
 
 
 
 
 
 
SALDUS NOVADAM BŪS VIENOTS TERITORIJAS PL ĀNOJUMS  
23. SEPTEMBRIS, 11:45  
 
2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieĦēma lēmumu par vienota teritorijas plānojuma 
2013. – 2025.gadam izstrādi visam Saldus novadam. Šī dokumenta izstrāde notiek Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 
celšana” ietvaros un to veic Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Metrum” Rīgas biroju. 
Plānojuma izstrādes termiĦš paredzēts 2013.gada februāris. 
Uz jautājumiem par plānošanas dokumenta izstrādi un pašu plānošanas procesu atbild Saldus 
novada pašvaldības Attīstības departamenta direktore Sarmīte OzoliĦa, Saldus novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja Laura ZariĦa – Skapste, Saldus novada būvvaldes vadītāja Anita 
Grigute un SIA „Metrum” plānošanas projekta vadītāja Ilze Circene. 
 
Kāpēc pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ir tik svar īga novada 
pašvaldībai un tās iedzīvotājiem ? 
 
S.OzoliĦa: Attīstības plānošanas dokumenti – pašvaldības attīstības programma un teritorijas 
plānojums- ir uzskatāmi par pašvaldības attīstības pamatdokumentiem. Ja attīstības programma 
ietver attīstības prioritātes un rīcības plānu ar konkrētiem projektiem, tad teritorijas plānojums ir 
dokuments, kurš regulē pašvaldības, iedzīvotāju, uzĦēmēju darbību jebkuru infrastruktūras 
attīstības projektu jomā.  
Jau domājot par nākošā perioda ES struktūrfondu un cita ārēja finansējuma piesaisti, gribu 
uzsvērt, ka beidzot valsts līmenī ir skaidra nostāja par to, ka plānošanas dokumentu (attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma) esamība ir pamatnosacījums šāda finansējuma saĦemšanai. 
Tātad jo saturīgākus un tālredzīgākus izstrādāsim šos dokumentus, jo vairāk labuma tiešā un 
pārnestā nozīmē no tiem varēsim gūt, jo vieglāk pēc tam visiem, kam savas darbības dēĜ šie 
dokumenti ir saistoši.  
Tāpēc gribu aicināt iedzīvotājus noteikti atrast laiku un iepazīties ar plānošanas dokumentiem, 
sūtīt savus ierosinājumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, kuras tiks izziĦotas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, avīzē „Saldus Zeme”, pašvaldības interneta vietnē.  
 
Pašreizējā situācijā katram Saldus novada pagastam un Saldus pilsētai ir spēkā esošs 
teritorijas pl ānojums. Kā vērt ējat to saturu, un vai plānots šos risinājumus integrēt jaunajā 
novada teritorijas plānojumā? 
 
L.ZariĦa-Skapste: Lielākajai daĜai Saldus novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumi ir 
izstrādāti 2005.un 2006.gadā. Kopš 2005.gada bieži mainījusies likumdošana, kas nosaka 
teritorijas plānošanas kārtību. Mainījusies arī ar plānošanu saistīto nozaru -mežsaimniecības, 
lauksaimniecības, vides aizsardzības likumdošana. Plānojumi savstarpēji atšėiras gan satura, gan 
noformējuma ziĦā. Grafiskajā daĜā ir atšėirīgi apzīmējumi, atspoguĜotā informācija ir neprecīza. 
Teritorijas plānojumi pašvaldībās nav izstrādāti kā ilgtermiĦa attīstības dokumenti. Plānojumi 
veidojas kā fragmentēti atsevišėu zemes vienību izmantošanas plāni, jo konkrētie risinājumi ir 
tieši piesaistīti katram zemes īpašumam. Reti kurā plānojumā ir izvērtētas kopīgās interešu 
teritorijas ar kaimiĦu pašvaldībām. Bet, esot vienā novadā, pārrobežu ietekme ir Ĝoti būtiska 



teritorijas līdzsvarotai attīstībai. Galvenais uzsvars, izstrādājot teritorijas plānojumu visam 
Saldus novadam, ir izvērtēt visus 16 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas 
plānojumus un izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus 
novada teritorijai. Piemērs. Iedzīvotājs vēlas ierīkot karjeru lauksaimniecībā izmantojamā 
teritorijā. Pēc šobrīd spēkā esošiem plānojumiem kādā pagastā to var darīt, bet citā pagastā 
plānojums to aizliedz. Jaunajā novada plānojumā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās 
plānotās/atĜautās izmantošanas veids būs vienāds neatkarīgi vai darbība iecerēta LutriĦu, 
Vadakstes vai Novadnieku pagastā. 
 
I.Circene: Iepriekš izstrādātie teritorijas plānojumi pašlaik tiek izvērtēti, un to saturs tiek 
pārrunāts ar novada pašvaldības Attīstības departamenta speciālistiem, būvvaldi un pagastu 
pārvaldes vadītājiem. Kopumā jāsaka, ka šo 16 plānošanas dokumentu kvalitāte ir Ĝoti atšėirīga. 
Vairāki tolaik pieĜautie risinājumi šodien ir jāvērtē kritiski. Par piemēru var minēt JaunlutriĦu 
pagasta teritorijas plānojumu, kurā visa JaunlutriĦu ciema teritorija noteikta kā teritorija, kurai 
obligāti izstrādājams detālplānojums. Tas nozīmē, ka jebkuram zemes īpašniekam pirms 
būvniecības uzsākšanas ir jāizstrādā papildus detālplānojums, kas ir finansiāli dārgs un 
laikietilpīgs process. Grūti izskaidrot, kāpēc tāds lēmums tolaik tika pieĦemts, bet, ja teritorijas 
plānojumā tam nevar atrast skaidru pamatojumu, tad tas ir kā noteikt kādai teritorijai 
aizsargjoslu, nepasakot ar kādu mērėi tas tiek darīts. Tāpat jāvērtē, vai nepieciešams teritorijas 
plānojumā paredzēt tik daudz jaunu savrupmāju apbūves teritoriju lauku ciemos – daudzkārt 
ciemu teritorijās jauni dzīvojamie rajoni ir plānoti, pārsniedzot divas reizes esošo ciema apbūvi. 
Zinām, ka pēdējos gados jaunu dzīvojamo māju būvniecība pagastu centros praktiski nav 
notikusi, un tas nozīmē, ka jāpievērš uzmanība citiem plānošanas jautājumiem, un jābūt reāliem 
savu uzstādīto mērėu sasniegšanā. Lauku apdzīvojuma attīstība kopumā raisa pārdomas. Pasaule 
mainās, un arī jāmainās pašu attieksmei pret to, kas notiek, kas ir pareizi vai nepareizi, kas ir labi 
vai slikti. Bez laukiem neviena pilsēta pastāvēt nevar. Arī Saldus. 
 
Kā esošie plānojumi ietekmē būvvaldes darbu un lēmumu pieĦemšanu? Vai tiešām 
nepieciešams jauns plānojums? 
 
A.Grigute: SaskaĦā ar šobrīd spēkā esošajām likumdošanas normām, būvvaldes uzdevums ir 
izvērtēt ikvienas būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajam vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumam, jo Būvniecības likums nosaka, 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. Šie 
nosacījumi ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Būvvaldes pašvaldībā ir tās institūcijas, kuras arī kontrolē 
un nodrošina šo normatīvo aktu izpildi. Plānojumi pagastu pārvaldēs ir tapuši sadarbībā ar 
dažādiem izstrādes partneriem, to kvalitāte ir Ĝoti atšėirīga, un, diemžēl, arī jāatzīst, ka izstrādājot 
teritorijas plānojumus īsti nav padomāts par administratīvās teritorijas attīstību kopumā un 
ilgtermiĦā. Daudzās pagastu administratīvajās teritorijās plānojums ir izstrādāts kā formāls 
dokuments, kura pielietojums praktiskā darbā ir Ĝoti apgrūtinošs, dažu normu piemērojamība pat 
nav saprotama, nav skaidri nodefinētas prasības konkrētam būvniecības veidam. Bieži vien ar 
Ĝoti lielām pūlēm nākas klientiem atspēkot visiem labi pazīstamo teicienu „atĜauts viss, kas nav 
aizliegts”, jo teritorijas plānojumā tas nav skaidri nodefinēts, bet ar prātu ir saprotams, ka šāda 
veida būvniecība konkrētā vietā nav pieĜaujama, tās ietekme uz apkārtējo vidi var būt ar 
tālejošam un nepatīkamām sekām. Tas lielā mērā apgrūtina speciālistu darbu. PieĜaujot kĜūdas 
būvniecības ieceres izvērtēšanā sākotnējā stadijā, sekas var maksāt dārgi. Šobrīd ir ne viens vien 
nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks un lietotājs, kurš ir saskāries ar pastāvošajiem šėēršĜiem 
būvniecības ieceres realizācijā, kas balstīti uz spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem. Nav 



mazums Saldus novada teritorijā būvniecības ierosinātāju, kuriem ir arī nācies atteikties no 
saviem būvniecības plāniem tikai tāpēc, ka noteikto darbību nepieĜauj spēkā esošais teritorijas 
plānojums. Piemēram, daudziem sīkražotājiem nācies atteikties no savas idejas realizācijas 
Saldus pilsētas savrupmāju un mazstāvu apbūves teritorijās. ěoti ceru, ka šie cilvēki tagad ir 
kĜuvuši gudrāki, ir mainījuši savu attieksmi pret teritorijas plānojumu izstrādes nozīmīgumu un 
noteikti aktīvāk iesaistīsies jaunā novada plānojuma izstrādes procesā ar jaunām un pozitīvām 
idejām administratīvās teritorijas attīstībai ilgtermiĦā. Apstiprinot plānošanas dokumentu ar 
vienotiem plānošanas principiem visai Saldus novada teritorijai, ieguvēji noteikti būsim visi – 
gan Saldus novada iedzīvotāji, uzĦēmēji un investori, gan arī pašvaldības speciālisti, kuru 
praktiskā darbība ir saistīta ar plānošanas dokumentu pielietojumu.  
 
Ja iedzīvotājs vai uzĦēmējs vēlas iesniegt kādu priekšlikumu plānojuma izmaiĦām, kur 
viĦš var griezties? 
 
L.ZariĦa-Skapste: Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami 
Saldus novada pašvaldībai, Striėu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV- 3801, fiziskām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reăistrācijas datus, 
adresi. Saldus novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu 
pārvaldēs. Uzklausīti tiks arī mutiski priekšlikumi. 
 
Kā SIA „Metrum” pl āno organizēt darbu pie teritorijas pl ānojuma izstrādes? 
 
I.Circene: Teritorijas attīstības plānošana ir ilgstošs un komplicēts process. Pašreiz Latvijā ir 
izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Ne 
vienmēr tā ir Ĝoti sekmīga, tāpēc bieži vien sabiedrībā rodas skepse pret dažādiem plānošanas 
dokumentiem. Šo skepsi iespējams mainīt tikai ar darbu - kvalitatīvu un atvērtu pret 
iedzīvotājiem. „Metrum” uzĦēmumā ir izveidojusies sava prakse un arī izpratne par to, kā mums 
ir jāstrādā, lai sasniegtu rezultātu, ar kuru paši varam būt apmierināti, piedāvājot savus 
risinājumus pašvaldībai. Ar ierobežotām zināšanām par konkrēto teritoriju, ir Ĝoti sarežăīti 
izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Tāpēc pirmo darba posmu veltījām esošās situācijas 
izpētei, tai skaitā veicot apsekojumus dabā, un organizējot darba grupas pagasta pārvaldēs un 
novada pašvaldības administrācijā. Darbu veikšanai esam izveidojuši speciālistu komandu, kura 
strādā pie Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes. Teritorijas apsekošanas darbus un 
izpētei dabā esam pabeiguši, ziemas mēnešus, auksto laiku, veltīsim darbam ofisā pie papīriem 
un karšu gatavošanas.  
 
Kad paredzēts redzēt jau piedāvātus risinājumus? 
 
I.Circene: Saldus novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju plānojam izstrādāt līdz 
2012.gada maijam, kad pēc novada domes lēmuma, to plānots nodot sešu nedēĜu garai 
sabiedriskajai apspriešanai.  
 
Kur var ēs iepazīties ar izstrādātās teritorijas plānojuma pirmo redakciju? 
 
I.Circene: Ar izstrādāto projektu varēs iepazīties Saldus novada pašvaldībā klātienē, papīra 
formātā, kā arī Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un uzĦēmuma „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. Šajās mājas lapās visu projekta izstrādes laiku tiks aktualizēta informācija par 
projekta izstrādes gaitu, lai ikvienam informācija būtu pieejama. 
 


