespējamā attīstība, tas, kāds novads būs nākotnē. Arī Saldus 
novada telpa ir vienots veselums, kas sastāv no atsevišėām vietām, kuras savu jēgu iegūst kopdarbībā. Saldus 
novada perspektīvā struktūra jeb attīstības koncepcija (skatīt 39.attēlu) konceptuāli parāda vēlamo Saldus 
novada telpisko attīstību, un ar tās palīdzību tiek panākta vienošanās (vienota izpratne) par novada attīstības 
galvenajiem telpiskās attīstības virzieniem. Vēlamie attīstības virzieni tika pārrunāti, un par tiem panākta 
vienošanās Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās, gan Būvvaldē, gan arī katrā no pagasta 
pārvaldēm. Izstrādātā Saldus novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) ir balstīta uz Kurzemes 
plānošanas reăiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2006.-2026.gadam, un uz tās pamata tika rasti risinājumi, 
nosakot Saldus novada plānoto (atĜauto) izmantošanu un izvirzot prasības teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. Gan Kurzemes plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 
2006.–2026.gadam, gan arī „Latvija 2030” ir vērsts uz to, lai apdzīvoto vietu attīstība noritētu kompakti, ievērojot 
pakāpeniskuma principu. „Latvija 2030” 353.punktā ir noteikts, ka pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu 
turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas dabas resursu, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas 
modeli. Tas pats attiecināms arī uz ciemu teritoriju plānošanu. Ievērojot to, Saldus novada perspektīvā struktūra 
(attīstības koncepcija) ir izstrādāta pārskatot iepriekšējā plānošanas periodā noteiktās ciemu robežas, piedāvājot 
veidot kompaktu apdzīvojuma struktūru. Uz šī principa pamata, Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–
2025.gadam tiek noteiktas Saldus novada 24 ciemu – Šėēdes, JaunlutriĦu, Ošenieku, LutriĦu, Namiėu, Druvas, 
ZirĦu, Butnāru, Mežvidu, Sesiles, SātiĦu, Draudzības, Ēvaržu, Striėu, PampāĜu, Kursīšu, Nīgrandes, KareĜu, 
Baltākroga, Kalnu, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes precīzas robežas. 

Saldus novada perspektīvajā struktūrā ir konceptuāli attēlots perspektīvais (iespējamais) apvedceĜš, ar kura 
izveidi tiktu novirzītas tranzīta transporta plūsmas no/uz Ezeres virziena uz/no Rīgas – Liepājas virziena. 
2012.gadā AS „CeĜuprojekts” ir uzsācis projekta „Pilsētu (Saldus, Dobele, Jelgava, Līvāni, Krāslava) apvedceĜu 
iespējamības izpēti”, kura darba izstrādes termiĦš ir 2013.gada augusts. Pašreizējā situācijā VAS „Latvijas Valsts 
ceĜi” Stratēăijas daĜai nav pamatotas informācijas par Saldus pilsētas iespējamā apvedceĜa novietni. Koncepcijā 
shematiski piedāvātais variants ir saskaĦots ar VAS „Latvijas Valsts ceĜi”. Netiek prognozēts, ka apvedceĜa izbūve 
būs ekonomiski pamatojama tuvāko 12 gadu laikā, līdz ar to tā atzīmēta tikai koncepcijas kartē. 

Teritorijās, kurās ir izdalītas lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu, perspektīvā pieĜaujama 
daudzfunkcionāla izmantošana (atstājot attīstības virzienus zemes īpašnieku ziĦā), un, atšėirībā no vērtīgo 
lauksaimniecības zemju areāliem, šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 
mazāks kā vērtīgajās lauksaimniecības zemēs, attiecīgi tie ir 2 ha. Perspektīvajā struktūrā ir atzīmēts 
perspektīvais Saldus pilsētai pievienojamais ciems (Mežvidi) un perspektīvais Saldus pilsētas apvedceĜš, kas 
risināms tālākā plānošanas posmā. Balstoties uz koncepcijā atzīmētajiem vērtīgo lauksaimniecības zemju 
areāliem, Saldus novada teritorijas plānojuma kartēs, kurās noteikta plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana, ir 
precizētas šo augstvērtīgo lauksaimniecības teritoriju robežas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
nosakot, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība šajās teritorijās ir 10 hektāri. 

Saldus novada perspektīvajā struktūrā ir attēloti perspektīvie optiskā tīkla piekĜuves punkti (Kursīši, Mežvidi, 
Draudzība, Ēvarži, Būtnāri un Striėi). Šie punkti attēloti pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centra” ar ERAF līdzfinansējumu īsteno projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 
reăionos”. Projekts tiek realizēts, lai attālinātās lauku teritorijās attīstītu nākamās paaudzes telekomunikāciju 
tīklus, kā arī sasniegtu stratēăijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei „Eiropa 2020” un Digitālajā 
programmā Eiropai nospraustus mērėus – līdz 2020.gadam nodrošināt jebkuram Eiropas Savienības 
iedzīvotājam iespēju saĦemt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu virs 30 Mbit/s un ka vismaz 50% no ES 
mājsaimniecībām abonē interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu vairāk nekā 100 Mbit/s. Projekta pirmajā 
kārtā ir paredzēts uzbūvēt aptuveni 1900 km optiskā kabeĜa trases un izveidot aptuveni 165 piekĜuves punktus, tai 
skaitā 6 minētajās Saldus novada ciemu teritorijās (projekta pirmās kārtas realizācijas termiĦš ir 2015.gada 
31.augusts). 
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 39.attēls 
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5.2. Saldus pilsētas perspektīvā struktūra 

Spēkā esošā Saldus pilsētas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam (Saldus pilsētas teritorijas plānojums 
2006.-2012.gadam ar grozījumiem) izstrādes ietvaros, tika noteikta perspektīvā plānojuma struktūra (attīstības 
koncepcija) Saldus pilsētai (skatīt 40attēlu), ko izstrādāja SIA „Metrum” sadarbībā ar Saldus pilsētas domi. Saldus 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes darba procesā tika pārrunāts jautājums par attīstības 
koncepcijas aktualitāti. ĥemot vērā, ka kopš spēkā esošā Saldus pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanas 
pagājuši tikai 3 gadi un Saldus pilsētas perspektīvajā attīstībā nav paredzamas būtiskas izmaiĦas, darba grupas 
dalībnieki vienojās, ka, ievērojot pēctecības principu, Saldus pilsētas perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) 
saglabājama jaunajā Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam ar nelieliem precizējumiem. 

Saldus pilsētas telpiskās attīstības koncepcija ir izstrādāta, iedvesmojoties no pasaulē atzītā pilsētplānotāja 
Kevina Linča (K.Lynch, 1960.) izstrādātās metodikas pilsētas telpas strukturēšanai un analīzei. Tādējādi Saldus 
pilsētas telpu tika mēăināts iedalīt četrās8 objektu grupās, domājot par objektīvi iespējamo un vēlamo pilsētas 
plānojuma struktūras attīstību ilgtermiĦā (līdz 2018.gadam). Kontekstā ar izveidotajām objektu grupām pilsētas 
perspektīvā plānojuma struktūra ir sekojoša (skatīt 40.attēlu): 

1. CeĜi – Saldus pilsētā šajā grupā tika izdalīti divi elementi: 

1.1. CeĜu pamatstruktūra – tie ir ceĜi un ielas, kas kalpo kā galvenās saiknes Saldus pilsētas sasaistei ar 
apkārtējām teritorijām, un ir pilsētas satiksmes infrastruktūras mugurkauls. Atšėirībā no vēsturiskās 
un pašreizējās situācijas, kad par galvenajām tiek uzskatītas Kuldīgas, Brīvības, Jelgavas, Lielās 
ielas un A9 autoceĜa trases, plānotajā pilsētas struktūrā ne mazāka nozīme paredzama Striėu, 
Dzirnavu un Robežu ielu trasēm. 

1.2. CeĜu pamatstruktūru atbalstošie ceĜi – pilsētas perspektīvā plānojuma struktūrā tās ir selektīvi 
izvēlētas ielas, kuras visvairāk papildina Saldus pilsētas ceĜu pamatstruktūru, nodrošinot transporta 
saiknes starp atsevišėām pilsētas daĜām vai šo daĜu robežās. Gar šīm un pamatstruktūras ielām ir arī 
pateicīgāki apstākĜi daudzfunkcionālākas vides veidošanai (piemēram, dzīvojamās mājas, veikali un 
biroji) salīdzinājumā ar citām pilsētas ielām un teritorijām. 

2. Robežas – zināmā mērā pie šīs klases var pieskaitīt arī ielas, jo kopumā tie ir norobežojoši elementi 
(parasti lineāri), kas kalpo par nosacītām robežām starp pilsētas atšėirīgu tipu apgabaliem. Tomēr Saldus 
pilsētas plānojuma struktūras gadījumā pie robežām tika pieskaitīti 3 šādi elementi: 

2.1. Virszemes ūdensobjekti ar pieguĜošajām zaĜumu joslām – lai gan virszemes ūdens objekti Saldus 
pilsētā neaizĦem Ĝoti lielas platības (izĦemot Saldus ezeru), strukturāli tiem ir liela nozīme pilsētas 
telpas organizācijā, jo tie ietekmē gan apbūves attīstības iespējas, gan saiknes starp dažādām 
pilsētas daĜām, gan pilsētas telpas kvalitāti kopumā. ĥemot vērā, ka ap virszemes ūdens objektiem 
tiek noteikta arī aizsargjosla, tad Saldus pilsētas ūdens objekti tiek skatīti vienotā un savstarpēji cieši 
saistītā sistēmā ar zaĜumu telpu (joslām un areāliem). Pilsētas perspektīvā plānojuma struktūrā izcelti 
tiek tikai lielākie virszemes ūdens objekti ar tiem pieguĜošajām zaĜumu joslām, kas saglabājamas un 
attīstāmas arī nākotnē – Saldus ezers, Cieceres upe, KaĜėupīte, Slimnīcas strauts un dīėis, Melnais 
dīėis, Dzirnavu dīėis un Siltupīte. Pilsētai funkcionāli svarīgais DīcmaĦu strauts, kurā tiek iepludināti 
attīrītie notekūdeĦi, plānojuma struktūras kartē netiek norādīts, jo no rekreatīvā un zaĜumu struktūras 
viedokĜa tam ir relatīvi maza nozīme. 

2.2. Pilsētas robeža – šim elementam ir administratīva nozīme, lai radītu ietvaru kopējai Saldus pilsētas 
telpai un norādītu uz pilsētas telpas elementu nepārtrauktību ārpilsētas telpā. Saldus pilsētas 
perspektīvās plānojuma struktūras kartē šī telpas nepārtrauktība īpaši tiek izcelta attiecībā uz ceĜiem 
un dabas objektiem, kurus pilsētas interesēs ir svarīgi saglabāt arī nākotnē. 

2.3. ZaĜumu koridori – šauras un garas zaĜumu teritorijas, kuras papildina Saldus pilsētas virszemes 
ūdens objektu un zaĜumu struktūru, iespēju robežās veidojot vienotu tīklojumu. Perspektīvās 
plānojuma struktūras kartē šādi tiek attēlotas tikai plašākās alejas jeb koku rindas gar ielām (Jaunais 

                                                
8 K.Linča metodikā ir paredzētas 5 objektu grupas, bet Saldus pilsētas gadījumā „mezglu” grupa ir integrēta „rajonu” grupā kā tos 
papildinošs elements 
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parks – BlaumaĦa iela – Veidenbauma iela – Pumpura iela – Sūnu iela, RaiĦa iela, zaĜumu koridors 
gar ūdensteci ZiemeĜu ielas apkārtnē), kā arī veidojamā zaĜumu buferzona ap 110 kV elektrolīniju uz 
ziemeĜiem no Palejas ielas, lai mazinātu ietekmi no rūpnieciskā un darījumu rakstura zonām ap 
Saldus apli uz savrupmāju apbūves teritorijām. 

3. Rajoni un mezgli – tie ir salīdzinoši plaši pilsētas apgabali, kuriem raksturīgas vienotas īpatnības un kurus 
var uztvert kā vienotu telpu. Savā būtībā robežas starp šiem rajoniem ne vienmēr ir krasi izteiktas, taču 
kopēja ăeneralizācija ir iespējama. PieĦemot, ka atsevišėas rajonu vietas vai pats viss rajons sevī 
koncentrē kādas noteiktas aktivitātes, tad šādā izpratnē Saldus pilsētas plānojuma struktūrā tās var tikt 
dēvētas arī par mezgliem. SaskaĦā ar izstrādāto Saldus pilsētas perspektīvās plānojuma struktūras karti 
tiek izdalīti šādi rajonu un mezglu veidi: 

3.1. ZaĜumu teritorijas – tās ir lielākās publiskās dabas un apstādījumu teritorijas (meži, parki, atpūtas 
vieta pie Bērnu un jaunatnes centra, Cieceres dabas taka, apstādījumi, kapsētas u.c.) Saldus pilsētā, 
kuras iespēju robežās ir savienotas vienotā tīklā caur zaĜumu koridoriem. Lielākie zaĜumu teritoriju 
nogabali Saldū ir Veides mežs, Kalnsētas parks, kā arī Saldus dienvidu robežai pieguĜošais Līkais 
mežs. Atsevišėi zaĜumu teritoriju nogabali saglabājami arī mitrākajās un pašreiz neapbūvētajās 
platībās savrupmāju rajonā ap Līko ielu, Nākotnes ielas rajonā un citur. 

3.2. Centra daudzfunkcionālais rajons – šādi tiek raksturota pilsētas centra teritorija starp Cieceres upi, 
autoostu, Tūristu ielu, Rīgas ielu (ar paplašinājumu pa Striėu ielu virzienā uz J.Rozentāla ielu) un 
Lielo ielu. Teritorijai jau pašreiz raksturīgs izteikts funkciju sajaukums, kas izpaužas arī daudzveidīgā 
un relatīvi blīvā apbūvē. Šī teritorija lielā mērā atbilst arī Saldus pilsētas vēsturiskajam centram, kas 
noteikts kā pilsētbūvnieciskais piemineklis, un arī perspektīvā saglabājams kā atraktīvākā, 
dinamiskākā un daudzfunkcionālākā pilsēta teritorija. 

3.3. Centra perifērijas daudzfunkcionālais rajons – tās ir teritorijas, kuras piekĜaujas pilsētas centra 
daudzfunkcionālajam rajonam un potenciāli var attīstīties kā centra paplašinājums. To jau pašreiz 
nosaka šo teritoriju salīdzinoši augstais apbūves blīvums un daudzfunkcionalitāte (galvenokārt gar 
maăistrālajām ielām). Telpiski šāda veida teritorijas ir identificētas 3 vietās – teritorijā ap Brīvības ielu 
starp Saldus pilsētas Kultūras namu un Kuldīgas ielu, teritorijā gar Lielo ielu no centra līdz 
savienojumam ar Līko un Ganību ielu, teritorijā gar Skrundas ielu no Lielās ielas līdz Cieceres upei. 

3.4. Komerciestāžu apbūves centrs – lielākie teritorijas nogabali, kuri raksturojas ar dažāda veida 
komercdarbības aktivitātēm (veikali, saloni, biroji, noliktavas un darbnīcas/pakalpojumu iestādes, 
degvielas uzpildes stacijas u.tml.). Perspektīvajā Saldus pilsētas plānojuma struktūrā vislielākais 
šāda veida nogabals paredzēts pie „Saldus apĜa” starp Robežu un Kuldīgas ielām, kā arī starp 
Kuldīgas ielu un šoseju Rīgas virzienā. Dažādām darījumu iestādēm paredzētas arī vairākas 
teritorijas gar Kuldīgas ielu centra virzienā, kur jau tagad ir izvietoti autoservisi un veikali. Līdzīga 
rakstura teritorija ir arī Saldus pilsētas dienvidrietumu daĜā starp Cieceres upi un Lielo ielu. Pašreiz 
nedaudz savādākas ir perspektīvās komerciestāžu apbūves teritorijas starp Skrundas un Ganību 
ielām, uz Striėu ielas pie Pilsētas kapiem, teritorijā pie Dzirnavu ielas pilsētas dienvidrietumos un 
teritorijā starp KaĜėupīti un Cieceres upi pie Jelgavas ielas – pašreiz šīm teritorijām ir vairāk 
rūpniecisks vai Ĝoti haotisks un nesakopts raksturs. Nākotnē situācijai šajās teritorijās vajadzētu 
mainīties, mazāku lomu atvēlot industriālajām funkcijām, sakārtojot teritorijas un attīstot dažāda 
veida darījumu funkcijas, kas kopumā veicinātu pilsētvides kvalitātes uzlabošanos. 

3.5. Rūpnieciska rakstura rajons – vēsturiski ražošanas objekti ir atradušies dažādās pilsētas vietās, 
taču, Ħemot vērā prasības pēc kvalitatīvas dzīves vides un tirgus nosacījumus, ražošanas teritorijām 
pilsētās ir tendence samazināties (pielāgojot tās citām funkcijām) vai pārvietoties uz pilsētas 
nomalēm. SaskaĦā ar piedāvāto pilsētas plānojuma struktūru, perspektīvā Saldū paredzēts saglabāt 
nogabalus, kuros dominēt ražošanas funkcijas – Stacijas rajonā uz rietumiem no Kuldīgas ielas, kā 
arī Lauktehnikas rajonā ap Dzirnavu ielu. Nosaukums „rūpnieciska rakstura rajons” norāda uz to, ka 
teritorijā netiek pieĜautas tikai ražošanas funkcijas, bet arī citas komercdarbības aktivitātes, kuras var 
sadzīvot ar industriālajām aktivitātēm, un kurām ir svarīga laba sasniedzamība. 
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3.6. Daudzstāvu dzīvojamais rajons – tie ir daudzdzīvokĜu namu rajoni, kuros ēku augstums pārsniedz 2 
stāvus. Lielākais no šādiem rajoniem Saldū ir Nākotnes ielas rajons, kurš arī perspektīvā var turpināt 
attīstīties dienvidu, dienvidaustrumu virzienā. Atsevišėus nogabalus veido arī Kalnsētas rajonā 
izvietotās 3-stāvu mājas, Kaivas rajons un dzīvojamās mājas Lauktehnikas rajonā (starp Brīvības un 
Dzirnavu ielām).  

3.7. Savrupmāju dzīvojamais rajons – Saldus pilsētā vislielāko teritoriju aizĦem tieši savrupmāju (tai 
skaitā līdz 2-stāvu daudzdzīvokĜu namu) apbūve. SaskaĦā ar plānojuma struktūru perspektīvā tiek 
paredzēta savrupmāju apbūves attīstība ne tikai jau esošos šāda rakstura nogabalos (piemēram, 
Slimnīcas rajons, ZiemeĜu ielas apkaime, apkaime starp Robežu, Palejas, Kuldīgas un Brīvības ielu 
(neskaitot Kaivas rajonu), apkaime starp un ap Ganību, Striėu, Līko, Irbenieku, Novadnieku un Lielo 
ielu), bet arī izvēršot šo apbūvi J.Rozentāla un Bērzu ielas apkaimē, kā arī bijušās dārzkopības 
sabiedrības „Ciecere” teritorijā, kur Ĝoti iela uzmanība jāpievērš nelielo zemes gabalu konsolidācijai 
un pilnvērtīga ielu tīkla izveidei. 

3.8. Sabiedriskā rakstura centrs – tās ir vairākas teritorijas, kurām ir izteikti publisks raksturs, jo tajās 
atrodas dažāda veida publiskās iestādes (plānojuma struktūras kartē attēloti tiki lielākie šāda 
rakstura nogabali). Papildus pilsētas centram arī šīs teritorijas ir uzskatāmas par būtiskiem mezglu 
punktiem pilsētas dzīves aktivitāšu koncentrēšanai (piemēram Sporta halle ar tai pieguĜošajiem 
sporta laukumiem, Kalnsētas estrāde, kultūras nams, visa veida izglītības iestādes) vai iedzīvotājiem 
svarīgu publisko pakalpojumu nodrošināšanai (piemēram, slimnīca). Publisko aktivitāšu attīstīšanai 
nākotnē atvēlētas arī jaunas teritorijas pie J.Rozentāla ielas blakus 2.vidusskolai, kā arī Saldus ezera 
krastā pie Pludmales ielas, kur var izvietot apbūvi, kas veicinātu šo teritoriju izmantošanu iedzīvotāju 
rekreācijas vai sabiedrisko aktivitāšu vajadzībām. 

4. Orientieri – par tiem var uzskatīt gan Ĝoti lielas būves, kas redzamas jau no liela attāluma un veido pilsētas 
redzamāko daĜu, gan arī pavisam nelielas detaĜas, kas saskatāmas tikai, pieejot pavisam tuvu, bet ir 
pilsētai Ĝoti raksturīgas un veido tās „seju”. Nereti šādi raksturīgi objekti kĜūst par identifikatoru, kas palīdz 
cilvēkiem orientēties apkārtnē. Bieži vien Ĝaudis nezina, kā sauc ielu, uz kuras atrodas, taču raksturo savu 
atrašanās vietu ar šiem objektiem – „orientieriem”. Saldus pilsētas perspektīvā plānojuma struktūras kartē 
tiek izdalīti šādi galvenie orientieri: 

4.1. AS „Saldus labība” graudu glabātuves – šie objekti telpiski iezīmē Saldus pilsētas rūpnieciskā 
rakstura rajonu, kā arī liecina par tuvošanos Saldum no Liepājas, Rīgas un Kuldīgas puses. 

4.2. „Saldus aplis” – rotācijas aplis Rīgas - Liepājas šosejas un Kuldīgas ielas krustpunktā, kas kalpo kā 
Saldus pilsētas Z vārti. Neformāli šis objekts jeb teritorija ap to tiek uztverta kā orientieris pusceĜam 
no Rīgas uz Liepāju (un otrādi), tādējādi dodot iespēju attīstīties arī dažādām komercdarbības 
aktivitātēm, kas nepieciešamas autobraucējiem un to pasažieriem. 

4.3. Saldus pilsētas vidusskola – būvapjoms, kas, pateicoties reljefam, ir labi redzams kā atsevišės 
objekts no pilsētas centra Kuldīgas ielas virzienā. Kā orientierim šim objektam ir svarīgi saglabāt 
neaizbūvētu (vismaz ne ar vairākstāvu apbūvi) priekšplānu no Cieceres upes ielejas puses. 

4.4. „Lauktehnikas aplis” – rotācijas aplis Dzirnavu un Brīvības ielu krustpunktā, kas iezīmē Saldus 
pilsētas R vārtus un pāreju no Kaivas rajona uz Lauktehnikas rajonu. 

4.5. „Novadnieku aplis” – rotācijas aplis Dzirnavu ielas, Lielās ielas, PampāĜu ceĜa un Ezeres šosejas 
krustojumā, kas iezīmē Saldus pilsētas dienvidrietumu vārtus. Tā ir galvenā ieeja Saldū no Lietuvas 
puses un telpiski atdala blīvo pilsētas tipa apbūvi (gan Saldus pilsētas, gan Novadnieku pagasta 
teritorijā) no lauku teritorijām Novadnieku pagastā. 

4.6. Sv.JāĦa luterāĦu baznīca – svarīgākais un redzamākais (jo īpaši no Jelgavas ielas puses) no Saldus 
pilsētas vēsturiskajiem orientieriem, kas iezīmē pilsētas centru. Kā orientieris mūsdienās tas daĜēji 
zaudē savu nozīmi, skatoties virzienā no Kuldīgas ielas puses, jo skatu no tā novērš jaunizveidotais 
augstais un plašais būvapjoms kvartālā starp Viesnīcas, Tūristu, Rīgas un Striėu ielām, kā arī 
jaunizveidotā lielveikala ēka Brīvības un Kuldīgas ielas krustojumā. 
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4.7. Autoosta – vienotā kompleksā ar tirgu tas ir viens no acīmredzamākajiem orientieriem Saldus 
pilsētas centra telpā. To var uzskatīt arī par pilsētas „vizītkarti”, jo pēc šīs teritorijas kvalitātes 
iebraucējiem, kuri izmanto autoostas pakalpojumus, rodas pirmais iespaids par Saldus pilsētu. 

4.8. „Pasaules maliĦa” – skatu laukums – lai gan administratīvi šis orientieris atrodas ārpus pilsētas 
robežas, to var uzskatīt par pilsētas austrumu vārtiem. ĥemot vērā to, ka šī vieta atrodas 117 m 
augstumā v.j.l. kalna malā, bet lielākā daĜa pilsētas atrodas 90-100 m augstumā v.j.l., tā ir arī vieta, 
no kurienes paveras skats uz Saldus pilsētu kopumā kā vienotu un kompleksu telpu. 

4.9. Kalnsētas estrāde – lai gan estrāde atrodas pilsētas austrumu nomalē, tas ir viens no visvairāk 
atpazīstamajiem Saldus pilsētas objektiem. Tāpēc šis objekts un tam pieguĜošā Kalnsētas parka 
teritorija ir uzturama tādā kārtībā, lai tā arī praksē kalpotu kā atraktīva Saldus „vizītkarte” un pilsētas 
lepnums. 

Balstoties uz šo vēlamo pilsētas plānojuma struktūru, ir veidota Saldus pilsētas teritorijas atĜautās (plānotās) 
izmantošanas karte, kuru pieprasa likumdošana. Protams, detaĜās atsevišėo teritoriju izmantošanas karte atšėiras 
no ăeneralizētās pilsētas plānojuma struktūras, taču tā saglabā teritoriju galveno raksturu un to savstarpējo 
izvietojumu telpā, tādējādi skatot pilsētu gan kopumā (tai skaitā kontekstā ar apkārtējām teritorijām), gan atsevišėi 
pa tās raksturīgākajiem elementiem. 

Saldus pilsētas un Saldus novada kopumā telpiskās attīstības perspektīvas īstenošana ir atkarīga no Saldus 
novada pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības, kā arī finanšu resursiem, no pašvaldības spējas vienoties par 
novadam un reăionam būtiski svarīgu projektu realizāciju, kas dotu lielāko pienesumu novada un visa reăiona 
attīstībai. 
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40.attēls. Saldus pilsētas perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) 
Avots: SIA „Metrum”, 2012 

 



Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Saldus novada pašvaldība 79

5.3. Saldus novada teritorijas funkcionālais zonējums 

Šajā sadaĜā sniegts izstrādātais un pieĦemtais teritorijas funkcionālā zonējuma iedalījums jaunajā Saldus novada 
teritorijas plānojumā 2013.–2025.gadam (skatīt 7.tabulu). 

Teritorijas plānošanā ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu 
atšėirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. Faktiski tas ir viens no 
teritorijas plānošanas galvenajiem mērėiem. Tādējādi teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, 
balstoties uz atšėirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida 
ainavisko (telpiskās struktūras) elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums, 
pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā uzbūvē. Piedāvātā klasifikācijas variantā šīs 
vienojošās pazīmes tiek nosauktas ar vārdiem, kas raksturo attiecīgo izmantošanas veidu jeb grupu. 

Klasifikācija izveidota ar mērėi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas mazāku to skaitu. 
Tas atvieglotu teritorijas plānojuma lietošanu. 

Pastāv diskusijas, kā grupēt teritorijas, kurās noteiktas dažādas jauktas izmantošanas (funkcijas). Faktiski šobrīd 
plānošanā ir izplatīta prakse gandrīz jebkurā teritorijā atĜaut dažādas funkcijas, kas redzams, analizējot teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu saturu. Tas nozīmē, ka jebkura teritorija ir uzskatāma par jauktas 
izmantošanas, lai gan attiecīgā izmantošanas veida nosaukums liecina tikai par vienu izmantošanu. ĥemot vērā, 
ka reālā situācijā nekad viena izolēta funkcija neeksistē, tad plānošanas uzdevums būtu spēt noteikt attiecīgās 
teritorijas labāko galveno izmantošanu (funkciju), tai, protams, pakārtojot nekonfliktējošas, citas atĜautās funkcijas, 
kas šobrīd faktiski jebkurā zonā tiek darīts. Bieži rodas iespaids, ka, ja īsti nezina, ko konkrētajā vietā paredzēt, tā 
tiek apzīmēta kā jauktas izmantošanas zona. 

Izvērtējot iepriekšējos teritorijas plānojumos izstrādātos risinājumus un Ħemot vērā pēctecības principu 
plānošanā, novada teritorijas perspektīvā izmantošana ir noteikta teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā, kā arī 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, iedalot pašreizējās un plānotās teritorijas izmantošanas divās 
galvenajās grupās: 1) teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids un 2) apbūves teritorijas. 

Katra konkrētā vieta/teritorija ir atšėirīga, tādēĜ lai šāda klasifikācija neradītu ierobežojumus, tad plānošanas 
radošais process varētu izpausties, lietojot klasifikācijas priekšlikumā piedāvāto variantu, nosakot katrā konkrētā 
zonā vietas ar īpašiem noteikumiem (pašreizējā plānošanas praksē tās sauc arī par „izĦēmumiem”) un apzīmējot 
tās ar indeksu. 

Runājot par apdzīvotas vietas teritorijas struktūrvienībām, vispārīgā veidā parasti tiek lietots vārds zaĜumi, ar to 
saprotot visas platības, kuras dabā ir zaĜas un kartēs krāsotas zaĜā krāsā. Otrs plaši lietots jēdziens ir apstādījumi, 
kas saturiski ir šaurāks par iepriekšējo, jo parasti tiek definētas kā ar augiem apaudzētām un koptas teritorijas. 
Plānošanas līdzšinējā praksē, saistībā ar tā laika zemes lietošanas mērėu klasifikāciju, tiek lietots jēdziens dabas 
pamatne, kas tiek attiecināts uz parkiem, skvēriem vai citām zaĜumu vienībām, kur nav plānota apbūve. Tomēr šis 
jēdziens pieĜauj lielu nenoteiktību, it sevišėi attiecībā uz jebkuras apdzīvotas vietas zaĜumu struktūras mērėtiecīgu 
veidošanu, jo netiek skaidrots saturiski un funkcionāli. TādēĜ mēs piedāvājam lietot jēdzienu zaĜumvietas. 
Tādējādi ir iespējams runāt par katru konkrētu vietu, kur zaĜumu saglabāšana/veidošana ir galvenais mērėis, 
pilnīgi konkrēti, saistībā ar situāciju konkrētas vietas funkcijām, līdz ar to – par apsaimniekošanas intensitātes 
līmeni un citiem jautājumiem. 

ZaĜumvietu telpiskā struktūra Saldus novadā ir mantojums, kas saĦemts no iepriekšējām paaudzēm un ir saistīta 
ar apbūves teritoriju struktūru, kā arī iepriekšējo gadsimtu gaitā izveidojušos muižu parku, vēsturisko kapsētu, 
aleju, ceĜu un ciema ielu stādījumu tīklu. 

Attēlojot funkcionālā zonējuma veidus grafiski, ar atšėirīgu toĦu intensitāti tiek parādīts konkrēto teritoriju 
izmantošanas grupu atsevišėo izmantošanas veidu savstarpējais vertikālais salīdzinājums – ar gaišāku toni 
attēlotas teritorijas, kas pēc augstuma atzīmēm ir tuvākas zemes līmenim (piemēram, mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas), bet ar tumšāku toni attēlotas teritoriju izmantošanas, kas dabā ir ar augstākiem objektiem 
(piemēram, vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas). Katram teritorijas izmantošanas veidam ir noteikta krāsa, 
kuras kods norādīts atbilstoši izvēlētajam krāsu modelim RGB (Red, Green, Blue). 
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7.tabula 

VIENOTAIS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA KLASIFIKATORS UN TĀ PAMATOJUMS 
SALDUS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 2013.-2024.GADAM 

 

FUNKCIONĀLĀ 
ZONA 

VIETAS AR 
ĪPAŠIEM 

NOTEIKUMIEM9 
PASKAIDROJUMS APZĪMĒJUMS VIZUĀLS PIEMĒRS DABĀ PAMATOJUMS 

  APBŪVES TERITORIJAS 

MAZSTĀVU 
DZĪVOJAMĀS 
APBŪVES 
TERITORIJAS 
/DzM/ 

DzM-1, DzM-2 
...utt. 

Savrupmājas (vienăimeĦu un 
divăimeĦu dzīvojamās mājas), 
dvīĦu mājas, vasarnīcas, kā arī 1-
2 stāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās mājas. 

 

 
 

RGB 
255 245 145 

 

Funkcionāli un arī telpiski ieskaitāmas savrupmājas (vienăimeĦu 
un divăimeĦu dzīvojamās mājas), dvīĦu mājas, vasarnīcas, 
dārza mājas, kā arī 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas. 

DAUDZSTĀVU 
DZĪVOJAMĀS 
APBŪVES 
TERITORIJAS 
/DzD/ 

DzD-1, DzD-2 
...utt. 

3 un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās mājas. 

 

 
 

RGB 
255 215 125 

 

Funkcionāli un arī telpiski pieder 3 un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās mājas. 

CENTRA 
APBŪVES 
TERITORIJAS (C) 

C-1, C-2 ...utt. Daudzfunkcionāla jeb jaukta tipa 
izmantošana pēc katras 
pašvaldības ieskatiem atbilstoši 
konkrētās teritorijas specifikai 

 

 
 

RGB 
255 0 0 

 

Šī zonējuma apzīmēšanai tiek piedāvāts lietot jēdzienu „Centra 
apbūve”, brīvi Ĝaujot pašvaldībām izvēlēties, kādas funkcijas 
šajās teritorijās uzskata par pamatotu „jaukt”. Kā arguments 
šāda nosaukuma izvēlei tiek atzīmēts faktors, ka līdz ar šādas 
teritorijas iezīmēšanu funkcionāli tiek iezīmēta arī esošās vai 
plānotās apdzīvotās vietas centra teritorijas aptuvenā robeža. 
Atkarībā no apdzīvotās vietas lieluma un plānojuma struktūras, 
pastāv iespēja noteikt centra apbūves teritorijas gan ap galveno 
centru, gan apkaimju (lokālajiem) centriem. 

                                                
1 Vizuāli indeksēta teritorija ar individuāliem noteikumiem. Piemēram, no apakšgrupas zonas atšėirīga zemes dalīšana, apbūves rādītāji, papildus funkcija vai citi ierobežojumi un papildinājumi 
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PUBLISKĀS 
APBŪVES 
TERITORIJAS /P/ 

P-1, P-2 ...utt. Sabiedriskas nozīmes un 
komercapbūves teritorijas. 
Ietver valsts un pašvaldības 
pārvaldes iestādes, izglītības, 
veselības aizsardzības, kultūras 
iestādes, pastu, birojus, 
tirdzniecības iestādes, kafejnīcas, 
sporta būves u.tml. 

 

 
 

RGB 
255 115 130 

 

Publiskās apbūves teritorijas raksturo teritoriju un ēku 
pieejamību sabiedrībai, un tām ir atvērtas, publiskas telpas 
statuss telpiskajā struktūrā (ainavā). Teritoriju un apbūves 
pieejamības raksturs (iedzīvotāju un citu tās apmeklētāju 
interese par tām) un to telpiskā loma ainavā (telpiskajā struktūrā) 
ir publiskās apbūves teritorijas klasifikācijas galvenie kritēriji. 
Šajā zonējumā tiek ietverta sabiedrisko un komerciestāžu 
apbūve, kas neatšėiras pēc to lomas telpiskajā struktūrā 
(neatšėiras ar būvju apjomiem, teritorijas iekārtojumu u.tml.), 
taču tām ir dažādas funkcijas, kas atšėiras pēc tā, kas ir tajās 
veikto darbību galvenais mērėis – noteiktu pakalpojumu 
sniegšana ar vai bez peĜĦas gūšanas, bet tajā pašā laikā šīs 
funkcijas iespējams ātri mainīt vietām. Tādejādi šajā grupā 
netiek izdalītas apakšgrupas, lai dotu iespēju plānošanas 
radošajām izpausmēm un teritorijas plānojuma elastīgai 
īstenošanai. Ja pašvaldība vēlas akcentēt sabiedriskas nozīmes 
objektus, tiek piedāvāts indeksēt konkrētās teritorijas vai arī 
grafiskajā daĜā lietot piktogrammas, norādot, kur atrodas skola, 
dome un tml. 
Šī zonējuma apzīmēšanai tiek piedāvāts lietot vārdu kopu 
publiskā apbūve, kas atbilst šobrīd spēkā esošo būvniecību 
regulējošo normatīvo aktu terminoloăijai (Latvijas 
būvnormatīvam LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" 
/apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija 
noteikumiem Nr.567/, kurā norādītas publisko ēku un būvju 
funkcionālās grupas: izglītības un zinātnes ēkas, ārstniecības, 
veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes 
u.tml.), pretstatā darījumu iestādes, kas līdzšinējā plānošanas 
praksē tika lietota saistībā ar pastāvošo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikāciju un, iespējams,  arī  saistībā ar 
Civillikuma juridiskajiem formulējumiem. 

RŪPNIECĪBAS 
APBŪVES 
TERITORIJAS /R/ 

R-1, R-2 ...utt. Rūpnieciskās un 
lauksaimnieciskās ražošanas 
objekti un teritorijas, kā arī 
noliktavas  

 

 
 

RGB 
195 155 215 

 

ĥemot vērā ražošanas objektu attīstības tiešu atkarību no 
ekonomiskās attīstības valstī, preču pieprasījuma/piedāvājuma 
attiecības un citiem ekonomiska rakstura faktoriem, funkcionālā 
zonējuma ietvaros netiek piedāvāts ražošanas teritoriju sīkāks 
iedalījums, saglabājot pēc iespējas elastīgu pieeju ražošanas 
teritoriju plānošanai un attīstībai. 
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TEHNISKĀS 
APBŪVES 
TERITORIJAS /T/ 

T-1, T-2 ...utt. Satiksmes infrastruktūras 
(autoceĜi, pašvaldības ceĜi, 
komersantu un māju ceĜi, ciemu 
ielas, garāžu teritorijas pie 
daudzdzīvokĜu mājām u.tml.), kā 
arī inženierkomunikāciju un ar 
tām saistīto būvju teritorijas 
(siltumapgādes objekti, 
notekūdeĦu attīrīšanas vietas, 
ūdens Ħemšanas vietas u.tml.). 

 

 
 

RGB 
225 225 225 

 

Šajā grupā iedalāmas satiksmes infrastruktūras (dzelzceĜi, 
autoceĜi, pašvaldības ceĜi, komersantu un māju ceĜi, ielas, garāžu 
teritorijas pie daudzdzīvokĜu mājām, atklātas autostāvvietas 
u.tml.), kā arī inženierkomunikāciju (ierīču un aprīkojumu 
kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, 
energoresursiem un citiem resursiem) un ar tām saistīto būvju 
teritorijas (siltumapgādes objekti, notekūdeĦu attīrīšanas vietas, 
ūdens Ħemšanas vietas u.tml.). 

TERITORIJAS, KUR APBŪVE NAV GALVENAIS TO IZMANTOŠANAS VEIDS 

ŪDEĥU 
TERITORIJAS /Ū/ 

Ū-1, Ū-2 ...utt. Dabīgas vai mākslīgas 
ūdenstilpes (ezeri, dīėi u.c.), 
ūdensteces (upes, strauti u.c.), 
kuru izmantošana saistīta ar 
transportu, rekreāciju, 
zivsaimniecību un virszemes 
ūdeĦu noteci, kā arī būves, kas 
saistītas ar attiecīgā ūdens 
baseina izmantošanu (laivu 
piestātnes, peldētavas u.c.) un 
uzturēšanu. 

 

 
 

RGB 
205 235 255 

 

Par šādas funkcionālā zonējuma klases izdalīšanu līdzšinējā 
plānošanas praksē, līdzīgi kā par ražošanas teritorijas klases 
nepieciešamību, praktiski nav domstarpību, līdz ar to tā tāda arī 
tiek saglabāta, neparedzot tās sīkāku iedalījumu funkcionālo 
zonu ietvaros. 

MEŽU 
TERITORIJAS /M/ 

M-1, M-2 ...utt. Mežu, jaunaudžu un izcirtumu 
teritorijas, zeme zem meža 
infrastruktūras objektiem, mežā 
ietilpstoši un tam pieguĜošie 
pārplūstošie klajumi, lauces, 
purvi, kas pamatā tiek izmantoti 
no topogrāfijas kartēm. 

 

 
 

RGB 
210 230 180 

 

Faktiski meži pārstāv dabisko zaĜumvietu grupu, bet tā kā telpiski 
tie ir būtiski atšėirīgi no zaĜumvietām, tiek saglabāta atsevišėas 
šīs grupas izdalīšana, kā tas dominē arī lielākajā daĜā spēkā 
esošajos teritorijas plānojumos. 

ZAěUMVIETAS 
/Z/ 

Z-1, Z-2 ...utt. Grupā ieskaitāmas gan publiskas, 
gan privātas zaĜumvietas. Tajā 
tiek ietvertas zaĜumvietas ar īpašu 
kultūrvēsturisku nozīmi, lielu 
ekoloăisko, estētisko un 
rekreācijas nozīmi, kas kalpo 
reprezentācijai kā apdzīvotās 

 

 
 

RGB 
170 255 45 

 

Tiek piedāvāts lietot jēdzienu zaĜumvietas (neizdalot to sīkākās 
grupās), kas atrodams jau pilsētu (Ainaži, Sigulda u.c.) teritoriju 
plānojumos un zemes ierīcības dokumentos pagājušā gadsimta 
20-tos gados. Lietojot jēdzienu zaĜumvietas, ir iespējams runāt 
par katru konkrētu vietu, kur zaĜumu saglabāšana/veidošana ir 
galvenais mērėis, pilnīgi konkrēti, saistībā ar novietojumu un 
konkrētas vietas funkcijām, līdz ar to – par apsaimniekošanas 
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vietas seja, kā arī vietas ar 
specifiskām funkcijām, kurām 
nepieciešana regulāra kopšana. 
Tās ietver parkus (arī vēsturiskos 
muižu parkus), alejas, kapsētas, 
iekārtotas atpūtas vietas u.c. 
Tāpat grupā ieskaitāmas arī 
zaĜumvietas, kurām vairāk ir 
ekoloăiska (vides kvalitātes) nevis 
kultūrvēsturiska vai estētiska 
nozīme. Tās ir teritorijas, kurās 
atrodas sakĦu dārzi, vizuāli un 
funkcionāli nepieciešamie 
aizsargstādījumi – sanitārās 
aizsargjoslas, vēja 
aizsargstādījumi, trokšĦa 
aizsargstādījumi, maskējošie 
stādījumi u.tml. 

intensitātes līmeni un citiem jautājumiem. Tā tiek uzsvērta 
ainavas (arī telpiskās struktūras) elementu nozīme plānošanas, 
funkcionālajā un apsaimniekošanas skatījumā. Citiem vārdiem 
sakot, tas ir lietišėais skatījums uz tiem ainavas elementiem 
urbanizētā vidē, kas pārstāv cilvēka veidojumus un saistās ar 
augu valsti. Tātad – to krāsa dabā, kā arī kartēs (kā tas 
pieĦemts) ir zaĜā. Tas ir vienkāršāks un vienlaikus saturiskāks 
skatījums, salīdzinot ar iepriekš lietoto jēdzienu dabas pamatne. 

LAUKU ZEMES /L/ L-1, L-2 ...utt. Ietver gan vietējas nozīmes 
augstvērtīgās, gan meliorētas, 
gan nemeliorētas 
lauksaimniecības zemes, kurā 
atrodas arī atsevišėas koku 
grupas, ūdeĦi u.tml. Šeit apbūvei 
ir pakārtota nozīme un tā veidota 
pēc lauku sētas principiem - 
dabas elementi (alejas, koku 
rindas, augĜu dārzi u.c.) ir 
mijiedarbībā ar lauku ainavai un 
vietas tautas celtniecības 
vēsturiskām iezīmēm raksturīgām 
ēkām. 

 

 
 

RGB 
255 255 225 

 

Tiek piedāvāts lietot nosaukumu „Lauku zemes”, ar kuru nereti 
tiek apzīmētas teritorijas ar tādu šauri specializētu vārdu kā 
„lauksaimniecības teritorijas”. 07.04.2004. likumā 
"Lauksaimniecības un lauku attīstības likums" tiek definēts, ka 
„lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kura nodrošina 
lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto 
pakalpojumu sniegšanu”. Tā kā plānojot novadu pašvaldības 
lauku teritoriju, līdz ar teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, tradicionāli tiek piedāvāts lauku teritorijās attīstīt ne 
tikai lauksaimniecību, bet arī izmantot lauku teritoriju kā vietu 
dzīvošanai, publiska rakstura apbūves un ražošanas apbūves 
attīstībai, kā arī dažāda cita rakstura apbūves un izmantošanas 
veida izmantošanai, tiek piedāvāts lietot plašāku funkcionālā 
zonējuma veidu nekā tradicionāli tas tiek praksē lietots. 
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5.4. Aizsargjoslas un tauvas joslas 

SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (1997) aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda 
veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Saldus novada teritorijas plānojumā ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma (1997) 
prasībām: 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu 
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, 
kuriem noteiktas aizsargjoslas. Piemēram, Saldus novada gadījumā par tādām var uzskatīt gan virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas, gan aizsardzības zonas ap valsts aizsardzībā esošajiem kultūras 
pieminekĜiem, gan aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām u.tml. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 
Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, 
kanalizācijas tīkliem u.tml., bet arī ielu sarkano līniju koridori. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Saldus novadā šāda veida aizsargjoslas ir noteiktas ap 
kapsētām, ap novadā esošajām bioloăiskajām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām. 

4) Drošības aizsargjoslas. SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt 
vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī 
pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. Saldus novadā tādējādi drošības aizsargjoslas ir 
aktuālas ap gāzes uzpildes staciju, maăistrālo gāzes vadu, kā arī ap dzelzceĜa līnijām u.c. 

Šo aizsargjoslu parametri rakstiski noteikti Saldus novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. Atbilstoši mēroga noteiktībai Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
grafiskās daĜas kartēs, kurās tiek attēlota novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, attēlotas tikai tās 
aizsargjoslas, kuru platums dabā ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet virszemes 
ūdensobjektiem tikai tās aizsargjoslas, kuras kaut vienā vietā pārsniedz 10 metru platumu. Tas darīts ar nolūku, 
lai atvieglotu kartes lasāmību, tādējādi grafiski neattēlojot 10 metru platās aizsargjoslas ap citiem mazākiem 
virszemes ūdensobjektiem. Pēc būtības teritorijas plānojums tomēr saglabā šīs aizsargjoslas arī ap mazajiem 
virszemes ūdensobjektiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Bet aizsargjosla nav nosakāma mākslīgam 
ūdensobjektam, ja tas atrodas fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās 
teritorijas. 

SaskaĦā ar 20.02.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap 
aizsprostiem”, aizsprosta īpašnieks vai valdītājs līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniedz pašvaldībā aizsargjoslu un to 
apzīmējošo zīmju un boju novietojuma plānus. Tā kā Saldus novada pašvaldībā šādi plāni nav iesniegti, Saldus 
novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā aizsprostu aizsargjoslas netiek attēlotas. Saldus novada teritorijas 
plānojumā informācijas trūkuma dēĜ netiek attēlotas arī aizsargjoslas ap purviem. SaskaĦā ar 29.01.2009. likumā 
„Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums” noteikto, aizsargjoslu ap purviem noteikšana ir Valsts meža 
dienesta kompetence. 

Izstrādājot detālplānojumus vai lokālplānojumus, aizsargjoslas ir jāprecizē, tai skaitā grafiski attēlojot arī tās 
aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 metriem, ja to pieĜauj kartes mēroga noteiktība. 

Tauvas joslas Saldus novadā tiek noteiktas saskaĦā ar Zvejniecības likumu (1995, ar grozījumiem), kas gar 
privāto ūdeĦu krastiem ir 4 metru, bet gar pārējo ūdeĦu krastiem – 10 metru platumā, izĦemot gadījumus, ja 
privātie ūdeĦi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daĜa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un 
zvejas tiesības šajos ūdeĦos nepieder valstij. 
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5.5. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai 

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai nākotnē. 
Līdz ar to, tas nodrošina bāzi tādu lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme, to novērtēšanai un 
īstenošanai. 

Lēmumi ir jāpieĦem paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. ĥemot vērā potenciālo 
konfliktējošo interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju 
vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daĜu no vēlamās telpiskās struktūras. Tā būtu kĜūda koncentrēties tikai 
uz noteikta skaita projektiem, nemeklējot saiknes ar citām darbības jomām un neesot pārliecinātiem par 
ekonomiskās, sociālās attīstības un vides ilgtspēju. 

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam, piedāvājot 
koncepcijas vēlamai novada telpiskajai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības ikdienas darbībām, 
kā arī garantē telpiskās attīstības kontrolēšanu. Plānošanas procesā ir jāiestrādā plāna monitorings un 
izvērtēšana, kas ir ciešā saskaĦā ar pašu plānošanas procesu. 

Turpmākajā Saldus novada pašvaldības darbā kā ieteicamie nākamie plānošanas darbi atzīmējami: 

� Pamatojoties uz Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā saĦemtajiem iedzīvotāju 
priekšlikumiem un iebildumiem, kuri tomēr netika pilnībā apmierināti saistībā ar ražošanas teritoriju 
plānošanu pilsētas rietumu daĜas perifērijā un Ħemot vērā Liepājas reăionālās vides pārvaldes ieteikumus, 
Saldus novada pašvaldības rīcības programmas izstrāde gaisa piesārĦojuma samazināšanai atbilstoši 
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti" prasībām. 

� Projekta izstrāde Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam norādītās „ZaĜumvietas” 
teritorijas, kas atdala pilsētas rietumos esošo dzīvojamo apbūves kvartālu no Saldus pagasta teritorijā 
esošajām ražošanas teritorijām, tālākai attīstībai, izveidei un realizācijai.  

� Detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde bijušajām dārzkopības sabiedrības teritorijām „Aronija”, 
„Ziedonis” un „Ciecere”. Šajās teritorijās, izstrādājot detalizētākas pakāpes plānošanas dokumentu, 
precizējamās perspektīvās apbūves vietas, kā arī kompleksi jāatrisina satiksmes infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju jautājumi. 

� Detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Rozentāla ielu un Kalnsētas ielu, vērtējot šīs 
teritorijas detalizētu turpmāko izmantošanu, tai skaitā risinot transporta un inženierkomunikācijas 
jautājumus. 

� Detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde LutriĦu pagasta Namiėu ciema teritorijā esošajam pašvaldības 
īpašumam, kuru pašreiz arī izmanto pamatā mazdārziĦu vajadzībām, bet uz kura arī ir tendence attīstīties 
būvniecībai. 

� Saldus novada vēsturisko ciemu sanācijas, atdzimšanas projektu izstrāde (vēsturiski apdzīvotajām vietām, 
kurām netiek noteikts ciema statuss, bet ir atsevišėas ciema pazīmes – bijušie muižu centri, koncentrētas 
viensētu grupas, kurās saglabāts pamatā „Lauku zemju” funkcionālais zonējums, kuru būtu iespējams tās 
izmantošanā detalizēt). 

� Projekta (detālplānojuma) izstrāde Saldus pilsētas jaunas kapsētas izveidei. 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva,– tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un pēctecības 
principi garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaăē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, mainoties spēkā 
esošajam plānojuma pamatojumam, plānojuma dokuments tiek grozīts, saglabājot tās daĜas, kuru pamatojums 
nav mainījies. 
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5.6. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam ir tiesisks pamats novada teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atĜauto (plānoto) izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. 

Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieĦemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu un 
arī pamatojums projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai. Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes 
īpašniekiem un uzĦēmējiem ir garantija un iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem 
interesentiem kalpo kā informācija par Saldus novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja: 

� ir stājies spēkā augstākstāvošs plānošanas dokuments, kas tieši ietekmē Saldus novada telpisko attīstību, 
� beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks (2026.gada 1.janvāris). 

Saldus novada teritorijas plānojuma izmaiĦas veicamas saskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie 
saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot papildus darbības, 
piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem, un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma 
un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un apbūves 
noteikumi. Katrai vietai – gan zaĜumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir 
noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido 
novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišėu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši 
teritorijas plānojuma redzējumam. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Saldus novada domes lēmuma pieĦemšanas. 
Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet pašvaldībai 
nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saĦemtā priekšlikuma. 
Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.–
2025.gadam noteikto, izmaiĦām augstāk stāvošos plānošanas dokumentos (reăiona, nacionāla līmeĦa 
plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
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Pielikums 
NOVADA NOZĪMES DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI SALDUS NOVADĀ 

 

Nr.p.k. 

Nr.Saldus 
novada 

teritoriālajā 
vienībā 

Nosaukums (datējums), 
atrašanās vieta un 
kadastra numurs. 

Fotogrāfija Piezīmes 

SALDUS PILSĒTA 
1. 1.  Saldus Sv. JāĦa baznīca 

(1737.g.), 
Kuldīgas iela 2 

 

Jumta seguma materiāls - 
dakstiĦi, skārds, kapars 

2. 2.  Pilsētas kapsēta (no 
1819.gada), t.sk. Karavīru 
kapsētas, 
Striėu iela 19A 

1944.-
1945.g 

 

– 

1919.g. 

 
3. 3.  Dzīvojamā māja  

(20.gs. 30–tie gadi),  
Ezera iela 2 

 

Jumta seguma 
materiāls - dakstiĦi 
 

4. 4.  Skolas ēka (1939.g.), 
Kalnsētas iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

5. 5.  Kalnamuižas (Kalnmuižas - 
Kalnsētu muižas) apbūve 
(19.gs. I cet., 20.gs., 50.g.),  
Kalnsētas iela 24 

 

– 

6. 6.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
30–tie gadi), 
Kalnsētas iela 26 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 
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7. 7.  Skolas ēka, bijusī muiža 
(19.gs. I cet., 20.gs. 50-tie 
g.), 
Kalnsētas iela 24 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

8. 8.  Dzīvojamā māja, bijušais 
tējas namiĦš (19.gs. III cet.) 
Kalnsētas iela 28 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

9. 9.  Klēts (19.gs. I cet.), 
Kalnsētas iela 30 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

10. 10.  Parks (19.gs.), 
Kalnsētas parks  

 

– 

11. 11.  Saldus pasts (1926.g.), 
Kuldīgas iela iela 4 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

12. 12.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 1 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

13. 13.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.),Lielā iela 1A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
 

14. 14.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
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15. 15.  Bankas ēka, 
Lielā iela 2B 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

16. 16.  Administratīvā ēka, bijušais 
pagastnams (1937.g.), 
Lielā iela 3 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

17. 17.  Dzīvojamā māja 920.gs. 
sāk.), Lielā iela 3A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

18. 18.  Skolēnu nams, bijušais 
Sadraudzīgās biedrības 
nams (19.gs. b.), 
Lielā iela 3B 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 
 

19. 19.  Jaunatnes atpūtas un 
iniciatīvas centrs,   
Lielā iela 3A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

20. 20.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.),  
Lielā iela 4 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

21. 21.  Tirdzniecības un 
pakalpojuma ēka (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 6 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 



Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Saldus novada pašvaldība 90

22. 
23. 

22.-23.  Dzīvojamās mājas 
(tirdzniecības ēkas) (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 7 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

24. 
26. 

24.-26. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 8  

 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

27. 27. Veikala ēka (20.gs. sāk.) 
Lielā iela 9 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

28. 28. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 11 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
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29. 30. 29.-30. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 12 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

31. 31. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

32. 32. Biroja ēka, 
Lielā iela 14 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

33. 33. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Lielā iela 15 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

34. 34. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 17 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

35. 35. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 19 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 
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36. 
37. 

36.-37. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 20 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

38. 38. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 21 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

39. 39. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 22  

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

40. 40. Veikala ēka (20.gs. sāk.) 
Lielā iela 25 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

41. 41. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 23B, 23, 
23A,  

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

42. 42. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 28 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 
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43. 43. Skolas ēka (1907.g.), 
Lielā iela 31/35 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

44. 44. Dzīvojamā māja, 
Lielā iela 39 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

45. 45.  Dzīvojamā māja (19., 
20.gs.), Lielā iela 40 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

46. 46.  Dzīvojamā māja, 
Lielā iela 41 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

47. 47.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 61 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

48. 48.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 62 

 

Jumta seguma materiāls –
metāla segums 

49. 49.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 63 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 
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50. 50.  Noliktava (19., 20.gs.)  
Lielā iela 2, iekškvartāls 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

51. 51.  Saimniecības ēka (19., 
20.gs.) Lielā iela 4, 
iekškvartāls 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

52. 52.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 8A, 
iekškvartāls 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

53. 53.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Lielā iela 2A, 
iekškvartāls 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

54. 54.  Koncentrācijas nometnes 
vieta, ZaĜā iela 8A  

 

– 

55. 55.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Skrundas iela 1 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

56. 56.  Administratīvā ēka, bijusī 
manufaktūras ēka (19., 
20.gs.), Skrundas iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 
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57. 57.  Sargu māja (19.gs., 20.gs.), 
Skrundas iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

58. 58.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 4 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

59. 59.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 6 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

60. 60.  Dzīvojamā māja,  
Skrundas iela 8 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

61. 61.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 8A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

62. 62.  Dzīvojamā māja, bijušais 
uguns apdrošināšanas 
nams (19., 20.gs.), 
Skrundas iela 9 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

63. 63.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Skrundas iela 10 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 
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64. 64.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Skrundas iela 11 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

65. 65.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), Skrundas iela 12 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

66. 66.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 14A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

67. 67.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 14 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

68. 68.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 16 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

69. 69.  Dzīvojamā māja  
Skrundas iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

70. 70.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 7A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
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71. 71.  Dzīvojamā māja,  
Skrundas iela 7 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

72. 72.  Dzīvojamā māja,  
Skrundas iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
bitumena jumstiĦi 

73.-74. 73.-74. Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 15 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums vai bitumena 
jumstiĦi 

75. 75.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 15 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

76. 76.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 17 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

77. 77.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 17A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 
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78. 78.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 19 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

79. 79.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 20 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

80. 80.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 21 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

81. 81.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 22 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

82. 82.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 23 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

83. 83.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Skrundas iela 24 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 

84. 84.  Dzīvojamā māja, 
Skrundas iela 25 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai bitumena 
jumstiĦi 
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85. 85.  Saldus M. Lutera luterāĦu 
baznīca (1934.g.),  
Skrundas iela 25C 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

86. 86.  Ugunsdzēsēju depo 
(1911.g, 1936.g.), 
Skrundas iela 28 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

87. 87.  Saldus Dieva parādīšanās 
pareizticīgo baznīca 
(1897.g.), 
JāĦa Rozentāla 1a 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

88. 88.  Darījumu ēka (20.gs. sāk.), 
Striėu iela 1 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

89. 89.  Biroju ēka (20.gs. sāk.), 
Striėu iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

90. 90.  Biroja ēka (20.gs. sāk.), 
Striėu iela 3 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

91. 91.  Dzīvojamā māja (bij. 
Valtera viesnīca) (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 4A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

92. 92.  Dzīvojamā māja, 
Striėu iela 5 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 
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93. 93.  Darījumu ēka, bijušais 
Kapelleru nams (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 7 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

94. 94.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 7C 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

95. 95.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 9 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

96. 96.  Veikala ēka (20.gs. sāk.), 
Striėu iela 9A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

97. 97.  Dzīvojamā māja (19.gs. 
beigas), 
Striėu iela 9B 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

98. 98.  Dzīvojamā ēka (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 10 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

99. 99.  Dzīvojamā māja, 
Striėu iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

100. 100.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 14 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
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101.-
102. 

101.-
102. 

Dzīvojamā māja, bijušais 
pilsētas valdes nams 
(20.gs. sāk.), 
Striėu iela 15 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

103. 103.  Veikala ēka (20.gs. sāk.), 
Striėu iela 16 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

104. 104.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 17A 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

105. 105.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 18 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

106. 106.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 19 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

107. 107.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 19 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 
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108. 108.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Striėu iela 20 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

109. 109.  Veikala ēka (20.gs. sāk.) 
Striėu iela 20A 
 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi 

110.-
112. 

110.-
112. 

JāĦa Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas 
muzejs (1900.g.), 
Striėu iela 22 
 

 

 

 

Jumta seguma materiāls – 
bitumena vai koka šindeĜi 

113. 113. Dzīvojamā māja, bijusī 
pareizticīgo baznīcas 
patversme (19.gs. 80-tie 
g.), 
Striėu iela 26A 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

114. 114.  Dzīvojamā māja, bijusī 
mācītāja māja (19.gs. 80-tie 
g.), 
Striėu iela 24A 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

115. 115.  Dzīvojamā māja, bijusī 
mācītāja māja (19.g, 
20.gs.), 
Striėu iela 3 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  
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116. 116.  Veikala ēka (20.gs. sāk.), 
Rīgas iela 1 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

117. 117.  Veikala ēka (20.gs. sāk.), 
Rīgas iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

118. 118.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Rīgas iela 10 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  

119. 119.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Rīgas iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

120. 120.  Dzīvojamā māja, 
Rīgas iela 14 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi vai metāla segums 

121. 121.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Rīgas iela 16 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

122. 122.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 1 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums vai bitumena 
šindeĜi 

123. 123.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 2 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  
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124. 124.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 3 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums vai bitumena 
jumstiĦi  

125. 125.  Dzīvojamā māja, 
Miera iela 5 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  

126. 126.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 6 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

127. 127.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 8 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums vai bitumena 
jumstiĦi  

128. 128.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Miera iela 10 

 

Jumta seguma materiāls – 
dakstiĦi  

129. 129.  Dzīvojamā māja (20.gs. 
sāk.), 
Saules iela 2A 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums vai bitumena 
jumstiĦi 

130. 130.  Dzīvojamā māja, bijusī 
mācītāja māja (20.gs. sāk.) 
Jelgavas iela 8 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  

131. 131.  Dzīvojamā māja, 
Jelgavas iela 7 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  
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132. 132.  Administratīvā ēka, 
Jelgavas iela 14 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  

133. 133.  Skolas ēka (20.gs. sāk.), 
Dārza iela 13 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums  

134. 134.  Pirts ēka (20.gs. 30-tie 
gadi), 
Avotu iela 4 

 

Jumta seguma materiāls – 
metāla segums 

135. 135.  Rozentāla akmens ( 
Cieceres upes labajā krastā 
pie tilta balstiem 

 

Uz šī akmens bieži sēdējis 
un gleznojis mākslinieks 
J.Rozentāls) 

EZERES PAGASTS 
136. 1.  Griezes mācītājmuiža 

(19.gs.),  
Grieze, Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480050045 

 

- 

137. 2.  Marijas skola (19.gs. b.), 
Grieze, Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480050086 

 

- 

138. 3.  Baptistu dievnams 
(1873.g.), 
Kalbeltes, Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480030118 

 

- 

139. 4.  Lielezeres muižas kalpu 
mājas „Raudupes” un 
„BaltiĦi” (1866.g.), 
Raudupes, BaltiĦi, Ezere, 
Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480060026, 
84480060369 

 

- 
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140. 5.  Bijušais pagastnams 

(tagadējā aptieka, 
adventistu lūgšanu nams) 
(1901.g.), 
Ciema padome, Ezere, 
Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480060335  

 

- 

141. 6.  Griezes baznīcas drupas,  
Grieze, Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480050043 

  

- 

142. 7.  Ezeres ūdensdzirnavas 
(1910.g.), Ezeres centrā pie 
Ezeres upes, netālu  no 
ceĜa Ezere – Ruba, 
Kad.Nr. 84480060064 

 

- 

143. 8.  Baronu Nolkenu dzimtas 
kapliča (1879.g., atjaunota 
1990.g.),  
Ezere, Ezeres pagasts, 
Kad.Nr. 84480060339 

 

- 

144. 9.  Muitas punkta ēka, kur 
1945.g. 8.maijā tika 
parakstīts Kurzemes 
cietoksnī ielenktā vācu 
karaspēka kapitulācijas 
akts, 
Muitas punkts, Ezeres 
pagasts, 
Kad.Nr. 84480060295 

 

- 

145. 10.  1. pasaules kara vācu 
karavīru brāĜu kapi un 
Latviešu sarkano strēlnieku 
brāĜu kapi Griezes kapsētā, 
latviešu sarkano strēlnieku 
brāĜu kapi pie Ezeres 
vidusskolas un Grīvaišu 

 

- 
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kapsētā, 2. pasaules kara 
sarkanarmiešu brāĜu kapi 
Ezerē, kā arī citas 
vēsturiskas apbedījumu 
vietas, 
Kad.Nr. 84480050113, 
84480070058, 
84480060298, 
84480060310 

 

 
JAUNAUCES PAGASTS 
146. 1.  Jaunauces baznīcas 

drupas (1612.g celta), 
KalnjāĦi, Jaunauce, 
Kad.Nr. 84560030030 

 

Šogad baznīcai 400.gadu 
jubileja. 

147. 2.  Jaunauces mācītājmāja 
(18.gs.beigās-19.gs. sāk. 
pārbūvēta, bet celta jau 
agrāk), 
Kad.Nr. 84560030026 

 

Mācītājam A.Bīlenšteinam 
atnākot, māja bijusi 
pussabrukusi celtne, kas 
liecina, ka celta ilgi pirms 
viĦa. Iespējams, vecākā 
koka celtne Jaunaucē. 

148. 3.  Padomju karavīru brāĜu 
kapi (1950.g.), 
Kad.Nr. 84560040124 

 

BrāĜu kapos pārapglabāti 
karavīri no citām vietām. 

149. 4.  Dižakmens „Ošos", 
Kad.Nr. 84560030026 

 

 - 

150. 5.  Mācītājmuižas parks 
„Ošos”, 
Kad.Nr. 84560030026 

 

 - 

JAUNLUTRIĥU PAGASTS 
151. 1.  Jaunmuižas apbūve 

(muižas pils) (19.gs. vidus), 
Skola, JaunlutriĦu pagasts, 
Kad.Nr. 84580030332 

 

- 
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152. 2.  

LutriĦu luterāĦu baznīca 
(1827.g.), 
JaunlutriĦu pagasts, 
Kad.Nr. 84580030253  

- 

KURSĪŠU PAGASTS 
153. 1.  Bruzilu muižas apbūve 

(18.-19.gs.), 
Bruzilas, 
Kad.Nr. 84620050115 

 

- 

154. 2.  Kungu māja (18.gs. IV cet.-
19.gs. I cet.), 
Bruzilu muižas apbūve, 
Kad.Nr. 84620050015 

 

- 

155. 3.  Parks (18.gs. IV cet.-19.gs. 
I cet.), 
Bruzilu muižas apbūve, 
Kad.Nr. 84620050115 

 

- 

156. 4.  Vējdzirnavas (18.gs.), 
Bruzilas, 
Kad.Nr. 84620050212 

 

- 

157. 5.  Karavīru kapsēta (1944.g.), 
Kursīši, 
Kad.Nr. 84620040089 

 

- 

158. 6.  Leibu brāĜu kapi (1944.g.), 
pie Leibām, 
Kad.Nr. 84620030059 

 

- 

159. 7.  MastiĦu brāĜu kapi 
(1944.g.),, 
pie MastiĦiem, 
Kad.Nr. 84620020062 

 

- 
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160. 8.  Kursīšu luterāĦu baznīcas 
vieta (18.gs.), 
Kursīši, 
Kad.Nr. 84620040089 

 

- 

161. 9.  Caunu pilskalns, 
CauĦukalns, 
Kad.Nr. 84620040376 

 

 

- 

162. 10.  Kursīšu kapsēta, 
Kursīši, 
Kad.Nr. 84620040089 

 

 

- 

163. 11.  Bruzilu kapsēta, 
Bruzilas, 
Kad.Nr. 84620050136 

  

- 

164. 12.  Grietēnu kapsēta, 
Kad.Nr. 84620040328 

 

 

- 

165. 13.  SauĜu kapsēta, 
Kad.Nr. 84620040346 

 

 

- 

166. 14.  ZaĦenieku kapsēta, 
Kad.Nr. 84620010078 

 

 

- 

167. 15.  Rijnieku brāĜu kapi, 
Rijnieki, 
Kad.Nr. 84620050137 

 

 

- 

168. 16.  Kūdru dzīvojamā māja, 
Kad.Nr. 84620020013 

 - 
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169. 17.  Vecā kluba ēka, 

Kad.Nr. 84620040419 
 

 

- 

170. 18.  Jāna Rudzutaka piemiĦas 
akmens dzimtajās mājās 
Caunēs pie Caunu pilkalna, 
Kad.Nr. 84620040319  

 

- 

LUTRIĥU PAGASTS 
171. 1.  Bērzu birzs, 

Pie pagasta, 
Kad.Nr. 84660030247 

 

Bērzu birzi stādīja jaunsargi 
un aizsargi un tajā ir 
aptuveni 35 koki.  

172. 2.  Lašupes muižas apbūve, 
Lašupe, Lašupes, 
Kad.Nr. 84660040077 

 

J.Juškevičs „LutriĦu pagasta 
vēsture”, vēlāk Lašupes 
mežniecība, koka 
arhitektūra ar izbūvi. 

173. 3.  Lašupes ūdensdzirnavas, 
Lašupe, Lašupes 
dzirnavas, 
Kad.Nr. 84660040035 

 

Šobrīd ūdensdzirnavas 
nedarbojas; no 2001.gada 
noteikts kā Eiropas 
industriālais kultūras 
mantojuma objekts. 

174. 4.  Hercoga Jēkaba dibinātā 
lielgabalu lietuve un 
dzelzceplis, 
Lašupe, Lašupes 
dzirnavas, 
Kad.Nr. 84660040035 

 

Hercogs Jēkabs, 
uzdambējot Imulas upes 
augšgalu. Vieta šobrīd nav 
redzama. 

175. 5.  Greizkalna vējdzirnavas, 
Greizkalni, 
Kad.Nr. 84660020017 

 

Līdz mūsdienām saglabājies 
tikai karkass, būtu nozīmīgi 
to atjaunot. 
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176. 6.  Sluėu muižas vieta, 
Sluėi, 
Kad.Nr. 84660030149 

 

Tagadējie īpašnieki 
nekontaktējas. 

177. 7.  PutniĦu birzs, 
PutniĦu birzs, LutriĦu pag., 
Kad.Nr. 84660030183 

 

Apmēram pirms 6 gadiem 
Meža dienās stādīts jauns 
mežs.  

178. 8.  Lašupes parks, 
Kad.Nr. 84660040077 

  

„Latvijas valsts meži” 
īpašumā. 

NĪGRANDES PAGASTS 
179. 1.  Griezes muižas parks, 

Starp Griezes muižu un 
Ventu, 
Kad.Nr. 84700070040 

 

- 

180. 2.  Dziru muižas parks, 
Dziru parks, 
Kad.Nr. 84700040078 

 

- 

181. 3.  Meldzeres muižas parks, 
Meldzeres parks, 
Kad.Nr. 84700010113 

 

- 

182. 4.  KaĜėu ceplis, 
Ventas upes malā, 
Kad.Nr. 84700020010 

 

- 

183. 5.  Durvju vērtĦu komplekts, 
Nīgrandes muižas apbūve, 
klētī, 
Kad.Nr. 84700030090 

 

- 
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184. 6.  Rakstnieka J. Janševska 
dzimtās mājas, 
Nīgrande, Kalna-KrīcmaĦi, 
Kad.Nr. 84700030045 

 

- 

185. 7.  1905.gada nemiernieku 
nogalināšanas vieta, 
Rožupītes krastā pie 
Ziedkalniem, 
Kad.Nr. 84700030077 

 

- 

186. 8.  Lībju senkapi, 
pie Lībjiem un Zviedriem, 
Kad.Nr. 84700050129 

 

- 

187. 9.  Viduslaiku pilsētiĦas – 
Pīlesmiesta – vieta, 
pie Nīgrandes luterāĦu 
baznīcas un Miestiem, 
Kad.Nr. 84700030117 

 

- 

188. 10.  Priežkalna senkapi, 
pie Priežkalniem, 
Kad.Nr. 84700030119 

 

- 

189. 11.  Nīgrandes kapsēta, 
pie Nīgrandes luterāĦu 
baznīcas, 
Kad.Nr. 84700030117 

 

- 

190. 12.  Bandzeru kapsēta, 
Bandzeru mežā, 
Kad.Nr. 84700060137 

 

- 

191. 13.  Meldzeres kapsēta, 
Meldzere, 
Kad.Nr.  84700010042 

 

- 

192. 14.  Dziru kapsēta, 
Dziras, 
Kad.Nr. 84700040073 

 

- 
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193. 15.  Iesalnieku kapsēta, 
Starp Mežmāju un 
ŠėerveĜiem, 
Kad.Nr. 84700010043 

 

- 

194. 16.  Zviedru skanstis, 
GrantiĦi, 
Kad.Nr. 84700050129 

 

- 

195. 17.  Spāăa piemiĦas akmens, 
pie BrīniĦu mājām, 
Kad.Nr. 84700010038 

 

- 

196. 18.  Alšu muiža, 
Alši, 
Kad.Nr. 84700020123 

 

- 

197. 19.  Alšu muižas kalpu māja, 
Alši,  
Kad.Nr. 84700020123 

 

- 

198. 20.  Nīgrandes muižas klēts, 
Nīgrande, 
Kad.Nr. 84700030090 

 

- 

199. 21.  Lošlejas parks no Loša 
dzirnavām līdz Kanavišėu 
ūdenskrātuves dambim, 
Loša upes leja, 
Kad.Nr. 84700060111 

 

- 

200. 22.  ZaĜā zona – mežs “Ogas”, 
Kad.Nr. 84700020048, 
84700020063 

  

- 
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201. 23.  Rožlejas parks, 
Nīgrandē, pie Laurupītes 
ietekas, 
Kad.Nr. 84700030126 

 

- 

202. 24.  Lētižas upes ieleja no 
VaiĦodes pagasta robežas 
līdz Nīkrāces pagasta 
robežai, 
No VaiĦodes pagasta 
robežas līdz Nīkrāces 
pagasta robežai, 
Kad.Nr. 84700010007; 
84700010005; 
84700010017; 
84700010045; 
84700010100; 
84700010048; 
84700010001; 
84700010095; 
84700010051; 
84700010052; 
84700010069 

 

- 

203. 25.  Cērpenes laukakmens, 
Meldzerē, lauka vidū, 
Kad.Nr. 84700010003 

 

- 

204. 26.  SkutuĜa laukakmens, 
SkutuĜa strauta malā, 
Kad.Nr. 84700070015 

 

- 

205. 27.  Griezes dzirnavu 
laukakmens, 
netālu no SkutuĜa akmens, 
Kad.Nr. 84700070014 

 

- 

206. 28.  Laukakmens Loša upē, 
pie “Airītēm”, 
Kad.Nr. 84700060027 

 

- 

207. 29.  Laukakmens Lētižas 
krastā, 
pie Meldzeres kapiem, 
Kad.Nr. 84700010017 

 

- 
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208. 30.  Kalnu Svētās Agates 
baznīca, 
Kalnu ciemā, 
Kad.Nr. 84700060087 

 

- 

209. 31.  Pagasta represēto 
iedzīvotāju piemiĦas vieta, 
Kalni, AtmiĦas, 
Kad.Nr. 84700060234 

 

- 

210. 32.  PiemiĦas akmens Jēkabam 
Janševskim, 
Kalna KrīcmaĦu mājas 
ceĜgalā, 
Kad.Nr. 84700030045 

 

- 

211. 33.  Dziru kapliča, 
0,5 km no Dzirām, 
Kad.Nr. 84700040100 

 

- 

NOVADNIEKU PAGASTS 
212. 1.  2.pasaules karā kritušo 

vācu karavīru kapi, 
Kad.Nr. 84720040198 

 

Kopš 1997.gada pārapbedīti 
ap 22 tūkstoši vācu karavīru, 
bet kara apbedījumu izpēte 
un karavīru pārapbedīšana 
vēl turpinās. 

213. 2.  SātiĦu baronu kapenes, 
Kad.Nr. 84760010286 

 

Kapenes saistītas ar Sesiles 
muižas vēsturi.  

214. 3.  SātiĦu pamatskola 
(1883.g.), 
SātiĦos, 
Kad.Nr. 84720020056 

 

- 
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215. 4.  Sesiles muižas apbūve (3 
ēkas, dzirnavas un parks), 
Kad.Nr. 84720010221; 
84720010223; 
84720010230; 
84720010173 

 

- 

216. 5.  Gailīšu kalns (tālo skatu 
vieta), 
Kad.Nr. 84720080258 

 

Gailīšu kalns (VirteĜu kalns) 
ir pagasta teritorijas 
augstākais punkts. Pēc 
1991.gada Latvijas 
Universitātes Ăeogrāfijas un 
Zemes zinātĦu fakultātes 
speciālistu veiktajiem 
mērījumiem, Gailīšu kalna 
absolūtais augstums ir 148,8 
metri. vjl., un relatīvais 
augstums – 43,8 metri.  

217. 6.  LeibiĦu kapsēta, 
Netālu no Ēvaržiem, 
Kad.Nr. 84720080035 

 

- 

PAMPĀěU PAGASTS 
218. 1.  PampāĜu luterāĦu baznīcas 

drupas ar Štiglica emblēmu 
(ăerboĦa cilni) (1838.g.), 
Kad.Nr. 84760050155 

 

- 

219. 2.  Dzīvojamā māja 
„Ērăelnieki”- domāta 
baznīcas kalpotājiem 
(1838.g.), 
Kad.Nr. 84760050124 

 

- 

220. 3.  PampāĜu muižas vieta 
(19.gs I puse), 
Kad.Nr. 84760050212 

 

- 

221. 4.  Dzīvojamā māja ,,Ārsta 
māja’’ – celta kā muižkunga 
māja (rekonstruēta), 
Kad.Nr. 84760050199 

  

- 
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222. 5.  Magazīna (1838.g.),  
Kad.Nr. 84760050202 

 

Magazīna celta muižas 
vajadzībām; tajā uzglabāja 
graudus bada gadiem. 

223. 6.  Mežniecības māja 
,,Kalnieši’’ (1850. - 
1860.g.), 
Kad.Nr. 84760050159 

 

Mežniecības mājā dzīvoja 
muižas pārvaldnieks.  

224. 7.  PampāĜu ūdensdzirnavas 
ar motoru (20.gs. sāk.), 
Kad.Nr. 84760050123 

 

- 

225. 8.  PiemiĦas akmens padomju 
varas atbalstītājiem (20.gs. 
I cet.), 
Pie bijušās pagasta valdes, 
Kad.Nr. 84760050219 

 

- 

226. 9.  PiemiĦas akmens padomju 
represijās cietušajiem 
(20.gs. 90-tie g.), 
Pie PampāĜu kultūras 
nama, 
Kad.Nr. 84760050195 

 

- 

227. 10.  II Pasaules kara Padomju 
armijas kritušo karavīru 
BrāĜu kapi (1944.g.), 
Kad.Nr. 84760050203 

 

- 

228. 11.  II Pasaules kara kauju vieta 
(1944.g.), 
pie Zirnājiem, 
Kad.Nr. 84760040015 

 

- 

229. 12.  II Pasaules kara kauju vieta 
(1944.g.), 
pretī Nīgrandes kaĜėu 
ceplim, 
Kad.Nr. 84760060010 

 

- 

230. 13.  II Pasaules kara kauju vieta 
(1945.g.), 
pie PampāĜu pamatskolas, 
Kad.Nr. 84760050147 

 

- 
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231. 14.  PampāĜu vecākās mājas 
apbūve (ap 1750.g.), 
Čubas, 
Kad.Nr. 84760050029 

 

- 

232. 15.  PampāĜu parks, 
Kad.Nr. 84760050222 

  

- 

RUBAS PAGASTS 
233. 1.  Rosas skola (1884.g.), 

Rozes, 
Kad.Nr. 84820010232 

 

- 

234. 2.  Rubas baznīca (19.gs. 
sāk.), 
Ruba, 
Kad.Nr. 84820020358 

 

- 

235. 3.  Rubas ūdens dzirnavas 
(19.gs.sāk.), 
Ruba, Ziedugravas, 
Kad.Nr. 84820020219 

 

- 

236. 4.  Rubas vējdzirnavas (19.gs. 
sāk.), 
Ruba, Laimeskalni, 
Kad.Nr. 84820020217 

 

- 

237. 5.  Rubas (ReĦăes) muižas 
apbūve (19.gs. III cet.), 
Ruba, Rubas muiža, 
Kad.Nr. 84820020322 

 

- 
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238. 6.  Rubas pils (1878.-1882.), 
Ruba, Rubas muiža, 
Kad.Nr. 84820020433 

 

- 

239. 7.  Laidars ar kalpu dzīvokĜiem 
(19.gs. III cet.), 
Ruba, Rubas muiža, 
Kad.Nr. 84820020322 

 

- 

240. 8.  Ūdenstornis (20.gs. sāk.), 
Ruba, Rubas muiža, 
Kad.Nr. 84820020322 

 

- 

241. 9.  Parks (19.gs. beigas), 
Ruba, Rubas muiža, 
Kad.Nr.  84820020322 

 

- 

242. 10.  DzelzceĜa dzelzs tilts 
(1873.g.), 
pār Vadakstes upi, 
Kad.Nr. 84820020404, 
84820020405 

 

- 

243. 11.  ReĦăes dzelzceĜa stacijas 
pasažieru ēka (1935.g.), 
Ruba, Stacija, 
Kad.Nr. 84820020361 

 

- 

244. 12.  Karavīru kapsēta (1944.g.), 
pie Rozes skolas, 
Kad.Nr. 84820010293 

 

- 

245. 13.  Karavīru kapsēta (1944.g.), 
Rubas kapsētā, 
Kad.Nr. 84820020313; 
84820020314 

 

- 
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SALDUS PAGASTS 
246. 1.  Lokomobile “Rustton”, 

Netālu no pagasta centra 
Druva, Saldus – Kuldīgas 
šosejas labajā malā 
Kad.Nr. 84860010161 

 

Lokomobile “Rustton” 1980-
tajos gados tika atvesta no 
Tukuma rajona. 

247. 2.  Ēka, kurā dzīvojis E. 
Smiltēns (LKP biedrs) 
(1919.–1921.g.), 
Norkalnos, 
Kad.Nr. 84860020011 

 

- 

ŠĖĒDES PAGASTS 
248. 1.  Šėēdes muižas kungu 

māja, t.sk. kamīns, interjera 
dekoratīvā apdare, 
Šėēde, 
Kad.Nr. 84880030200  

 

 

- 

249. 2.  Šėēdes muižas apbūve 
(Šėēdē, 18., 19.gs.): 
 - Pārvaldnieka ēka 
(„KĜavas”, Kad.Nr. 
84880030190)’ 
- Stallis („Briedīši”, Kad.Nr. 
84880030189), 
- Saimniecības ēka 
(„Briedīši”, Kad.Nr. 
84880030147), 
- Dārznieka māja ar 
siltumnīcu („Kalēji”, Kad.Nr. 
84880030200),  
- Dārza inventāra namiĦš 
(Kad.Nr. 84880030121),  
- Dzīvojamā ēka, 
- Ūdensdzirnavas,  

 

 

 

- 
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250. 3.  Zasu dzimtas kapliča, t.sk. 
piemiĦas plāksne, 
Kad.Nr. 84880030130 

  

- 

251. 4.  Zutēnu muižas apbūve: 
Kalpu māja, 
Zutēni, “Brūveri”, 
Kad.Nr. 84880040042 

 

 

- 

252. 5.  Šėēdes muižas parks, 
pie Šėēdes muižas kungu 
mājas, 
Kad.Nr. 84880030200 

 

- 

253. 6.  Zutēnu muižas parks, 
pie Zutēnu muižas, 
Kad.Nr. 84880040042 

 

- 

254. 7.  Šėēdes upes krastu 
kultūrvēsturiskā ainava, 
Kad.Nr. 84880030200; 
84880030131; 
84880030121   

- 

255. 8.  LielceĜa tilts, 
Kad.Nr. 84880030221 

  

- 

VADAKSTES PAGASTS 
256. 1.  Vadakstes muižas apbūve: 

pils, klēts-magazīna, parks 
(1911.-1914.), 
Vadakstē, 
Kad.Nr. 84920030115, 
84920030117, 
84920030115 

 

- 
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257. 2.  Piemineklis represētajiem 

Vadakstniekiem, 
pie pils Vadakstē, 
Kad.Nr. 84920030115 

 

- 

258. 3.  ZemgaĜu pilskalna paliekas, 
Vadakstes parkā, 
Kad.Nr. 84920030115 

 

- 

259. 4.  Senā kapsēta - Ražuku, 
Vadakstē, 
Kad.Nr. 84920020008 

 

- 

260. 5.  PulksteĦpriede, 
Vadakstē, 
Kad.Nr. 84920010018 

 

- 

261. 6.  Sarkanarmiešu brāĜu kapi, 
Priedulā, 
Kad.Nr. 84920040025 

 

- 

262. 7.  Priedulas priežu sils, 
Priedulā, 
Kad.Nr. 84920040169, 
84920040132 

 

- 
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ZAĥAS PAGASTS 
263. 1.  SilaiĦu Romas katoĜu 

draudzes lūgšanu nams 
(19.gs.), 
SilaiĦi, 
Kad.Nr. 84940020026 

 

- 

264. 2.  Celmenieku mācītājmuižas 
dzīvojamā māja ar parku 
(18.gs. b.), 
Celmenieki, 
Kad.Nr. 84940020012 

 

- 

265. 3.  1905. gada nemieru 
dalībnieku nogalināšanas 
vieta (1906.g.), 
pie Ziediem, 
Kad.Nr. 84940010014 

 

- 

266. 4.  1905. gada nemieru 
dalībnieku apbedīšanas 
vieta (1906.g.), 
Pirtsgaru kapsēta, 
Kad.Nr. 84940020074 

 

- 

267. 5.  ZaĦas ūdensdzirnavas 
(1864.g.), 
Ezeres –  Nīgrandes ceĜa 
kreisajā pusē pie ZaĦas 
upes, 
Kad.Nr. 84940050003 

 

- 

268. 6.  Pirtsgaru kapsēta: akmens 
mūra žogs ar vārtiem un 
zvanu torni (1861.g.), 
Kad.Nr. 84940020074 

 

- 

269. 7.  SilaiĦu kapsēta: akmens 
mūra žogs ar vārtiem un 
zvanu torĦi (19.gs. vidus), 
Kad.Nr. 84940020078 

 

- 

ZIRĥU PAGASTS 
270. 1.  ZirĦu pamatskola (1907.–

1909.g.), 
ZirĦi, 
Kad.Nr. 84960040451 

 

- 
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271. 2.  ZirĦu skolas parks (20.gs. I 
cet.), 
ZirĦu pag., pie ZirĦu 
pamatskolas, 
Kad.Nr. 84960040451 

 

- 

272. 3.  Cieceres upes krastu 
kultūrvēsturiskā ainava, 
ZirĦu pag., 
Kad.Nr. 84960020015; 
0020021; 0020030; 
0020013; 0020002; 
0020007; 0020026; 
0020006; 0030116; 
0030014; 0030013; 
0030003; 0030053; 
0030091; 0030040; 
0030028; 0030017; 
0040428; 0030037; 
0040200; 0040201; 
0040013; 0030032; 
0040549; 0040523; 
0040139; 0040172; 
0040169; 0040143; 
0040166; 0040079; 
0040045; 0040012; 
0040225; 0040091; 
0040031; 0040032; 
0040044; 0040123; 
0060188; 0060062 

  

 

- 

273. 4.  II Pasaules kara civilo 
upuru apbedījumi (1941.–
1944.g.), 
ZirĦu pag., Saldus – 
Skrundas šosejas labajā 
pusē, apm. 1 km no 
pilsētas robežas, 
Kad.Nr. 84960070304 

 

- 

ZVĀRDES PAGASTS 
274. 1.  Striėu muižas apbūve (18., 

19.gs. sāk.), 
Striėu ciems, Zvārdes 
pagasts, 
Kad.Nr. 84980010405 

 

Striėu muižas apbūvē 
ietilpst: kungu māja, muižas 
klēts, dārznieka māja, 
saimniecības ēka, 
dzīvojamā māja, kalpu māja, 
muižas parks. Muižas kungu 
ēkas celšanas laiks nav 
precīzi zināms. Tā ir 
simetriska būve ar uzsvērtu 
centrālo daĜu. Šobrīd ēkā 
atrodas klubs. Saglabājusies 
arī muižas dārznieka māja, 
klēts un citas saimniecības 
ēkas. Pie muižas atrodas 
parks (4 ha). 



Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Saldus novada pašvaldība 125

 
 

275. 2.  Zvārdes baznīcas drupas, 
pie autoceĜa Vairogi-Puijas, 
Kad.Nr. 84980030161 

 

- 

276. 3.  ĖērkliĦu baznīcas drupas, 
pie autoceĜa RīteĜi – 
Kokmuiža, 
Kad.Nr. 84980040074 

 

- 

277. 4.  RīteĜu kapsēta, 
pie autoceĜa RīteĜi – 
Kokmuiža, 
Kad.Nr. 84980030139 

 

- 

278. 5.  Kurgāns (20.gs. beigas), 
"Vairogi", Zvārdes pag., 
Kad.Nr. 84980030015 

 

Mākslīgi veidots uzbērums 
militārām vajadzībām 
 

 
Paskaidrojumi: 

1. DakstiĦi – pieĜaujami gan māla, gan betona dakstiĦi ėieăeĜsarkanā tonī. 

2. Metāla segums – pieĜaujams tikai gludā,neprofilētā tērauda jumta segums ėieăeĜsarkanā vai tumši pelēkā tonī 
ar matētu (Pural Matt) pārklājumu vai valcēta skārda ruĜĜu segums tradicionālajā lokšĦu dalījumā. 

3. Bitumena šindeĜi (jumstiĦi) brūnā vai pelēkā tonī. 
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Piezīme: 

1. Materiālu izvēli un toni nosaka Saldus novada būvvaldes galvenais arhitekts. 
2. Jumta seguma maiĦu drīkst veikt tikai saskaĦā ar Saldus novada būvvaldē akceptētu fasādes vienkāršotās 

renovācijas apliecinājuma karti vai būvprojektu. 

 


