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Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts „Saldus novada 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana”, 

identifikācijas Nr.DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024 

SIA „Metrum”  
Reă. Nr.40003388748  

Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050  
Tālr.67609020, fakss 67609044  

E-pasts: metrum@metrum.lv  
www.metrum.lv 

Saldus novada pašvaldība 
Reă. Nr.90009114646  
Striėu iela 3, Saldus, LV-3801 
Tālr.63807280, fakss 63881100 
E-pasts: dome@saldus.lv  
www.saldus.lv 

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 apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” 
(protokols Nr.5, 10.§) 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde veikta no 2011.-
2013.gadam. To Saldus novada teritorijas plānotājas Lauras 
ZariĦas – Skapstes vadībā izstrādāja  SIA „Metrum” Rīgas 
birojs: projekta vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, 
ăeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Artis Markots, 
vides speciāliste Vita Jevdokimova un arhitekte Māra Kalvāne  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



 
 

 
   

 

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. 
Saldus novada telpa ir vienots veselums, kas sastāv no 
atsevišėām vietām, kuras savu jēgu iegūst kopdarbībā. 
Saldus novada teritorijas plānojums gan konceptuāli, gan 
arī pietiekami detalizēti parāda vēlamo novada telpisko 
attīstību, un ar tā palīdzību tiek panākta vienošanās 
(vienota izpratne) par novada attīstības galvenajiem 
telpiskās attīstības virzieniem. Vēlamie attīstības virzieni 
tika pārrunāti, un par tiem panākta vienošanās vairāk kā 
80 organizētajās Saldus novada teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupās, gan pilsētā, gan arī katrā no 
novadā esošiem pagastiem. 

Teritorijas plānojumā noteiktās 
jaunveidojamo zemes vienību minimālās 
platības Saldus novada teritorijā: 

� Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās 
Saldus pilsētas teritorijā – 900 m2; 

� Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ciemu 
teritorijās – 2400 m2; 

� Bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijās – 
600 m2; 

� Mežos un Lauku zemēs – 2 ha 
� Vietējas nozīmes augstvērtīgās 

lauksaimniecības teritorijās – 10 ha. 

Teritorijas plānojumā tiek saglabātas esošās 
Saldus pilsētas robežas. Ciema statuss tiek 
piešėirts 24 Saldus novada apdzīvotajām 
vietām – Ezerei, Jaunaucei, JaunlutriĦiem, 
Ošeniekiem, Kursīšiem, LutriĦiem, Namiėiem, 
Kalniem, Nīgrandei, Draudzībai, Ēvaržiem, 
SātiĦiem, Mežvidiem, Sesilei, PampāĜiem, Rubai, 
Druvai, Šėēdei, Vadakstei, KareĜiem, 
Baltamkrogam, Butnāriem, ZirĦiem un Striėiem. 

Teritorijas plānojumā noteikti 278 novada 
nozīmes dabas un kultūrvēsturiski objekti, kā 
arī papildus teritorijas plānojuma normatīvajos 
aktos noteiktajam, Ħemot vērā jautājuma 
aktualitāti un izpētes nepieciešamību, izstrādāts 
Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) projekts. Tā ietvaros noteikta 
individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) valsts 
aizsardzībā esošam kultūras piemineklim „Saldus 
pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības 
Nr.7446). 

 

      KAS JAUNS jeb būtiskākās atšėirības ar līdz šim 
izstrādātajiem 15 pagastu un Saldus pilsētas 
teritorijas plānojumiem 

Būtiskākā atšėirība ir šī dokumenta vienotais ietvars – 
vienota ăeogrāfiskās informācijas datu bāze un vienoti 
risinājumi, kā arī plānošanas principi visai Saldus novada 
teritorijai. Tādējādi nebūs vairs situāciju, ka vienādās jeb 
līdzīgās situācijās zemes īpašniekam, piemēram, Kursīšu 
pagastā tiek piemērotas citādas normas kā zemes 
īpašniekam Novadnieku pagastā. Būtiskākā atšėirība 
dokumenta satura veidošanā ir attiecināma uz 
konceptuālo pieeju, vērtējot pirms detalizētās plānošanas 
vispirms visa novada kopējo un konceptuālo attīstību. 

Līdz šim izstrādātajos teritorijas plānojumos tika plānotas 
plašas savrupmāju apbūves teritorijas lauku ciemos 
(piemēram, Rubā, Vadakstē) – daudzkārt ciemu 
teritorijās jauni dzīvojamie rajoni tika plānoti, 
pārsniedzot esošo ciema apbūvi divas reizes. ĥemot vērā 
demogrāfisko situāciju, iespējamās nodokĜa politikas 
izmaiĦas, kā arī apdzīvojuma veidošanās tendences 
(pēdējos gados jaunu dzīvojamo māju būvniecība 
pagastu centros praktiski nav notikusi), jaunajā novada 
teritorijas plānojumā apdzīvojuma sistēma ir veidota 
kompakti, paredzot jaunas pilsēttipa dzīvojamās apbūves 
teritorijas galvenokārt tikai pie jau izbūvētām ielām, kur 
iespējams labāk nodrošināt komunikācijas, vai arī vietās, 
kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. 

Lauku teritorijās tiek atĜauta daudzfunkcionālāka 
izmantošana (tūrisms, derīgo izrakteĦu ieguve, pārtikas 
pārstrāde u.tml.), pēc iespējas mazāk ierobežojot zemes 
īpašniekus savā attīstībā un saimnieciskās darbības 
attīstības virzienus atstājot viĦu ziĦā. Tādejādi Saldus 
novada lauku teritorija, papildus dzīvošanas un atpūtas 
funkcijām, ir atvērta arī daudzveidīgai lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, tūrisma, ražošanas un pārstrādes 
uzĦēmumu attīstībai. 

      KAM VAJADZĪGS jeb teritorijas plānojuma 
pielietojamība 

Teritorijas plānojums ir pašvaldības saistošie noteikumi, un 
tas dod garantiju un skaidru redzējumu sabiedrībai par to, 
kā telpiski tiek plānots attīstīt Saldus novada teritoriju – kā 
plānots veidot apdzīvojumu, kur tiek plānotas jaunas 
dzīvojamās apbūves teritorijas, kur ražošanas zonas u.tml. 
Ir būtiski iepazīties ar teritorijas plānojumu, lai saprastu 
gan sava īpašuma ilgtermiĦa attīstības iespējas, gan arī 
zinātu, kas sagaidāms teritorijas attīstībā blakus savam 
īpašumam. Teritorijas plānojums dod arī skaidru redzējumu 
uzĦēmējiem un investoriem par Saldus novada teritorijām, 
kurās ir iespējāms attīstīt komercapbūvi un attīstīt 
rūpniecisko darbību. 

 

Aicinām iepazīties ar izstrādāto teritorijas plānojumu – 
www.saldus.lv un www.metrum.lv. 

 


