
 

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotā 1.redakcija tika 
nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Saldus novada domes 2012.gada 
18.decembrī pieņemto lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.21, 2.§). 
 

PAMATOJUMS 
 

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 
27.janvārim, publicējot paziņojumu par publisko apspriešanu laikrakstā „Saldus 
zeme” (2013.gada 4.janvāris), „Saldus Novada Vēstis” (2013.gada janvāris) un Saldus 
novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv. 
 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
TERMIŅŠ 

 

Ar Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju bija iespējams 
iepazīties mājas lapā www.saldus.lv un teritorijas plānojuma izstrādes konsultantu SIA 
„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv visā publiskās apspriešanas laikā. 
 

IESPĒJAS IEPAZĪTIES 
 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus bija iespējams iesniegt Saldus novada 
pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Plānošanas nodaļā, Avotu ielā 
12, Saldū, kā arī Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu telpās katru darba dienu 
darba laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu dome@saldus.lv. Publiskās apspriešanas 
laikā saņemti 4 rakstiski un 1 mutisks iesniegums (skatīt 1.tabulu). 
 

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA 
 

2013.gada 4.janvārī un 2013.gada 7.februārī (Valsts zemes dienestam) Saldus novada 
pašvaldība, atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 89. un 139.3.punktam, 
nosūtīja paziņojumu institūcijām un kaimiņu pašvaldībām, ar lūgumu sniegt atzinumu 
par izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju. Ņemot 
vērā, ka Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 
tika saņemti vairāki institūciju atzinumi ar priekšlikumiem un/vai iebildumiem, 
paziņojums nosūtīts visām institūcijām, kas norādītas Saldus novada teritorijas 
plānojuma izstrādes darba uzdevumā un 06.10.2009. MK noteikumos Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti” (spēkā līdz 
19.10.2012.). Atbilstoši tam, tika saņemti 14 institūciju un 3 kaimiņu pašvaldību 
atzinumi (skatīt 2.tabulu). 
 

INSTITŪCIJU ATZINUMI 
 

Visi publiskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tika vērtēti Saldus novada 
pašvaldības 2013.gada 4.februārī organizētajā darba grupā, piedaloties SIA „Metrum” 
un Saldus novada pašvaldības speciālistiem. Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem 
un darba grupas komentāriem, Saldus novada dome lems par tālāko Saldus novada 
teritorijas plānojuma izstrādes virzību. 

PRIEKŠLIKUMU IZVĒRTĒŠANA 
 

SALDUS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2013.-2025.GADAM 

Ziņojums par pilnveidotās 
1.redakcijas publiskās apspriešanas  
(no 07.01.2013. līdz 27.01.2013.) 
rezultātiem 

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA, SIA „METRUM”                                          
31.01.2013. ar papildinājumiem 07.02.2013. 

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiek 
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Saldus 
novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana”, 
projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024, ietvaros 
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1.tabula. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 

 

Nr.
p.k. 

Iesniedzējs, saņemšanas datums Priekšlikums/iebildums 
Darba grupas1 komentārs par priekšlikuma iestrādi 

Saldus novada teritorijas plānojuma galīgajā 
redakcijā 

Rakstiski/elektroniski saņemtie priekšlikumi/iebildumi Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

1. Uldis Datavs 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
24.01.2013. (elektroniski uz e-
pastu) 

Izskatot apspriešanai publicēto aktuālo teritoriālā plānojuma versiju, rodas 
iespaids, ka šis plānojums tapis, zināmā mērā lobējot esošo un potenciālo 
investoru intereses. Nesaredzu nekādas principiālas izmaiņas starp iepriekš 
apspriešanai publicēto variantu un pašreizējo. Lobēt, veicināt investīciju 
ieplūšanu novadā ir o.k., bet nav pozitīvi, kad piesaistot šīs investīcijas, tiek 
degradēta vide, kurā dzīvo iedzīvotāji. Piemērs: Aspazijas ielas galā atrodas 
nesen paplašinātā (t.sk. pilsētas robežas virzienā) SIA „NorPlast” plastmasas 
izstrādājumu ražotne. Aiz tās atrodas „Unguri” cūku komplekss. „Teritoriālā 
plānojuma” nodaļā 4.4.Vides riski publicēts saraksts ar potenciāli piesārņotām 
vietām un abas šīs adreses, acīmredzot, „pelnīti” ir ieļautas šajā sarakstā! Ar to 
nepietiek-jaunais teritorijas plānojums paredz rūpniecības zonu vēl vairāk 
tuvināt dzīvojamai zonai, paredz palielināt to koncentrāciju. Lai gan jau 
pašreizējajā situācijā iedzīvotāji pamatoti sūdzas par valdošo rietumu vēju 
nesto smaku nelabvēlīgo ietekmi uz viņu dzīves kvalitāti. Ir norāde, ka eksistē 
„Ierobežotas saimnieciskās darbības josla kvalitatīvai dzīves videi 1km”. Šajā 
gadījumā nesaskatu, ka jebkādā veidā būtu ierobežota saimnieciskā darbība, lai 
vismaz nepasliktinātu dzīves vides kvalitāti vēl un vēl. Ja būtu garantijas, ka 
ražotnes būs super ekoloģiskas...Bet lasām, ka būvvaldei ir tiesības izņēmuma 
gadījumos....tad tiesības ir lemt visu ko, arī, kas būtiski samazina „dzīves vides 
kvalitāti”. Visvairāk satraukti par rūpniecības zonas plānotu tuvināšanu pilsētas 
robežai ir tās tuvumā dzīvojošie, kuri atrodas smaku ietekmes epicentrā, aiz 
kuru logiem vēl tuvāk var slieties rūpnieciskie objekti. Būs tuvāk, būs vairāk-
ietekmes zona palielināsies. Lūdzam nepieļaut kļūdas, kuras praktiski pēc tam ir 
grūti labojamas! Tagad mēs atceramies padomju laiku kļūdas, iepriekšējo 
sasaukumu kļūdainos lēmumus, kuri būtiski ietekmējuši mūsu dzīves. Vēlējums 
- mācīties no citu kļūdām, ne no savējām. Būt atbildīgiem. 

Saldus novada teritorijas plānojuma papildinātās 
1.redakcijas risinājumi ir saglabājami. 
 
Saldus novada pašvaldības iedzīvotājiem ir 
sagatavojama atklāta vēstule, kurā detalizēti 
sniedzams skaidrojums par ražošanas teritoriju 
attīstības risinājumiem un to pamatojumu, tai skaitā 
iepriekš plānotajām ražošanas teritorijām spēkā 
esošajā Saldus pagasta teritorijas plānojumā (2006), 
līdz ar kuru izstrādi tika pieļauts šajā zonā attīstīt 
ražošanu, izstrādātajiem detālplānojumiem, kas 
apstiprināti līdz ar Saldus novada domes lēmumu, 
kompromisiem ar uzņēmējiem (viņu sākotnējām 
iecerēm, kas pirms teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
paredzēja daudz plašākas ražošanas teritorijas 
plānošanu), teritorijas plānojumā noteikto buferjoslu, 
kas tiek plānota starp ražošanas un dzīvojamās 
apbūves zonām negatīvās ietekmes uz vidi 
mazināšanai u.c. 

2. Jānis Ločmelis 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
25.01.2013. 

Par industriālās zonas paplašināšanu Ozolu ielas virzienā 

Pēc pirmās sabiedriskās apspriešanas kārtas, esam sagaidījuši Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju. Neskatoties uz 
iedzīvotāju sūdzībām, iesniegumiem un mutiskām iebildēm, par 1.redakcijā 

Skatīt komentāru pie 1.priekšlikuma. 

Papildus atzīmējams, ka „Ierobežojošas saimnieciskas 
darbības 1 km josla kvalitatīvai dzīves videi”, 
atbilstoši Saldus novada teritorijas plānojuma 

                                                             
1 Darba grupa tika organizēta 2013.gada 5.februārī Saldus novada pašvaldības Būvvaldē, piedaloties SIA „Metrum” teritorijas plānotājai Ilze Circene, ĢIS speciālistam Artim Markotam, Saldus novada pašvaldības Attīstības 
departamenta direktorei Sarmītei Ozoliņai, Plānošanas nodaļas vadītājai Laurai Zariņai – Skapstei, teritorijas plānotājai Zanei Štencelei, Būvvaldes galvenai arhitektei Ingrīdai Andersonei, teritorijas plānotājai Līgai Vasiļevskai, 
Būvvaldes vadītājai Anitai Grigutei, būvinspektoram Jānim Zālītim, būvinspektora palīgam – celtniecības inženierim Intam Neilandam un zemes ierīkotājai Ingai Juknevičai 
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rietumu robežas blīvi apdzīvotas zonas virzienā, iedzīvotāju viedoklis 
pilnveidotajā redakcijā ir klaji ignorēts. Ir veikts absolūti nenozīmīgs plānotās 
ražošanas teritorijas samazinājums, kas nekādā mērā nav pieņemams tuvējās 
apkārtnes iedzīvotājiem. Uzņēmējs, kura interesēs galvenokārt tiek veikta šo 
zemju lietojuma transformācija, vēl joprojām netiek galā un šķiet, ka nevēlas 
tikt, ar jau esošo ražotņu izmešiem un to radītajām ķīmiskajām smakām, tāpēc 
nav pieņemama vēl kāda rūpnīca šajā teritorijā. Mēs jau pietiekami ciešam no 
SIA „Norplast”, SIA „Druvas Unguri” un SIA „Reneta” radītajām smakām un AS 
„Saldus mežrūpniecība” radītajiem trokšņiem, kā arī SIA „Transportbetons MB” 
transporta kustības pa Paleju ielu. Pilnīgi nesaprotams ir arguments par zaļās 
buferzonas izveidi starp dzīvojamo kvartālu un ražošanas teritoriju – neviena 
amatpersona nav sniegusi pamatotu skaidrojumu, kas ir sagaidāms no kartē 
iezīmētās zaļās zonas, kas turklāt atrodas uz privātas zemes. Kas ir šis „zaļais 
brīnumlīdzeklis”, kas nākotnē aizturēs ķīmijas, mēslu, līķu un citas smakas, 
nerunājot par putekļiem, troksni, pastiprinātu smagā transporta plūsmu 
iespējamām ražošanas avārijām un citiem faktoriem, kas nāk līdzi ražošanai. 
Turklāt esošā pieredze rāda, ka daļa šajā teritorijā darbojošies uzņēmēji nemaz 
tik ļoti nav ieinteresēti savu uzņēmumu ietekmes uz vidi uzlabošanā. 

Pilnveidotajā 1.redakcijā Saldus pilsētai ir noņemta ierobežojošas 
saimnieciskas darbības 1 km josla kvalitatīvai dzīves videi. Vai tas nozīmē, ka 
Saldus pilsētas iedzīvotājiem vairs nav nepieciešamības pēc kvalitatīvas dzīves 
vides? 

Esam pret jebkādu ražošanas teritorijas paplašināšanu ap SIA Druvas Unguri 
un „norvēģu industriālo parku”. Pieprasām Saldus pilsētas iedzīvotāju viedokļa 
uzklausīšanu un atbilstošu rīcību no atbildīgajām amatpersonām, nevis dažu 
uzņēmēju interešu lobēšanu. 

Iesniegumam pievienotas 10 lapas ar 344 Saldus pilsētas iedzīvotāju 
parakstiem. 

Paskaidrojuma raksta 57.lpp. minētajam, ir noteikta 
visiem ciemiem un arī Saldus pilsētai. Grafiskās daļas 
kartē, tehnisku iemeslu dēļ, sagatavojot kartes .pdf 
formātā, minētais apzīmējums nav redzams, bet datu 
bāzē šī informācija ir saglabāta, un vizuālā kļūda tiks 
labota līdz ar jaunu Saldus novada karšu 
sagatavošanu .pdf formātā. 

3. Arvīds Kinstlers 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
25.01.2013. 

Šā gada 18.janvārī (pasta zīmogs) saņēmu atbildi uz savu 2012.gada 10.augusta 
iesniegumu, kurā lūdzu zemes gabalam ar kadastra Nr.8494 005 0011 Saldus 
novada teritorijas plānojumā 2012.-2025.gadam atstāt pašreizējo tā 
izmantošanas mērķi. Tā kā mans lūgums tika noraidīts, tad atbildē meklēju 
argumentāciju, bet nevarēju atrast pamatojumu izmantošanas mērķa maiņai no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz mazstāvu dzīvojamo apbūvi, izņemot 
to, ka uz minētā zemes gabala iespējama vēl divu ēku celtniecība. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā ierakstīts: „Ikvienam ir tiesības uz 
īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma 
tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašumu piespiedu 

Priekšlikums atbalstāms daļēji. 

Priekšlikums pilnībā nav atbalstāms, jo zemes gabals 
ar kadastra numuru 84940050011 atrodas Baltākroga 
ciema teritorijā, turklāt pie galvenās ielas. 

Respektējot zemes īpašnieka intereses un reizē 
ievērojot ciema plānošanas kvalitātes prasības, kā 
kompromiss iespējams samazināt „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves platību” uz dienvidiem no zemes 
gabala, tādējādi mainot arī ciema robežu. 
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atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” 

Tā kā minēto zemes gabalu esmu ieguvis likumīgā ceļā, uzskatu, ka neesmu šo 
īpašumu izmantojis pretēji sabiedrības interesēm, bet izmantojis, lai 
nodrošinātu savu ģimeni ar pašražotu lauksaimniecisko produkciju. Esmu šīs 
zemes īpašnieks, tad uz kāda pamata bez saskaņošanas ar mani tiek mainīts 
zemes lietošanas mērķis? Kādas ir tās sabiedrības īpašās vajadzības, lai 
gatavotos man šo zemi atsavināt? Man un manai ģimenei nav vajadzība pēc 
trijām dzīvojamām mājām un tuvākajā laikā tāda vajadzība arī nebūs, bet 
vajadzība pēc lauksaimnieciski izmantojamās zemes jau ir tagad, kā rezultātā 
esmu spiests nomāt esošajam zemes gabalam blakus esošu zemi no privātā 
zemes īpašnieka. 

Iegādājoties zemi, šim zemes gabalam tika noteikts tā lietošanas mērķis – 0,1 
ha dzīvojamā apbūve un 1,4 ha lauku zeme. Ja Jums nav citas argumentācijas, 
kā tā, ka uz šī zemes gabala vēl var uzbūvēt divas mazstāvu dzīvojamās ēkas, 
tad, lūdzu, ņemt vērā Satversmi un manu vēlmi zemes gabalam ar kadastra 
Nr.8494 005 0011 Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam 
atstāt pašreizējo tā izmantošanas mērķi: mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija – 0,1 ha un lauku zemes – 1,4 ha. 

Papildus atzīmējams, ka arī spēkā esošajā Zaņas 
pagasta teritorijas plānojumā (2006) priekšlikumā 
minētajam zemes gabalam ir noteikts funkcionālais 
zonējums „Savrupmāju dzīvojamā apbūve”. 
 

 
Izkopējums no spēkā esošā Zaņas pagasta teritorijas 
plānojuma (2006), kurā attēlota plānotā (atļautā) 
izmantošana 

Priekšlikuma saturs, precizējot terminus „lietošanas 
mērķis”, kas tiek lietots saistībā ar nodokļu 
piemērošanu, un „atļautā izmantošana”, kas, 
savukārt, izriet no teritorijas plānojuma 
nosacījumiem, ir pārrunājama ar priekšlikuma 
iesniedzēju. 

Papildinājums: 

2013.gada 6.februārī SIA „Metrum” plānošanas 
projektu vadītāja Ilze Circene telefoniski pārrunāja 
priekšlikuma saturu un iespējamos kompromisus ar 
priekšlikuma iesniedzēju. 

2013.gada 7.februārī saņemta zemes īpašnieka 
rakstiska atbilde, kurā norādīts - „piedāvāto 
kompromisa variantu saņēmu un ar to iepazinos. Lai 
gan tas pilnībā neapmierina manas intereses, bet kā 
jau sarunā pa telefonu vienojāmies, tad šim 
variantam piekritīšu, jo daļēji apmierinātas abu pušu 
vēlmes.” 
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Izpējums no Saldus novada teritorijas plānojuma, kurā 
precizēta Baltākroga ciema robeža un samazināta 
„Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” 

4. Gundega Broka 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
25.01.2013. 

Saldus – medus piliens Kurzemē? 

No Saldus novada attīstības programmas: 

„Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam mērķis ir radīt pamatu 

ilgstošai, stabilai Saldus novada pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt 

atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot 

tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, 

paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības 

kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses”. 

2012.gada 22.jūnijā rakstīju vēstuli Saldus novada domei ar priekšlikumu 
teritorijas plānojumam paredzēt rūpnieciskās ražošanas teritorijas ārpus 
pilsētas, domājot tās pietiekošā attālumā no dzīvojamās apbūves. Saņēmu 
atbildi, ka 2012.gada 29.jūnija dome ir pieņēmusi lēmumu par plānojuma 
1.redakcijas apstiprināšanu un ka tajā izmaiņas vairs nav iespējamas. 2013.gada 
15.janvārī saņēmu arī skaidrojumu, ka teritorijas plānojumā ir noteikta 
ierobežojošas saimnieciskās darbības 1 km josla kvalitatīvas dzīves videi un ka 
ar uzņēmējiem ir lemts par kompromisa atrašanu starp ražošanas attīstību un 
dzīvojamo vidi, mēģinot mazināt padomju laikā pieļautās kļūdas. 

Padomju laikā no pilsētas rietumu daļā esošās putnu fabrikas nenāca mēslu 
smaka, jo, domājams, tos neuzkrāja, bet iestrādāja augsnē. Savukārt gaļas 
kombināta dzīvnieku atlieku pārstrādes smaka kopā ar ziemeļu vējiem gan 
sasniedza dzīvojamās mājas. Degvielas uzpildes stacijas darbībai Kuldīgas ielā 
sekas bija smagākas: iespējams, ka tās piesārņojuma dēļ blakus esošo māju 
iedzīvotāji mira no ļaundabīgiem audzējiem un akā bija eļļains ūdens. 

Tagad DUS vairs nedarbojas, bet bijušajā putnu fabrikā tagad ir cūku komplekss. 
Dzīvnieku atkritumu pārstrāde palikusi turpat, kur iepriekš. Neskatoties uz 
iestāžu izsniegtajām atļaujām un licencēm šai ražošanai, pilsētas ZR daļā 
iedzīvotāji joprojām jūt diskomfortu no tās darbības. Ražošanas procesos 

Skatīt komentāru pie 1.priekšlikuma. 
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ražošana notiek valdošo rietumu vēju virzienā uz dzīvojamo zonu, nevis tās 
aizvēja pusē. Arī pie apvedceļa, kur atpūtas brīdim benzīntankos piestāj 
braucēji no Rīgas un Liepājas, lidostas, ir stipri manāms cūkkopības kompleksa 
tuvums. Manāmu fona troksni pie dzīvojamām mājām rada kokrūpniecības 
teritorijas smagais transports. Betona kravu pārvietošanās pa Palejas ielu ir 
izraisījusi asfalta seguma bojāšanos, jo iela nav bijusi paredzēta ražošanas zonas 
pievadceļam. Par līdzsvarotu attīstību neliecina transportbetona rūpnīcas 
atrašanās blakus Aronijas ielas privātmājām. Vai paredzētā 1 km platā 
aizsargjosla nodrošinās kvalitatīvo dzīves vidi? 

Neskatoties uz jau esošajām problēmām, teritorijas plānojumā rūpnieciskā 
ražošana joprojām tiek paredzēta pie Robežu ielas blakus dzīvojamām mājām 
Aronijas, Ozolu un Palejas ielās. Tātad šeit varam sagaidīt vieglās un smagās 
rūpniecības apbūvi, lauksaimnieciskās ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas, 
to pārstrādes rūpnīcu darbību. Mūs sagaida arī industriāla apbūves „ainava” ar 
liela izmēra rūpnieciskām un tehniskām būvēm, augstiem dūmeņiem, kravu 
pacēlājiem un visu citu pārējo tehnogēnai ainavai raksturīgo. Aroniju, Ozolu un 
Palejas ielas gala iedzīvotāji tad kļūs par ķīlniekiem, kas iespiesti starp divām 
ražošanas zonām. Šāda blakus esošu nesaderīgu teritoriju plānošana nav 
atbalstāma, un plānojums ir labojams, kamēr tas vēl ir izstrādes procesā. Ar 
sekām, kā pieredze rāda, būs jācīnās pašiem iedzīvotājiem vai arī viņiem nāksies 
domāt par dzīves vietas maiņu, kam vien tas būs iespējams. 

Ir teikts arī par sabiedrības iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādē un 
lēmuma pieņemšanā. Mūsu puses iedzīvotāji gan nav aktīvi gājēji uz 
sabiedriskajām apspriešanām un savu viedokli vairums rakstiski neizsaka, bet 
tas nekādā ziņā nenozīmē piekrišanu un vienaldzību. Uzsākot jaunu teritoriju 
vai to izmaiņu plānošanu, kas var būtiski ietekmēt dzīves vidi, iepriekš ir 
saņemami šeit dzīvojošo viedokļi un priekšlikumi. Ņemot tos vērā, var tikt 
izstrādāts veiksmīgs teritorijas plānojums. Pāris mazo ieliņu iedzīvotāju 
anketēšana neaizņem daudz laika, informēšana var notikt arī, izsūtot vēstules. 
Aprunājieties ar cilvēkiem! 

Vietējās ražošanas attīstīšana ir ļoti svarīga. Daudzi pilsētas iedzīvotāji strādā 
ražošanas uzņēmumos. Arī man sadarbība ar tiem palīdzējusi iziet no krīzes. 
Ražošanai jārada iespējas ilgtspējīgi attīstīties atsevišķi Saldus novada teritorijā, 
veidojot ražošanas kompleksus un nodrošinot šīs teritorijas ar 
inženierkomunikācijām un ceļiem. Tā kā rūpniecība ir novada un valsts 
ekonomikas pamats, tad jārod iespējas infrastruktūras attīstīšanai piesaistīt 
valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. 

Ar cieņu un cerot, ka pilsētas moto ar labo nodomu un motivāciju piepildīsies 
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7 arī pilsētas ZR daļas iedzīvotājiem. 

Mutiski saņemtie priekšlikumi/iebildumi Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

1. Velta Pētersone 
 
24.01.2013. telefoniski saņemts 
priekšlikums  

Tie norādīts, ka blakus Celtnieku ielas 2A teritorijai, kas vienlaikus ir pašvaldības 
sociālā dzīvojamā māja, veidojas izgāztuves teritorija. Tur jau pusotru gadu tiek 
bērtas zemes kravas, ir atkritumi. Plānojumā šo teritoriju iesaka labiekārtot. 
 
 
 
 
 
 
No sociālās mājas uz Čāpātāju kapiem ved celiņš. Pa trošu tiltu jāšķērso 
Cieceres upe. Taciņa ved stāvā kalnā. Jau iepriekš bija lūgums uzstādīt soliņus. 
Tie uzlikti nogāzes augšmalā un apakšmalā. Bet veciem cilvēkiem ir grūti uzkāpt 
nogāzē un būtu nepieciešams vēl soliņš pa vidu nogāzei. Ir priekšlikums, kur 
varētu ņemt soliņus. Maz tiek izmantoti soliņi Lielā ielā skvērā pie bijušā tiesu 
nama. Otra vieta - Kalna ielas sākumā. 

Zanes Štanceles, Saldus novada pašvaldības 
teritorijas plānotājas, mutiska atbilde: „Teritorija tiek 
izmantota ūdenssaimniecības projekta īstenošanas 
laikā. Pēc darbu pabeigšanas būvniekiem teritorija 
jāsakārto. Teritorija pieder pašvaldībai. Saskaņā ar 
teritorijas plānojuma zonējumu, minētā teritorijā 
publiskās apbūves teritorija un labiekārtojums ir 
pieļaujams”. 
 
Informēts, ka par saņemtajiem priekšlikumiem tiks 
informēta Saldus novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa. 

Priekšlikumi neattiecas uz Saldus novada teritorijas 
plānojuma risinājumiem. 
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8 2.tabula. Pārskats par institūciju atzinumiem 
 

Nr.
p.k. 

Institūcija, saņemšanas datums Prasības atzinumos 

Darba grupas komentārs par 
priekšlikuma iestrādi Saldus 

novada teritorijas plānojuma 
galīgajā redakcijā 

1. Valsts vides Liepājas reģionālā vides 
pārvalde 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
29.01.2013. 

[…] 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvalde izsniedz pozitīvu atzinumu par saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju. 
 

Pieņemts zināšanai 

2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
31.01.2013. 

[…]Līdz teritorijas plānojuma gala redakcijai ir veicami sekojoši labojumi: 

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

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

Tālākai teritorijas plānojuma izstrādei lūdzu ņemt vērā sekojošus ieteikumus: 

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

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

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

Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas 
uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta ir jānosaka 
detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un 
LVS 190 grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības. 

Saldus novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā 
1.redakcijā aizsargjoslas, tai skaitā 
ielu sarkanās līnijas Saldus pilsētas 
teritorijā, ir noteiktas saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumā (1997) 
noteikto. Papildus tam, teritorijas 
plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos autoceļam A9 Saldus 
pilsētas teritorijā ir noteikta 
palielināta būvlaide (30 metri). 

Ieteiktie labojumi, mainot plānoto 
(atļauto) izmantošanu, būtu 
pārskatāmi tikai tādā gadījumā, ja 
Saldus novada dome lemtu par 
nepieciešamību izstrādāt 
atkārtotu Saldus novada 
teritorijas plānojuma redakciju un 
nodot to atkārtotai publiskajai 
apspriešanai. 

Papildus atzīmējams, ka, līdz ar 
Saldus novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas risinājumiem, dārziņu 
teritorijai „Ziedonis” tiek 
paredzēts izstrādāt 
lokālplānojumu vai 
detālplānojumu, kurā būtu 
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9 precizējama atļautā izmantošana, 
tai skaitā neapbūvējamās 
teritorijas autoceļa A9 tiešā 
tuvumā. 

3. Dabas aizsardzības pārvalde 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
23.01.2013. 

[….] 
Konstatējām, ka Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā pirmajā redakcijā ir iekļauti 
Administrācijas 09.08.2012. atzinumā Nr.4.8/82/2012-N minētie nosacījumi, tomēr lūdzam ieviest 
atsevišķus precizējumus: 

1. Paskaidrojuma raksta 62.lpp. 4.5.nodaļas nosaukumu precizēt uz nosaukumu „Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi”, atbilstoši minētajā nodaļā sniegtajai 
informācijai. 

2. Paskaidrojuma raksta 62.lpp. tekstā par dižkoku aizsargjoslu noteikšanu lūgums neatsaukties 
uz Aizsargjoslu likumu, bet precizēt tekstu sekojoši – par aizsargājamu koku uzskatāms koks, 
kura apkārtmērs 1,3 m augstumā virs koka sakņu 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 m platā joslā no tās. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 18.lpp. 129.punktā dota atsauce uz Ministru 
kabineta 30.01.2001. noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi”. Informējam, ka minētie noteikumi ir zaudējuši spēku un ar 
01.01.2013. stājas spēkā Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu 
un to buferzonu noteikšanu”. 

Administrācija izsaka viedokli, ka kopumā Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
pilnveidotā pirmā redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un 
biotopu aizsardzības mērķiem. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi, un 
attiecīgi ir veiktas korekcijas 
teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā un 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. 

4. Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecība 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
28.01.2013. 

[…] 
Informējam, ka Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina Meža likuma grozījumus 
(13.10.2011. likums „Grozījumi Meža likumā” („LV”, 173 (4571), 02.11.2011.) [stājas spēkā 
01.01.2012.]). Šajos grozījumos ir mainīti vairāki nosacījumi, kā piemēram: 

� „29) meža zeme – zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī 
meža ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi” – stājas spēkā 
ar 01.01.2012. 

� „mežs – ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir 
koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā 
vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības”. 

„3.pants. (1) Šā likuma objekts ir: 2) citas zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā 
platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un kur 
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu” – 

Priekšlikumi ir atbalstāmi, 
izņemot jautājumu par ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas 
iespējām vai aizliegumu novada 
teritorijā, kas risināms citu Saldus 
novada domes dokumentu 
(lēmumu, saistošo noteikumu) 
ietvaros. 

Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir labota minētā 
„Meža” definīcija sadaļā „Lietotie 
termini”, kā arī labotas 
neprecizitātes un atsauces uz 
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10 Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā, kas paredz šā punkta izteikšanu jaunā 
redakcijā, stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanas dienai zemē, kas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, kokus cērt šā 
likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā. 

Teritorijas plānojuma redakcijā tika konstatētas vairākas neprecizitātes un atsauces uz vairs 
spēkā neesošiem normatīvajiem aktiem. Tādēļ, iesakām veikt atbilstošus labojumus:” 

1) Teritorijas plānojuma 57.punktā veikt labojumus minētajiem nosacījumiem par koku 
augstumu mežā no 7 metriem uz 5 metriem, savukārt 70.punktā – purvā koku augstums 
nepārsniedz 5 metrus; 

2) Izsakām priekšlikumu izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā (102.punktā) iestrādāt 
atsauci uz ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas iespējām vai aizliegumu novada 
teritorijā; 

3) 108. un 378.4.punktos ir atsauce uz spēkā neesošiem 03.10.2006. MK noteikumiem 
Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi”. Par parkiem 
likumdevējs runā Meža likuma devītajā nodaļā. Par Parku un Mežaparku izveidošanai 
mežā un to apsaimniekošanā izstrādātajiem noteikumiem vairāk informācija pieejama 
[…] (noteikumu projekts izsludināts VSS 15.11.2012.); 

4) 129.punktā ir atsauce uz vairs spēkā neesošiem noteikumiem 30.01.2001. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi”. Ar 01.01.2013. ir stājušies spēkā 18.12.2012. Ministru 
kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu”; 

5) Teritorijas plānojuma 143. Un 352.punktos ir atsauce uz spēku zaudējušiem 28.09.2004. 
Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. Informējam, ka ar 01.01.2013. stājās 
spēkā 18.12.2012. MK noteikumi Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 
kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” (pielikumā – sīkāka informācija par 
atmežošanu atbilstoši minētajiem noteikumiem). 

Plānojuma Teritorijas un apbūves noteikumos būtu veicami atbilstoši precizējumi. Citu iebildumu 
vai ierosinājumu Plānojuma pilnveidotajai 1.redakcijai neradās. 

vairs spēkā neesošiem 
normatīvajiem aktiem. 

5. Veselības inspekcija 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
24.01.2013. 

[…] 
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 
izsniegti 29.03.2011. Nr.67. Nosacījumu prasības ņemtas vērā. 

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas atzinums Saldus novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakcijai (turpmāk – Atzinums) izsniegts 17.08.2012. ar Nr.30. Inspekcijas 
Atzinumā norādītās korekcijas teritorijas plānojuma projektā izpildītas pilnībā. 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai nav 
iebildumu Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas 
risinājumiem. 

Pieņemts zināšanai 
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11 6. AS „Latvijas Elektriskie tīkli” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
25.01.2013. 

[…] 
AS „Latvijas Elektriskie tīkli” ierosina teritorijas plānojuma projektā veikt šādas izmaiņas: 

1. Izveidot (plānojuma grafiskās daļas) vienotu apzīmējumu 110 kV, 330 kV gaisvadu 
elektrolīniju un to aizsargjoslu apzīmēšanai (Saskaņā ar MK 281). 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos labot nekorekto informāciju par 
gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu platumiem (Saskaņā ar „Aizsargjoslu likuma” 16.panta 
redakciju). 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” ierosina teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un tā apbūves 
noteikumos ietvert informāciju, cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

1. Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānisms, ja tie notiks tuvāk par 30 
metriem no 110 kV un 330 kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas 
projektu izstrādāšanu (Pamatojums: MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11.pants); 

2. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijai, kā arī 
par minimālajiem attālumiem līdz citām inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004.gada 
MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu 
likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām; 

3. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslā saskaņā 
ar Aizsargjoslu likuma 35. Un 45.pantu; 

4. Detālplānojumu, ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 100 kV un 
330 kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas 
ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar 
elektrolīnijas aizsargjoslu vai to teritorija atrodas aizsargjoslā, jāsaņem tehniskie 
noteikumi AS „Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073; 

5. Plānojot būvniecību 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā ēkas, būves un 
paralēli novietotus ceļus/ielas paredzēt ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas; 

6. 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju 
teritorijās; 

7. Plānojot ielu/ceļu šķērsojumus ar 110 kV un 330 kV elektrolīnijām novērtēt 
nepieciešamību veikt elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos 
savstarpējos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandartu „Gaisvadu elektroapgādes 
līnijas (GL) ar spriegumu 100-330 kV” (LEK 135). 

Priekšlikumi atbalstāmi daļēji. 

Uz teritorijas plānojuma grafisko 
daļu neattiecas 24.04.2012. MK 
noteikumi Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi”, līdz ar to 
arī teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā tiek saglabāti esošie 
apzīmējumi 110 kV un 330 kV 
gaisvadu elektrolīnijām un to 
aizsargjoslu apzīmēšanai. 

Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir laboti aizsargjoslu 
platumi atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam (1997). 

Papildus citi labojumi netiek 
veikti, jo, neatkarīgi no teritorijas 
plānojumā noteiktā, ir 
ievērojamas prasības, kas 
noteiktas normatīvajos aktos. 

7. AS „Sadales tīkls” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
28.01.2013. 

AS „Sadales tīkls” Rietumu reģionam nav iebildumu Saldus novada izstrādātam teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotai 1.redakcijai. 

Pieņemts zināšanai 

8. Valsts zemes dienests 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), izskatot 2013.gada 14.janvārī saņemto Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju, konstatē, ka: 

� Dienestā atzinuma saņemšanai vektordatu formā iesniegti tikai sarkano līniju un 

17.01.2013. SIA „Metrum” 
nosūtīja elektronisku atbildi uz 
saņemto atzinumu: 
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� daļa sarkano līniju teritoriju nav attēlotas kā noslēgti daudzstūri. 

Pārējie Dienesta nosacījumi ir ievēroti. 

Norādām, ka Dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un 
aizsargjoslu (apgrūtināto teritoriju) kodu atbilstības pārbaude. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” apstiprinātā vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas karti, kurā attēlots funkcionālais zonējums, pilsētu, novada pagastu, 
ciemu robežas un apgrūtinātās teritorijas (vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā), 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un pašvaldības lēmumu par plānojuma 
apstiprināšanu, pievienojot informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, pašvaldība iesniedz atbilstošajā Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā uz elektroniskā 
datu nesēja divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās. 

„Saldus novada pašvaldība ir 
saņēmusi VZD atzinumu par 
pilnveidoto Saldus novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 
(skatīt e-pastu pielikumā). Tā kā 
šo dokumentu Saldus novada 
pašvaldība izstrādātā sadarbībā ar 
SIA „Metrum”, paskaidrojam 
atzinumā minētos punktus. 

Attiecībā par noslēgtajiem 
daudzstūriem, paskaidrojam, ka 
teritorijas plānojuma vektordati ir 
veidoti kā noslēgti daudzstūri, kas 
redzams apgrūtināto teritoriju 
vektorfailā. Pārpratums, 
acīmredzot, radies, dēļ mūsu 
pievienotā sarkano līniju faila .dgn 
formātā, kuru pievienojām tikai 
informētībai, un kurš veidots pēc 
citiem principiem. Šo failu 
izmantojām kā pamatu, 
sagatavojot teritorijas plānojuma 
vektordatus. 

Saldus novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA „Metrum” ir 
nodevusi ne tikai aizsargjoslas un 
sarkanās līnijas, bet visus 
apgrūtinājumus (tai skaitā 
aizsargājamās teritorijas u.c.), 
kam vajadzētu būt Jūsu rīcībā. 
Atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
Saldus novada pašvaldība pēc 
teritorijas plānojuma izstrādes 
VZD iesniegs visus atbilstošos 
teritorijas plānojuma materiālus, 
ko paredz 16.10.2012. MK 
noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem" 
65.2.1.punkts.” 
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administrācija 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
16.01.2013. 

[…] 
Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai nav iebildumu pret sagatavoto Saldus novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto pirmo redakciju. 

Pieņemts zināšanai 

10. AS „Latvijas Gāze” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
16.01.2013. 

[…], akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju un nav iebildumu tālākai tā apstiprināšanai. 

Papildus informējam, ka gāzes vadu drošības aizsargjoslās nav iespējams Aizsargjoslu likuma 58.
2
 

pantā uzskaitītās saimnieciskās darbības. 

Pieņemts zināšanai 

11. AS „Latvijas Valsts meži” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
30.01.2013. 

[…] un konstatēts, ka plānojumā būtu iekļaujami vairāki precizējumi: 

1) Paskaidrojuma raksta 4.5.p-tā „Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti” teikts – Dabas 
aizsardzības plāni izstrādāti dabas liegumam „Ventas un Šļerveļa ieleja”, „Zvārdes meži” 
un „Sātiņu dīķi”. Minētajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ar Ministru kabineta 
noteikumiem apstiprināti arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Vēlamies norādīt, ka DL „Sātiņu dīķi” nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 

2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.4.p-ts „Prasības dabas teritoriju 
izmantošanai un novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai”. 

Noteikumos nav „dabas teritorijas” definējuma. Līdz ar to nav saprotams, uz kādām teritorijām 
attiecas 119.p-ta nosacījumi – Sabiedriskās apspriešanas procedūru var piemērot, paredzot 
izciršanu: 

119.4. virszemes ūdeņu aizsargjoslā; 
119.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 
119.6. kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās. 

LVM nav pieņemams, ja sabiedriskās apspriešanas procedūra tiek piemērot iepriekšminētās 
platībās visā novada teritorijā, jo aptuveni 25% no LVM apsaimniekojamām valsts mežu platībām 
atrodas šādās teritorijās. 

3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 143.p-tā un 352.p-tā minētie „Meža 
zemes transformācijas noteikumi” Nr.806 ar 2013.gada 1.janvāri ir zaudējuši spēku; 

4) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 350.p-tā teikts – Mežos aizliegts: 

350.1. Veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteici un veicina augsnes erozijas 
attīstību. 

LVM iebilst pret šādu redakciju. Meža meliorācijas sistēmu renovācija, arī bojātu caurteku 
nomaiņa paātrina virszemes ūdeņu noteci. Meža meliorācijas sistēmu renovācija ir mērķtiecīgs un 
pamatots solis mežaudžu kvalitātes un produktivitātes palielināšanai. 

Priekšlikumi atbalstāmi daļēji. 

Precizēta informācija teritorijas 
plānojuma paskaidrojuma rakstā 
par „Sātiņu dīķiem”. 

Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 119.punktā noteikts, 
ka sabiedriskās apspriešanas 
procedūru var piemērot, līdz ar to 
tas katrā gadījumā tiks vērtēts 
atsevišķi (netiek piemērota šī 
procedūra katrā gadījumā). 
Ņemot to vērā, punkts tiek 
saglabāts. 

Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 350.1.punkts tiek 
svītrots, un tiek atjaunota 
informācija atbilstoši aktuālajiem 
normatīvajiem aktiem. 

Mežu teritorijās (M) kā atļautā 
izmantošana ir noteikta arī 
lauksaimnieciska izmantošana, 
kurā, saskaņā ar definīcijā 
noteikto, ir atļauta arī 
dīķsaimniecība, līdz ar to 
papildinājumi attiecībā uz atļauto 
izmantošanu netiek veikti. 
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5) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 363.p-tā „Prasības vietējas nozīmes 

augstvērtīgo lauksaimniecības teritoriju izmantošanai”. 

Noteikumos nav „augstvērtīgo lauksaimniecības teritoriju” definējuma. Līdz ar to nav saprotams 
uz kādām teritorijām attiecas 363.6.2.p-ta nosacījumi – „šajās teritorijās nav atļauta 
apmežošana”. Būtu nepiecišams norādīt pēc kādiem kritērijiem tiek izdalītas vietējas nozīmes 
augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas. 

6) 09.08.2012. sūtītajā atzinumā LVM lūdza teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 
5.3.2.sadaļas Mežu teritorija (M) 315.p-tu Papildizmantošana papildināt ar apakšpunktu 
315.4. Dīķsaimniecība. 

Šis lūgums nav apmierināts atsaucoties uz noteikumu 3.1.p-ta „Visās teritorijās atļautā 
izmantošana” 95.6.p-tu – „dīķu ierīkošanai, ja dīķa virsmas laukums nepārsniedz 0,6 ha, saskaņā 
ar detālplānojumu un/vai būvprojektu, ugunsdzēsības, teritorijas labiekārtošanas, sporta un 
estētikas u.c. vajadzībām nepārsniedzot 50% no zemes vienības kopplatības”. LVM intereses, 
iekļaut papildinājumu, ir esošo dīķu (kuri iekļaujas mežu teritorijās) iznomāšana dīķsaimniecības 
vajadzībām. 

Līdz ar iepriekšminēto, atkārtoti lūdzam teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 5.3.2. 
sadaļas Mežu teritorija (M) 315.p-tu Papildizmantošana papildināt ar apakšpunktu: 315.4. 
Dīķsaimniecība. 

Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas tekstuālajā daļā nav ietverti visi LVM 
nosacījumi, tādēļ LVM iebilst pret Saldus novada teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas 
apstiprināšanu. 

Informācija par augstvērtīgajām 
lauksaimniecības teritorijām tika 
ietverta jau teritorijas plānojuma 
1.redakcijā (skatīt paskaidrojuma 
raksta 46.lpp.). 

12. VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
 
Saņemts mutiski, tiekoties klātienē 
Saldus novada pašvladībā 
22.01.2013. 

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.15.sadaļas 190.punktā noteikt, ka „apbūvi 
zemes vienībā nedrīkst izvietot tuvāk par 10 metriem” nevis 3 metriem, kā arī norādīt 
03.08.2010. MK noteikumus Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi”. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 363.3.1.punktā norādīts, ka „Ja 
transformējamā platība ir meliorēta, lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija 
jāsaskaņo VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Minētā institūcija neskaņo, 
savukārt, ja lauksaimniecības zeme ir meliorēta, tad institūcija izsniedz tehniskos noteikumus. 

Priekšlikumi atbalstāmi, un 
attiecīgi ir veiktas korekcijas 
teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 

13. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
31.01.2013. 

[...] 
Izskatot Saldus novada mājas lapā pieejamo teritorijas plānojuma papildināto 1.redakciju, 
secinām, ka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 202.7.punktā noteikta drošības 
aizsargjosla gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas 
produktus lauku apvidos, bet nav noteikta atsevišķi apdzīvotajās vietās. 

Lūdzam precizēt teritorijas plānojumā iepriekš minēto informāciju. 

Saldus novada apdzīvotās vietas 
(pilsētu un ciemu teritorijas) 
nešķērso dzelzceļš, pa kuru tiek 
veikti pārvadājumi, līdz ar to 
drošības aizsargjoslas nav 
nosakāmas. 

14. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija 
 

[...] 
Par Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju Inspekcija 2012.gada 1.oktobrī sniegusi 
atzinumu Nr.11/2030, kur lūgts koriģēt plānoto individuālo aizsardzības zonu ap valsts nozīmes 

Pieņemts zināšanai 

Teritorijas plānojuma teritorijas 
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08.02.2013. 

pilsētbūvniecības pieminekli „Saldus pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7446), kā 
arī precizēt kultūras pieminekļu atrašanās vietas. Plānojuma pilnveidotajā redakcijā koriģēta 
piedāvāta pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zona un plānojuma grafiskajā daļā precizētas 
kultūras pieminekļu atrašanās vietas. 

Inspekcijas atzinumā par teritorijas plānojuma 1.redakciju minētās neprecizitātes un nepilnības ir 
novērstas, līdz ar to Inspekcijai kultūras pieminekļu aizsardzības aspektā atbalsta teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju interneta vietnē www.saldus.lv publicētajā variantā un sniedz 
pozitīvu atzinumu. 

Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu 
teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas 
iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas. Tādēļ lūdzam plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu, ka kultūras pieminekļu teritoriju un to 
aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Pēc apstiprināšanas lūdzam apstiprināto teritoriju plānojumu digitālā versijā iesniegt Inspekcijas 
arhīvā. 

izmantošanas un apbūves 
noteikumu punkts papildināts, 
nosakot, ka ielu un laukumu 
sarkano līniju, aizsargjoslu, tai 
skaitā kultūras pieminekļu 
teritoriju un to aizsargjoslu 
izmaiņas, kā arī applūstošo 
teritoriju precizēšana nav Saldus 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumi. 
 

15. Auces novada pašvaldība 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
25.01.2013. 

[…] 
Auces novada pašvaldībai nav iebildumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju. 

Pieņemts zināšanai 

16. Skrundas novada pašvaldība 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
22.01.2013. 

[…] 
Skrundas novada pašvaldībai nav būtisku iebildumu pret Saldus novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto 1.redakciju. 

Pieņemts zināšanai 

17. Kandavas novada dome 
 
Saldus novada pašvaldībā saņemts 
10.01.2013. 

[…] un Kandavas novada domei nav iebildumu par pilnveidoto „Saldus novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam” 1.redakciju. 

Pieņemts zināšanai 

 


