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IEVADS
Teritoriālo reformu rezultātā ir paplašinājusies Saldus novada administratīvā teritorija, kurai šobrīd nav
vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no 16 pārapstiprinātiem teritorijas
plānojumiem. Pārapstiprinātie teritorijas plānojumi neveido vienotu priekšstatu par visu Saldus novada
administratīvo teritoriju un pašvaldības darbu regulē atšķirīgi plānošanas dokumenti ar atšķirīgām
pieejām un risinājumiem.
Lai to novērstu, 24.02.2011. Saldus novada domē tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2, 12.§).
Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros saskaņā ar Vides
pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 71 (04.10.2011.). Vides pārskats ir sagatavots Saldus novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam tā izstrādes laikā.
Teritorijas plānojums un vides pārskats ir sagatavoti Saldus novada pašvaldības projekta „Saldus novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024
ietvaros.
Vides pārskatu sagatavoja SIA „VSKB vide” saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK
2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ļauj izvērtēt plānošanas dokumenta īstenošanas sagaidāmo
ietekmi uz vidi un tā atbilstību Natura 2000 teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām, kā arī
izvēlēties risinājumus un izstrādāt priekšlikumus nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai
samazināšanai.
Vides pārskatā ir analizēts esošais vides stāvoklis Saldus novadā un teritorijas plānojuma īstenošanas
iespējamā ietekme uz vidi, kā arī tā nozīme iespējamo vides problēmu risināšanā.
Vides pārskats ir izstrādāts teritorijas plānojuma 1. redakcijai. Izstrādājot Saldus novada attīstības
programmu 2013. – 2020. gadam, tai tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kā ietvaros
tika sagatavots vides pārskats. Attīstības programmas vides pārskatā ietvertā informācija tika izmantota
sagatavojot vides pārskatu teritorijas plānojumam.
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĶI UN KOPSAVILKUMS, SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM
1.1.

Teritorijas plānojuma mērķi un kopsavilkums

Saldus novada teritorijas plānojums ir izstrādāts, pamatojoties uz Saldus novada domes 2011. gada 24.
februārī pieņemto lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes
uzsākšanu” (protokols Nr.2, 12.§) un apstiprināja tā izstrādes darba uzdevumu. Teritorijas plānojumu
izstrādātājs ir SIA „Metrum”.
Saldus novada teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.
pantu (13.10.2011.) un likuma „Par pašvaldībām” (19.05.1994. ar pēdējiem grozījumiem līdz
15.12.2011.) 14. pantu, ievērojot teritorijas izmantošanas, vides aizsardzības un citus tiesību aktus, kas
regulē zemes izmantošanu un apsaimniekošanu. Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā MK
06.10.2009. noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Saldus novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam ir izstrādāts 12 gadu periodam kā ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas balstīts uz Saldus novada attīstības programmu 2013. 2020. gadam un augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem.
Teritorijas plānojuma 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.
Atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam, Saldus novada teritorijas plānojumā rakstveidā un grafiski tiks
attēlota novada teritorijas pašreizējā un noteikta perspektīvā atļautā izmantošana, novada attīstības
iespējas, virzieni un izmantošanas aprobežojumi.
Saldus novada teritorijas plānojuma 1. redakcija sastāv no 6 saistītām daļām:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Paskaidrojuma raksts (I sējums), kur tiek atspoguļota informācija par novada attīstības
procesiem un tiek sniegts paskaidrojums pieņemtajiem risinājumiem;
Grafiskā daļa (II sējums), kur ietilpst MK 06.10.2009. noteikumos Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasītie kartogrāfiskie materiāli, kā arī
tematiskās kartes, kas papildina paskaidrojuma rakstu;
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (III sējums), kas nosaka obligātās prasības
novada teritorijas izmantošanai, nosacījumus turpmākajam plānošanas procesam un
noteikumus būvniecības īstenošanai;
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (IV sējums), kur ietverts visa plānojuma izstrādes
procesa (sākot ar lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu) lietvedības
dokumentu apkopojums – lēmumi, izsniegtie nosacījumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli
un tml.;
Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts (V sējums);
Vides pārskats (VI sējums).

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas Saldus novada domē tā grafiskā daļa un TIAN tiks izdoti kā
pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma raksts, kas ir teritorijas plānojuma nozīmīga daļa,
kalpos kā dokuments pašvaldības darbam novada plānošanas jautājumos.
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1.2.

Teritorijas plānojuma saistība ar citiem plānošanas dokumentiem

Teritorijas plānojuma izstrādē tika ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, aplūkots nacionālo un
reģionālo plānošanas dokumentu konteksts, izvērtēti institūciju nosacījumi, kā arī fizisku un juridisku
personu intereses. Zemāk minēti teritorijas plānojumam saistošie plānošanas dokumenti.
Starptautiskie plānošanas dokumenti:





1992. gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un
attīstību;
Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 21. gadsimtam jeb Agenda 21;
Eiropas Ainavu konvencija (2000);
„Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” („ES 2020” stratēģija). „ES
2020” stratēģijā ir definētas trīs galvenās prioritātes - uz zināšanām un inovācijām balstītas
ekonomikas izveide, videi draudzīga un konkurētspējīga ekonomika, augsts nodarbinātības
līmenis, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju.

Nacionālie plānošanas dokumenti:






Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam;
Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015. gadam;
Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (1999. gads);
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. – 2012. gadam.

Reģionālie plānošanas dokumenti:






Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006. - 2026. gadam;
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju 2007 – 2013
Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāns 2010. - 2013. gadam;
Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008. – 2013. gadam;
Ventas upju sateces baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. - 2015. gadam.

Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti:







Saldus novada attīstības programma 2009.-2015.gadam;
Saldus rajona teritorijas plānojums 2006 – 2018;
Saldus novada izveidošanas projekts, 2008;
Saldus novadā ietilpstošo teritoriālo vienību – pagastu un pilsētas teritorijas plānojumi;
Integrētā attīstības programma 2008. – 2015.gadam Saldus pilsētai;
kaimiņu pašvaldību teritorijas plānošanas un attīstības dokumenti;

Citi dokumenti un informācija:





fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi;
nozaru attīstības plāni;
statistikas un pētījumu dati;
citi plānošanas dokumenti, kas attiecināmi uz Saldus novada teritorijas plānojumu.

Teritorijas plānojuma izstrādē ir ņemts vērā dabas parka „Zvārdes meži” dabas aizsardzības plāns (2005.
- 2011. gadam), dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” (2001. - 2007. gadam) un „Sātiņu dīķi” dabas
aizsardzības plāns (2003. - 2008. gadam).
Teritorijas plānojuma izstrāde veicinās minēto plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu. Sīkāku
informāciju par mērķiem skatīt vides pārskata 10. nodaļā.
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS,
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI
Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 10.11.2009., un likumu
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (30.05.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.12.2010.), kā arī
VPVB 04.10.2011. lēmumam Nr. 71 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”.
Vides pārskata sagatavošanai ir izmantota Saldus novada pašvaldības rīcībā esošā informācija, publiski
pieejamā informācija un pētījumu rezultāti par vides stāvokli novadā, kā arī interneta vietnēs pieejamie
informācijas avoti un datu bāzes, t.sk. LVĢMC dati. Vides pārskata izstrādes laikā SIA „VSKB vide”
nesastapās ar nepārvaramām problēmām informācijas ieguvē, jo visas iesaistītās puses bija ieinteresētas
vides pārskata sagatavošanā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 157 prasībām, izstrādātājs 29.09.2011. (vēstule Nr.4.1-36.1/3741)
konsultējās ar VPVB par institūcijām un organizācijām, kurām nosūtīt vides pārskata projektu, lai saņemtu
komentārus un priekšlikumus. Pēc novērtējuma sagatavošanas, vides pārskata projekts tika nodots
sabiedriskajai apspriešanai un iesniegts šādām institūcijām komentāru un atzinuma saņemšanai:





Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai;
Dabas aizsardzības pārvaldei.

Teritorijas plānojuma izstrādē aktīvi tika iesaistīti novada pašvaldības vadība, iedzīvotāji, uzņēmēji,
nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju un pašvaldību speciālisti.
Vides pārskata projekta un Saldus novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana tika organizēta
vienlaikus. Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Saldū tika
publicēts Saldus novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv un avīzē „Saldus zeme”, kā arī VPVB
mājas lapā www.vpvb.gov.lv..
Ar izstrādāto attīstības programmu un vides pārskata projektu varēja iepazīties no 2012. gada 16. jūlija
līdz 31. augustam Saldus novada domē (Saldū Striķu ielā 3) pašvaldības iestādes darba laikā. Vides
pārskata projektam notika viena publiskās apspriešanas sanāksme (2012. gada 2. augustā plkst. 16.00
Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12).
Pēc sabiedriskās apspriešanas vides pārskata projekts tika papildināts un iesniegts VPVB atzinuma
saņemšanai. Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu ir apkopota 1. pielikumā.
Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas, 14 dienu laikā tiks sagatavots un publicēts informatīvs
ziņojums par to, kā plānošanas dokumentā ņemti vērā vides pārskatā iestrādātie risinājumi. Minētais
ziņojums tiks publicēts pašvaldības mājas lapā.
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMS
Novada administratīvā teritorija ietilpst Kurzemes
plānošanas reģionā. 2009. gadā teritoriālās
reformas rezultātā tika izveidots Saldus novads. To
veido 16 teritoriālās vienības (1. attēls un 1.
tabula). Saldus pilsēta ir Saldus novada centrs.

1. attēls. Saldus novada teritoriālās vienības

Ar novadu robežojas Auces, Brocēnu, Kandavas,
Kuldīgas, Skrundas un Vaiņodes novadiem, kā arī
Lietuvas Republikas Mažeiķu rajonu.
No Saldus 90 - 120 km attālumā izvietojas piecas
no septiņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām
– Rīga (119 km), Liepāja (98 km), Ventspils (111
km), Jūrmala (105 km) un Jelgava (82 km).
Novadā dzīvojošo iedzīvotāju telpiskais izvietojums
ir nevienmērīgs – Saldus pilsētā dzīvo gandrīz puse
(42,9%) no visiem novada iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju skaita ziņā vismazākie pagasti ir
Zvārdes un Jaunauces pagasti. Novadā astoņu
gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
nedaudz vairāk kā 2 tūkstošiem jeb par 7%.
Avots: Saldus novada teritorijas plānojums 2013. –
2025. gadam
1. tabula. Novada teritoriālo vienību raksturojums uz 01.01.2012
Nr. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Administratīvā teritorija
Saldus pilsēta
Ezeres pagasts
Jaunauces pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Rubas pagasts
Saldus pagasts
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zirņu pagasts
Zvārdes pagasts
Kopā

2

Iedzīvotāju skaits

% no kopējā iedzīvotāju skaita

Teritorijas platība (km )

12085
1308
428
936
937
1389
1660
1885
780
898
1709
698
522
794
1740
387
28156

42,9
4,6
1,5
3,3
3,3
5,9
5,9
6,7
2,8
3,2
6,1
2,5
1,9
2,8
6,2
1,4
100

10,1
97,01
83,4
116,3
170,9
90,7
97,4
108
122,7
86,8
42,1
88
72,1
87,2
205,1
205,2
1683,3

Avots: PMLP, CSDP

Saskaņā ar VZD LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu uz 01.01.2012 Saldus
novada kopējā zemju platība ir 168 058,2 ha. Pēc zemes lietošanas veida lielāko daļu veido mežu zemes
– 44,8% jeb 75316,3 ha un otra lielākā grupa ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 42,8% jeb
71962,1 ha.
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2. attēls. Zemes izmantošanas veidi Saldus novadā uz 01.01.2012, īpatsvars %

Avots: Saldus novada attīstības programma 2013. – 2020. gadam

Saldus un Ezeres pagastos ir visaugstākais lauksaimniecības zemju īpatsvars no šo teritoriju kopplatības
attiecīgi 64,6% un 64,2%, savukārt Zvārdes pagastā 70,7% no kopējās platības aizņem mežu teritorijas.
3 .attēls. Lauksaimniecības zemju un mežu īpatsvars Saldus novada pašvaldībās uz 01.01.2012, %

Avots: Saldus novada attīstības programma 2013. – 2020. gadam

Novada tautsaimniecību veido rūpniecība, būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī
pakalpojumu nozares, t.sk. tirdzniecība, transports, finansu starpniecība, viesnīcas un restorāni.
Uzņēmējdarbības vide koncentrējas Saldus pilsētā un piepilsētas teritorijās - Saldus un Novadnieku
pagastos.
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3.1. Esošā vides situācija
Šajā sadaļā ir raksturoti būtiskākie aspekti, kas raksturo vides situāciju Saldus novadā. Vides stāvokļa
raksturojumā ir ietvertas šādas jomas:









ģeoloģija un ģeomorfoloģija;
klimata raksturojums;
derīgie izrakteņi un to ieguve;
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija;
mežu un purvu teritorijas;
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi;
ūdens resursi novadā;
kultūrvēsturiskais mantojums.

3.1.1. Ģeoloģija un ģeomorfoloģija
Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Lielākā daļa novada teritorijas ietilpst
Austrumkursas augstienē, bet dienvidu daļā plešas Vadakstes līdzenums.
Pamatiežu virsas augstums novadā mainās no 40 - 60 m v.j.l. līdz 100 - 110 m v.j.l. Virsu saposmo lokāli
paaugstinājumi, ieplakas un ielejveida pazeminājumi. Pamatiežus sedz kvartāra, galvenokārt ledāja un tā
kušanas ūdeņu nogulumi (akmeņains morēnsmilšmāls un morēnmālsmilts, smilts, grants ar oļiem un
vietām māls). Uz Dienvidiem no Lutriņiem 5 - 15 km platā joslā pamatiežu virsu veido karbona
smilšakmeņi, dolomīti un kaļķakmeņi, kas atsedzas Cieceres upes un Cieceres ezera krastos. Karbona
iežu joslā sastopami Perma kaļķakmeņi, ko izmanto par izejmateriālu cementa ražošanai.
Saldus pilsētai un apkārtnei ir raksturīgs lēzeni viļņots reljefs ar izteiktām upju un ezeru ielejām. Pilsētas
reljefa īpatnības nosaka ievērojamu augstuma starpību starp pilsētas augstāko (ziemeļrietumos pie gaļas
kombināta 119 m v.j.l.) un zemāko (dienvidrietumos – Cieceres upe - 83 m v.j.l.) vietu, kas ir 36 m.
Kopumā reljefs pazeminās virzienā uz dienvidrietumiem.

3.1.2. Klimata raksturojums
Saldus novads atrodas kontinentālā, mēreni siltā, mitrā Latvijas klimatiskā joslā.
Gada vidējā gaisa temperatūra ir +5,70C, gada gaitā visaukstākais ir janvāris ar mēneša vidējo gaisa
temperatūru –4,90C, vissiltākais ir jūlijs ar mēneša vidējo gaisa temperatūru +16,20C. Valdošie ir
dienvidrietumu vēji, lielākais vēja ātrums ir novembrī – janvārī, mazākais jūlijā – augustā. Nokrišņi ir
iespējami vidēji katru otro dienu. Gada nokrišņu summa ir 643 mm. Visvairāk nokrišņu ir jūlijā un
augustā (87 –76 mm), bet vismazāk februārī – martā (28 – 32 mm). Gada vidējais gaisa relatīvais
mitrums ir 82%.
Ievērojamais nokrišņu daudzums un mērenās temperatūras visu gadu rada paaugstinātu gaisa mitrumu
un mākoņainumu. Veģetācijas perioda ilgums Saldus novadā ir vidēji 192 dienas (22.04. – 30.10.), augu
aktīvās veģetācijas periods ir vidēji 132 dienas (17.05. – 25.09.). Bezsalnu periods vidēji ir 147 dienas,
pēdējā salna vasarā vidēji ir 13.05, pirmā salna rudenī vidēji ir 08.10. Pastāvīgā sniega sega parasti
izveidojas 23.12. un ilgst 96 dienas.
Liela Saldus novada teritorijas daļa ir novietota uz 60 - 150 m augstām augstienēm, tāpēc vēja režīmu
nosaka galvenokārt apvidus augstienes. 100 un vairāk m augstumā vēja gada vidējais ātrums sasniedz
4,5 – 5 m/s. Sekmīgai vēja parku ekspluatācijai ar vidējas pakāpes efektivitāti ir derīgas aptuveni 80 %
novada teritorijas. Mazāk efektīvas ir vietas, kas atrodas zemāk par 100 m. Saldus novada vēju situācija
grafiski ir attēlota 4. attēlā, savukārt 2. tabulā skatīt vēja režīmu raksturojumu pagastu šķērsgriezumā.
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4. attēls. Vēju karte Saldus novadam

Avots: SIA „Vides projekti” rokasgrāmata „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi
samazinošu pasākumu novērtējums”, Rīga, 2006
2. tabula. Vēja režīma raksturojums Saldus novadā
Pagasts
Vadakstes
Jaunauces
Rubas
Ezeres
Zaņas

Nīgrandes

Pampāļu
Novadnieku
Kursīšu
Zvārdes
Saldus

Vēja režīma raksturojums
Teritorija nav derīga vēja izmantošanai, tā ir kā aizsegta piezemes gaisa plūsmām ar piegulošām augstienēm.
Praktiski visa teritorija ir maz derīga vēja izmantošanai.
Nav iespējama efektīva vēja parku izmantošana. Vēja gada vidējais ātrums mazāks kā 4 m/s.
Nelielā teritorijas daļā iespējama vēju izmantošana ar vidējas pakāpes efektivitāti. Izņēmums ir pagasta
austrumu daļa, kur vēja gada vidējais ātrums mazāks par 4 m/s.
Liela teritorijas daļa labvēlīga vēja parku ekspluatācijai ar vidēju efektivitātes pakāpi. Nelabvēlīga šiem
mērķiem ir tikai teritorijas rietumu daļa (Zaņas upes ieleja).
Teritorijas rietumu daļa pieskaitāma Kurzemes augstienei. Šeit novērojami noturīgi vēji ar gada vidējo ātrumu
no 4,5 līdz vairāk kā 5 m/s. Šajā apvidū vēju parku ekspluatācija – efektīva. Tālāk uz austrumiem ģeogrāfiskā
ainava pazeminās, tāpēc pagasta centrālā daļā vēja izmantošana – vidēji efektīva, bet austrumu daļā neefektīva.
Visā pagasta teritorijā iespējama vēja parku ekspluatācija ar vidēju efektivitātes pakāpi. Izņēmums ir apvidus
nelieli pēc platības zemie zemes gabali pagasta dienvidrietumu un ziemeļrietumu daļās.
Teritorijas galvenā daļa pieskaitāmā vēja izmantošanas ar vidēju efektivitātes pakāpi zonai. Pagasta centrālā
un rietumu daļā uz dominējošiem paaugstinājumiem atrodas augstas efektivitāte vēja izmantošanas zonas.
Pagasta visā teritorijā iespējama vēja izmantošana ar vidēju efektivitātes pakāpi. Izņēmums ir zemiene, kas
iztiepusies pa pagasta centru no ziemeļiem uz dienvidiem, kur vēja gada vidējais ātrums ir mazāks kā 4 m/s.
Ciema Striķi ziemeļaustrumi un nelielas pēc platības augstienes vairāk kā 100 m virs jūras līmeņa – vēja
izmantošana ar augstu efektivitāti. Pārējā pagasta teritorija – vidējas efektivitātes.
Teritorijas centrālā daļa no ziemeļiem līdz dienvidiem atrodas augstumā no 100 līdz 130 m. Piezemes gaisa
plūsmām šeit nav nekādu ekranējošu šķēršļu, tāpēc šeit iespējama vēja izmantošana no vidējas līdz augstai
efektivitātei.
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Uz rietumiem un austrumiem no centrālās daļas reljefs manāmi pazeminās. Vēja gada vidējais ātrums
samazinās līdz lielumam ap 4 m/s.
Zirņu

Lutriņu

Jaunlutriņu

Šķēdes

Uz dienvidiem un austrumiem no ciema Zirņi veidojas sektors, kur vēja gada vidējais ātrums ir 4,5 m/s
robežās. Šeit iespējama vidējas pakāpes efektivitātes vēja parku ekspluatācija. Pagasta pārējā teritorija maz
derīga šiem mērķiem.
Teritorijas centrālā daļa ar platumu līdz 4 kilometriem aizsegta piezemes gaisa plūsmu piekļūšanai un nav
derīga vēja izmantošanas mērķiem. Pārējās platībās vēja izmantošana iespējama ar vidējas pakāpes
efektivitāti.
Teritorijas centrālā daļa joslu veidā, kuras stiepjas no ziemeļiem uz dienvidiem ar platumu līdz 1 kilometram ,
kā arī Jaunlutriņu ciema apkārtne aizklāti piezemes gaisa plūsmu nokļūšanai. Pārējā pagasta teritorijā
iespējama vēja parku ekspluatācija ar vidējas pakāpes efektivitāti.
Teritorijas centrālā daļa atrodas upju Eda. Pormale, Krieviņupes ielejās, kur vēja izmantošana ir neefektīva.
Pārējā pagasta teritorijas daļā novērojami vēji ar vidējo gada ātrumu 4 – 4,5 m/s, kas ļauj realizēt vēja parku
ekspluatāciju ar vidēju efektivitātes pakāpi.

Avots: SIA „Vides projekti” rokasgrāmata „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi
samazinošu pasākumu novērtējums”

3.1.3. Derīgie izrakteņi un to ieguve
Ģeoloģiskās izpētes ziņā Saldus novads ir viens no vislabāk izpētītajiem reģioniem visā Latvijā, tajā veikta
ģeoloģiskā kartēšana, veikti plaši derīgo izrakteņu meklēšanas un izpētes darbi. Tuvāk zemes virspusei
ieguļ vērtīgas būvmateriālu un ķīmiskās rūpniecības izejvielas – kaļķakmens, dolomīti un māli. Novadā ir
sastopami tādi nozīmīgi derīgie izrakteņi, kā grants, smilts, māls un saldūdens kaļķieži, kā arī kūdra.
Saldus novada zemes dzīlēs atrodas nozīmīgi derīgo izrakteņu krājumi (skatīt vides pārskata 2. pielikumu
Būvmateriālu atradnes Saldus novadā un 4. tabulu).
Atbilstoši 08.05.2012. MK noteikumi Nr. 321 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm”,
novadā atrodas 2 valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes (skatīt 3. tabulā).
3. tabula. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes
Derīgā izrakteņa
atradnes nosaukums

Atrašanās vieta

Platība
(ha)

Krājumi pēc stāvokļa uz 2005.
3
gada 1. janvāri (tūkst. m )

„Kūmas”

Novadnieku pagasts
un Kursīšu pagasts

272,2

35240

„Venta”

Pampāļu pagasts

123,6

10604

Derīgā izrakteņa
izmantošanas veids
Cementa, kaļķu un stikla
ražošana, metalurģija
Cementa un būvkeramikas
ražošana

Avots: MK 08.05.2012 noteikumi „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm”

Augstvērtīgākie resursi novadā ir kaļķakmens, jo lielākā daļa valsts kaļķakmens krājumu un prognozētie
laukumi atrodas Saldus novadā. Lielākās kaļķakmens atradnes konstatētas Novadnieku, Pampāļu un
Kursīšu pagastos. Kūmu atradnē derīgā slāņa biezums svārstās no 8,1 - 21,1 m, bet visaugstvērtīgākais ir
Nīgrandes atradnes kaļķakmens.
Kaļķakmens krājumu atradne „Kūmas”. Visplašāk kaļķakmeni izmanto SIA „Cemex” cementa ražošanai.
Kursīšu atradne uzskatāma par izejvielu rezervi. Lielais izpētīto kaļķakmeņu krājumu apjoms un praktiski
neizsmeļamais prognozēto krājumu daudzums liecina, ka Saldus novads būs kaļķakmens ieguves centrs
valstī vēl ilgus gadus. Kaļķakmeni izmanto arī metalurģiskajā rūpniecībā (AS „Liepājas metalurgs”),
kaļķakmens miltus no Kūmu karjera izmanto uzņēmumi „Saldus Labība” un „Dobeles labība”. Kā viens no
riska objektiem Saldus novadā tiek uzskatīts kaļķakmens karjers – „Kūmas”. Karjera teritorijā veidojas
depresijas piltuve, kas tuvākās apkārtnes iedzīvotājus perspektīvā var atstāt bez dzeramā ūdens
nodrošinājuma.
Novadā ir konstatētas mālu iegulas, kur kopējo krājumu atlikums tiek novērtēts līdz 306 milj. m3.
Raksturojot māla krājumu izplatību novadā, kvartāra mālu atradnēs izpētītie krājumi sasniedz 52,71 milj.
m3. Saldus novadā atrodas valsts nozīmes māla iegula „Venta”.
Novadā agrākos gados ir izpētītas 69 smilts - grants atradnes, kā arī 8 smilts - grants izplatības lauki.
Raksturīgi, ka vairākumā iegulu krājumu apjoms ir neliels.
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Novadā atrodas arī dolomīta krājumi. 1957. gadā pētītā atradne Airītes (0,83 mlj. m 3), kas atrodas
Paksītes upes labajā krastā, praktiski nav izmantojama, jo iekļaujas autoceļa Saldus - Skrunda
aizsargjoslā. Novadā atrodas arī nelielas saldūdens kaļķieža iegulas.
Kopumā LVĢMC datu bāzē ir iekļautas 107 būvmateriālu izejvielu atradnes. Derīgo izrakteņu ieguvi
novadā šobrīd veic pati pašvaldība (VVD Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr.CS 11ZD0340 derīgo
izrakteņu ieguvei, smilts – grants un smilts atradnē „Jātnieki”, Zaņas pag., izsniegta 26.09.2011. , derīga
līdz 25.09.2036. un Nr.8/360 atradnei „Griezes krastnieki” , Nīgrandes pagastā smilts-grants un smilts
ieguvei, izsniegta 12.03.2009. un derīga līdz 11.03.2019.), kā arī pašvaldība ir izsniegusi atļaujas šādām
derīgo izrakteņu ieguves vietām:
3.-1. tabula. Saldus novada pašvaldības izsniegtās atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Atļaujas
Nr.

Atļaujas saņēmējs

Atradnes
nosaukums

Adrese

Atļauja derīga (no – līdz)

2/2012

SIA „Smites”

„Smites III”

„Smites”, Zvārdes pag.

23.08.2012. - 11.07.2018.

1/2012

SIA „Smites”

„Smites V”

Zvārdes pag.

29.03.2012. - 25.07.2012.

2/2011

SIA „Jaunie meži”

„Stūrīši”

„Stūrīši”, Lutriņu pag.

2011.10.20 - 20.06.2021.

Izmantošanas
mērķis
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts – grants
un smilts
smilts ieguve

1/2011

SIA „J.Rubeņi”

„Braņķi”

„Braņķīši”, Zirņu pag.

28.06.2011. - 24.06.2019.

smilts ieguve

„Virteļi”

„Virteļi”, Novadnieku pag.

08.11.2010. - 19.09.2020.

„Smites II”

Valsts mežs, Šmites,
Zvārdes pag.

25.02.2010. - 20.06.2015.

2/2010
1/2010

SIA „Virteļu
karjers”
AS „Latvijas valsts
meži”

1

SIA „J.Rubeņi”

„Sediņi”

Jaunlutriņu pag.

08.06.2009. - 12.03.2019.

1

SIA „ANCVERS”

„Strautiņi”

„Strautiņ i”, Rubas pag.

08.04.2008. - 01.12.2017.

1-2007

SIA „Avots”

„Kokmuiža”

„Alekši”, Zvārdes pag.

17.07.2007. - 17.07.2017.

1

SIA „Pampāļi”

„Jēkaupiņi”

„Jēkaupiņi”, Pampāļu pag.

21.05.2007. - 19.06.2016.

1

Guntis Vilks

„Ķinguti”

„Ķinguti”, Šķēdes pagasts.

06.03.2007. - 05.03.2017.

1-2006

SIA „Smites”

„Smites”

„Smites”, Zvārdes pag.

22.12.2006. - 03.07.2016.

1

VAS „Latvijas
valsts meži”

„Jūdupe, I
laukums”

Dienvidkurzemes
mežsaimniecības, Zvārdes
meža iecirkņa 358.kv.
4.nog. Rubas pag.

03.03.2005. - 03.03.2030.

smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts-grants un
smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve
smilts - grants
un smilts ieguve

Avots: Saldus novada pašvaldība

Kūdras atradnes
Purvi aizņem 2% no novada teritorijas, t.sk. 2187,1 ha purvu teritorijas atrodas meža zemēs (skatīt 5.
tabulu). Saldus novadā līdz 20. gadsimta 80. - to gadu beigām Vilīšu, Ķirmenieku, Gāgu, Veiķenieku,
Spundiņu un citos purvos notika intensīva kūdras ieguve. Iegūtā kūdra galvenokārt tika izmantota
pakaišiem. Šobrīd kūdras ieguve novadā tiek veikta nelielos apjomos vai ir praktiski pārtraukta.
Pēc LVGMC datu bāzē Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs pieejamās informācijas kūdras ieguve
Saldus novadā šobrīd tiek veikta Zirņu pagasta Gāgu purvā, kā arī Lutriņu pagasta Dižā Veiķenieku purvā
un Mazā Veiķenieku purvā.
4. tabula. Kūdras atradnes Saldus novadā
Atradnes
pases. nr.

Atradne

3

Krājumu sadalījums kategorijās (tūkst. m ) kopā visā atradnē
A
N
P

Atradnes
izmantošana

Jaunauces pagastā atrodas 6 atradnes – tās netiek izmantotas.
Jaunlutriņu pagastā atrodas 9 atradnes – tās netiek izmantotas.
Kursīšu pagastā atrodas 17 atradnes – tās netiek izmantotas.
Lutriņu pagastā atrodas 4 atradnes. Divas tiek izmantotas.
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11359

Mazais Veiķenieku

Izmanto

-

-

11360

Dižais Veiķenieku

Izmanto

-

-

351,00 (1985. g.)
160,60 (2009. g.)
575,00 (1985. g.)
154,30 (2009. g.)

Novadnieku pagastā atrodas 15 atradnes – tās netiek izmantotas.
Nīgrandes pagastā atrodas 5 atradnes – tās netiek izmantotas.
Pampāļu pagastā atrodas 12 atradnes – tās netiek izmantotas. Divas no tām atrodas arī Kursīšu pagastā.
Rubas pagastā atrodas 4 atradnes – tās netiek izmantotas. Viena no tām atrodas arī Vadakstes pagastā.
Saldus pagastā atrodas 2 atradnes – tās netiek izmantotas.
Vadakstes pagastā atrodas 3 atradnes – tās netiek izmantotas.
Zaņas pagastā atrodas 3 atradnes – tās netiek izmantotas.
Zirņu pagastā atrodas 13 atradnes – tās netiek izmantotas. Viena no tām atrodas arī Jaunlutriņu pagastā.
11396
Gāgu
Izmanto
437.00 (2004. g.)
Zvārdes pagastā atrodas 3 atradnes – tās netiek izmantotas.
Šķēdes pagastā atrodas 5 atradnes – tās netiek izmantotas. Viena no tām atrodas arī Jaunlutriņu pagastā.

Avots: LVĢMC - Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs

3.1.4. Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija
Lauksaimniecībā izmantotās zemes 2012. gada sākumā aizņēma 71962,1 ha jeb 42,8% no novada
platības. Pēc lietošanas veida, lauksaimniecības zemes platība iedalās šādi:





aramzeme – 81,1% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;
ganības – 10,5% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;
pļavas – 7,4% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;
augļu dārzi – 1% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Saldus novadā sastopamas pārsvarā iekultivētas, vāji vai vidēji podzolētas velēnu podzolaugsnes ar
izteiktām glejošanās pazīmēm ieplakās, retāk velēnu glejaugsne. Auglīgās velēnu glejaugsnes un
velēnpodzolētās glejaugsnes sastopamas novada Rubas, Vadakstes, Ezeres, Zirņu un Saldus pagastos.
Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantotās platības ir meliorētas (2009. gadā tie ir 57 401 ha). Augsnes
kvalitāti būtiski ietekmē meliorācijas sistēmu stāvoklis. Novadā bieži vien rodas grūtības ar meliorācijas
sistēmu uzturēšanu, jo netiek kopti meliorācijas grāvji.
Viena no galvenajām lauksaimniecības problēmām ir auglīgo zemju aizaugšana ar mazvērtīgiem kokiem
un krūmiem. Pēdējos gados ir samazinājusies augsnes mēslošana ar minerālvielām un organiskajiem
mēsliem, līdz ar to samazinās augsnes auglība, taču vienlaicīgi samazinās arī upju un ezeru aizaugšana
jeb eitrofikācija.

3.1.5. Meža zemju teritorijas
Saskaņā ar VMD 2011. gada datiem Saldus novadā meža zemes aizņem 80 079 ha1 (47,7% no novada
teritorijas), no kuriem ar mežiem ir klāti 74 705,2 ha. Meža zemes atrodas VMD Dienvidkurzemes
virsmežniecības un Zemgales virsmežniecības Saldus un Kursīšu mežniecību uzraugāmajā teritorijā.
Lielākais mežu īpašnieks ir valsts (AS „Latvijas valsts meži”), tā pārvaldībā atrodas 56% no novadā
esošām mežu teritorijām. Nedaudz mazāk kā puse mežu (43%) pieder privātajam sektoram, bet pārējie
meži pieder pašvaldībai (skatīt 5. tabulu).
5. tabula. Meža zemju sadalījums (ha)
Purvi

Lauces

33218,9

588,0

481,1

Pārplūdušie
klajumi
379,9

34717,4

43

40740,6

1599,1

422,7

708,9

1118,4

44589,7

56

745,7

0

25,4

0,8

0

771,9

1

Piederība

Mežs

Privāti
Valsts
Pašvaldības

1

Zeme zem infrastruktūras
objektiem
49,4

Kopā

%

VMD lietotā zemes lietojuma veidu klasifikācija atšķiras no VZD izmantotās klasifikācijas (piemēram, VZD atsevišķi izdala zemes
lietojuma veidu „Krūmājs” ), tādēļ dati par Saldus novadā esošajām mežu platībām atšķiras
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Kopā

74705,2

2187,1

929,2

1089,6

1167,8

80079,0

100

Avots: Valsts meža dienests, Meža statistikas CD, 2011

Lielākie mežu masīvi ir sastopami Zvārdes pagastā (skatīt 3. attēlu). Tas izskaidrojams ar to, ka Zvārdes
pagasta teritorijā no 1953. līdz 1992. gadam atradās PSRS Aizsardzības ministrijas aviācijas mērķu
poligons, kā dēļ pagasta lielākajā daļā tika pārtraukta saimnieciskā darbība. Tā kā liela daļa
lauksaimniecības zemju netika apsaimniekotas, tās sukcesijas rezultātā apmežojās.
Saldus novada mežos biežāk sastopamās koku sugas ir bērzs (34%), egle (27%), baltalksnis (15%), priede
(14%) un apse (8%).
Ar apgrūtinājumiem meža saimnieciskajai izmantošanai ir 4788,9 ha meža zemju, kas ir 6% no kopējās
meža zemju platības novadā. Aprobežojumi attiecas uz aizsargjoslām, mikroliegumiem, ĪADT u.c.
teritorijām (skatīt 6. tabulu).
6. tabula. Meža zemes ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem (ha)
Privātā
zeme
34717,3
792,3
2872,6
27,6
3692,5
64,1
96,2
148,4
768,1
19,6
0
0
4788,9

Teritorija ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Kopā meža zeme
Dabas liegumi
Dabas parks
Aizsargājami ģeoloģiski un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi
Kopā ĪADT
Mikroliegumi
Buferzonas ap mikroliegumiem
Ūdenstilpju/ teču aizsargjosla
Aizsargājamās zonas gar ūdeņiem
Aizsargājamās zonas gar mitrzemēm
Aizsargjosla ap pilsētām
Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi
Kopā aizsargājamās teritorijas

Valsts
zeme
44589,7
4058,9
3449,8
2
7510,7
802,7
674,1
429,5
588,9
442,4
122,9
400
10971,2

Pašvaldībai
piederoša zeme
771,9
0
7,9
6,6
14,5
3,8
0
8,8
2,7
0
0
0
29,8

Kopā
80078,9
4851,2
6330,3
36,2
11217,7
870,6
770,3
586,7
1359,7
462
122,9
400
15789,9

Avots: Valsts meža dienests, Meža statistikas CD - 2011

3.1.6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un vietējas nozīmes parki
Saskaņā ar LVGMC datu bāzes datiem Saldus novadā atrodas septiņas ĪADT, kas ir iekļautas vienotā
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 - dabas parks „Zvārdes meži”, dabas liegumi
„Ventas un Šķerveļa ieleja”, „Sātiņu dīķi”, „Zvārde”, „Nīgrandes meži” un divi ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – „Pavāru atsegumi” un „Zaņas lejteces atsegumi”.
Novadā atrodas vēl citas aizsargājamas teritorijas – papildus jau minētajiem 2, novadā atrodas vēl 3
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 2 dendroloģiskie stādījumi un 1 aizsargājamā aleja, kā
arī aizsargājami koki, mikroliegumi un vietējas nozīmes parki.
Teritoriju robežu un funkcionālā zonējuma shēmas skatīt 3. pielikumā. Teritoriju apdraudošos faktorus
un ietekmes skatīt Vides pārskata 5.1. un 7.1. apakšnodaļās.
7. tabula. Saldus novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts
Kods

Nosaukums

Pagasti

Platība
(ha)

Aizsardzībā
no

Tiesību akts, kas nosaka aizsardzību

Jaunauces
Rubas
Zvārdes

8173

2004

MK 09.03.1999. noteikumi Nr. 83 „Noteikumi par
dabas parkiem” ar grozījumiem līdz 20.09.2011.

Pampāļu
Zirņu
Kursīšu
Novadnieku

3780

1999

MK 15.06.1999. noteikumi Nr. 212 „Noteikumi par
dabas liegumiem” ar grozījumiem līdz 25.01.2011.

Dabas parks
3050

„Zvārdes meži”

Dabas liegumi
5255

„Sātiņu dīķi”
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5072*

„Ventas un
Šķerveļa ieleja”

Pampāļu pag.
Skrundas
novads

1381

1957

5310

„Nīgrandes
meži”

Nīgrandes

62

2004

„Zvārde”

Jaunauces ,
Zvārdes pag.,
un Brocēnu
novads

3072

1999

Zirņu

2

1977

Zaņas

53

1977

Nīgrandes

1,8

2001

Nīgrandes

2,4

2001

Pampāļu

7,88

2001

5256*

Dabas pieminekļi
Pavāru
4157
atsegumi
Zaņas lejteces
4156
atsegumi
4153
4154
-

Loša atsegums
Kalnu
atsegums
Plieņu
atsegums

9035

Rubas aleja

Rubas

0,3

2005

7070

Lutriņu parks

Lutriņu

2

2001

7071

Dzidras
Smiltnieces
dendroloģiskie
stādījumi
Nīgrandes
„Rožkalnos”

Nīgrandes

0,6

2001

* atrodas vairākās administratīvās teritorijās

MK 17.04.2001. noteikumi Nr. 175 „Noteikumi par
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” ar
grozījumiem līdz 25.06.2009.

MK 22.11.2005. noteikumi Nr. 888 „Noteikumi par
aizsargājamām alejām” ar grozījumiem līdz
25.06.2009.
MK 20.03.2001. noteikumi Nr. 131 „Noteikumi par
aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” ar
grozījumiem līdz 25.06.2009.

Avots: LVĢMC - Īpaši aizsargājamās teritorijas

ĪADT dabas parks „Zvārdes meži” 2
Saldus novadā vienīgais dabas parks ir „Zvārdes meži”, kas atrodas Zvārdes, Jaunauces un Rubas
pagastos. Teritoriju veido īpatnējs biotopu komplekss. Netraucētā bebru darbība ir viens no galvenajiem
iemesliem, kas ir veicinājis ievērojamo biotopu un sugu daudzveidību.
1999. gadā Zvārdes mežu teritorija tika iekļauta Eiropas Putniem starptautiski nozīmīgo vietu (PNV)
sarakstā. 1996. - 1997. gadā apdraudēto putnu sugu (mazā ērgļa, vidējā ērgļa, klinšu ērgļa, jūras ērgļa,
melnās klijas, melnā stārķa, baltmugurdzeņa, trīspirkstu dzeņa) ligzdošanas vietu aizsardzībai tikuši
izveidoti 11 mikroliegumi ar kopējo platību 306 ha.
Dabas parks ietver vienu no lielākajiem mežu masīviem Latvijā. Apmēram 87% tā teritorijas klāj meži.
Lielākā bioloģiskā vērtība ir vecajām, mežsaimnieciskās darbības maz skartajām audzēm. Tās ir nozīmīgas
gan kā apdraudēto putnu sugu - mazā ērgļa, melnā stārķa un reto dzeņu sugu dzīvotnes, gan arī pašas
par sevi kā bioloģiski vērtīgi meža biotopi. Īpaši nozīmīgi ir dabas parkam raksturīgie melnalkšņu
staignāji. Teritorija ir viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā.
Mazajam ērglim īpaši nozīmīga ir dabas parkam raksturīgā mozaīkveida ainava, kur meži mijas ar
atklātām ainavām. Atklātās platības veido apmēram 20% dabas parka teritorijas. Galvenokārt tās ir
dažādā pakāpē aizaugušas pļavas un pamesti tīrumi.
Atbilstoši ES aizsargājamo biotopu klasifikācijai, teritorijā ir konstatēti 9 aizsargājamo biotopu tipi, no
tiem 6 ir prioritārie biotopi (skatīt 8. tabulu).

2

ĪADT aprakstam izmantota informācija no dabas aizsardzības plāniem
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8. tabula. Dabas parkā sastopamie ES aizsargājamo biotopu tipi un to platības
Biotops
Sausas pļavas kaļķainās augsnēs
Sugām bagātas atmatu pļavas
Molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm
Minerālvielām bagāti avoti
Boreālais mežs
Melnalkšņu staignāji
Nogāžu un gravu meži
Pārmitri priežu meži
Pārmitri ošu – melnalkšņu meži upju palienēs

ES biotopa kods
6210
6270*
6410
7160
9010*
9080*
9180*
91D0*
91E0*

Platiba, ha
12.3
6.4
0.8
Punktveida objekti
22.1
103.8
9.2
14.5
1.11

Avots: Dabas parka „Zvārdes meži” DAP

ĪADT dabas liegums „Sātiņu dīķi”
Liegums ir izveidots no 2 mākslīgi veidotām dīķu grupām (3516 ha un 241 ha lielām tuvu esošām
teritorijām), kas piekļaujas mežiem un lauksaimniecības zemēm. Teritorijai cauri iet ceļš Saldus – Sesile –
Pampāļi.
Teritorija, kā vērtīgs biotops un nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, ir iekļauta Pasaules Dabas fonda
Latvijas dabas aizsardzības plāna vērtīgo vietu sarakstā un „CORINE biotopes” projekta vietu sarakstā.
Teritorija ir atzīta par perspektīvu teritoriju Ramsāres konvencijas vietu sarakstam.
Galvenā dabas lieguma vērtība ir dīķi, kas rada labvēlīgus apstākļus ornitofaunai. Diemžēl liegums
neizceļas ar bagātu un daudzveidīgu floru, kā arī nav veikti detāli floras un veģetācijas pētījumi lieguma
teritorijā.
Visas līdz šim dabas liegumā atrastās aizsargājamās augu sugas ir saistītas ar mežiem. Liegumā līdz šim
nav atrasta neviena no ES Direktīvās iekļautajām sugām, bet ir konstatētas četras Latvijā aizsargājamas
augu sugas - trejdaivu koraļsakne, smaržīgā naktsvijole, gada staipeknis un vālīšu staipeknis.
Dažādie biotopi, kas ir pārstāvēti teritorijā, nodrošina ievērojamu putnu sugu daudzveidību. Dīķu kopējā
platība aizņem ap 650 ha, bet aizsargājamā teritorija kopumā aizņem 3780 ha. Daudzos dīķos ir ierīkotas
mākslīgās ligzdas ūdensputnu ligzdošanai.
Pavasaros un rudeņos migrāciju laikā dīķi ir nozīmīga apstāšanās vieta gulbjiem, pīlēm un gaurām, kā arī
daudziem bridējputniem – tilbīšu sugām, ķīvītēm. Apkārtējos mežos vasarās var pamanīt melno stārķi,
bet zivjērglis, jūras ērglis, mazais ērglis un lielais retums – melnā klija sastopami dīķu tuvumā. Tā kā
ievērojamu teritorijas daļu klāj meži, tad teritorijā ir diezgan bagāta zīdītāju fauna.
Ievērojamu teritorijas daļu sastāda zivju dīķi, kur konstatētas galvenokārt karpveidīgās zivis. Daļa zivju
dīķu regulāri tiek apzvejoti un nolaisti. Daļa liegumā ietvertie dīķi aizaug ar parasto niedri, izžuvuši un
aizauguši ar āboliņu. Teritorijā ir vērojama esošo dīķu aizaugšana un pārmitru platību veidošanās citās
vietās.
Dabas lieguma teritorijā sastopamās vēl saglabājušās pļavas tikai daļēji var nosaukt par neielabotām. Tās
savulaik intensīvi izmantotas pļaušanai un ganīšanai, pēdējās desmitgadēs aizaug. Pļavu un ganību
fragmenti kopumā pieskaitāmi mitrām pļavām uz auglīgām un mēreni auglīgām augsnēm, kas aizaug ar
slotiņu ciesu, parasto ciņu smilgu, reljefa pazeminājumos ar parasto niedri un grīšļiem. Vietām vēl ir
saglabājušās mitras pļavas, kas pieskaitāmas ļoti auglīgām palieņu pļavām, taču tās ir pārāk
fragmentāras, kā arī aizaugušas. Liegumā ir sastopami divi ES nozīmes meža tipi - Purvaini meži (91D0)
un Melnalkšņu staignāji (9080).
ĪADT dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja”
Liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” atrodas Skrundas novada Skrundas un Nīkrāces pagastos un Saldus
novada Pampāļu pagastā (Uz dienvidrietumiem pa zemnieku saimniecības „Vecplieņi” ziemeļu robežu
līdz ceļam Paišas – Ventas ceļš).
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Dabas liegumā ir sastopami Ventas ielejas nogulumiežu atsegumi. Izcilākie objekti ir Ventas ielejas
atsegumi starp Šķerveļa un Lētižas ietekām. Upju ielejas ir bagātas ar ģeoloģiskiem un
ģeomorfoloģiskiem objektiem – Ātrās klintis un Gobdziņu klintis Ventas krastā, Šķerveļa dolomīta
atsegumi, Šķerveļa akmens u.c. Lētižas krastā, ir izteiktākā juras perioda brūnogļu iegula Latvijā. Upes ir
straujas un tek pa dziļi izgrauztām un platām gravām, tām ir liels kritums.
Lieguma teritorijā ir mazpārveidotas, dabiskas ainavas. Upēm ir gleznaini krasti, bet augāju veido jaukto
mežu flora. Upju ielejās ir konstatētas daudzas retu un aizsargājamo augu atradnes (ārstniecības
cietsēkles, melnējošās dedestiņas, vīru dzegužpuķes u.c. īpaši aizsargājamas augu sugas).
Dabas lieguma pamatvērtības ir:




raksturīgi pamatiežu atsegumi upju ielejās u.c. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti (t.sk. ar
dabas pieminekļu statusu);
daudzveidīgas, vizuāli vērtīgas ainavas, tai skaitā kultūrainavas;
starptautiski nozīmīgi biotopi.

Lieguma teritorijai raksturīgākie ūdeņu biotopi ir nelieli dīķi un zivju dīķi, kā arī upju posmi (upju
straujteces - biotopa kods 3260). Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ielejas” teritorijā izteiksmīgākie
upju straujteces posmi ir Šķerveļa un Lētižas upju lejtecēs, kā arī Ventā pie Ātrajām klintīm.
Pļavu biotopi ir sastopami Ventas ielejā, kā arī ap bijušajām Plieņu un Paisu viensētām un ap esošām
Šķerveļu un Lejas Māļu viensētām. Pļavas ir ļoti sliktā stāvoklī un tās ir aizaugušas ar graudzālēm
Calamagrostis epigejos, lakstaugiem Chaerophyllum aromaticum L. un citiem augiem. Liegumā ir
sastopami šādi pļavu biotopi - smiltāju pļavas (biotopa kods 6120), sausas pļavas kaļķainās augsnēs
(6210), sugām bagātas atmatu pļavas (6270) un eitrofas augsto lakstaugu audzes (6430).
Liegumā, ar mežu klātos Ventas un Šķerveļa ielejas, un šo upju pieteku krastos, ir sastopami biotopi minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (biotopa kods 7160). Iežu atsegumi ir nozīmīgākie biotopi
dabas liegumā. Tajā ir sastopami šādi iežu atsegumu biotopi - kaļķiežu atsegumi (8210), smilšakmens
atsegumi (8220) un netraucētas alas (8310). Lielāko dabas lieguma teritorijas daļu aizņem meža un
krūmāju biotopi - boreālie meži (9010), nogāžu un gravu meži (9180) un pārmitri platlapju meži (91E0).
Pēc ainavu inventarizācijas materiāliem dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ielejas” teritorija ietilpst
Augšventas egļu mežāru ainavapvidū, ko veido Nīkrāces viļņotā līdzenuma mežāru ainavu telpa,
Jaunmuižas āraines ainavu telpa, Pampāļu mežaines ainavu telpa un Vidusventas mežāru ainavu telpa.
ĪADT dabas liegums „Zvārde”
Dabas liegums „Zvārde” ir salīdzinoši nesen izveidota liela aizsargājama platība Brocēnu novada Blīdenes
pagastā un Saldus novada Jaunauces un Zvārdes pagastu robežās. Zvārdes dabas liegumu veido Stūru un
Kārkllauku jeb Zvārdes purvs, šaura apkārtējo mežu josla ap purviem, ar mežu apaugušas purvu salas un
krūmainas pļavas, Ķerkliņu ezers un tā apkaime.
Augstā Stūru purva platība aizņem 1015 ha un veido slīkšņu, ezeriņu un jauku saliņu klaidu. Stūru purva
rietumu malā sākas 300 ha lielais Kārklauku purvs, un tie abi kopā ar sīkiem kaimiņu purviņiem, mitriem,
daļēji pārpurvotiem meža nogabaliem veido vienotu augstā purva pārejas kompleksu.
Lieguma teritorija atrodas bijušā Zvārdes poligona platībā un to maz ietekmējusi cilvēku saimnieciskā
darbība. Tādēļ lieguma teritorija ir bioloģiski daudzveidīga un sevišķi nozīmīga daudzām retām, īpaši
aizsargājamām putnu sugām, piemēram, pelēkai dzilnai, bikšainajam apogam u.c.. Botāniskie pētījumi
vēl jāveic, taču jau zināms, ka liegumā atrodams liels retums - mellenāju kārkls.
ĪADT dabas liegums „Nīgrandes meži”
Liegums ir izveidots, lai saglabātu Eiropas nozīmes aizsargājamu biotopu – melnalkšņu staignāju, kas klāj
lielu vienlaidus platību. Lielākā daļa mežaudžu atbilst meža atslēgas biotopu kritērijiem. Teritorijā ir
konstatētas aizsargājamās augu sugas - tamarisku frulānija, zvīņainā telotrēma un kastaņbrūnā artonija.
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ĪADT ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi
Saskaņā ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr. 175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”, Saldus novadā atrodas ĪADT 5 ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi3 (skatīt arī 8. tabulu):









Loša atsegums uz Loša upes. Vidusjuras perioda atsegums, kur atsedzas smiltis, māli un
kaļķakmens. Tajā atrodami jūras organismu - gliemeņu, amonītu, gliemežu, brahiopodu –
pārakmeņojumi, kā arī kaļķakmenī pārskalotas koku atliekas;
Kalnu atsegums uz Loša upes. Augstākais juras perioda brūnogļu atsegums Latvijā;
Plieņu atsegums uz Ventas upes (ietilpst dabas liegumā „Ventas un Šķerveļa ieleja”).
Apakškarbona smilšakmens (līdz 6,5 m augsts) un mālu atsegums (bijušais Ventasmuižas
atsegums);
Zaņas lejteces atsegums uz Zaņas upes. Tipiski vidusjuras Kelovejas stāva nogulumu atsegumi.
Bijušā lieguma platība ir 10 ha. Līkumainās upes pamatkrastā vairākās vietās atsedzas pelēki un
brūngani kaļķakmeņi, pelēki un melni māli, kā arī irdeni smilšakmeņi. Atsegumu augstums
sasniedz 3,5 m. Karbonātu konkrēcijās mālos un kaļķakmeņos sastopamas daudz fosīliju amonīti, gliemenes, gliemeži un belemnīti. Zaņas lejteces ieleja ir gan ekoloģiski, gan ainaviski
vienota un vērtīga - dabiska upe un starujteču posmi, nogāžu meži, avoksnāji un villainās
gundegas atradnes).
Pavāru atsegumi uz Cieceres upes. Ketleru svītas vidējās daļas nogulumu atsegums ar
ihtiofaunas atliekām. Ketleru svītas augšējās pasvītas stratotips. Minēti kā līdz 15 m augsti
atsegumi.

Aizsargājamie koki
Dižkoki ir lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme
vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība,
ir labs vides kvalitātes raksturojums.
No 2005. – 2007. gadam Saldus novadā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta ietvaros tika veikts
pētījums. Tā laikā tika apsekoti Saldus novadā esošie dižkoki un tika identificēti 166 dižkoki. Savukārt pēc
LVĢMC datu bāzē „Īpaši aizsargājamo un reto koku reģistrs” pieejamās informācijas Saldus novadā ir
reģistrēti 55 dižkoki dižkoki (skatīt 4. pielikumu). LVĢMC datu bāzē esošā informācija nav aktualizēta pēc
2007. gadā veiktā pētījuma, tādēļ dižkoku saraksts būtu skatāms pēc pēdējās – aktuālās - informācijas.
Prognozējams, ka līdz ar vairāku sugu dižkoku minimālā izmēra samazināšanu, saskaņā ar MK
16.03.2010. noteikumiem Nr. 264, valsts aizsardzībā esošu dižkoku skaits Saldus novadā ir lielāks nekā
apzināts līdz šim.
Dendroloģiskie stādījumi
Saskaņā ar MK 20.03.2001. noteikumi Nr. 131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem
stādījumiem” Saldus novadā valsts aizsardzībā atrodas divi dendroloģiskie stādījumi:



Lutriņu parks atrodas Lutriņu pagastā un aizņem 2,7 ha. Stādīts ap bijušām muižas ēkām, kas
saglabājušās no 19. gs. vidus. Bijušajā zirgu stallī tagad ir skola un skolas muzejs;
Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi atrodas Nīgrandes pagasta „Rožkalnos”..

Aizsargājama aleja
Saldus novada Rubas pagastā atrodas aizsargājamā aleja - „Rubas aleja”. Aizsargājamo aleju statuss ir
noteikts ar saskaņā ar MK 22.11.2005. noteikumi Nr. 888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām”.
„Rubas alejas” shēma un robežu apraksts noteikts šo noteikumu pielikumā Nr.35. „Rubas aleja” ir 200 m
gara, ainaviska un vitāla liepu aleja.
3

Avots: http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Geo_site/saldus_rajons.htm
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Mikroliegumi Saldus novadā
Saskaņā ar 16.03.2000. Sugu un biotopu aizsardzības likuma (ar pēdējiem grozījumiem līdz 15.12.2011.)
8. panta otro daļu Saldus novada teritorijā ir izveidoti 70 mikroliegumi:






meža biotopiem – 7 ML Nogāzes meža biotopam, 3 ML Slapjam melnalkšņu meža biotopam, 3
ML Biokokiem, 2 ML Gravas meža biotopam, 1 ML Apšu meža biotopam, 1 ML Skujkoku meža
biotopam, 1 ML Citu lapu koku meža biotopam;
putniem – 21 ML mazajam ērglim, 13 ML melnajam stārķim, 5 ML zivju ērglim, 3 ML jūras
ērglim, 2 ML meža balodim, 2 ML trīspirkstu dzenim, 1 ML ūpim, 1 ML vidējam dzenim, 1 ML
melnajai kaijai, 1 ML apodziņam, 1 ML ziemeļu gulbim;
zivīm – 1 ML alatai.

Visvairāk mikroliegumu atrodas Zirņu un Zvārdes pagastos, savukārt Saldus pilsētā, Saldus pagastā un
Novadnieku pagastā neatrodas neviens mikroliegums.
Mikroliegumos aizliegtās un atļautās darbības nosaka MK 30.01.2001. noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”.
Novada nozīmīgākie parki
Saldus novadā atrodas 7 vietējas nozīmes parki.
Kalnsētas parks atrodas 1 km uz austrumiem no Saldus centra, Cieceres upes dziļās gravas krastos. Brīvā
stila ainavu parks veidots, papildinot vietējo koku grupas un eksotisko sugu stādījumus. Teritorijā
atrodas pils ar ēku ansambli, kas celts 19. - 20. gs.. Pils un parks veido ļoti ainavisku ansambli. Pierasto
koku vidū izceļas vairāku sugu ozoli, bērzi, dzeltenās zirgkastaņas, dažādi skujkoki. Introducēto sugu vidū
- Sibīrijas baltegle, asā egle, Sibīrijas un Eiropas ciedru priede, vairāku sugu vilkābeles, sarkanais ozols
u.c. - kopumā 38 svešzemju sugu koki un dekoratīvie krūmi. Parkam ir arī dendroloģiska vērtība.
Lielezeres parks un Ezeres Kaivēni atrodas Ezerē, Ezeres pagastā pie pašas Lietuvas robežas. Platība 24,1 ha. Tajā vērojama pāreja no romantiskā ainavu stila uz brīvo plānojumu. Parks ir veidots 19. gs.
pirmajā pusē. Dižskābarži, baltegles, lapegles, miltu pīlādži un citi - pārsvarā skuju koki - aug lielās
grupās. Katra grupa stādīta savrup un veidota tikai no vienas sugas pārstāvjiem. Brīvajos laukumiņos aug
atsevišķi dekoratīvie koki un krūmi - kopumā 36 svešzemju sugas. Parkā ir estrāde. Uz ziemeļrietumiem
no tās aug Ezera priede ar 1,5 m lielu vējslotu. Dienvidrietumu daļā skatienus piesaista apsūnojis
Vadakstes valdnieks - dižakmens 4,2 m augstumā. Parka ziemeļu daļā plešas Kaivēnu māju apstādījumi.
Gan parkā, gan Kaivēnu stādījumos daudz āra bērzu, lazdu, ošu, egļu un priežu, ozolu, liepu un vīksnu.
No eksotiem aug balzama baltegles, vienkrāsas baltegles, asās egles, Mureja priedes, dažādu sugu liepas
un košuma krūmi. Parka ainaviskumu izceļ ne tikai Vadakste, bet arī sīkā Ezerupīte un dīķis. Parkam ir
liela ainaviska un dendroloģiska vērtība. Ezeres muižas apbūve ar parku ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis Nr. 6715.
Jaunauces parks atrodas 15 km uz rietumiem no Auces. Plešas ap Jaunauces bijušo pili un saimniecības
ēkām. Platība 7,7 ha, no tiem 0,9 ha aizņem liels savdabīgs dīķis un sala tajā. Tas ir brīva plānojuma
parks. Ziemeļu un rietumu daļā - gleznainas lauces un eksotu akcenti. No vietējām koku sugām daudz
kļavu, baltalkšņu, melnalkšņu un lazdu, aug Eiropas segliņi, zied ievas, kuplo ozoli, Alpu jāņogas un rožu
krūmi. Ir skābardis un Pallasa sausserdis. No introducētajām sugām - Eiropas lapegle, Pelēkais riekstkoks,
Kalnu priede, Sarkanais ozols un daudz eksotu. Parks ir ainavisks. Jaunauces parks ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis Nr. 6727.
Šķēdes parks atrodas Šķēdes pagastā ap bijušo Šķēdes pili. Parka platība 6,7 ha. Tajā aug arī trīs dižozoli
5,0 - 5,7m apkārtmērā. Ir vecu liepu gatves, dzirnavezers. Dendroloģiskā vērtība maznozīmīga.
Rubas parks atrodas Rubas pagastā un iekļauj bijušo Reņģes pili. Parks sākotnēji veidots regulārā stilā,
vēlāk radies stilu sajaukums. Patlaban parka platība ir 16,2 ha, un 29 ha aizņem mežaparks. Parka
ainaviskumā liela nozīme ir Vadakstes upes stāvajai gravai. No vietējām sugām parkā ir daudz āra un
purva bērzu, lazdu, ošu, egļu, priežu, liepu, ozolu, skābaržu un Alpu jāņogu. Eksotu skaitā daudz Balzama
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baltegļu, Sibīrijas baltegļu, aug Menzīsa duglāzija, Rusanova u.c. vilkābeles, Mūžzaļais buksis, u.c.,
kopumā ap 35 svešzemju koku un krūmu sugu.
Vadakstes krastā atrodas arī Vadakstes parks. Atrodas pie pašas Lietuvas robežas, pie Auces - Mažeiķu
ceļa un plešas ap bijušo pils ēku. Tas 5,4 ha liels brīva plānojuma parks. No vietējām koku un krūmu
sugām parkā daudz kļavu, melnalkšņu, āra bērzu, lazdu, ošu, ozolu, blīgznu un liepu. Aug arī egles,
priedes un vīksnas. No eksotiem visvairāk ir balzama baltegļu, Sibīrijas un Krievijas baltegļu, aug arī Asā
egle, Veimutpriede, dažādu sugu liepas, kā arī ļoti izteiksmīgs dižskābardis ar 3,2 m apkārtmēru.
Jaunlutriņu pagastā starp Jaunmuižas kungu māju un ceļu atrodas Jaunmuižas parks 2,2 ha platībā. Parku
19. gs. beigās ierīkoja firsts Līvens. Tas ir labi kopts, ar 24 svešzemju sugu koku un krūmu stādījumiem.
Jaunmuižas klēts un parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6729.

3.1.7. Virszemes un pazemes ūdens objektu raksturojums
Virszemes ūdensobjektu raksturojums
Saldus novads ir bagāts ar ūdens resursiem – gan dabīgiem, gan mākslīgiem ūdensobjektiem (ezeri, dīķi,
karjeri, upes). Daļa no ūdenstilpēm tiek izmantotas zivju audzēšanai, hidroelektroenerģijas ražošanai,
bet citas rekreācijai (atpūtai).
Novadā atrodas samērā blīvs upju un ūdensteču tīkls. Notece ir uz Ventu un tās lielajām pietekām Vadaksti (ietek Alkšņupe, Ezerupe), Losi, Zaņu, Cieceri (ietek Vēršāda, Bukupe, Krimelde, Naša, Paksīte),
Ēdu (satek Vārme un Šķēde), arī notece uz Lielupi (tek Bērze). Lielākie novada ezeri ir Remtes, Svētaiņu
un Veiķenieku ezeri.
Saldus novada teritorija ietilpst4 Ventas upju sateces baseina apgabalā.
9. tabula. Ūdensobjekti un to administratīvais iedalījums Saldus novadā
ŪO kods
V034
V044

ŪO nosaukums
Imula
Riežupe

V054

Ciecere

V058
V062

Lētīža
Vadakste

V063

Ezere

V046
V049
V056
E018
V066
E017
V060

Ēda
Venta
Venta
Cieceres ezers
Vadakste
Pakuļu ūdenskrātuve
Zaņa

Pagasts
Jaunlutriņu, Lutriņu, Saldus un Šķēdes
Šķēdes
Jaunlutriņu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus
pilsēta, Saldus, Zirņu un Zvārdes
Nīgrandes
Ezeres, Kursīšu un Zaņas
Ezeres, Jaunauces, Kursīšu, Novadnieku, Rubas,
Vadakstes un Zvārdes
Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes un Zirņu
Jaunlutriņu, Lutriņu, Zirņu
Ezeres, Nīgrandes, Pampāļu, Zaņas un Zirņu
Novadnieku
Ezeres, Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes
Zirņu un Lutriņu
Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Zaņas un Zvārdes

Avots: Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. - 2015. gadam 1.1. pielikums

Novadā punktveida piesārņojuma avoti ietekmē visus virszemes ūdensobjektus – galvenie piesārņojuma
avoti ir notekūdeņu novadīšana no attīrīšanas iekārtām un potenciāli piesārņotās vietas. Izkliedēto
piesārņojumu novada ūdensobjektos galvenokārt veido noteces no lauksaimniecībā izmantojamām
teritorijām. Ietekmi uz hidroloģisko režīmu un bioloģisko daudzveidību atstāj novadā un blakus novados
esošās HES (Cieceres dzirnavu, Spīķu un Šķēdes HES). HES sīkāku raksturojumu skatīt 9.-1. tabulā.

4

Informācija par upju baseinu iegūta no Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010. - 2015. gadam un
Lieluples upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010. – 2015. gadam
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9.-1. tabula. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu reģistrs
Teritoriālais kods

HES
nosaukums

Pagasts, atrašanās
hidrogrāfiskajā tīklā

Cieceres
dzirnavu HES

Brocēnu p.lauku ter., Ciecere,
49 km no ietekas Ventā

84055

Kuldīgas nov., Vārmes pag.,
Šķēde, 14 km no ietekas Ēdā
Kuldīgas nov., Vārmes pag.,
Šķēde, 12 km no ietekas Ēdā
Novadnieku pag., Ciecere, 32
km no ietekas Ventā
Ezeres pag., Ezerupe, 0,3 km
no ietekas Vadakstē
Nīgrandes pag., Losis, 6 km
no ietekas Ventā
Nīgrandes pag., Skutele, 0,5
km no ietekas Ventā
Ezeres pag., Ezere, 5 km no
ietekas Vadakstē
Nīgrandes pag., Losis, 1,8 km
no ietekas Ventā
Lutriņu pag., Ciecere, 28 km
no ietekas Ventā
Pampāļu pag., Zaņa, 21,5 km
no ietekas Ventā
Vadakstes pag., Vadakste, 48
km no ietekas Ventā

62968
36344
62968
36344
84015
36453
84488
366411
84708
365723
8470
36576
84488
366411
84708
36571
34668
3643
8476
36563
84928
366555
8494

Spīķu HES
Šķēdes HES
Dzirnavnieku
HES
Ezeres
dzirnavu HES
Grantiņu HES
Griezes HES
Grīvaišu HES
Lejnieku HES
Pakuļu HES
Pampāļu HES
Vadakstes HES
Zaņas
dzirnavu HES

Zaņas pag., Zaņa, 8,5 km no
ietekas Ventā

Ūdenssaimniecības kods
3647

365613

Drošuma
klase

Sertifikāta
Nr.

Kad izdots

Derīguma
termiņš

B

H68/63/56

21.03.2012.

20.03.2017.

B

H33/32/33

17.01.2012.

16.01.2017.

B

H35/34/32

17.01.2012.

16.01.2017.

B

H04/1/2

05.12.2011.

04.12.2016.

C

H75/74/77

13.07.2012.

12.07.2017.

C

H47/45/46

06.02.2012.

05.02.2017.

C

HES nedarbojas, sertifikāts nav izsniegts

B

H45/43/44

06.02.2012.

05.02.2017.

C

H46/44/45

06.02.2012.

05.02.2017.

B

H48/46/51

09.02.2012.

08.02.2017.

B

H13/13/14

19.12.2011.

18.12.2016.

B

H40/39/41

23.01.2012.

22.01.2017.

C

H41/40/48

31.01.2012.

30.01.2017.

Avots: http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=9533&sadala=600

9.-1. tabulā minētajām HES VVD Liepājas RVP ir izsniegusi ūdens resursu lietošanas atļaujas, kur ir
noteikti HES ekspluatācijas nosacījumi. Nepareizas HES ekspluatācijas gadījumā novadā ir iespējama HES
negatīva ietekme – applūšanas draudi.
Atbilstoši MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Saldus novadā
atrodas seši virszemes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā
noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli paredzētajā termiņā:








Bērze no iztekas līdz Sesavai (Zvārdes pagasts) - punktveida (notekūdeņos esošie biogēni) un
izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi;
Ēda no iztekas līdz ietekai Ventā (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Šķēdes pagasts, Zirņu
pagasts) - izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi;
Venta no Cieceres līdz Ēdai (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Zirņu pagasts) - izkliedētais
piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks, augšteces ūdensobjekta ietekme;
Zaņa no iztekas līdz ietekai Ventā (Ezeres pagasts, Kursīšu pagasts, Novadnieku pagasts,
Pampāļu pagasts, Zaņas pagasts, Zvārdes pagasts) - izkliedētais piesārņojums,
hidromorfoloģiskie pārveidojumi;
Pakuļu HES ūdenskrātuve (Zirņu pagasts, Lutriņu pagasts) - iespējama caurtekošās upes
ietekme;
Cieceres ezers (atrodas Brocēnu novadā, taču noteikumi attiecas arī uz krastu, kas piekļaujas
Novadnieku pagasta teritorijai) - punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)

Lai uzlabotu Cieceres ezera ūdens kvalitāti, kopā ar Brocēnu novada pašvaldību būtu jāizstrādā ezera
apsaimniekošanas plāns.
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Saldus novadā gandrīz visiem ūdensobjektiem ir izvirzīti mērķi, kas virszemes ūdensobjektiem ir
sasniedzami līdz 2015. gadam (Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2010. - 2015.
gadam 15. pielikums):





nepasliktināt virszemes ūdensobjektu stāvokli;
censties līdz 2015. gadam sasniegt labu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti visos virszemes
ūdensobjektos;
izpildīt aizsargājamajām teritorijām izvirzītos mērķus un piemērojamos normatīvus;
samazināt piesārņojumu ar prioritārajām vielām un pakāpeniski novērst īpaši bīstamo vielu
noplūdi virszemes ūdeņos.

Izņēmums ir Pakuļu HES ūdenskrātuve, kurai tiek piemērots izņēmums labu ekoloģisko un ķīmisko
kvalitāti sasniegt līdz 2027. gadam.
Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 27 no 15.01.2002. „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām
zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot
jebkādus mehāniskus šķēršļus” zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts (ar atsevišķiem izņēmumiem)
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus uz Imulas,
Riežupes, Ēdas, Ventas, Cieceres, Zaņas un Vadakstes posmā no grīvas līdz Vadakstes HES aizsprostam.
Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamās zivju sugas Eiropas alatas (Thymallus thymallus L.) nārsta vietu
aizsardzību Cieceres upē, saskaņā ar alatu populācijas samazināšanos un dzīves vides apstākļu
pasliktināšanos Pakuļu HES un citas saimnieciskās darbības rezultātā, kā arī lai izslēgtu jebkuru papildus
negatīvu ietekmi uz šīs zivs populācijas dabisko atjaunošanos, Zemkopības ministrijas valsts
Zivsaimniecības pārvalde ir noteikusi mikroliegumu alatu nārsta vietu aizsardzībai Zirņu pagastā Cieceres
upē posmā no Airīšu pilskalna līdz Kliņģu tiltam – upes posma garums ir 5 km.
Saldus novadā atrodas divi pārrobežu slodzes ietekmēti ūdensobjekti (V056 Venta un V062 Vadakste).
Ūdensobjektā V056 Venta nonāk pārrobežu piesārņojums no Lietuvas. Tā kā Ventas lielākā daļa atrodas
Lietuvā, tad pārrobežu piesārņojuma slodze ūdensobjektā tiek vērtēta kā būtiska.
Saldus novadā atrodas arī plūdu riska apdraudētas teritorijas. Plūdus novada teritorijā var izraisīt
pavasara pali upēs, kā arī vasaras - rudens lietus lielākajās upēs. Applūstošās teritorijas ir attēlotas
teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.
Peldvietas
Novadā 2011. gadā atradās viena peldvieta, kur peldūdens kvalitātes monitoringu veic Veselības
ministrijas Veselības inspekcija – Saldus ezera peldvietas. Pēc Veselības inspekcijas mājas lapā pieejamās
informācijas, 2011. gadā šajā peldvietā nav bijuši pārkāpumi ūdens kvalitātes rādītājos, kā dēļ
peldēšanās tajā būtu aizliegta vai nebūtu ieteicama.
Peldvietas tiek apsaimniekotas atbilstoši MK 10.01.2012. noteikumiem Nr. 38. „Peldvietu izveidošanas
un uzturēšanas kārtība”.
Pazemes ūdensobjektu raksturojums
Pēc LVĢMC 2005. gada datiem Saldus novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā.
Šeit hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņu mija, kā vidējais biezums ir
1115 – 1735 m.
Novada ūdensapgādē biežāk tiek izmantoti Famenas kompleksa Mūru – Žagares (36% no ekspluatācijas
urbumiem) un Jonišķu – Akmenes ūdens horizonti. Arukilas – Amatas ūdens horizontu komplekss ir
izplatīts visā teritorijā, bet pašlaik ūdensapgādē to neizmanto. Novada dienvidu un dienvidrietumu daļā
plaši izmanto augšperma ūdens horizontu, kaut gan tā krājumi ir samērā ierobežoti. Gruntsūdeņus
novada teritorijā izmanto tikai individuālajai ūdensapgādei, pārsvarā privātajā sektorā ierīkojot grodu
akas.
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Saldus novadā sastopami vairāku tipu pazemes ārstnieciskie minerālūdeņi, kurus var iedalīt ūdeņos ar
specifisku komponentu saturu un ūdeņos bez specifiskiem komponentiem. Bromu saturošie sālsūdeņi
(mineralizācijas pakāpe 98 - 125 g/l) ir izplatīti visā novadā un saistīti ar kembrija ūdens nesošo
horizontu. Šie ūdeņi izmantojami broma ieguvei, siltumapgādei, balneoloģijai. Kompleksa ieguluma
dziļums ir no 1024 līdz 1560 m.
Sālsūdeni ar vidēju un vāju mineralizāciju (mineralizācijas pakāpe 4 - 10g/l) ir iespējams iegūt novada
dienvidu daļā, un tie saistīti ar Ķemeru - Pērnavas horizontu un atrodas 524 m līdz 725 m dziļumā.

3.1.8. Kultūrvēsturiskais mantojums
Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka LR Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992. ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.10.2010.) un MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Par kultūras
pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas, restaurācijas, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi
degradējoša objekta statusa piešķiršanu” ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.03.2011..
Saldus novadā atrodas 46 kultūrvēsturiskie pieminekļi, kam ir noteikts valsts nozīmes statuss un atrodas
VKPAI pārraudzībā (skatīt 5. pielikumā). Atsevišķu valsts kultūras pieminekļu aprakstus skatīt arī sadaļā
Novada nozīmīgākie parki.
Pēc VKPAI datu Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts pieejamiem datiem Saldus
novadā atrodas 13 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi:
Arhitektūras piemineklis - Nīgrandes luterāņu baznīca (Nīgrandes pagasts);
Arheoloģijas pieminekļi

Bruzilu viduslaiku kapsēta (Kursīšu pagasts);

Cīrulenes kalns – pilskalns (Nīgrandes pagasts);

Eglīšu apmetne, Kupes senkapi (Miroņkalniņš), Kuršu senkapi (Zviedru kapi), Ceriņu senkapi
(Novadnieku pagasts);

Platkāju pilskalns (Rubas pagasts);

Birēnu viduslaiku kapsēta (Saldus pagasts);

Priedulas viduslaiku kapsēta (Vadakstes pagasts);

Bendeļu pilskalns (Vecais kalns), Kapukalnu senkapi (Zviedru kalns), Zviedriņu senkapi (Zviedru
kapi) (zirņu pagasts).
Saldus novada Ezeres pagastā atrodas Griezes luterāņu baznīca, kascelta 1580. gadā. Laika gaitā baznīcā
tika veikti pārbūves darbi. Šajā laikā baznīca zaudē daudz no sava greznuma. 2003. gadā, uzsākot
baznīcas sakopšanas darbus, no jumta konstrukcijām bija atlicis tikai neliels, sagāzies fragments apsīda
daļā. Torņa atjaunošanas 1. kārtā 2012. gadā ir fiksēti daudzi interesanti atklājumi5.
Griezes evaņģēliski luteriskā draudze, kopā ar sadarbības partneriem, ir iecerējusi veidot vienotu
kompleksu, kas aptver Griezes baznīcu, Griezes mācītājmuižu, parku un apkārt pieguļošās teritorijas, lai
veidotu centru, kas kalpotu gan draudzes dzīves nodrošināšanai, gan arī dažādām sabiedriskām
aktivitātēm. Tāpat ir iecerēts sakopot un izveidot nepieciešamo infrastruktūru pludmalei, kas atrodas pie
Ventas un Vadakstes satekas. Savukārt draudzes īpašumā blakus baznīcai tiek veidots klusuma centrs,
kas paredzēts krīzes skartu cilvēku, arī alkoholiķu rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā.
Netālu no baznīcai pieguļošās teritorijas atrodas atradne "Grieži I", kas atrodas īpašumā Grantiņi.
Vērtējot karjera izstrādes ietekmi uz tuvumā esošajām teritorijām, jāņem vērā arī sagaidāmā/ iespējamā
ietekme uz Griezes baznīcu un tās tuvumā plānotajām aktivitātēm. No pašvaldības puses ir izvirzīta
prasība ierīkot citu pagaidu pievadceļu, lai netraucētu draudzes darbību.
Šobrīd Griezes luterāņu baznīca neatrodas Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Ja Griezes luterāņu baznīca tiktu iekļauta šajā sarakstā, būtu iespējams saglabāt gan vēstures un
arhitektūras vērtības, gan tiktu labiekārtota baznīcas apkārtne un izveidota relaksējoša vide cilvēkiem.

5

http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/1923/
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3.1.9. Saldus novada ainavas
Saldus ir vienīgā novada pilsēta, arī viena no zaļākajām pilsētām Latvijā. Saldus citu mazpilsētu vidū
izceļas ar lielo skaitu dažādo apstādījumu un daudzajiem parkiem, 9 skvēriem – Mūzikas, Līgo, Upeslejas,
Zaļās ielas skvērs, Raiņa, O. Kalpaka laukums, skvēri pie kultūras nama un slimnīcas, Autoostas skvērs un
ielu stādījumiem.
Novada telpiskās struktūras savdabība ir urbanizētais centrālais areāls un apdzīvotības maz ietekmētās
lauku ainavas novada nomalēs. Tieši novada nomaļākajās vietās ir saglabājušies izcili dabas veidojumi un
neskarta lauku vide.
Reģionālā un vietējā līmenī ir izdalāmi specifiski ainavu tipi, kas izceļas ar lielu daudzveidību un vizuāli
estētiskām dabas vērtībām:



ezeraiņu ainavas ir ezeru virkne, kas sākas ar Ildzes, Brocēnu, Cieceres ezeriem un beidzas ar
Ķerkliņu ezeru, kā arī Cieceres un Saldus ezeru piekrastes ainavas;
upju ainavas ir upju ielejas ar pieupju joslām, ko veido Ventas ieleja ar Vadakstes, Zaņas un
Loša lejtecēm, Cieceres ieleja, Šķēdes un pieteku ielejas, kā arī dabas daudzveidības areāli
ārpus ielejām. Klūga ar pietekām, pauguraine Nīgrandes pagasta teritorijā.

Kultūrvēstures mantojuma koncentrācijas areāli ir:







Alšu – Nīgrandes – Luku areāls;
Ezeres - Grīvaišu areāls;
Rubas areāls;
Zvārdes areāls;
Saldus pilsētas centrs;
Airītes areāls (Cieceres ielejas posms un Paksītes lejteces ieleja).

Mozaīkveida lauku ainavas ir uzskatāmas par galveno rezervi ekoloģiski līdzsvarotas agroainavas
veidošanai.
Atpūtas vietu ainavas pagaidām saistās ar atsevišķiem īpašumiem, neveidojot lielākus areālus. Šīs vietas
ieteicams attēlot vietējos teritoriju plānojumos, jo rekreācija pēc būtības ir agresīva attiecībā pret vides
kvalitāti un ainavas struktūru.
Atbilstoši Saldus novada Attīstības programmā 2013. - 2020. gadam noteiktajam, Ventas, Cieceres,
Vadakstes, Zaņas upju ielejām būtu lietderīgi izstrādāt atsevišķus ainavu pārvaldības plānus.
Vairāk uzmanības būtu jāveltī senās kultūrainavas elementiem – vecajiem lauku parkiem, dižkokiem un
savrup stāvošiem kokiem, alejām, lauku sētām, muižu centru vizuālajām telpām, it sevišķi, ja tās tiek
iekļautas tūrisma maršrutā.
Perspektīvās saudzējamās ainaviskās teritorijas ir:




Ventas ieleja ar Vadakstes, Zaņas un Loša lejtecēm;
Cieceres ieleja ar Paksītes ielejas posmu, kas ietver arī kultūrvēsturiski nozīmīgo Airītes areālu;
Garā ezeru ieplaku virkne kopā ar piegulošo joslu.

Kā ainaviski vērtīgu teritoriju, var izcelt Zaņas ielejas ainavu un tās nozīmību bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanā.
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3.2. Vides kvalitāte un to ietekmējoši faktori
Šajā nodaļā sniegts būtiskāko novada vides kvalitāti raksturojošo elementu apraksts, kas ietver šādas
jomas:

gaisa kvalitāte;

ūdens resursu apsaimniekošana;

atkritumu apsaimniekošana;

riska teritorijas un objekti, būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas;

satiksmes infrastruktūra Saldus novadā;

troksnis.

3.2.1. Gaisa kvalitāte
Būtiskākie stacionārie gaisa piesārņojuma avoti ir novadā esošās ražotnes un pārstrādes uzņēmumi,
siltumapgādes uzņēmumi, apkures katlu mājas, degvielas uzpildes stacijas (DUS), arī koģenerācijas
stacijas. Gaisa piesārņojumu novadā rada arī mobilie piesārņojuma avoti (autotransports, dzelzceļa
transports u.c.) un lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu apstrāde ar cūkkopības kompleksu
mēsliem.
Gaisa piesārņojuma emisiju apjomu no stacionāriem avotiem raksturo valsts statistikas atskaišu „Nr.2Gaiss” dati. Uzņēmumu skaits, kas atskaitījušies par gaisa piesārņošanu, ir mainīgs. Uzņēmumi Saldus
novadā, kas radījuši gaisa piesārņojumu 2010. gadā ir apkopoti 10. tabulā.
Lielākā daļa emisiju gaisā 2010. gadā ir radušās tvaika un karstā ūdens piegādes procesā, pārējās emisijas
radušās cūku audzēšanas, mēbeļu ražošanas, kaļķakmens, ģipša un krīta ieguves, gaļas izstrādājumu un
konservu ražošanas u.c. procesos.
10. tabula. Kaitīgo vielu emisijas gaisā 2010. gadā (tonnas)
Uzņēmumi
SIA „V.GAUŠIS un PARTNERI” DUS
Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciems
SIA „Druvas Unguri" ferma
SIA „Lutriņi", Lutriņu ciemats
Lutriņu pagasta pārvalde, Namiķu ciems
Lutriņu pagasta pārvalde, Lutriņu pamatskola
SIA „Prospector"
NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDE - Mežvidu ciems
„SĀTIŅI ENERGO LM” A/S, kaļķakmens miltu ražotne
„IMPREX” SIA, konservu cehs
„DRAUDZĪBA” SIA, DUS
„SALDUS ZIEDS” SIA, dārzniecība
„SALDUS ZVĒRSAIMNIECĪBA” SIA, katlu māja
PAMPĀĻU PAGASTA PADOME, Pampāļu pamatskola
PAMPĀĻU PAGASTA PADOME, apdzīvotā vieta Pampāļi
RUBAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA
„STRĒLNIEKI” ZS

Daļiņas
PM

Slāpekļa
oksīdi

Oglekļa
oksīds

0,46

1,87

20,33

0,09

0,69

1,04

1,36
0,61
1,56

1,18
0,17
7,18
0,16
0,55
0,67

12,54
3,68
5,88
0,99
0,14
0,45

Sēra
dioksīds

13,31

104,05
1,20

Pārējie

7,62*

8,62

1,12
0,87

0,66
0,49
5,89
0,23

0,16
0,20
0,22
2,32
0,53

0,09
4,49
1,45
28,18
1,89

3,88

3,25

0,04

„SALDUS SILTUMS' SIA, katlu māja, Kalnsētas iela 37
SALDUS „PRIEDE” SIA
„SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” SIA
„LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” VAS, Saldus ceļu
rajons Saldus DVI
„ARDEKS” SIA, Saldus cehs
„SALDUS SILTUMS” SIA, katlu māja, Dzirnavu iela 22
„SALDUS LABĪBA” AS

Gaistošie
organiskie
savienojumi
0,20

0,03

0,01
3,93
0,70
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0,42

1,22

0,53
2,05
4,72
0,56

0,44
2,03
9,53
1,76

0,00

0,02

0,00
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„SALDUS AUTOBUSU PARKS” SIA, darbnīcas
„Saldus siltums” SIA
„SALDUS MEŽRŪPNIECĪBA” AS, ražotne
„SALDUS NAFTAS BĀZE” AS
„DRUVAS UNGURI” SIA, ražošanas objekts
„Jaunstraumēni”
„NorPlast” SIA
„SALDUS GAĻAS KOMBINĀTS” SIA
„DRUVAS UNGURI” SIA
SALDUS NOVADA SALDUS PAGASTA DRUVAS CIEMS
„SALDUS PRIEDE” SIA, DUS
„SALDUS CEĻINIEKS” SIA, SC „Būvmašīnas”
„SALDUS DRUVA” SIA, darbnīcas
„SALDUS GRP” SIA
„JĀŅA CENTRS” SIA
„INTRAC LATVIJA” SIA, objekts
„RENETA” SIA
VADAKSTES PAGASTA PADOME
„VAJARS” SIA
Zirņu pagasta Zirņu pamatskola

0,69
0,78
1,92

0,31
0,36
0,92

2,09
0,98
5,92
19,57

0,00
0,06
0,46
0,05

10,73
0,03

0,59

15,88
0,05
35,15
0,04
0,50

10,26*

5,22
0,05
0,31

0,00

0,07
9,75*

0,13
0,13
0,50

0,01
0,54

0,05
0,24
0,01

0,84
2,62
0,01

0,06
3,51
0,96
1,16
0,18

0,14
1,76
0,14
1,19
0,00

*Sērūdeņradis un amonjaks

1,25
0,24

0,00
0,14

0,01

Avots: LVĢMC – Nr.2-Gaiss

Galvenās emitētās vielas 2010. gadā ir daļiņas PM, oglekļa oksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NOx), gaistošie
organiskie savienojumi, dažādi neorganiskie savienojumi – amonjaks un sērūdeņradis un sēra dioksīds
(SO2), kopā sastādot 414,59 tonnas. 5. attēlā skatīt 2010. gadā gaisā emitēto piesārņojošo vielu
procentuālo sadalījumu.
5. attēls. Gaisu piesārņojošo vielu procentuālais sadalījums 2010. gadā

0%

7%

16%

33%

9%

35%

Daļiņas PM

Slāpekļa oksīdi

Oglekļa oksīds

Gaistošie organiskie savienojumi

Sēra dioksīds

Pārējie

Procentuāli visvairāk piesārņojošo vielu veido CO emisijas (35%). Oglekļa oksīds ir viena no
nozīmīgākajām atmosfēru piesārņojošām vielām, tā veidojas visos degšanas procesos, kur tiek
sadedzināts organisks (oglekli saturošs) kurināmais – gan krāsnīs, gan automašīnu iekšdedzes dzinējos un
dīzeļdzinējos, u.c.. Salīdzinot 2010. un 2006. gadu, CO emisiju daudzums pēdējā piecgadē Saldus novadā
ir būtiski samazinājies (skatīt 6. attēlu un 13. tabulu).
Nākamā lielākā vielu grupa pēc procentuālā sadalījuma ir daļiņas un to emisijas (33%), ko galvenokārt
rada AS „Sātiņi Energo LM” kaļķakmens miltu ražotne (12. tabula). Daļiņu emisijas rodas arī degšanas
procesos, kur tiek izmantota koksne.
16% no emisijām gaisā veido gaistošie organiskie savienojumi (GOS), kuru apjoms salīdzinot ar 2006.
gadu, ir nedaudz palielinājies. Tas galvenokārt ir saistīts ar SIA „Druvas Unguri” saimniecisko darbību
Lutriņu un Saldus pagastos, kā rezultātā tiek radītas metāna emisijas gaisā. Bez minētajiem emisiju
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avotiem, GOS rada degvielas uzpildes staciju darbība un citu saimniecisko darbību veikšana, kur tiek
izmantots benzīns, petroleja u.c. gaistoši organiski savienojumi.
6. attēls. Piesārņojošo vielu emisijas dinamika
450,00
400,00
350,00
300,00
2010

250,00
200,00

2006

150,00
100,00
50,00
0,00
Daļiņas PM

Slāpekļa
oksīdi

Oglekļa
oksīds

Gaistošie Sēra dioksīds
organiskie
savienojumi

Pārējie

Slāpekļa oksīda NOx emisijas (9%) 2010. gadā novadā galvenokārt radīja sadedzināšanas iekārtu darbība.
Salīdzinot emisiju apjomus gaisā pa gadiem, to daudzums ir svārstīgs. Ar tendenci samazināties ir
slāpekļa un oglekļa oksīdiem un sēra dioksīdam, taču kopš 2009. gada ir palielinājušās GOS un Pārējo
vielu emisijas, kas skaidrojams ar cūkkopības uzņēmumos radītām metāna, amonjaka un sērūdeņraža
emisijām (skatīt 10. un 11. tabulu).
11. tabula. Kaitīgo vielu emisiju dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam (tonnas)
Gads

Daļiņas PM

Slāpekļa oksīdi

Oglekļa oksīds

Gaistošie organiskie savienojumi

Sēra dioksīds

Pārējie

2010
2009
2008
2007
2006

135,95
146,43
128,71
143,33
135,78

36,82
37,63
40,39
40,31
39,27

147,12
229,33
376,21
242,21
418,52

65,72
74,73
48,08
45,36
51,23

1,28
1,14
1,19
2,61
2,90

27,70
27,74
0,07
0,03
0,03

Avots: LVĢMC – Nr.2-Gaiss

Siltuma ražošanai ir būtiska ietekme uz vidi – siltumapgādes uzņēmumi ir vieni no lielākajiem dabas
resursu (kurināmā) patērētājiem un gaisa piesārņotājiem, kas rada siltumnīcefektu izraisošo gāzu
emisijas. 12. tabulā ir redzams, ka lielu daļu emisiju gaisā rada pašvaldību struktūrvienības, kas sniedz
siltumapgādes pakalpojumus. Lielākais siltumapgādes uzņēmums Saldus novadā ir SIA „Saldus siltums”,
kas nodrošina ar siltumu un karsto ūdeni lielāko daļu Saldus pilsētas iedzīvotāju.
Pēc valsts statistikas atskaišu „Nr.2-Gaiss” datiem 2010. gadā novada siltumapgādes sistēmās
galvenokārt kā kurināmo izmantoja šķeldu, malku un dabasgāzi (Saldū un Zirņu pagastā), kas salīdzinoši
ar mazutu un šķidro kurināmo gaisa piesārņojuma ziņā ir videi draudzīgāks kurināmā veids. Tomēr
atsevišķi uzņēmumi izmanto arī dīzeļdegvielu un akmeņogles.
Būtiski gaisa piesārņojuma avoti, kas netiek reģistrēti un uzskaitīti, ir mājsaimniecību apkures katli.
Novadā kā kurināmo, galvenokārt, izmanto malku un šķeldu un emisijas lielākoties tiek radītas ziemā.
Saldus novadā šobrīd ir izbūvētas un darbojas koģenerācijas stacijas SIA "Pampāļi" un AS „Sātiņi Energo
LM" (18.10.2012. ir pabeigts un nodots sabiedriskajai apspriešanai ietekmes uz vidi novērtējums bīstamo
atkritumu līdzsadedzināšanai AS „Sātiņi Energo LM” koģenerācijas stacijā).
Ar koģenerāciju saprot tehnoloģisku procesu, kurā vienlaicīgi tiek ražota gan siltumenerģija, gan
elektroenerģija. Šo procesu sauc arī par kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācija ir
efektīvāks un videi draudzīgāks process salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu atsevišķos procesos –
katlumājā un kondensācijas stacijā.
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Lai arī koģenerācijas staciju darbība rada gaisa piesārņojumu, kā arī var palielināt smaku u.c. vielu
emisijas vidē, tā ļauj6 efektīvāk izmantot kurināmo, samazināt izmešu daudzumu, panākt zemākas
enerģijas ražošanas izmaksas, nodrošināt mazākus pārvades zudumus decentralizētā sistēmā, kā arī
vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība.
SIA „Pampāļi” biomasas koģenerācijas stacija 30.01.2012. ir saņēmusi Liepājas RVP izsniegtu atļauju B
kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr. LI12IB0006. Koģenerācijas stacijā tiek iegūta biogāze,
kas tiek sadedzināta koģenerācijas gāzmotorā. Ar ģeneratora palīdzību tiek iegūta elektroenerģija, ko
caur transformatoru ievada elektrotīklā. Daļa siltuma, kas iegūta degšanas procesā tiek izmantota
fermentatora sildīšanai. Daļu siltumu, ko neizmanto fermentatora sildīšanai izmanto, lai apsildītu tuvējo
slaucamo govju kompleksu.
A/S „Sātiņi Energo LM” biomasas koģenerācijas stacija 15.06.2012. ir saņēmusi Liepājas RVP izsniegtu
atļauju B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr.LI12IB0027. Koģenerācijas stacijas iekārtās kā
kurināmais tiek izmantota šķelda. Saražotā siltumenerģija 20 800 MW tiek nodota Saldus pilsētas
siltumapgādei, bet elektroenerģiju 4800 MWh nodod A/S „Latvenergo”.
Tapšanas stadijā ir koģenerācijas stacijas SIA „Druvas Unguri”, Jaunstraumēnos, Saldus pagastā un SIA
„Saldus Enerģija” Saldus pilsētā.
Saldus novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas
laikā no Saldus pagasta un Saldus pilsētas iedzīvotājiem (Saldus pagasta un Saldus pilsētas Ozolu,
Robežu, Aspazijas, Zīļu, Palejas u.c. ielu iedzīvotājiem) tika saņemtas sūdzības par novadā esošajiem
uzņēmumiem un to darbības laikā radīto gaisa piesārņojumu, t.sk., smakām. Ražošanas zona atrodas
netālu no blīvi apdzīvotas teritorijas un valdošie vēji ir vērsti apdzīvotās teritorijas virzienā, kā rezultātā
iedzīvotāji ir pakļauti uzņēmumu radītai, galvenokārt gaisa piesārņojuma, ietekmei. Sūdzības tika
saņemtas par šādiem uzņēmumiem:








transportbetona rūpnīcu „MB Betons”, t.sk., „MB Betons” kravas mašīnu pārvietošanās pa
Palejas ielu (ir saņēmusi atļauju B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr. LIT-21-260B,
derīga līdz 10.01.2013.);
SIA „Druvas Unguri” cūku audzēšanas kompleksu „Straumēni”, kas atrodas Saldus novada
Druvas pagastā dažu simtu metru attālumā no Saldus pilsētas privātmāju apbūves teritorijas (ir
saņēmusi atļauju A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Nr. LI-09-IA-0002/, derīga līdz
25.03.2014.);
SIA „Norplast”, kas atrodas „Sandes”, Druva, Saldus pagastā un nodarbojas ar stiklšķiedras
izstrādājumu ražošanu, ražošanas procesā rodas smakas (ir saņēmusi atļauju B kategorijas
piesārņojošas darbības veikšanai Nr. LI-11-IB-0040/, derīga līdz 30.08.2018.);
SIA „Reneta”, kas savāc, transportē un utilizē kritušos mājdzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktus. Lai arī ir smaku apjoms ir mazinājies, tomēr uzņēmuma darbības rezultātā
joprojām rodas traucējošas smakas (ir saņēmusi atļauju A kategorijas piesārņojošas darbības
veikšanai Nr. LIT-21-022A, derīga līdz 13.11.2013., 24.09. 2009. Liepājas RVP pieņēma Lēmumu
Nr. 151 Par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai).

Lai risinātu smaku jautājumu cūkkopības kompleksā „Straumēni”, SIA „Druvas Unguri” ir uzsākusi
biogāzes ražotnes projektu. Plānotā biogāzes ražotne atradīsies SIA „Druvas Unguri” piederošās cūku
audzēšanas kompleksa „Jaunstraumēni” teritorijā, kas izvietota Saldus novada Saldus pagasta dienvidos,
aptuveni 400 m no Saldus pilsētas vienstāvu apbūves. Bioreaktors būs aptuveni 500 m no tuvākajām
dzīvojamām mājām. Projekta realizācija ir uzsākta 2012. gada maijā, būvniecību un iekārtu uzstādīšanu
paredzēts pabeigt 2012. gada oktobrī, bet iekārtas palaišanu līdz pilnai jaudai veikt līdz 2013. gada
februārim. VVD Liepājas RVP 2011. gada 16. novembrī izsniedza tehniskos noteikumus Nr. LI 11TN
0251/1518 „Biogāzes ražotnes būvniecība” (derīgi līdz 15.11.2016.), kas nosaka, ka biogāzes ražotnē ir
jāparedz labākie pieejamie tehniskie paņēmieni.

6
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Vides kvalitāti Saldus novadā var ietekmēt arī Brocēnu novadā darbojošies uzņēmumi un ražotnes.
Lielākais gaisa piesārņotājs ir Brocēnu cementa rūpnīca SIA „Cemex” (izsniegta A kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja minerālu izstrādājumu ražošanai). Ietekmi uz vidi potenciāli var radīt
azbesta atkritumu poligons „Dūmiņi” (izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja azbesta un
azbestu saturošu materiālu apglabāšanai poligonā, kura darbības laiks paredzēts 20 gadi), arī SIA
„Brocēnu siltums”, SIA “Balex Metal”, AS „Brocēni”, u.c. uzņēmumi un ražotnes, kam atbilstoši MK
30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” ir izsniegtas B kategorijas
piesārņojošo darbību atļaujas.
Minēto ražotņu un uzņēmumu piesārņojošo darbību reglamentē Liepājas RVP izsniegtās atļaujas, kā arī
Liepājas RVP veic uzraudzību par šo uzņēmumu un ražotņu piesārņojošo darbību atbilstību likumdošanas
prasībām.

3.2.2. Ūdenssaimniecība Saldus novadā
Centralizēta ūdensapgādes sistēma ir Saldus pilsētā un lauku pašvaldību administratīvajos centros.
Atsevišķās lauku apdzīvotās vietās ir daļēji centralizēta ūdensapgādes sistēma.
Saldus pilsētā centralizētajai ūdens apgādei šobrīd ir pieslēgti aptuveni 85% pilsētas iedzīvotāju. Līdz
2015. gadam plānots centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju pieslēgt 95% pilsētas iedzīvotāju.
Ūdensvadi Saldū ir izbūvēti 26,9 km garumā. Lielākā daļa Saldus pilsētas dienvidu daļas nav pieslēgta
centralizētajai ūdensapgādei. Ūdensvads nav izbūvēts arī pilsētas vēsturiskajā centrā.
Saldus pilsētā ir 50 ūdensapgādes urbumi, no tiem darbojas 33. Ūdens pilsētas vajadzībām tiek ņemts no
7 artēziskajiem urbumiem. Pilsētas ūdenssaimniecība ir kopēja ūdensapgādes sistēma, tā ir pievienota
arī Novadnieku pagasta Mežvidu ciemam.
Saldus novadā pieejamie pazemes ūdeņi ir bakterioloģiski un ķīmiski tīri, tie pieder hidrogēnkarbonātu
kalcija vai kalcija – magnija tipam. Ūdens mineralizācija parasti nepārsniedz 0,2 -0,6 g/l. Dzelzs saturs ir
samērā augsts, vietām sasniedz pat 8,2mg/l.
Lielākās problēmas ūdens apgādē ir paaugstināts dzelzs saturs dzeramajā ūdenī, nolietojusies
infrastruktūra, kā arī pamestie un neizmantotie ūdens urbumi.
3

12. tabula. Ūdens izmantošana Saldus novadā 2007. gadā (tūkst. m )
Tai skaitā
Teritoriālā vienība

Kopā

Saldus pilsēta
Ezeres pagasts
Jaunauces pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Rubas pagasts
Saldus pagasts
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zirņu pagasts
Zvārdes pagasts

500,16
50,81
14,24
38,10
28,54
82,10
140,00
122,32
116,69
26,09
242,34
22,30
20,85
20,40
46,27
7,63

Ražošanas vajadzībām
164,77
13,97
3,16
13,40
2,34
35,30
28,30
54,21
73,70
0,60
161,32
3,90
3,90
7,10
5,80

Komunālajām un
sadzīves vajadzībām
335,39
36,84
11,09
24,70
26,20
46,80
111,70
68,11
42,99
25,49
81,02
18,40
16,95
13,30
40,47
7,63

Atgriezeniskās
sistēmās

Ūdens
zudumi

0,87

106,78

0,60
4,30

1,25

Avots: LVĢMC – Nr.2-Ūdens
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Pēc LVĢMC statistikas pārskata „Nr.2-Ūdens” datiem Saldus novadā 2007. gadā iegūto ūdeni
galvenokārt izmantoja komunālajām un sadzīves vajadzībām. Neapmierinoša notekūdeņu iekārtu
darbība ir Jaunaucē, Jaunlutriņos, Šķēdē, Vadakstē un Zaņā.
Saldus novadā esošo situāciju notekūdeņu apsaimniekošanā skatīt 13. tabulā.
13. tabula. NAI izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskais raksturojums
Atrašanās vieta, nosaukums

NAI tips

Jaunauce „Upesmala”
Rubas pagasts, Rubas
internātpamatskola

speciālā

Zaņas attīrīšanas ietaises centram
Vadakstes pagasts „Smaidoņi”
Uz privātas zemes
Zirņu ciems „Dūkstes”
Būtnāru ciems,
„Dūkstēni”

Zirņu

pagasts

Attīrīšanas ietaises ar
slēgtu apstrādi visā
ciklā (bez vaļējām
virsmām notekūdeņu
un dūņu uzglabāšanai
vai apstrādei), kuru
jauda ir lielāka par 5
3
m
notekūdeņu
diennaktī

Vai NAI eksistē filtrācijas lauki, norādot atklāts, slēgts vai
neeksistē
Slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioPURIT-165,
3
jauda 30 m /dnn
Nosēdakas un septiķi, novadīšanas vieta - kanāls, grāvis,
upe
BIO – 50, jauda - 50 m³/dnn
3

BIO-50,2BD, jauda – 100 m /dnn
3

Bioloģiskā tipa, iekārtas jauda 100 m /dnn
3

Bioloģiskā tipa, iekārtas jauda 80 m /dnn
3

Zvārdes pagasts „Striķi”

BIO VRT 5 m /dn
Atklāta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO 200,
3
maksimālā jauda (m /dnn - faktiskā 63, projektētā 200)
BIO-100. Pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas būs
jauna attīrīšanas iekārta

Ezeres attīrīšanas stacija
Jaunlutriņu attīrīšanas iekārtas
Ošenieki,
Jaunlutriņu
pag.
„Veldres”(privātā zeme)
Kursīšu Dīķi
Lutriņu PMK mājas
Nīgrandes pagasts, Kalni „Kalnu”
attīrīšanas iekārtas
Nīgrandes
pagasts,
Nīgrandes
attīrīšanas iekārtas
Novadnieku
pagasts,
„Ejušas”
attīrīšanas iekārtas
Novadnieku
pagasta
„Mežvidi”
Pašvaldības ēka
Novadnieku pagasta „Sesile” Uz
privātas zemes
Novadnieku pagasta „Ēvarži” Ēvaržu
attīrīšanas iekārtas
Pampāļu Centra attīrīšanas iekārtas

Nav. Attīrīšanas iekārta ir nolietojusies
Atklāta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO 100 x 2
3

Komunālās NAI ar 400 m diennaktī
Atklāta notekūdeņu
apstrāde un atklāti
dūņu lauki

Eurobion - Biomatrikss 100 un biodīķi
BIO-100. Šogad ciemata kanalizācijas tīkls tiks pieslēgts
Saldus pilsētas tīklam
BIO-100. Šogad izbūvēs grants filtru uz citu zemes gabalu.
BIO-100

Saldus pagasts Kumbru iela 8
Rubas pagasts,
Rubas ciems attīrīšanas iekārtas

3

Komunālās NAI ar 200 m diennaktī

Bojāta, nedarbojas

Šķēdes attīrīšanas iekārtas

Atklāta tipa, bioloģiskās iekārtas 700 m³/dnn
Kanalizācijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacija,
3
BIO-400 m
Rubas pagasta notekūdeņu novadīšanas sistēma grāvī un
upē. Nosēdakas un septiķi
BIO-100 2 gab. Pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas
būs jauna attīrīšanas iekārta

Avots: Saldus novada pašvaldība

Vērtējot atsevišķi pa pagastiem, vislielākais novadīto notekūdeņu apjoms ir Novadnieku un Saldus
pagastos, kā arī Saldus pilsētā. Tas skaidrojams ar to, ka šajās pašvaldībās ir lielāks ražošanas uzņēmumu
īpatsvars. Notekūdeņi tiek novadīti virszemes ūdensobjektos, t.sk. upēs, grāvjos un kanālos.
14. tabula. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte 2007. gadā (tūkst. m³)
Normatīvi tīri

Teritoriālā vienība

Izplūdes
vietu skaits

Kopā
novadītie
notekūdeņi

Ar
attīrīšanu

Bez
attīrīšanas

Saldus
Ezeres pagasts
Jaunauces pagasts

5
4
1

849,24
26,19
11,09

834,71
23,82
11,09

0,70
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Normatīvi netīri
Ar
attīrīšanu

Bez
attīrīšanas
14,53
1,67
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Jaunlutriņu pagasts
Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Rubas pagasts
Saldus pagasts
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zirņu pagasts
Zvārdes pagasts

3
3
5
5
15
7
3
11
2
2
4
4
2

20,10
43,90
54,90
113,50
3435,33
55,29
25,40
169,57
18,40
16,95
13,30
47,67
2,50

17,70
40,60
52,40
108,40
77,43
55,29
2,03
168,27
11,00
11,60
44,30
2,50

2,40
2,00
2,50
5,10
10,240

1,30

18,66
3,76
0,50
15,40

3329,00

19,61
0,80
3,00
5,95
1,70

3,37

Avots: LVĢMC – Nr.2-Ūdens

Visvairāk notekūdeņu tiek novadīts no centralizētām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī lielajiem
uzņēmumiem. Nozīmīgs notekūdeņu piesārņotājs ir pārtikas ražošanas uzņēmums SIA „Saldus gaļas
kombināts”. Būtisks smago metālu paliekošais piesārņojums no notekūdeņu dūņām novadītajā ūdenī
upēs ir saistīts ar SIA „Saldus komunālserviss” saimniecisko darbību.
Galvenās piesārņojošās vielas, kas tiek novadītas vidē, ir suspendētās vielas un slāpekļa un fosfora
savienojumi.
Projekti ūdenssaimniecības uzlabošanai
Saldus pilsētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūra ir uzlabojusies,
īstenojot Valsts programmu ūdensapgādes sistēmu sakārtošanai 800+. Ūdenssaimniecību sakārtošana,
tai skaitā neizmantoto urbumu tamponēšana, atdzelžošanas staciju uzstādīšana u.c. pasākumi realizēti
projektā „Tehniski - ekonomisko pamatojumu un izvērtējumu sagatavošana ES likumdošanas ieviešanai
ūdenssaimniecības sektorā 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās”, kur piedalījās arī Saldus pilsētas
pašvaldība.
Reljefa īpatnību (Saldus pilsētas novietojums pazeminājumā) un hidroloģisko apstākļu dēļ, Saldus pilsētā
ir daudz lietus un sniega ūdeņu, kas nonāk pilsētas attīrīšanas iekārtās un pārslogo tās. Pie lieliem
nokrišņu daudzumiem pārplūst pilsētas ielas un apstādījumi. Lietus kanalizācijas trūkums ielās būtiski
traucē satiksmi un ielu apsaimniekošanu.
15. tabula. Ūdenssaimniecības attīstības projekti Saldus novadā
Projekts
2011. gada decembrī tika uzsākta
projekta „Saldus novada Šķēdes
pagasta
Šķēdes
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”
īstenošana. Projektu plānots
realizēt
līdz
2012.
gada
decembrim.

2011. gada oktobrī tika uzsākta
projekta „Saldus novada Pampāļu
pagasta
Pampāļu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”
īstenošana.
2012. gada sākumā tika veikta
būvniecības tehniskā projekta
izstrāde
„Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Saldus
pagasta
Druvas
ciemā".
Būvniecības
darbus
plānots
uzsākt 2012. gada 2. ceturksnī.

Projekta ietvaros plānotās darbības
Projekta ietvaros plānots:
· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un daudzdzīvokļu māju
pievadu rekonstrukcija, L=2790 m);
· kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve (120 m);
· kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija - īpaši bojāto posmu rekonstrukcija (1690 m);
3
· NAI rekonstrukcija - jaunu NAI (Q – 50 m / dnn) izbūve esošo NAI teritorijā;
· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Centra maģistrālo vadu un daudzdzīvokļu māju
pievadu rekonstrukcija, L=2790 m);
· kanalizācijas sistēmas paplašināšana – pašteces vadu izbūve (120 m).
Projekta ietvaros paveikts:
· izstrādāts TEP - SIA „PROFIN”.
Projekta ietvaros plānota ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un bioloģisko notekūdeņu
3
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Q=100 m /dnn), t.sk. kanalizācijas pārsūknēšanas
stacijas un spiedvada rekonstrukcija NAI teritorijā un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju
rekonstrukcija (2 gab.).
Projekta mērķis ir nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Saldus novada Saldus pagasta Druvas
ciema iedzīvotājiem.
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2012. gada martā tika uzsākta
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Saldus novada Kursīšos”
īstenošana.
2011. gada 10. novembrī beidzas
projekta „Novadnieku pagasta
Draudzības
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”
īstenošana.
2011. gada 20. oktobrī parakstīta
vienošanās
par
projekta
„Novadnieku pagasta Draudzības
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība II kārta” īstenošanu
2011. gada 5. novembrī noslēdzas
projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Nīgrandes
pagasta
Nīgrandes ciemā”.
2011. gada 5. novembrī noslēdzas
projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu
ciemā”

2008.
gadā
tika
pabeigts
ūdenssaimniecības projekts Zaņas
pagasta Kareļu un Baltaiskrogs
ciemos

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Projekta laikā izskalota esošā artēziskā aka, ierīkota jauna artēziskā aka, rekonstruēts
ūdenstornis, izbūvēti jauni ūdensvadi, izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas stacija .
Tādējādi Draudzības ciema iedzīvotāji tagad saņem kvalitatīvu ūdeni.
Projekta rezultātā ir renovēta arī esošā kanalizācijas sūkņu stacija, izbūvēta jauna
kanalizācijas sūkņu stacija, izbūvēti jauni kanalizācijas vadi, izbūvēta jauna notekūdeņu
attīrīšanas iekārta.
Projekta mērķis - esošās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas attīstība
Novadnieku pagasta Draudzības ciemā, nodrošinot visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu
un novadīšanu (saskaņā ar ES Padomes Direktīvu). Uzlabot ūdenssaimniecības
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vides kvalitāti Ventas baseinā, nodrošināt
starptautisko saistību, programmu un prasību izpildi vides aizsardzībā, nodrošināt Latvijas
un ES likumdošanas prasību izpildi, kā arī panākt veselības riska samazināšanos.
Projekta ietvaros ir rekonstruēta artēziskā aka, izbūvēts jauns artēziskais urbums,
demontēti divi ūdenstorņi, izbūvēti divi jauni ūdens uzkrāšanas rezervuāri, rekonstruēti
ūdens apgādes tīkli ar pievadiem un uzstādīti ūdens plūsmas skaitītāji pie pašvaldības ēku
ievadiem, izbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija un pieslēgta pie ūdensapgādes tīkla,
rekonstruēts kanalizācijas tīkla posms un izbūvēts jauns kanalizācijas tīkla posms.
Projekta ietvaros rekonstruēta artēziskā aka, izbūvēts jauns artēziskais urbums,
tamponētas divas neizmantojamās artēziskās akas, izbūvēts ugunsdzēsības dīķis, uzstādīti
divi hidrofori, rekonstruēts ūdens apgādes tīkla posms ar pievadiem, nomainīti 2 hidranti
un uzstādīts 1 jauns hidrants, izbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija un pieslēgta pie
ūdensapgādes tīkla, izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, rekonstruēts kanalizācijas
spiedvads, rekonstruēts kanalizācijas tīkla posms.
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Kareļu ciemā
Notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcijas Kareļu ciemā
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība ciemā Baltaiskrogs
Projektu realizācijas rezultātā tiks novērsta neattīrītu notekūdeņu noplūšana apkārtējā
vidē un ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni tiks nodrošināti 310 Kareļu un Baltaiskrogs ciema
patērētāji, kā arī 150 Zaņas pamatskolas skolēni un darbinieki.

Avots: Saldus novada pašvaldības mājas lapa

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to
samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot
uz vienu patērētāju.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija
nodrošinās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas būs pieslēgti kanalizācijas
sistēmai, samazinās notekūdeņu infiltrāciju zemē un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti.
Paredzams, ka ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana, līdz ar to arī vides kvalitāte, uzlabosies
pēc minēto projektu ieviešanas, kā arī projektu ieviešanas, kas ir plānoti Saldus novada Attīstības
programmā 2013. – 2020. gadam. Tomēr ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu apsaimniekošanas
jautājumi novadam būs aktuāli vēl ilgi, īpaši vietās, kur netiks īstenoti ūdenssaimniecību projekti.
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3.2.3. Atkritumu apsaimniekošana
Uz Saldus novadu ir attiecināmi Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008. – 2013.
gadam noteiktie mērķi:


samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu
kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās
novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka:





atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;
lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi,
vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā;
apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti
vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā;
atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām.

Līdz 2009. gadam tika slēgtas visas Saldus novadā esošās sadzīves atkritumu izgāztuves. Liepājas
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna ietvaros tika veikta gandrīz visu Saldus novadā esošo
izgāztuvju rekultivācija (16. tabula).
Izņēmums ir „Bārnieki”, jo atrodas uz privātīpašuma, un nav panākta vienošanās ar īpašnieku, tādēļ par
ES struktūrfondu līdzekļiem rekultivācija un monitorings atbilstoši MK noteikumu prasībām nav
iespējama.
16. tabula. Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves
Kopēja Platība, kas
Ekspluatācijas
platība jārekultivē
laiks
(ha)
(ha)

Nr.
p.k.

Pagasts

Izgāztuves
nosaukums

1

Nīgrandes

„Bandzeri”

2,0

2,0

1965 - 2006

2012.g.rekultivēta un ierīkoti 4 urbumi

2
3

Pampāļu
Vadakstes

0,6
0,14

0,6
0,14

1970 - 2006
1995 - 2006

Rekultivācijas projekta īstenošana 2012.-2014.g.
Vieta formāli ir sakārtota, dokumentācijas par to nav.

4

Ezeres

1,0

1,0

1972 - 2000

Rekultivācijas projekta īstenošana 2012.-2014.g.

5
6
7
8

Lutriņu
Novadnieku
Rubas
Zaņas

„Pampāļi”
„Bārnieki”
„Vecās
grantsbedres”
„Krimpji”
„Kūmas”
„Mēra kapi”
„Grieztpurva”

0,5
1,22
0,4
0,2

0,5
0,22
0,4
0,2

1978 - 2003
līdz 1995
1970 - 2000
1995 - 2003

Rekultivēta, 2012. g. ierīkoti 3 monitoringa urbumi
Rekultivēta, 2012. g. ierīkoti 3 monitoringa urbumi.
Rekultivācijas projekta īstenošana 2012.-2014.g.
Rekultivēta, 2012. g. ierīkoti 3 monitoringa urbumi

Izgāztuves statuss

Avots: Saldus novada pašvaldība

Saldus novadā atkritumu apsaimniekošanu regulē pašvaldības 11.08.2011. saistošie noteikumi Nr. 16
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
Saskaņā ar Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008. – 2013. gadam, 2006. gadā
Saldus novadā iesaistīto iedzīvotāju daudzums ir - 63% pagastu teritorijās un 67% Saldus pilsētā.
Kopš 2009. gada Saldus novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Viduskurzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija" (VAAO), kas dibināta, līdzdarbojoties Saldus un Brocēnu novada
pašvaldībām. Līdz 2012. gada 1. martam Zirņu un Lutriņu pagastos, kā arī lielākajā daļā Saldus pilsētas
atkritumus apsaimniekoja SIA „Saldus komunālserviss”. Šobrīd no SIA „Saldus komunālserviss” atkritumu
apsaimniekošanas funkcijas ir pārņēmusi SIA VAAO.
SIA VAAO no speciāli izveidotiem punktiem veic stikla, plastmasas un papīra atkritumu šķirotu
savākšanu. Saldus novadā šobrīd ir uzstādīti 68 atkritumu šķirošanas punkti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saldus pilsēta – 24;
Pampāļu pagasts – 2;
Jaunlutriņu pagasts – 3;
Nīgrandes pagasts – 4;
Zirņu pagasts – 3;
Saldus pagasts – 8;
Ezeres pagasts – 3;
Kursīšu pagasts – 2;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vadakstes pagasts – 2;
Zvārdes pagasts – 2;
Novadnieku pagasts – 4;
Jaunauces pagasts – 2;
Lutriņu pagasts – 2;
Rubas pagasts – 3;
Zaņas pagasts – 1;
Šķēdes pagasts – 3

Tuvākajā nākotnē tiek plānots Saldus novada Ezeres pagasta Centra ielā 8 esošo šķirošanas punktu
pārveidot par šķirošanas laukumu, kur varēs nodot šādus atkritumu veidus - lielgabarīta atkritumus, auto
riepas, metālu, būvniecības atkritumus, t.sk., azbestu saturošus būvmateriālus (šīferi), bioloģiskos
atkritumus, stiklu, plastmasu, papīru, auto un logu stiklus, koka atkritumus, luminiscentās spuldzes,
elektriskās un elektroniskās iekārtas un tekstilijas.
Atbilstoši Liepājas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008. – 2013. gadam ar ES
Kohēzijas fonda atbalstu līdz 2011. gada beigām tika izveidota sadzīves atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas stacija „Vibsteri” Brocēnu novadā, tādējādi nodrošinot šķiroto un pārkrauto sadzīves
atkritumu daudzuma pieaugumu. 2011. gadā ir uzsākti darbi pie kompostēšanas laukuma izveides
sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā „Vibsteri”.
Savāktie atkritumi no Saldus novada tiek nogādāti uz sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas
staciju „Vibsteri” Brocēnu novadā. Atkritumi, kurus nevar izmantot pārstrādei un nav vairs tālāk
izmantojami, tiek vesti uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Ķīvītes”, Liepājas novada Grobiņas pagastā.
17. tabulā ir apkopoti SIA VAAO 2011. gadā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi (mājsaimniecību
atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības, rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) Saldus novadā7.
17. tabula. Saldus novadā savākto atkritumu apjoms (m3) 2011. gadā
Teritoriālā vienība
Nīgrandes pag.
Ezeres pag.
Jaunauces pag.
Rubas pag.
Jaunlutriņu pag.
Šķēdes pag.
Kursīšu pag.

Atkritumu apjoms
1455,93
807,86
131,15
445,28
529,34
317,39
487,63

Teritoriālā vienība
Novadnieku pag.
Pampāļu pag.
Saldus pag.
Vadakstes pag.
Zvārdes pag.
Saldus

Atkritumu apjoms
1050,05
672,094
1688,46
150,92
171,11
3300,29

Avots: SIA „VAAO”

Lai uzlabotos atkritumu apsaimniekošana Saldus novadā, liela nozīme ir vides komunikācijas īstenošanai,
kas ietver ne tikai informācijas sniegšanu, bet arī vides izglītību, sabiedrības līdzdalību un videi draudzīgu
rīcību.

3.2.4. Riska teritorijas un objekti, būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas
Piesārņotas vietas ir tādas vietas, par kurām pieejamā informācija apliecina, ka augsnē, ūdenī vai
saimnieciskās darbības objekti to teritorijā satur piesārņojošas vielas. Savukārt potenciāli piesārņotas
vietas ir tādas, kas pēc nepārbaudītas informācijas var saturēt piesārņojošas vielas.
Saskaņā ar LVĢMC datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” datiem, Saldus
novadā atrodas viena piesārņota vieta - Bijusī PSRS armijas teritorija - Zvārdes poligons (Reģ. Nr. 84988/1437 ). Tā ir II Pasaules kara neatmīnēta teritorija, kur atrodas nesprāgušas aviobumbas. Vairāk
7

Līdz 2012. gada 1. martam Zirņu un Lutriņu pagastos, kā arī lielākajā daļā Saldus pilsētas atkritumus apsaimniekoja SIA „Saldus
komunālserviss”. Informācija par SIA „Saldus komunālserviss” 2011. gadā savāktajiem atkritumu apjomiem plānošanas brīdī nav
pieejama.
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kā 24 400 ha lielā teritorija tika izmantota kā kara aviācijas mācību mērķu poligons. Poligonas tika
izveidots 1951. gadā. Civilo personu kustību Zvārdes poligonā daļēji atjaunoja tikai 1993. gadā, kad tajā
tika izbūvēti jauni ceļi. Šobrīd Padomju armijas aviācijas poligonā atrodas dabas liegums „Zvārdes meži”.
Saskaņā ar LVĢMC datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” datiem, Saldus
novadā atrodas 28 potenciāli piesārņotas vietas (6. pielikums). Tās atrodas dažādās cūku un liellopu
audzēšanas novietņu teritorijās, ražošanas uzņēmumu teritorijās, degvielas uzpildes stacijās,
rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs un Ezeres pagasta katlu mājas teritorijā. Piesārņojuma likvidācijas vai
ierobežošanas aktivitātes netiek veiktas.
Riska ūdensobjekti
Saldus novadā esošie riska ūdensobjekti, kur pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā
noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli paredzētajā termiņā, ir aprakstīti vides pārskata 3.1.7.
apakšnodaļā Virszemes un pazemes ūdensobjektu raksturojums.
Applūstošās teritorijas
Pēc LVĢMC sniegtās informācijas, teritorijas plānojumā ir attēlotas nelielas applūstošās teritorijas (skatīt
teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes „Saldus novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”).
Latvāņu invadētās teritorijas
Saldus novadā atrodas teritorijas, kurās ir vērojama latvāņu invāzija. Informācija par latvāņu izplatību
novadā ir apkopota 2007. gadā, Saldus rajona plānojuma izstrādes laikā. Latvāņu izplatība nav
konstatēta Ezeres, Vadakstes un Zirņu pagastos. Viens īpašnieks Šķēdes pagastā ir ierīkojis briežu dārzu,
lai risinātu šo problēmu. Par pārējām latvāņu invadētajām teritorijām informācija šajā plānošanas stadijā
nav pieejama. Pagastus, kurus būtiskāk ir skārusi latvāņu invāzija, skatīt 18. tabulā.
18. tabula. Latvāņu izplatība Saldus novadā (situācija uz 2007.g.)
Platīb
Nr.
a
Atrašanās vieta
p.k.
(ha)
Jaunauces pagasts
1.
0,1
„Lazdiņas”
2.
0,1
„Bramaņi”
Šķēdes pagasts
3.
7,0
„Akmeņi”
4.
0,5
Valsts meži
5.
0,5
„Zutēni - Jukas”
6.
6,0
Juku dzirnavas
7.
0,4
„Lazdas”
8.
0,3
„Balodīši”
9.
0,4
„Kaspari”
10.
0,9
„Laukmuiža”
Novadnieku pagasts
11.
0,3
„Rumbenieki”

Platības zemes īpašuma forma (ha)

Platības zemes
īpašuma forma

Atklātas platības

Cits
Cits

0,1
0,1

z/s kapitālsabiedrība
Valsts
Pašvaldība
z/s kapitālsabiedrība
Pašvaldība
z/s kapitālsabiedrība
z/s kapitālsabiedrība
z/s kapitālsabiedrība

7,0

Cits

0,1

Krūmi

Mežs

Ceļmala

Grāvmala

0,5
0,5
5,0
0,4
0,1

0,5

0,5
0,2
0,4

0,9
0,1

0,1

Avots: Saldus novada pašvaldība

3.2.5. Transporta infrastruktūra Saldus novadā
Saldus novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš: Rīga - Skulte – Liepāja (A9) un reģionālie autoceļi: Pūri Auce – Grīvaiši (P96), Butnāri – Saldus – Ezere (P105), Ezere - Embūte – Grobiņa (P106), Skrunda – Ezere
(P107), Ventspils - Kuldīga – Saldus (P108). Pēc Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā plānojuma,
novadā ir plānots rekonstruēt valsts galveno autoceļu, to izveidojot par ātrgaitas autoceļu.8

8

SIA „AC Konsultācijas”. Sabiedriskā transporta sistēmas izpēte un priekšlikumi tās attīstībai Kurzemes plānošanas reģionā
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Saldus novadu šķērso dzelzceļa līnijas Rīga – Liepāja, Saldus novadā pasažieru vilcieniem pieturot tikai
Saldus pilsētā, un Jelgava – Reņģe, kas šobrīd netiek izmantota. Dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja nodrošina
gan pasažieru, gan kravu pārvadājumus.
Pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” datiem Saldus novadā 2011. gadā kopējā satiksmes gada vidējā diennakts
intensitāte salīdzinot ar 2008. gadi ir samazinājusies (7. attēls).
Novadā ir atzīmēti 32 valsts vietējo autoceļu posmi. Pašvaldības autoceļu uzturēšanu veic gan pašas
pašvaldības, izmantojot savā rīcībā esošo tehniku un darbiniekus, gan arī pērkot ceļu uzturēšanas
pakalpojumus. Vērtējot autoceļu kvalitāti galvenie risināmie jautājumi ir attiecināmi uz autoceļu seguma
kvalitāti, autoceļu asfaltēšanu un tiltu rekonstrukciju.Īpaši sliktā stāvoklī ir autoceļu infrastruktūra
Zvārdes pagastā, kas ir saistīts ar šī pagasta teritorijas agrāko nepieejamību un izmantošanu militāriem
mērķiem.
Kopējais tiltu garums uz pašvaldības ceļiem un ielām Saldus novadā ir 470 m. Uz valsts autoceļiem Saldus
novadā atrodas 17 tilti ar kopējo garumu 525 m. Nīgrandes, Kursīšu, Vadakstes, Saldus, Novadnieku,
Zvārdes, Šķēdes un Jaunlutriņu pagastos uz pašvaldības autoceļiem nav izvietoti tilti. Saldus pilsētā ir
četri tilti ar kopējo garumu 118 m. Vissliktākā situācija no pašvaldības īpašumā esošajiem tiltiem pašreiz
ir Zaņas pagastā, kur pašvaldības autoceļa Kraujas - Vaboles 1. km tilts pār Zaņas upi ir slēgts satiksmei.
7. attēls. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajā autoceļā A9
2008. gads
2011. gads

Avots: VAS Latvijas valsts ceļi

3.2.6. Troksnis
Viens no dzīves vides kvalitātes rādītājiem ir vide, kurā skaņas skaļums nepārsniedz noteiktu, cilvēka
dzīves kvalitāti negatīvi ietekmējošu līmeni, t.s. pieļaujamo trokšņa līmeni. Svarīgākie reglamentējošie
dokumenti šajā jomā ir LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu” un MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.02.2010..
Lai noteiktu trokšņa līmeni kādā konkrētā vietā būtiski ir identificēt apkārtējā teritorijā esošos un
potenciālos trokšņa avotus. Kā būtiskākie trokšņa avoti Saldus novadā minami autotransporta satiksme,
ražošanas uzņēmumu tehnisko iekārtu darbība, karjeru izstrāde u.tml..
Izmantojot teritorijas un satiksmes plānošanu, satiksmes sistēmu projektēšanu, kā arī veicot skaņas
izolācijas pasākumus un kontrolējot troksni tā rašanās avotos, ir iespējams samazināt trokšņa līmeni līdz
pieļaujamajiem līmeņiem.
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4. IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKS ĪSTENOTS
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nepieciešama jauna Saldus novada teritorijas plānojuma
izstrāde, ir tas, ka spēkā esošajos novada teritoriālo vienību teritoriju plānojumos ir atšķirīgs teritoriju
izmantošanas veidu iedalījums jeb funkcionālais zonējums. Pārapstiprinātie teritorijas plānojumi neveido
vienotu priekšstatu par visu Saldus novada administratīvo teritoriju un pašvaldības darbu regulē atšķirīgi
plānošanas dokumenti ar atšķirīgām pieejām un risinājumiem.
Būtiska aktualitāte teritorijas plānojuma izstrādē ir jaunās Saldus novada attīstības programmas 2013. –
2020. gadam izstrāde, kas nosaka jaunus virzienus novada teritorijas attīstībā. Neaktualizējot teritorijas
plānojumu, iespējama tāda teritorijas izmantošana, kas nesaskan ar attīstības programmā noteiktajiem
attīstības mērķiem.
Ja novada pašvaldības nepiedāvā kompleksu skatījumu uz teritorijas attīstību ilgtermiņā, teritorijas
plānojumi veidojas kā fragmentēti atsevišķu zemes vienību izmantošanas plāni. Neizstrādājot teritorijas
plānojumu, pašvaldībai būs apgrūtinoši vienlaicīgi atļaut teritorijas apbūvi, saglabāt dabas vērtības un
attīstīt infrastruktūru.
Izmaiņas, kas skars novadu, ja teritorijas plānojums netiks īstenots, ir iespējama nepārdomāta un
haotiska būvniecība, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, novada
konkurētspēju un attīstību kopumā. Savukārt nekoordinēta zemes gabalu sadalīšana, lauksaimniecības
un mežu zemju transformācija un apbūve, dabas resursu ieguve – var apdraudēt esošos bioloģiski
vērtīgos biotopus, aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes, kā arī degradēt ainavu un vidi
kopumā.
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 saskaņot savu darbību ar novada attīstības kopējām interesēm, bet
iedzīvotājiem un uzņēmējiem – iegūt informāciju par novada nākotnes attīstības iespējām un
nosacījumiem.
Izstrādātais teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kā novada attīstības laikā
novērst vai mazināt iespējamos vides riskus un problēmas.
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5. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTS VAR BŪTISKI IETEKMĒT
5.1. Vides stāvoklis īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Novadā esošās aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas, ģeoloģiskie veidojumi,
aizsargājamie koki un mikroliegumi) ir aprakstītas vides pārskata 3.1.6. apakšnodaļā Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, mikroliegumi un vietējas nozīmes parki.
ĪADT dabas parks „Zvārdes meži”9
Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi ir nodrošināta dzīvotspējīgu un stabilu mazā ērgļa un citu
aizsargājamo putnu sugu populāciju u.c. aizsargājamo sugu un biotopu pastāvēšanu dabas parkā
„Zvārdes meži”, kā arī nodrošināta ilgtspējīga dabas parka teritorijas attīstība un izmantošana.
Šobrīd apbūvētas teritorijas un viensētas sastāda tikai 0.1 % no dabas parka teritorijas (ap 8 ha). Daudzi
zemes īpašnieki dzīvo ārpus dabas parka teritorijas.
Meža bioloģiskā vērtība palielinās cilvēkam neiejaucoties, savukārt, pļavas un ganības ir cilvēka veidoti
biotopi, kuru pastāvēšana ir atkarīga no to apsaimniekošanas. Pļavu un ganību aizaugšanas dēļ izzūd
dzīvesvietas daudzām augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugām. Lai saglabātu šos biotopus un ar tiem
saistītās sugas, nepieciešama regulāra pļaušana vai ganīšana, kas šobrīd dabas parkā nenotiek.
Bebru veidotie uzpludinājumi ir būtisks faktors Zvārdes dabas parka bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanā. Bebru uzpludinājumi veido ļoti nozīmīgas barošanās vietas apdraudētajām putnu sugām –
melnajam stārķim, zivju ērglim, retajām dzeņu sugām. Tādēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir
nodrošināt bebru uzpludinājumu saglabāšanu.
Dabas parka ainaviskā vērtība un dabas daudzveidība ir labs pamats lauku tūrisma un dabas tūrisma
attīstībai. Nozīmīgas tūrisma aktivitātes teritorijai pašlaik nav raksturīgas, tūrisma infrastruktūra nav
attīstīta. Teritorijas izmantošana galvenokārt ir saistīta ar makšķerēšanu, medībām un izbraukumiem
nedēļas nogalēs.
ĪADT dabas liegums „Sātiņu dīķi”
Sātiņu dīķu galvenā dabas vērtība ir lielā putnu sugu daudzveidība, tāpēc kā apsaimniekošanas
ilgtermiņa mērķi ir izvirzīti:



aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšana un uzturēšana, lieguma putnu bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana;
lieguma zemes īpašnieku iespējas veikt savas zemes ilgtspējīgu apsaimniekošanu nodrošināšana.

Dabas lieguma apsaimniekošanā prioritāra ir atklātu ūdens platību saglabāšana dīķos, krūmu izciršana
dīķu krastos. Ir jānodrošina niedru pļaušana un nopļauto niedru izvešana. Tāpat ir jānodrošina nocirsto
krūmu izvešana. Nav pieļaujama niedru un krūmu dedzināšana uz dambjiem, kas atrodas starp un ap
dīķiem.
Pļavu saglabāšana teritorijā atkarīga no iespējām izcirst krūmus un regulāri pļaut pļavas. Pļavu
saglabāšana visā teritorijā nav prioritāra, jo tām nav īpašas botāniskās vērtības. Taču, lai saglabātu
biotopu daudzveidību un teritorijai raksturīgo ainavu, pļavas vēlams saglabāt vismaz vietās, kur tiek
plānota tūrisma infrastruktūras attīstība.
Lai nodrošinātu teritorijas aizsardzību, svarīgi ir informēt par teritorijas pastāvēšanu un tās robežām.
Informāciju par teritoriju iespējams izvietot uz īpašiem informatīvajiem stendiem, un lieguma robežas
nepieciešams dabā iezīmēt ar informatīvajām zīmēm.

9

Dabas liegumu aprakstam izmantota informācija no dabas liegumu dabas aizsardzības plāniem
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Jāveic zemes īpašnieku dokumentu sakārtošana (apgrūtinājumi zemesgrāmatā, līgums ar zemes
īpašnieku vai apsaimniekotāju lieguma aizsardzības, izmantošanas un dabas aizsardzības plāna prasību
ievērošanas nodrošināšanai kā to pieprasa likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”),
informējot zemes īpašnieku par teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kas attiecas uz
viņa zemes gabalu un teritoriju vispār, kā arī par veicamajiem pasākumiem.
Lieguma valsts īpašumā esošās zemes nav vēlams piešķirt privātīpašumā, lai nesarežģītu lieguma
apsaimniekošanu.
ĪADT dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja”
Dabas lieguma ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt galvenās teritorijas vērtības, paaugstināt
teritorijas ainavisko pievilcību un izmantot to zinātniskās pētniecības, vides izglītības un rekreācijas
vajadzībām, vienlaikus veicinot teritorijas attīstību un iedzīvotāju labklājību.
Dabiskās sukcesijas rezultātā liegumā degradējas vēsturiskā kultūrainava un pļavu biotopi (t.sk. ielejas
pļavas), kas ir viena no lielākajiem liegumu ietekmējošiem faktoriem.
Liegumā ainavas izmaiņas visvairāk ietekmē saimnieciskā darbība un tai pakļautās infrastruktūras
veidošana. Dabas liegumā galvenās saimnieciskās darbības sfēras ir lauksaimniecība, mežsaimniecība,
dīķsaimniecība, tūrisms un atsevišķās vietās derīgo izrakteņu izstrāde.
Pret izmaiņām visjūtīgākās ir lauksaimniecības un dīķsaimniecības ainavas. Mežu ainavu saglabāšanā
noteicošās nav saimnieciskās darbības aktivitātes, bet mežu dabiskā atjaunošanās.
Tūrisma nozares ietekme patreiz ir neliela un ir vērojama atsevišķos lokālos ainavu skatos Ventas ielejā.
Būtiskas ainavas izmaiņas varētu ietekmēt tehniskās infrastruktūras izveidošana (autoceļu rekonstrukcija
un būvniecība, augstsprieguma elektrolīniju būvniecība), kā arī derīgo izrakteņu izstrāde (esošo smilts un
grants karjeru izmantošana). Mazjūtīgas ainavas pret izmaiņām ir dabiskās ainavas, kur saimnieciskās
darbības ietekme ir neliela. Šādas ainavas ir Ventas, Šķerveļa un Lētižas upes ielejās un bijušo viensētu
ainavu telpās.
Dabas piemineklis „Zaņas lejteces atsegumi”
Dabas piemineklim 2012. gadā tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Veiktajā izpētē ir konstatēts, ka
visu ieleju vēlams apsaimniekot bez kailcirtēm, nogāzes un palienes - bez galvenās cirtes. Zaņas lejteces
atsegumi ir ainaviski un bioloģiskās daudzveidības ziņā vērtīga teritorija. Teritorijā atrodas potenciālas
mikroliegumu vietas. Lai saglabātu esošās dabas, kā arī nezustu ainaviskās vērtības, teritorijā ir aizliegta
derīgo izrakteņu ieguve.

5.2. Ainaviski vērtīgas teritorijas
Saldus novadā vērojama liela ainavu daudzveidība, ko nosaka teritorijas ģeogrāfiskais novietojums un
teritorijas vēsturiskā attīstība (skatīt Vides pārskata 3.1.9. apakšnodaļu).
Galvenie Saldus novada ainavu veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (tīrumi, pļavas, ganības u.c.), purvi, un pārmitrās teritorijas, kultūrvēsturiskie un
dabas aizsardzības objekti, lineārie ainavu elementi (ceļi, dzelzceļš, gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas
grāvji u.c.) un apdzīvotās vietas (pilsēta, novada ciemi un viensētas).
Teritorijas plānojuma TIAN ir izstrādātas prasības, kas jāievēro ainavu aizsardzībai un pārvaldībai.
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5.3. Putniem nozīmīgas teritorijas novadā
Saldus novadā atrodas trīs ĪADT, kas ir nozīmīgas putnu populācijām - dabas parks „Zvārdes meži” un
dabas liegumi „Sātiņu dīķi” un „Zvārde”. Bez šīm teritorijām, novadā atrodas vēl citas vietas, kas ir
nozīmīgas putnu migrēšanas, pulcēšanās un barošanās vietas. Ornitoloģijas situācija Saldus novadā
grafiski ir parādīta 8. attēlā10, kā arī sīkāk raksturota 19. tabulā.
8. attēls. Konflikta zonas Saldus novadā

Sarkanā krāsā ir iezīmētas dabas aizsardzības un vēja enerģētikas potenciāli augstākā konflikta riska
zonas. Šajās zonās vēja elektrostaciju un to parku izvietošana nav pieļaujama.
Dzeltenā krāsā iezīmētas buferjoslas, kurās katram vēja elektrostaciju projektam ieteicams veikt rūpīgu
izvērtējumu attiecībā uz to iespējamo ietekmi uz migrējošiem putniem.

10

Avots - „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu novērtējums”, SIA Vides
projekti, Rīga, 2006.
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Ņemot vērā pēdējo gadu tendences Latvijā attīstot alternatīvās enerģijas ieguves avotus, t. sk., vēja
elektrostaciju uzstādīšanu, kā arī, ņemot vērā to, ka Saldus novadā atrodas teritorijas, kas ir putniem
nozīmīgas vietas, Vides pārskatā tiek apskatīta novada teritorijas atbilstība vēja elektrostaciju izveidei
(skatīt 19. tabulu.).
Lai atvieglotu vēja elektrostaciju plānošanu, 2005. gadā SIA „Rietumu Elektrosistēmas” sadarbībā ar
Latvijas Ornitoloģijas biedrību realizēja projektu „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija
un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde”. Projekta gaitā tika sastādīta Kurzemes zonējuma karte, kurā
izdalītas zonas vēja elektrostaciju izvietošanas plānošanai, ņemot vērā ietekmi uz migrējošiem vai
ligzdojošiem savvaļas putniem.
19. tabula. Saldus novada administratīvi - teritoriālo vienību konfliktu zonas
Teritoriālā vienība

Konfliktu zonas

Vadakstes pagasts

Teritorija nav derīga vēja izmantošanai. Konflikta zonu nav.
Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no Jaunauces novērojama lielas platības, kur notiek masveida
dažādu putnu sugu pulcēšanās.
Nav iespējama efektīva vēja parku izmantošana. Konfliktu zonu nav.
Putnu masveida pulcēšanās novērojama Ezeres ciema rajonā.
Konfliktu zonas ir daudzas un dekoncentrētas pa visu teritoriju.
Nelielas pēc platības konfliktu zonas atrodas tikai pagasta dienvidu un dienvidrietumu daļās.
Dažādu putnu sugu masveida blīva pulcēšanās novērojama pagasta austrumu daļā
Pagasta visa centrālā un rietumu daļa ir konfliktu zonas, kur novērojama dažādu putnu sugu
masveida pulcēšanās.
Nelielas pēc platības ir dažādu sugu putnu apdzīvotās vietas, kuras atrodas pagasta ziemeļu un
austrumu daļās.
Pagasta teritorijas liela daļa ir konfliktu zona un slēgta vēja parku celtniecībai.
Ornitoloģijas ierobežojumi ir nelielā teritorijas daļā, tās dienvidaustrumu daļā.
Ciema Zirņi rajonā un plašos pagasta dienvidrietumu apgabalos pulcējas dažādu sugu putnu bari.
Putnu masveida pulcēšanās novērojama plašās platībās pagasta dienvidrietumu daļā. Nelielas
pulcēšanās dekoncentrētas pa visu teritoriju.
Pagasta rietumu daļā ir vidējas pēc platības putnu apdzīvotas vietas.
Nelielas pēc platības vietas, kur notiek putnu pulcēšanās, dekoncentrētas pa visu pagasta teritoriju.

Jaunauces pagasts
Rubas pagasts
Ezeres pagasts
Zaņas pagasts
Nīgrandes pagasts
Pampāļu pagasts
Novadnieku pagasts
Kursīšu pagasts
Zvārdes pagasts
Saldus pagasts
Zirņu pagasts
Lutriņu pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Šķēdes pagasts

Avots: SIA „Vides projekti” rokasgrāmata „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi
samazinošu pasākumu novērtējums”, Rīga, 2006

Saldus novada pašvaldībā ir izteikta vēlme uzstādīt ~20 vēja elektrostacijas Novadnieku pagastā.

5.4. Tūrisma teritoriju attīstība
Saldus novada tūrisma nozare Latvijas un Kurzemes reģiona kontekstā ir salīdzinoši neliela. Saldus
novadā teritoriāli izdalāmas Šādas tūrisma koncentrācijas zonas prioritārā secībā:




Saldus un apkārtne;
Nīgrande – Kalni – Zaņa – Pampāļi;
Šķēde – Jaunlutriņi.

Pēc 2012. gadā Saldus novada tūrisma mārketinga materiālos un mājas lapā pieejamās informācijas var
secināt, ka Saldus novadā darbojās 15 tūristu mītnes - 3 viesnīcas, 2 viesu nami, 3 atpūtas bāzes, 2
brīvdienu mājas, 2 lauku mājas, 2 jauniešu mītnes un 1 kempings.
Saldus novada nozīmīgākais tūrisma galamērķis ir Saldus un apkārtne, kur koncentrējas lielākā daļa
tūrisma infrastruktūras – tūristu mītnes, ēdināšanas uzņēmumi, apskates objekti un piedāvājumi.
Vietējas nozīmes tūrisma galamērķis veidojas Nīgrandes - Pampāļu apkārtnē, kur atrodas vairākas
amatnieku darbnīcas, kā arī ir piemēroti resursi dabas tūrisma piedāvājumu attīstīšanai. Punktveida
tūrisma attīstība vērojama Šķēdes – Jaunlutriņu – Juku dzirnavu areālā.
Tūrisma attīstība Saldus novadā ir balstīta uz „Saldus kā medus piliens Kurzemē” tūrisma produktiem
„Saldumu tūre”, „Gardumu tūre un „Veselības Kūre” un Saldus kā mazpilsētas tūrisma piedāvājumiem,
kā arī uz virkni amatnieku darbnīcām un apskates saimniecībām Saldus apkārtnē.
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Nepilnīgi tiek izmantotas dabas tūrisma iespējas (upju ielejas, ĪADT, ainavas u.c.) un militārā vēsturiskā
mantojuma potenciāls Zvārdes pagastā.
Novadā atrodas četras speciāli veidotas takas (Cieceres dabas taka, Zvārdes taka, Ezeres dabas un
vēstures taka „Pa sentēvu pēdām”, Dabas izziņas taka „Zaņas līkloči” (no nepilna 0,5 km – 4 km garumā)
ļauj iepazīt bioloģisko daudzveidību, dabas un kultūrvēsturiskas vērtības, kā arī aktīvi atpūsties.
Novadā esošie Sātiņu dīķi tiek vērtēti kā viena no Latvijas 10 populārākajām putnu vērošanas vietām, arī
Zvārdē ir izcila putnu vērošanas vieta.
Novads ir bagāts ar tajā esošajiem ūdens resursiem - Zaņas dzirnavu, Vadakstes, Pakuļu, Kanavišķu,
Sātiņu – Sesiles ūdenskrātuves, Odzēnu, Svētaiņu, Ķērkliņu ezeriem u.c. virszemes ūdensobjektiem, kas
tiek izmantoti tūrismā, piedāvājot atpūtu pie ūdens un makšķerēšanu ar laivu nomas iespējām.
Laivošana novadā ir iespējama pa 3 upēm – Ventu, Cieceri un Vadaksti.
Velotūrisma iespējas Saldus novadā līdz šim nav apzinātas un popularizētas, dažādu vietējo iniciatīvu
rezultātā tapuši nelieli vietējās nozīmes velomaršruti apkārtnes iepazīšanai.
Militārais mantojums jeb bijušās kauju vietas, Zvārdes poligons un karavīru kapi ir viens no
nozīmīgākajiem tūrisma resursiem Saldus novadā, kas līdz šim fragmentāri virzīts un veidots kā tūrisma
piedāvājums. Zvārdes poligons, kas ir viens no lielākajiem Padomju Armijas aviācijas poligoniem Baltijas
valstīs, apmeklējams brīvi, taču bez gida stāstījuma un pavadījuma, nozīmīga daļa informācijas izpaliek,
un ceļotāji negūst pilnīgu priekšstatu par teritoriju un vēstures notikumiem.
Kultūrvēsturiskais mantojums, kas tradicionāli tiek uzskatīts par nozīmīgu tūrisma attīstības aspektu,
Saldus novadā neieņem būtisku lomu, atsevišķi objekti tiek vērtēti kā perspektīvi tūristu piesaistei –
Jaunauces muižas pils un Šķēdes muiža. Daži industriālā mantojuma objekti kalpo kā tūristu piesaistes un
tūrisma pakalpojumu vietas (Juku dzirnavas, Lašupes dzirnavas, Alšu kaļķu ceplis, brūnogļu iegulas
Nīgrandē).
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6. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS
Saldus novada teritorijas plānojuma 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.
Plānojumā ir aprakstīta pašreizējā teritorijas izmantošana un noteikta tās plānotā un atļautā
izmantošana, kā arī ierobežojumi.
Latvijas Vides Politikas pamatnostādnēs (2009. - 2015. gadam) ir noteiktas būtiskās vides problēmas.
Vides pamatnostādnēs noteiktie mērķi vides kvalitātes uzlabošanai un vides aspektu integrācija
teritorijas plānojumā ir skatīta 20. tabulā.
20. tabula. Vides politikas integrācija Saldus novada teritorijas plānojumā
Vides joma

Gaiss

VPP noteiktais virsmērķis

Nodrošināt gaisa kvalitāti
atbilstoši
normatīvajos
aktos
noteiktajām
prasībām,
iesaistot
pašvaldības, uzņēmējus
un sabiedrību

Vides aspekti novadā
Saldus novadā un Saldus pilsētā netiek veikti gaisa kvalitātes mērījumi. Gaisa
kvalitāti novadā ietekmē tajā esošās ražotnes un pārstrādes uzņēmumi,
siltumapgādes uzņēmumi un apkures katlu mājas, kā arī degvielas uzpildes
stacijas (DUS). Lielākā daļa emisiju gaisā 2010. gadā ir radušās tvaika un karstā
ūdens piegādes procesā, pārējās emisijas radušās cūku audzēšanas, mēbeļu
ražošanas, kaļķakmens, ģipša un krīta ieguves, gaļas izstrādājumu un konservu
ražošanas u.c. procesos (10. tabula).
Ņemot vērā pēdējo gadu tendences satiksmes intensitātei samazināties (7.
attēls), auto transporta ietekme uz gaisa kvalitāti ir samazinājusies.
Kopumā novadā esošo gaisa piesārņojuma avotu radītais gaisā emitēto vielu
apjoms ir ar tendenci svārstīties, samazinājušās ir oglekļa oksīda un sēra
dioksīda emisijas (videi draudzīgāka kurināmā izmantošana siltumenerģijas
ieguvei), savukārt pārējo vielu emisijas pēdējā piecgadē ir palielinājušās
(galvenokārt saistībā ar cūkkopības nozares attīstību 2009. gadā).
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā var palielināt jaunu ražotņu izveide novada
teritorijā.
Saldus novads ir bagāts ar ūdens resursiem.

Ūdens

Nodrošināt
normatīvo
aktu prasībām atbilstošu
ūdens kvalitāti, samazināt
iekšējo
ūdeņu
eitrofikāciju
un
nodrošināt
ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitāti

Galvenie virszemes ūdensobjektu piesārņojuma avoti ir notekūdeņu novadīšana
no attīrīšanas iekārtām un potenciāli piesārņotās vietas. Izkliedēto
piesārņojumu novada ūdensobjektos galvenokārt veido noteces no
lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām. Ciecerē, Šķēdē, Ezerupē, Lošupē,
Skutelē Ezerē, Zaņā, Vadakstē un Ēdā ietekmi uz hidroloģisko režīmu un
bioloģisko daudzveidību atstāj mazās HES.
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010. - 2015. gadam ir
noteikti kvalitātes mērķi, kas ir sasniedzami līdz 2015. gadam (izņēmums ir
Pakuļu HES ūdenskrātuve). Tos sasniegt palīdzēs ūdenssaimniecības projektu
ieviešana (15. tabula) atsevišķās novada apdzīvotajās vietās.
Saldus novadā atrodas divi pārrobežu slodzes ietekmēti ūdensobjekti (V056
Venta un V062 Vadakste), kur pārrobežu piesārņojums nāk no Lietuvas. Lai
samazinātu pārrobežu ietekmi uz virszemes ūdensobjektiem, kopā ar Lietuvu
2012. gadā tika aktualizēts Ventas baseina apsaimniekošanas plāns.
Novads ir bagāts ar zemes resursiem – lauksaimniecības un mežsaimniecības
zemēm, derīgo izrakteņu krājumiem, pazemes ūdens krājumiem u.c..

Zeme

Nodrošināt zemes resursu
ilgtspējīgu izmantošanu
un aizsardzību, veicinot
ilgtspējīga patēriņa un
ražošanas
principa
īstenošanu

Novada attīstība nav iedomājama bez šo resursu izmantošanas. Lai novērstu
iespējamos draudus esošajiem vides resursiem, novada TIAN nosaka
ierobežojumus šo resursu izmantošanā, kā arī nosaka to aizsardzību (piem.,
aizsargjoslas). Tādējādi veicinot vides piesārņojuma novēršanu.
Teritorijas plānojums paredz lauksaimniecības nozares turpmāku attīstību.
Pozitīvi, ka teritorijas plānojumā agrākās nacionālas nozīmes lauksaimniecības
zemes tiek noteiktas kā vietējās nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības
teritorijas, kur nav pieļaujama šo zemju apmežošana.
Atkritumu apsaimniekošana Saldus novadā ir salīdzinoši labi attīstīta, tiek
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nodrošināta atkritumu šķirošanas iespēja, kā arī atkritumi tiek apsaimniekoti
pēc iespējas tuvāk to rašanās vietai (blakus esošajā Brocēnu novadā atrodas
sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija „Vibsteri”).

Daba

Klimats

Nodrošināt
aizsardzības
saimniecisko
līdzsvarotību

dabas
un
interešu

Nodrošināt
Latvijas
ieguldījumu
globālo
klimata
pārmaiņu
novēršanā,
nodrošinot
vides aizsardzības un
ekonomisko
interešu
līdzsvarotību

Saldus novadā ir vērojama liela bioloģiskā, dabas un ainavas daudzveidība.
Teritorijas plānojums veicinās šo dabas vērtību saglabāšanu (attēlošana
grafiskajā daļā, aizsargjoslas, ierobežojumi izmantošanā u.c.).
Novadā ir vērojams dabas tūrisma infrastruktūras trūkums. Taču ņemot vērā, ka
teritorijas plānojumā tiek iedalītas teritorijas „Zaļumvietas”, nākotnē šīs
teritorijas būs izmantojamas dabas tūrisma attīstībai.
Siltuma ražošanai ir būtiska ietekme uz vidi – siltumapgādes uzņēmumi ir vieni
no lielākajiem dabas resursu (kurināmā) patērētājiem un gaisa piesārņotājiem,
kas rada siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas. 12. tabulā ir redzams, ka lielu
daļu emisiju gaisā rada pašvaldības siltumapgādes uzņēmumi.
Pēc valsts statistikas atskaišu „Nr.2-Gaiss” datiem 2010. gadā novada
siltumapgādes sistēmās galvenokārt kā kurināmo izmantoja šķeldu, malku un
dabasgāzi (Saldū un Zirņu pagastā), kas salīdzinoši ar mazutu un šķidro kurināmo
gaisa piesārņojuma ziņā ir videi draudzīgāks kurināmā veids. Tomēr atsevišķi
uzņēmumi izmanto arī dīzeļdegvielu un akmeņogles.
Atbilstoši no jauna izstrādātajai attīstības programmai 2013. – 2020. gadam,
Saldus novadā ir ieviesti un tiek plānoti projekti energoefektivitātes
palielināšanai. Tādējādi samazinot kurināmā patēriņu, kā arī ietekmi uz klimatu.

Teritorijas plānojumā ir integrēti vides aizsardzības jautājumi. Tomēr papildus tam ir nepieciešama vides
infrastruktūras uzlabošana, īpaši ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas attīstība un kvalitātes
uzlabošana, atkritumu saimniecībā palielināt tajā iesaistīto mājsaimniecību skaitu, kā arī attīstīt dabas
tūrisma infrastruktūru novadā.
Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2007. - 2013. gadam kā viens no drošas un stabilas attīstības
priekšnosacījumiem ir norādīts - saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide, savukārt kā viens no
risināmajiem uzdevumiem ir veicināt dabas, t.sk., klimata, pārmaiņu, un rūpniecisko risku izvērtēšanu,
mazināšanu un monitoringu.
Jebkurā gadījumā pirms plānoto aktivitāšu īstenošanas būs nepieciešams veikt darbības saskaņā ar
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” prasībām, kuru ietvaros tiks vērtētas konkrētas plānotās
darbības, paredzot gan risinājumus, gan pasākumus, lai mazinātu vai novērstu iespējamās vides
problēmas.
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS
7.1. Ietekme uz aizsargājamām dabas teritorijām
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ir iezīmētas novada teritorijā esošo ĪADT apstiprinātās robežas, kā
arī pārējo aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk., kultūrvēsturiskā mantojuma objektu, atrašanās vietas.
Novadā esošo ĪADT aizsardzību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.
ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.04.2011.) un MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” vai teritoijas individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi (21. tabula). Novadā esošajam dabas parkam un 2 dabas liegumiem ir
izstrādāti dabas aizsardzības plāni.
21. tabula. ĪADT aizsardzību un izmantošanu reglamentējošie tiesību akti un dokumenti
ĪADT nosaukums
Dabas parks
„Zvārdes meži”
Dabas liegums
„Sātiņu dīķi”
Dabas liegums
„Ventas un
Šķerveļa ieleja”
Dabas liegums
„Zvārde”
Dabas liegums
„Nīgrandes meži”
Ģeoloģiskais un
ģeomorfoloģiskais
dabas piemineklis
„Zaņas lejteces
atsegumi”

Aizsardzību un izmantošanu nosaka
MK 22.02.2005. noteikumi Nr. 139 „Dabas parka „Zvārdes
meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
Ir noteikts funkcionālais zonējums
MK 16.03.2010. Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
Izstrādāti ieteikumi funkcionālajam zonējumam
MK 03.01.2012. noteikumi Nr. 13 "Dabas lieguma "Ventas un
Šķerveļa ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi"
Ir noteikts funkcionālais zonējums
MK 25.09.2001. noteikumi Nr. 414 „Dabas lieguma „Zvārde”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
Ir noteikts funkcionālais zonējums
MK 16.03.2010. Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
MK 16.03.2010. Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

DAP
Ar 16.03.2005. VIDM rīkojumu Nr.
113 dabas parkam „Zvārdes meži”
2005. - 2011. gadam
Ar 01.03.2005. VIDM rīkojumu Nr.
90 dabas liegumam „Sātiņu dīķi”
2003. – 2008. gadam
Ar 01.09.2003 VIDM rīkojumu Nr.
204 dabas liegumam „Ventas un
Šķerveļa ieleja” 2001. - 2007. gadam
Nav
Ir robežu shēma
Nav
Ir robežu shēma
Ar VARAM 26.09.2012. rīkojumu
Nr.320 ģeoloģiskam un
ģeomorfoloģiskam dabas
piemineklim „Zaņas lejtece” 2012. –
2025. gadam

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Novadā esošo Natura 2000 teritoriju robežas ir iezīmēts Grafiskajā daļā. Teritoriju izmantošanas veids
teritorijas plānojuma plānotajā izmantošanā netiek mainīts. Tās ir attēlotas kā lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā izmantojamas teritorijas. Grafiskajā daļā ir atzīmētas arī citas aizsargājamas teritorijas.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir atsevišķi atzīmēta dabas, ainavas un kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsardzība, uzskaitot novadā esošās ĪADT un norādot normatīvos aktus, kas jāņem vērā
plānojot teritorijas izmantošanu. Lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības un izveidotu tām
piemērotu apsaimniekošanas režīmu, atsevišķām ĪADT ir izstrādāts teritorijas zonējums (skatīt vides
pārskata 3. pielikumu).
Galvenās problēmas aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā ir lielais privātīpašnieku skaits tajās. Dabas
aizsardzības pasākumu realizāciju dažkārt kavē arī informācijas zīmju trūkums pie aizsargājamiem
objektiem.
Ņemot vērā to, ka Teritorijas plānojumā ir identificētas aizsargājamās teritorijas un objekti, kā arī to
apsaimniekošana nav pretrunā ar dabas aizsardzības interesēm, pašreizējā plānošanas stadijā būtiska
teritorijas plānojuma ietekme uz Natura 2000 u.c. ĪADT un aizsargājamiem objektiem nav paredzama.
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7.2. Plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas plānojums paredz izmaiņas esošajā plānojumā un zemes lietošanas veidā. Svarīgākās
ietekmes ir saistītas ar teritorijas lietojuma veida maiņu, vides un infrastruktūras sakārtošanu,
lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju izmantošanu, kā arī sakārtojot tūrisma infrastruktūru tūrisma plūsmas palielināšanās.
Jaunajā plānojumā tika samazināts plānoto funkcionālo zonu skaits, saglabājot iedibinātās būvniecības
tradīcijas un nosacījumus, veidojot attiecīgas apakšgrupas.
1. Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids:
 Ūdeņu teritorijas (Ū);
 Mežu teritorijas (M);
 Zaļumvietas (Z);
 Lauku zemes (L);
2. Apbūves teritorijas:
 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM);
 Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD);
 Publiskās apbūves teritorijas (P);
 Centra apbūves teritorijas (C);
 Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R);
 Tehniskās apbūves teritorijas (T);
Apbūves teritorijas
Teritorijas plānojuma izstrādē pieņemtie risinājumi ir izvēlēti pēc principa - plānot kompaktu dzīvojamo
apbūvi pēc iespējas tuvāk esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām un pakalpojumu centriem, paredzot
jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām apbūves teritorijām, vai arī vietās, kur
vēsturiski tikusi plānota apbūve. Novadnieku pagasta Mežvidu ciems teritorijas plānojuma 1. redakcijā
tika atzīmēts kā nākotnē potenciāli Saldus pilsētai pievienojama teritorija, taču plānojuma galīgajā
redakcijā nolemts Saldus pilsētas robežas plānojuma izstrādes ietvaros atstāt nemainīgas.
Apbūves noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums mazstāvu
dzīvojamā apbūves teritorijā Saldus pilsētas teritorijā ir 0,09 ha, savukārt ciemu teritorijās – 0,24 ha.
Dzīvojamā, publiskā un centra apbūves teritorijas tiek koncentrētas jau esošajās blīvi apdzīvotajās
teritorijās (ciemos), savukārt rūpnieciskās apbūves attīstība koncentrēta galvenokārt jau esošās
rūpniecības apbūves teritorijās, vienlaikus paredzot bijušo ražotņu (degradēto teritoriju) sakārtošanu.
Pozitīvi, ka sadarbībā ar VKPAI, ir tikusi precizēta Saldus pilsētas vēsturiskā centra robeža, kā arī
teritorijas plānojuma ietvaros tiks izstrādāta individuālā aizsargjosla Saldus pilsētas vēsturiskajam
centram. Ņemot vērā Ezeres pagasta uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldība plāno arī individuālās
aizsardzības zonas izstrādi Valsts kultūras piemineklim Ezeres muižas apbūve ar parku.
Apbūves teritorijām ir paredzēti šādi no vides kvalitātes saglabāšanas viedokļa pozitīvi nosacījumi:








mazstāvu dzīvojamās apbūves zemes vienībā 10% no zemes vienības laukuma jāparedz
dekoratīvo krūmu, koku, tai skaitā augļu koku stādījumiem;
mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir aizliegts veikt tādu saimniecisko
darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski
samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību (pastiprināti troksni, smakas un tml.).
dzīvojamām ēkām jābūt pieslēgtām pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
rūpniecības apbūves teritorijās veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu
būvniecību ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides
atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai;
tehniskās apbūves teritorijās nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana
sadzīves kanalizācijas tīklā. Izbūvējot jaunus sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklus,
vai rekonstruējot esošos, virszemes, lietus un gruntsūdeņu savākšana jānodala no sadzīves
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kanalizācijas sistēmas. Nepieciešamības gadījumā veicama lietus ūdeņu attīrīšana pirms to
ievadīšanas vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
tehniskās apbūves teritorijās apbūvējot zemes vienības, aizliegts pārveidot esošo meliorācijas
sistēmu ja tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās, un izjaukta virszemes, lietus
un gruntsūdeņu dabiskā notece no tiem.

Pārējās teritorijas
Ārpus ciemiem teritorijas iedalās zaļumvietu, lauku zemju, meža un ūdeņu teritorijās.
Ūdeņu teritoriju (Ū) apsaimniekošanā tiek noteikts, ka upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt tikai
krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju, gultņu reljefa izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo
ūdens baseinu iztīrīšanai, ja tā neizraisa nelabvēlīgas vides izmaiņas. Nav pieļaujama upju un strautu
iztaisnošana, izņemot meliorācijas sistēmas. Inženierbūves būvniecība ir pieļaujama tikai saskaņā ar
būvprojektu. TIAN nosaka, ka pirms rekreācijas un tūrisma objektu izveides jāizvērtē potenciālie vidi
ietekmējošie faktori. Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un būvēm, izņemot publiski
izmantojamas laipas.
Lauku zemes (L) nosaka prasības meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju izmantošanai, kas
veicinās šo teritoriju atbilstošu apsaimniekošanu. Papildus tam meliorēto lauksaimniecības zemju
teritorijā aizliegts bojāt, iznīcināt vai kultivēt palieņu, terašu un meža pļavas, izmainīt reljefu un veikt
jebkuru darbību, kas paātrinātu virszemes ūdeņu noteci līdz augsnes erozijas līmenim, bojāt vai pārvietot
estētiski nozīmīgus ainavas elementus. Vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijās nav
atļauta apmežošana.
TIAN nosaka, ka mežu zemēs (M) ir aizliegts veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un
izraisa augsnes erozijas attīstību, bojāt vai iznīcināt aizsargājamos un retos augus, kā arī to biotopus,
izgāzt vai izmest atkritumus, bojāt vai iznīcināt teritorijas labiekārtojuma elementus un informācijas
zīmes.
Augstāk minēti Apbūves noteikumos noteiktie pozitīvie vides kvalitāti veicinošie faktori. Arī tas, ka
teritorijās ārpus apdzīvotām vietām, mežos un lauku zemēs no jauna veidojamas zemes vienības
minimālā platība ir 2 ha, bet vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijās - 10 ha,
nepieļaujot šo teritoriju sadalīšanu sīkākās apbūvei paredzētās vienībās, kā tas ir noteikts pilsētā un
ciemu teritorijās, ir vērtējams pozitīvi. Saglabāt ideju par vērtīgo lauksaimniecības teritoriju noteikšanu
jaunajā novada teritorijas plānojumā, nosakot tām atbilstošas prasības, tiek sekmēta lauksaimniecības
nozares attīstība.
Vislielākā ietekme ir prognozējama uz lauku zemēm (L), kur lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, rūpniecības uzņēmumu apbūve un derīgo izrakteņu ieguve, radīs ietekmi uz vidi – radīs
atkritumus, būs jauns notekūdeņu un/ vai gaisa piesārņojuma rašanās avots, bojās zemsedzi, būs jauns
trokšņa avots u.tml..
Novada ūdens teritorijā (Ū) esošie dīķi, rada priekšnoteikumus zivsaimniecības, dabas tūrisma un
makšķerēšanas tūrisma attīstībai. Pieaugot tūristu interesei par šo teritoriju, palielināsies arī
antropogēnā ietekme uz vides kvalitāti, tāpēc nepieciešams organizēt tūrisma plūsmas, nodrošināt
nepieciešamo infrastruktūru (atkritumu apsaimniekošana, stāvlaukumu, peldvietu ierīkošana u.tml.).

7.3.

Tiešās un netiešās ietekmes

Izstrādātais teritorijas plānojums noteiks iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti nākamajos 12 gados.
Izvērtējot šo plānošanas dokumentu, iespējams konstatēt plānoto (atļauto) teritoriju izmantošanas
nosacījumu tiešo un netiešo, īstermiņa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi.
Tiešās ietekmes ir tādas izmaiņas vidē, kas iedarbojas uz vidi tieši un nepastarpināti, piemēram, gaisa
piesārņojums, notekūdeņu novadīšana vidē, atkritumu rašanās u.c..
Apdzīvojuma struktūras izmaiņas
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 Teritorijas plānojums paredz attīstīt kompaktu apdzīvojuma sistēmu un samazināt mākslīgi

iepriekšējo plānojumu izstrādes laikā radītās lielās ciemu robežas. Plānojumā tiek noteiktas Saldus
pilsētas un ciemu – Šķēdes, Jaunlutriņu, Ošenieku, Lutriņu, Namiķu, Druvas, Zirņu, Butnāru,
Mežvidu, Sesiles, Sātiņu, Draudzības, Ēvaržu, Striķu, Pampāļu, Kursīšu, Nīgrandes Kalnu,, Kareļu,
Baltākroga, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes, precīzas robežas.
 Ietekmes galvenā izpausme ir plānotajiem ciemiem blakus esošo lauksaimniecības zemju platību

samazināšana. Tomēr ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības, vides
kvalitāte ir ne tikai saglabājama, bet arī uzlabojama, piemēram – tiks sakārtotas neizmantotās
teritorijas. Izmantojot jau esošo infrastruktūru un atbilstoši prasībām būvējot jaunu, uzlabosies
iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
 Saldus novada telpiskā struktūrā tiek veidots urbanizēts centrālais areāls un apdzīvotības maz

ietekmētās lauku ainavas novada nomalēs. Apdzīvojumu koncentrējot pilsētā un ciemos, bet pārējā
teritorijā veidotot lauku viensētu apbūvi, tiek radīti priekšnosacījumi dabas vērtību un neskartas
lauku vides saglabāšanai.
Ražošanas teritoriju attīstība
 Plānojumā atzīmētas rūpnieciskās apbūves teritorijas, kas atrodas Saldus pilsētā, atsevišķās vietās

ciemu un lauku teritorijās. Tās paplašināt plānots galvenokārt Saldus pilsētas ziemeļu daļā ap valsts
nozīmes autoceļu A9 Rīga - Liepāja, kur vērojama ražošanas un komercdarbības attīstība. Teritorijās
ir atļauta smagās rūpniecības ražotņu apbūve. Šāds attīstības virziens var atstāt ietekmi uz vidi attīstot saimniecisko darbību, palielināsies energoresursu un ūdens patēriņš, notekūdeņu
novadīšana, atkritumu rašanās, ietekme uz gaisa kvalitāti, trokšņu emisijas u.c. ietekmes.
 Plānojuma grafiskajā daļā Saldus pilsētas un novada ciemu teritorijās ir noteikta „ierobežojošas

saimnieciskās darbības 1 km josla kvalitatīvas dzīves videi”, kuras mērķis ir saglabāt un sekmēt
kvalitatīvu dzīves vidi. Teritorijās nav atļauta jauna rūpnieciskā apbūve (tai skaitā fermas), izņemot
vieglās ražošanas uzņēmumu un sīkražošanu. Plānojums nosaka izņēmuma gadījumus, kad
izvērtējot konkrēto situāciju dabā, kā arī konsultējoties ar pagasta pārvalžu vadītājiem, novada
plānošanas speciālistiem, iedzīvotājiem, kā arī veicot papildus izpētes, Būvvalde ir tiesīga pieņemt
lēmumu par izņēmumiem.
 Šeit gan jāatzīmē, ka Saldus pilsētas ziemeļrietumos atrodas esoša ražošanas teritorija, kurā šobrīd

darbojas vairāki uzņēmumi. Tostarp uzņēmumi, kas ietekmē dzīves vides kvalitāti (galvenokārt
dažādu smaku emisijas un smagā transporta plūsma cauri blīvi apdzīvotai vietai) netālu no
ražotnēm dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Teritorijas plānojums minētajā teritorijā paredz ražošanas
apbūves paplašināšanu. Šā brīža plānošanas stadijā (nezinot kāda ražošana tiks attīstīta) nav
iespējams izvērtēt ražošanas teritoriju paplašināšanas ietekmi uz vidi, t.sk., cilvēku dzīves vides
kvalitāti. Taču ņemot vērā esošās problēmas un piesārņojumu, kas rodas darbojoties ražošanas
teritorijā jau esošiem uzņēmumiem, plānojot jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi, jāņem vērā
ierobežojošas saimnieciskās darbības 1 km joslas izveides mērķi - kvalitatīvas dzīves vides
nodrošināšana, kā arī lemjot, par iespējamiem izņēmumiem, ņemt vērā normatīvo aktu prasības, kā
arī vērtēt ne tikai iespējamo piesārņojumu, ko radīs jaunas ražotnes izveide, bet vērtēt to kopumā
ar jau esošo piesārņojuma fonu.
Transporta infrastruktūra
 Infrastruktūras attīstībā (tehniskās apbūves teritorijas) uzmanība tiek pievērsta transporta attīstībai.

Tuvākā un tālākā perspektīvā autoceļu remonts vai rekonstrukcija pašreiz tiek plānota tikai valsts
galvenajam autoceļam A9 Rīga – Skulte – Liepāja, kā arī grafiskās daļas kartēs ir attēlots
perspektīvais Saldus pilsētas apvedceļš. Tas vajadzīgs Saldus pilsētas dienvidu daļai, lai veidotu
savienojumu no autoceļiem P105 Saldus - Ezere un A9 Rīga - Liepāja. Tādējādi samazinātos
tranzītkravu un SIA „Cemex” kravu plūsma no Kūmu karjera caur pilsētu.
 Ceļu būve, t.sk., rekonstrukcija, nodara zaudējumus bioloģiskai daudzveidībai, iespējams ainavām,

rada trokšņa emisijas, ūdens un gaisa piesārņojumu, kā arī ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Tādēļ, lai
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nākotnē samazinātu iespējamo ietekmi, valsts galvenajam autoceļam A9 plānojumā ir noteikti
lielāki būvlaides rādītāji kā citviet, kā arī iespēju robežās saglabātas zaļās zonas gar šo autoceļu.
Komunālās saimniecības attīstība
 Komunālo saimniecību (ūdens apgāde un notekūdeņi, t.sk., lietus notekūdeņu) infrastruktūras

uzlabojumi radīs pozitīvu ietekmi uz vides kvalitāti – mazinās ūdens ieguves apjomus, ūdens
zudumus apgādes tīklos, normatīviem neatbilstoši attīrītu notekūdeņu ietekmi uz gruntsūdeņiem
un virszemes ūdeņiem. Uzlabosies iedzīvotāju vides kvalitāte, kā arī samazināsies piesārņojuma
slodze uz ūdens ekosistēmām.
 Plānojums paredz jaunas apbūves teritorijas pilsētā un pagastu ciemos, kas nozīmē, ka šajās

teritorijās pieaugs iedzīvotāju, kā arī paredzot sociāli ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanos mazo uzņēmumu, skaits, tādējādi palielināsies dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu apjoms.
Novada teritorijās, kur atbilstoši Saldus novada attīstības programmai 2013. – 2020. gadam tiek
plānots attīstīt komunālo saimniecību, minētās problēmas nebūs tik aktuālas, taču Saldus novada
atsevišķās apdzīvotās vietās komunālās saimniecības uzlabošana ir aktuāls jautājums (sīkāk skatīt VP
3.2.2. apakšnodaļu Ūdenssaimniecība Saldus novadā).
 Lai netiktu negatīvi ietekmēta vides kvalitāte, plānojot jaunu apbūvi, svarīgi paredzēt centralizēto

un lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību atbilstoši vides aizsardzības prasībām (minētais
īpaši nozīmīgi ir ēkām, kas atrodas ĪADT vai to tiešā tuvumā).
 Pozitīvi, ka plānojums paredz perspektīvā izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) ciemiem

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidei, kuriem līdz teritorijas plānojuma
stāšanās spēkā TEP nebūs izstrādāts.
Atkritumu daudzuma palielināšanās
 Ir paredzama atkritumu (gan sadzīves, gan rūpniecisko) daudzuma palielināšanās, jo tiek plānota

apdzīvoto vietu un sociāli ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanās.
 Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas

pakalpojumu organizēšanu savā teritorijā, un tā var pieņemt atbilstošus saistošos noteikumus šī
procesa regulēšanai. Turklāt pašvaldības uzdevums atkritumu apsaimniekošanā no vides
aizsardzības viedokļa ir kontrolēt atkritumu savākšanu, kā arī sekot tam, lai novadā esošie
uzņēmumi, organizācijas un sabiedrība kopumā iesaistītos vienotā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā.
 Atkritumu šķirošanas laukumu izveide novadā veicinās atkritumu otrreizēju pārstrādi un samazinās

poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī realizējot pareizu atkritumu apsaimniekošanas
politiku, ietekme uz vidi nepalielināsies.
Dabas teritoriju attīstība
 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 ekoloģiski
jūtīgās vietās, kas agrāk bija lauksaimniecībā izmantojama zeme, pašvaldība noteikusi
priekšnoteikumus lauksaimniecībā vērtīgo zemju saglabāšanai. Rezultātā plānojumā tiek iezīmētas
vietējas nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības zemes visā novada teritorijā. Minimālā
jaunveidojamā zemes vienība vietējas nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijās ir 10 ha,
pārējās lauku zemēs – 2 ha. Nav pieļaujama vietējas nozīmes augstvērtīgo lauksaimniecības zemju
apmežošana.
 Teritorijās, kur ir izdalītas lauku telpas ar jauktu (mozaīkveida) zemes lietojumu, perspektīvā ir

pieļaujama daudzfunkcionāla izmantošana (atstājot attīstības virzienus zemes īpašnieku ziņā). Šāds
solis ir vērtējams pozitīvi no teritorijas un saimnieciskās darbības attīstības viedokļa, taču, atļaujot
šajās teritorijās daudzfunkcionālu pielietojumu, ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tādējādi netiek
būtiski ietekmēta vides kvalitāte, t.sk., teritorijas ainaviskums.
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 Izstrādājot plānojumu, tika izstrādāts priekšlikums, atļaut veidot karjerus novada teritorijā saskaņā

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
tikai atsevišķus ierobežojumus. Derīgo izrakteņu ieguve ietekmē vidi (hidroloģisko režīmu, ainavas,
tiek zaudēta dabas vērtības, troksnis u.c.), tādēļ to tiešo ietekmi uz vidi vērtē katras atradnes
ieguves projekta izstrādes laikā atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Tūrisma un rekreācijas teritoriju attīstība
 Plānojumā izdalīts zemes lietojuma veids - zaļumvietas, kas ietver parkus, alejas, kapsētas, sanitārās

aizsargjoslas, vēja un trokšņa aizsargstādījumus u.c. Tam ir pozitīva nozīme dabas vērtību
saglābšanai ārpus aizsargājamam dabas teritorijām. Taču izmantošanas veids, kā piemēram,
mazdārziņu teritorijas, kapsētu ierīkošana u.c., var atstāt arī negatīvu (ūdens piesārņojuma rašanās,
atkritumu palielināšanās) ietekmi uz vidi.
 Novadā aktuāls attīstības virziens ir tūrisma jomas attīstība.

Kopumā tas veicinās atkritumu
daudzuma palielināšanos, kā arī ir iespējama ietekme uz kultūras pieminekļiem u.c. tūrisma
apskates objektiem un dabas vērtībām. Tādēļ ir jāattīsta atbilstoša infrastruktūra un jānodrošina
dabas aizsardzību nodrošinošs tūrisma infrastruktūras labiekārtojums (atkritumu urnas,
informācijas zīmes, stāvlaukumi u.tml.).

 Novada plānojumā nav atsevišķi izdalītas ainaviskās teritorijas, taču ainavu aizsardzībai ir noteiktas

vietējas nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības zemes, kā arī Apbūves noteikumos ir noteiktas
prasības, kas ir jāievēro, lai veicinātu ainavas aizsardzību novadā.
Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā. Tās ir saistītas ar
iedzīvotāju skaita pieaugumu, saimnieciskās darbības paplašināšanos, tūristu un transporta plūsmas
pieaugums u.tml.:
 Apbūves teritoriju palielināšanās. Plānojums, salīdzinot ar iepriekšējiem TP, paredz platības ziņā

mazākas apbūves teritorijas (tika koriģētas ciemu platības), tomēr neraugoties uz to, tajā tomēr tiek
noteiktas jaunas apbūves teritorijas. Veidojoties jaunām apdzīvotām teritorijām, pieaugot
iedzīvotāju skaitam, veicot vides un infrastruktūras sakārtošanu, ir vērojama piesārņojuma
palielināšanās. Lai šīs ietekmes mazinātu, plānojumā ir noteikti nosacījumi un plānota labiekārtotu
teritoriju izveidošana apdzīvoto vietu robežās.
 Teritoriju izmantošanai var būt dažādas netiešas ietekmes. Attīstot lauksaimniecību novadā var
izvēlēties dažādus saimnieciskās darbības veidus, kas atšķiras pēc to ietekmes uz vidi. Piemēram,
dzīvnieku novietņu attīstība var radīt problēmas atkritumu apsaimniekošanas nozarei (aktuāls kļūst
jautājums kur likt kūtsmēslus), rodas piesārņojums augsnē, ūdenī, gaisā, t.sk. smakas. Derīgo
izrakteņu ieguve var radīt ietekmi uz hidroloģiskiem režīmiem ne tikai derīgo izrakteņu ieguves
vietā, bet arī tuvākā apkārtnē. Lai novērstu šīs problēmas plānojumā tiek noteiktas prasības ĪADT un
citu dabas teritoriju izmantošanā, kā arī ir jāievēro normatīvo aktu prasības, t.sk., nepieciešamības
gadījumā jāveic sākotnējais un/vai ietekmes uz vidi novērtējums.
 Tūrisma infrastruktūras sakārtošana un šo teritoriju plānošana, veicinās novada sakārtotību un
tūristu plūsmas organizāciju. Taču attīstoties tūrisma nozarei un pieaugot apmeklētāju plūsmai
tūrisma objektos, var pieaugt slodze uz atsevišķām teritorijām (t.sk., ĪADT), augu un dzīvnieku
sugām, palielinās slodze uz ūdens resursiem u.tml.. Līdz ĪADT aizsardzības plānu izstrādāšanai
(šobrīd DAP nav izstrādāti dabas liegumam „Zvārde” un dabas liegumam „Nīgrandes meži”) nav
vēlama teritoriju iekļaušana tūrisma maršrutos, lai novērstu iespējamo kaitējumu dabas resursiem.
Plānojot tūrismu, ir svarīgi novirzīt tūrisma objektus, piemēram, dabas taku uz mazāk jūtīgu
teritoriju, kas mazinās ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Īpaši atbalstāmi tūrisma virzieni ir dabas
un kultūras tūrisms, ekotūrisms un velotūrisms.
 Transporta infrastruktūras attīstība. Pie tiešajām ietekmēm jau tika minēts, ka transporta plūsmas
novirzīšana pa apvedceļu vai ceļa rekonstrukcija var radīt piesārņojumu un ietekmi uz noteiktām
teritorijām. Taču plānojot satiksmes plūsmu, ir iespējams samazināt autotransporta radītos izmešu
blīvāk apdzīvotās vietās, kā arī var uzlabot satiksmes drošību tajās. Vietās, kur paredzams būtisks
transporta plūsmas pieaugums, nepieciešams iepriekš apzināt iespējamos draudus un veikt
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nepieciešamos pasākumus to novēršanai vai samazināšanai. Plānotā veloceliņu attīstība nodrošina
iespēju iedzīvotājiem aktīvi kustoties uzlabot un pārvietoties videi draudzīgākā veidā.
 Saimnieciskās darbības rezultātā būtiskākā loma ir tiešajām ietekmēm uz vidi, bet uzņēmējdarbības
attīstība vidi ietekmēt var arī netiešā veidā, piemēram, ūdens ieguves izraisītas gruntsūdens līmeņa
izmaiņas, trokšņa palielināšanās, smaku rašanās, tūrisma attīstība dabas teritorijās var ietekmēt
bioloģisko daudzveidību. Attīstoties labas prakses saimniecībām, izveidojot buferjoslas gar
ūdenstecēm, saglabājot ainavas elementus, šīs ietekmes var būtiski samazināt. Kā arī, lai mazinātu
iepriekš minēto iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, nepieciešamības gadījumā pirms darbības
uzsākšanas jākonsultējas ar vides aizsardzības institūcijām un speciālistiem.

7.4.

Īslaicīgas, vidēji ilgas un ilglaicīgas ietekmes

Teritorijas plānojumā paredzētās darbības un to izraisītās izmaiņas vidē pēc to ilguma var iedalīt
īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās (paliekošās) ietekmēs.
Īslaicīgās ietekmes. Īslaicīgās ietekmes ir saistītas ar visa veida objektu būvniecību, rekonstrukciju vai
renovāciju. Par īslaicīgas ietekmes darbībām uzskatāmas Saldus novada teritorijas plānojumā ražošanas
un apbūves teritorijās paredzēto celtniecības darbu veikšana, komunālo saimniecību infrastruktūras
uzlabojumi, arī ceļu rekonstrukcija.
Šīs ietekmes rada īslaicīgu paaugstinātu gaisa piesārņojumu ar putekļiem, troksni, rodas būvgruži un
zemsedzes bojājumi, arī satiksmes traucējumi būvniecības laikā (ceļu, tiltu, ūdenssaimniecības sistēmu
tīklu rekonstrukcijas laikā). Minētās darbības izraisa nosacīti īslaicīgu traucējumu un pēc to pabeigšanas
nerodas būtiskas sekas, ja vien darbības ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Taču atkarībā no
objekta veida pēc tam var turpināties citas vidēji ilgas vai ilglaicīgas ietekmes.
Par īslaicīgu ietekmi var uzskatīt arī tūristu radīto ietekmi uz vidi tūrisma sezonas laikā (šīs ietekmes gan
vairāk vērojamas būs ĪADT, ūdenstilpju tuvumā u.c. dabas teritorijās).
Vidēji ilgas ietekmes. Vidēji ilgas ietekmes var būt saistītas galvenokārt ar gaisa (t.sk. smaku), trokšņa un
vibrācijas piesārņojumu strauju pieaugumu, kuru var izraisīt transporta plūsmas palielināšanās, jaunu
stacionāru avotu rašanās un rūpnieciskā riska objektu rašanās. Plānojumā ir paredzēts paplašināt Saldus
pilsētā jau esošu ražošanas teritoriju, kur atkarībā no ražošanas veida tālākas attīstības, uzņēmumu
darbības laikā ir paredzamas ietekmes uz vidi.
Ilglaicīgās (paliekošās) ietekmes. Pie šīm ietekmēm ir pieskaitāmas visas būves - transporta
infrastruktūras attīstība, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, u.tml.. Minēto būvju izveidei bieži
vien ir nepieciešamas jaunas teritorijas, kas var tikt pakļautas transformācijai. Apstrādājamās
lauksaimnieciskās teritorijas ir uzskatāmas par ilglaicīgu vidi ietekmējošu faktoru. Tas pats ir attiecināms
uz ražošanas teritoriju attīstību. Arī karjeru izmantošana, ja netiek veikta to rekultivācija, uzskatāma par
ilglaicīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, Kūmu karjerā intensīvi iegūstot kaļķi, veidojas
gruntsūdens depresijas piltuve, kas savukārt izraisa grunts deformāciju, apdraud gruntsūdens ieguvi
tuvākajās viensētās un veido ilglaicīgu negatīvu ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem. Lai
risinātu konkrēto situāciju Kūmu karjerā, tā apsaimniekotāji SIA „Cemex” veic tuvāko dzīvojamo ēku aku
monitoringu, kur vajadzības gadījumā ierīkos dziļurbuma akas.
Tūrisma un rekreācijas radītā slodze arī var tikt vērtēta kā ilglaicīga ietekme uz vidi, aizsargājamām
sugām un dabas teritorijām. Paredzams, ka negatīvo ietekmi samazinās tūrisma infrastruktūras
sakārtošana novadā.
Pozitīva ilglaicīga ietekme būs Saldus vēsturiskā centra individuālās aizsargjoslas projekta izstrādei,
nosakot aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekli – Saldus
vēsturiskais centrs.
Ņemot vērā tieši ilglaicīgās ietekmes uz vidi iespējamību, izstrādātā plānojuma pamatnostādnes ir esošo vai bijušo teritoriju izmantošana plānotajai (atļautajai) darbībai, rekultivējamo teritoriju
apzināšana un tālāka izmantošana un saimnieciskās darbības un vides aizsardzības interešu
sabalansēšana.
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7.5.

Pastāvīgās ietekmes

Pastāvīgās ietekmes galvenokārt ir saistītas ar priekšnosacījumu radīšanu, kas var izraisīt ainavas
izmaiņas, kad gadu desmitiem ierastu meža vai lauku ainavu vietā, tiks attīstītas teritorijas rūpniecības
objektu, lauksaimniecības ražošanas, tūrisma infrastruktūras izveidei. Šajās teritorijās īstenotā
saimnieciskā darbība būs jauns pastāvīgs trokšņa un/ vai piesārņojuma avots.
Kā pastāvīga ietekme uz ekosistēmu var būt antropogēnās slodzes samazināšana, veidojot videi
draudzīgu tūrisma un atpūtas vietu infrastruktūru un pakalpojumus. Pozitīva pastāvīga ietekme ir esošo
ĪADT un zaļumvietu noteikšanai.

7.6.

Ietekmes uz vidi kopsavilkums

Par plānojumā plānoto (atļauto) darbību summārajām ietekmēm uz vidi var uzskatīt ietekmju kopumu,
kas rodas realizējot plānojumā paredzētos pasākumus visā tā darbības laikā.
Novada teritorijas plānojums ir vispusīgs dokuments, kas ietekmē teritorijas attīstību un regulē
saimniecisko darbību konkrētā teritorijā. No plānojuma izstrādes kvalitātes lielā mērā ir atkarīga dabas
vides un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte.
Izvērtējot plānojumu kopumā, jāsecina, ka tas nav pretrunā ar vides aizsardzības prasībām. Plānojumā
tiek iestrādāta novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, tika
paplašinātas jaunas rūpnieciskās un dzīvojamās apbūves teritorijas. Izvērtējot apbūves raksturu un esošo
pakalpojumu pieejamību atsevišķu ciemu robežas tika precizētas, bieži vien pat samazinātas. Esošais
plānošanas dokuments nemaina jau noteiktās apsaimniekošanas un aizsardzības prasības attiecībā uz
Natura 2000 teritorijām.
Plānojuma īstenošana atstās gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi (skatīt 22. tabulu). Vērtējot
teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstu un TIAN, secināms, ka tajos ir iestrādāti priekšnoteikumi
novada ilgtspējīgai attīstībai.
Attīstot dzīvojamo apbūvi viena no būtiskākajām negatīvajām ietekmēm uz vidi ir notekūdeņu rašanās
un to piesārņojošo vielu nonākšanu virszemes ūdensobjektos. Lai risinātu notekūdeņu novadīšanas
jautājumus, paplašinot apbūves teritorijas, pamatā, tās tiek paredzētas vietās, kur ir esošas centralizētas
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, vai arī tādas tiek plānotas. Vietās, kur nav iespējams pieslēgties
centralizētai notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmai, TIAN nosaka prasību rast lokālus notekūdeņu
apsaimniekošanas risinājumus. TIAN nepieļauj apbūvi teritorijās, kur netiek nodrošināta normatīviem
atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana, kā arī tiek rasti nosacījumi lietus notekūdeņu
apsaimniekošanai.
Pozitīvu ietekmi uz vidi atstās vērtīgo lauksaimniecības teritoriju saglabāšana, kas ir būtisks nosacījums
lauksaimniecības nozares attīstībai, kā arī novada ainavas saglabāšanai. Papildus plānojums paredz
aizsargāt kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, saglabāt neapbūvētās un neskartās dabas teritorijas
ārpus ciemiem un pilsētas, veidot zaļos koridorus un nodrošināt pieejamību ūdeņiem. Lai mazinātu
karjeru izstrādes ietekmi uz ainavu, plānojums nosaka, ka pēc karjeru izstrādes teritorija jārekultivē, tās
veidu saskaņojot ar pašvaldību.
Kopumā šie nosacījumi samazinās ietekmi uz vidi. Arī tūrisma infrastruktūras attīstību pareizi plānojot un
īstenojot, kopumā tai ir paredzama pozitīva ietekme uz vidi.
Darbībām, kas ir saistītas ar uzņēmējdarbības un rūpniecības attīstību, sagaidāma pozitīva ietekme uz
novada ekonomisko attīstību, tomēr paredzams, ka pieaugs kopējā piesārņojuma slodze vidē. Ietekmes
uz vidi samazināšanā viens no būtiskākajiem plānojuma principiem ir tas, ka tiks saglabātas un attīstītas
esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu esošos dabas resursus un inženiertehnisko
infrastruktūru. Tas protams ir atzinīgi vērtējams no ilgtspējīgas attīstības viedokļa, tomēr koncentrēta
ražošanas attīstība vienuviet rada lielāku piesārņojuma slodzi videi. Gadījumā, kad ražošanas teritorija
atrodas netālu no blīvi apdzīvotām vietām, arī negatīvu ietekmi uz cilvēku dzīves vides kvalitāti.
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Lai mazinātu ražošanas teritoriju attīstības ietekmi uz vidi, plānojums nosaka, ka, veicot jebkādu
saimniecisku darbību un uzsākot jaunas ražotnes būvniecību, ir jāparedz pasākumi potenciālā
piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai.
Turklāt ražošanas apbūvē nav pieļaujama pašreizējo objektu rekonstrukcija un jaunu objektu būvniecība
bez reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un darbības, kas var būtiski ietekmēt
vides kvalitāti.
Plānojumā perspektīvā ir plānots autoceļu remonts vai rekonstrukcija valsts galvenajam autoceļam A9
Rīga – Skulte – Liepāja, kā arī grafiskās daļas kartēs ir attēlots perspektīvais Saldus pilsētas apvedceļš.
Valsts galvenā autoceļa paplašināšana iespējams veicinās transporta plūsmas palielināšanos, kā arī
paaugstināsies automašīnu izplūdes gāzu emisijas un troksnis apkārtējā vidē. Tas pats ir attiecināms arī
uz perspektīvā plānoto apvedceļu. Tajā pat laikā izveidojot savienojumu no autoceļiem P105 Saldus Ezere un A9 Rīga - Liepāja samazinātos tranzītkravu un SIA „Cemex” kravu plūsma no Kūmu karjera caur
pilsētu. Kas savukārt veicinātu satiksmes drošības un gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētas dienvidu daļā.
22. tabula. Plānotās darbības attīstības ietekme uz vidi
Gaiss

Ūdens

Augsne

Troksnis

Kultūrvēsturiskais
mantojums

ĪADT/bioloģiskā
daudzveidība

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Meža un lauku zemju apbūve, apbūves
teritoriju paplašināšana

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+/-

Rūpniecības teritoriju attīstīšana (t.sk.,
tās radītās ietekmes – gaisa, ūdens un
augsnes iespējams piesārņojums u.c.
ietekmes)

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

Radītās ietekmes
Novadīto notekūdeņu un iegūtā
dzeramā ūdens daudzuma pieaugums
Lietus
ūdeņu
atbilstoša
apsaimniekošana

Tūrisma attīstība
Radīto atkritumu apjoma pieaugums

+
+/-

negatīva ietekme
pozitīva vai neitrāla ietekme uz vidi, ievērojot normatīvo aktu prasības
iespējama gan pozitīva, gan negatīva ietekme, turklāt pirms plānotās darbības īstenošanas jāveic papildus
detalizēti pētījumi, kā arī jāparedz konkrēti pasākumi ietekmes mazināšanai

Kopumā izvērtējot ietekmes, var secināt, ka lielākā daļa plānojumā iekļautās darbības dos tiešu vai
netiešu pozitīvu ietekmi uz vidi. Vērtējot paredzētos pasākumus novada attīstībai, var secināt, ka tā
izstrādes laikā ir apzinātas novadā esošās dabas vērtības, kā arī ir sekots līdzi, lai apbūves teritoriju,
rūpniecības attīstība, u.c. teritoriju attīstība nebūtu pretrunā ar novada attīstības un vides aizsardzības
mērķiem. Izņēmums varētu būt jau pieminētā ražošanas teritoriju paplašināšana Saldus pilsētas
ziemeļrietumu daļā, kur jau esošās ražošanas apjomi rada apdraudējumu iedzīvotāju dzīves vides
kvalitātei. Tomēr arī šīm ietekmēm ir risinājumi, kā samazināt to būtiskumu. Iespējamas arī citas
negatīvas ietekmes, piemēram, piesārņojuma palielināšanās attīstoties uzņēmējdarbībai, realizējot
satiksmes infrastruktūras attīstību, pieaugot tūrisma plūsmai u.tml..
Lai samazinātu teritorijas plānojumā paredzēto darbību iespējamo negatīvo ietekmi uz ĪADT un
bioloģisko daudzveidību, paredzētās darbības ietekme uz vidi vērtējama pirms konkrētu darbību
uzsākšanas. Augstākminētās ietekmes lielākoties ir atrisināmas, ievērojot prasības, kas iestrādātas
teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos, kā arī citos valsts un pašvaldības noteikumos, kas jāievēro,
plānojot un realizējot attiecīgo darbību (apbūves uzsākšana, uzņēmējdarbības uzsākšana/ veikšana u.c.).
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8. RISINĀJUMI BŪTISKĀKO IETEKMJU NOVĒRŠANAI UN SAMAZINĀŠANAI
TIAN nosaka prasības un aprobežojumus teritorijas izmantošanai un būvniecībai Saldus novada
administratīvajā teritorijā. Prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes
īpašniekiem, tiesiskajam valdītājam, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma
izmantošanu, detālplānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju
projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu, kā arī tie neatbrīvo
fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo
aktu prasības.
Teritorijas plānojumā tika precizētas aizsargjoslas un iestrādāti dažādi vides aizsardzības instrumenti, līdz
ar to ir radīta administratīvā bāze, lai, realizējot teritorijas plānojumā atļautās darbības, tiktu samazināta
ietekme uz vidi. Papildus plānojumā paredzētajiem vides aizsardzības instrumentiem, vides pārskatā
izstrādāti risinājumi, ietekmes uz vidi mazināšanai.

8.1. Teritorijas plānojumā paredzētie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai
Teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka:







teritorijas izmantošanas noteikumus visā novadā (atļautā un aizliegtā izmantošana, aizsargjoslu
prasības u.c. noteikumi);
vispārīgos noteikumus teritoriju apbūvei (apbūves rādītāji, prasības riska teritorijām un
objektiem, prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām, prasības mājlopu
turēšanas ēkām un būvēm, prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un
ekspluatācijai u.c. noteikumus);
atsevišķu teritoriju apbūves un izmantošanas noteikumus, kas ir atšķirīgi ar prasībām
jaunveidojamo zemes vienību platībām, apbūves intensitātei, blīvumam u.c. apbūves
rādītājiem, kā arī izmantošanas mērķiem;
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību.

8.1.1. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana
Teritorijas plānojuma II sējuma Grafiskajā daļā noteiktajā „Ierobežojošas saimnieciskās darbības 1 km
josla kvalitatīvas dzīves videi” nav atļauta jauna rūpnieciskā apbūve (tai skaitā fermas), izņemot vieglās
ražošanas uzņēmumu un sīkražošanu. Atsevišķos gadījumus, izvērtējot konkrēto situāciju dabā, kā arī
konsultējoties ar pagasta pārvalžu vadītājiem, novada plānošanas speciālistiem, kā arī veicot papildus
izpētes, Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par izņēmumiem.
Potenciāli piesārņotās teritorijās jauna būvniecība un tās izmantošana pieļaujama tikai pēc teritorijas
rekultivācijas, izņemot īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai.
Netiek atļauta izmantošana, kas rada nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides
aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var
apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību ar uguns briesmām, troksni,
smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml., un to apstiprina zinātniski pamatoti vai speciālistu noteikti
konkrēti, objektīvi pārbaudāmi izpētes dati un/vai aprēķini.
Jebkura darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek izdarīts negatīvs
slēdziens.
Aizliegta neattīrītu sadzīves notekūdeņu, ateju un vircu bedru satura iepludināšana vaļējās
ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī, izņemot normatīvajos
aktos noteiktos gadījumus.
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8.1.2. Noteikumi teritoriju apbūvei
TIAN nosaka, ka sabiedriski nozīmīgām būvēm (ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā
ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēka, noliktavas ēka ar
platību virs 1000 m2, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā
viena stāva apakšzemes būve, biogāzes ražotnes, zvērsaimniecības, DUS, ēkas un būves, kuru augstums
lielāks par 20 m, vēja elektrostacijas (būves ar paaugstinātu ietekmi uz apkārtējo vidi) būvju iecerei
nepieciešama publiskā apspriešana (ja tā nav notikusi detālplānojuma izstrādes gaitā).
Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām
Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa
kartēm, bet, ja tās nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā, atbilstoši Latvijas valsts standartam
LVS ISO 1996:2002. Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni un/vai paaugstinātu vibrāciju
jāveic trokšņu un vibrācijas samazināšanas pasākumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.
Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz iedzīvotāju labsajūtu un smaku mērķlieluma pārsnieguma
gadījumā jāpiemēro MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem
Zemes vienības, uz kuras atrodas mājlopu turēšanai paredzēta būve, robežās jānodrošina pasākumi, lai
netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi
aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām ainavām. Apbūves noteikumos ir noteikti
ierobežojumi mājlopu turēšanai paredzētām ēkām un citām būvēm.
Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai
TIAN nosaka vietas, kur, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, ir pieļaujama lokālu
ūdensapgādes urbumu ierīkošana, kā arī grodu vai iedzīto aku ierīkošana, un vietas, kur pieļaujama
hermētisko izsmeļamo krājrezervuāru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Noteikumi nosaka
ūdens ieguves objektu īpašnieku pienākumus apsaimniekojot un ekspluatējot urbumu. Nosaka, ka
neizmantotie artēziskie urbumi ir jāaiztamponē.
Saldus pilsētā un ciemos ierīkotajām centralizētās kanalizācijas sistēmām jāatbilst 22.01.2002. MK
noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un citu normatīvo aktu prasībām.
Pirms izlaides ūdenstecēs un ūdenstilpēs vai citas nozīmes kanalizācijas sistēmās paredz visu
notekūdeņu attīrīšanu, lai nodrošinātu to atbilstību 22.01.2002. MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un atļauju nosacījumiem, kas izsniegtas saskaņā ar 30.11.2010. MK
noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
Ja tiek veikta esošo ēku rekonstrukcija vai jaunu ēku būvniecība uz zemes vienības, kas robežojas ar ielu,
kurā ir izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācijas tīkli, tad obligāti jāizbūvē pieslēgums šīm
inženierkomunikācijām
Nav pieļaujama neattīrītu sadzīves notekūdeņu ieplūdināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas
grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī.
Novada teritorijas ainavu aizsardzība un pārvaldība
Visa Saldus novada teritorija izmantojama atbilstoši teritorijas plānojumam tādā veidā, lai tiktu uzlabota
vides kvalitāte un, plānojot jebkādu darbību, uzmanība jāpievērš to ainavas elementu saglabāšanai, kas
nodrošina bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu vai arī – ir attīstības vizuālais resurss.
Kopumā ainavu telpās jāņem vērā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās vispārējās dabas
aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu vietu izmantošanu un apsaimniekošanu un tādējādi
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ietekmē ainavu telpas. Ainaviski vērtīgās teritorijas identificē un nosaka izstrādājot lokālos ainavu plānus
vai atsevišķu teritoriju detālplānojumus.
Prasības dabas teritoriju izmantošanai un novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu
saglabāšanai
TIAN nosaka mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības noteikšanas kārtību atbilstoši spēkā
esošajai likumdošanai.
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes laikā tika noteikti novada nozīmes
dabas (vietējas nozīmes parki) un kultūrvēsturiski objekti. Tie ir objekti, kuriem nav piešķirts valsts
aizsardzības statuss, apstiprinot tos ar normatīvajiem aktiem, bet ir svarīga nozīme novada kontekstā.
Novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskos objektus ir aizliegts iznīcināt.
Papildus novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai tiek noteikta prasība saglabāt
pilsētas teritorijā esošo apbūvi no sarkanā ķieģeļa, kas celta 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.
Prasības ĪADT izmantošanai
ĪADT ir teritorijas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem ir noteiktas, lai aizsargātu un saglabātu dabas
daudzveidību, retas un izzūdošas dabas ekosistēmas, savvaļas augu atradnes un dzīvnieku dzīves vietas,
raksturīgas ainavas, dabas un kultūras pieminekļus.
Novadā ir šādas ĪADT - dabas parks „Zvārdes meži”, 4 dabas liegumi un 5 ģeoloģiskie un
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 2 dendroloģiskie stādījumi un 1 aizsargājamā aleja, kā arī
aizsargājami koki. TIAN nosaka to apsaimniekošanas un aizsardzības noteikšanas kārtību atbilstoši spēkā
esošajai likumdošanai.
Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai
TIAN nosaka VKPAI sarakstā esošos 59 novadā nekustamos kultūras pieminekļus, kā arī vispārīgās
prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai, turklāt plānojuma gala redakcijā tas tiks papildināts ar 278
novada nozīmes dabas un kultūrvēsturiskas teritorijām.
Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu
uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.
Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus
objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.
Teritorijas plānojuma Galīgajā redakcijā iekļautie risinājumi ražošanas teritoriju attīstībai novadā
Ņemot vērā plānošanas dokumenta 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās pretenzijas
par ražošanas teritorijas paplašināšanu Saldus pilsētas ziemeļrietumu daļā, teritorijas plānotāji
plānojuma Galīgajā redakcijā nolēma samazināt ražošanas teritoriju attīstību dzīvojamās apbūves
virzienā un palielināt buferzonas starp dzīvojamās apbūves un ražošana apbūves teritorijām. Pirms
teritorijas plānojuma gala redakcijas izstrādes Attīstības departamenta Plānošanas nodaļai organizēs
tikšanos ar uzņēmējiem par samazinātajām ražošanas apbūves teritorijām, mēģinot rast kompromisu
starp iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm, vienlaikus nodrošinot visām pusēm pieņemamu šīs teritorijas
tālāku attīstību.

8.1.3. Aizsargjoslu noteikšana
Aizsargjoslas novadā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem
aktiem. Saldus novadā esošās un teritorijas plānojumā noteiktās vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas ir apkopotas zemāk.
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23. tabula Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Vieta

Saldus pilsētas un
Saldus
novada
ciemu teritorijās

Ūdenstecēm lauku
apvidos

Ūdenstilpēm lauku
apvidū
ārpus
pilsētas
un
ciemiem

Ūdensobjekta nosaukums
Ventai, Losim, Ciecerei, Kaļķupītei, Slimnīcas strautam,
Dīcmaņu strautam, Jaunā parka strautam
Saldus ezeram un Slimnīcas dīķim
Pārējām ūdenstecēm un ūdenstilpnēm
Ventai
Vadakstei, Zaņai, Ezerei, Līkupei, Ciecerei, Lētīžai, Losim,
Buļļupei, Šķēdei (Ēdai), Paksītei, Ponakstei un Avīknei
Bruzilei, Alkšņupei, Sustei, Šarlotei, Kārklupei, Krimeldei,
Skutulim, Spinnim, Bukupei, Klūgai, Jūdupītei, Vertežai,
Ūdrupei, Mazai Zaņai, Abrupei, Dīcmaņu strautam,
Klūgai, Druvei, Līčupei, Strazupītei un Mežupītei
Pārējām līdz 10 km garām ūdenstecēm
Cieceres ezeram
Vadakstes ūdenskrātuvei, Pakuļu ūdenskrātuvei,
Ķērkliņu ezeram un Svētaiņu ezeram
Saldus ezeram, Spīķu ūdenskrātuvei, Šķēdes
ūdenskrātuvei, Zaņas Dzirnavu dīķim, Odzēnu ezeram
un Glūdaiņu dīķim
pārējām līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm
Mākslīgam ūdensobjektam (izņemot tādam, kas kalpo
ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas), kura
platība ir lielāka par 0,1 ha

Aizsargjoslu platumi
Ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā
Ne mazāk kā 10 m plata josla
Ne mazāk kā 10 m plata josla gar virszemes
ūdensobjekta krasta līniju, izņemot
gadījumus, kad tas nav iespējams esošās
apbūves dēļ
Ne mazāk kā 300 m plata josla katrā krastā
Ne mazāk kā 100 m plata josla katrā krastā

Ne mazāk kā 50 m plata josla katrā krastā
Ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā
Ne mazāk kā 300 m plata josla
Ne mazāk kā 100 m plata josla
Ne mazāk kā 50 m plata josla
Ne mazāk kā 10 m plata josla
10 m plata josla

Avots: Saldus novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam TIAN

Saldus novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē norādītās applūstošās teritorijas ietilpst
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un to izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma 37. pantā noteiktās
prasības. Applūstošās teritorijas iespējams precizēt pēc lielāka mēroga topogrāfiskā plāna.
Aizsargjoslas ap purviem:




50 m josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un
nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100 m josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām
kūdras augsnēm.
Pārējiem purviem (ar platību no 10 līdz 100 ha) – 20 m.

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:
Līdz individuālas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanai un apstiprināšanai Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijā atbilstoši MK 15.07.2003. noteikumu Nr. 392 „Kultūras pieminekļu
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām, aizsargjoslu minimālais platums tiek
noteikts 100 m ap šādiem valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekļiem:



Saldus pilskalns, valsts aizsardzības Nr. 2170;
Saldus pilsētas vēsturiskais centrs, valsts aizsardzības Nr. 7466, papildus tam ir izstrādāta
individuālā aizsardzības zona.

Līdz individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanai un apstiprināšanai, aizsargjoslu minimālais
platums 500 m ārpus Saldus pilsētas teritorijas tiek noteikts ap valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem
(skatīt arī Vides pārskata 3.1.8. apakšnodaļu).
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:
Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu.
Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām
individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un
novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
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Centralizētajiem urbumiem noteikta stingra režīma un ķīmiskā aizsargjosla – saskaņā ar teritorijas
plānojuma grafiskās daļas karti „Saldus pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un Saldus
novada Saldus ciemu teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs.
Aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm no objekta ārējās robežas vai ārējās malas ir noteiktas
19 NAI. Rubas, Jaunauces un Zaņas ciemos NAI noteikta aizsargjosla 50 m, pārējām 100 m aizsargjosla.
Aizsargjosla ap Saldus meteoroloģisko novērojumu staciju un posteņu novērojumu laukumu — 200 m no
novērojumu laukuma ārējās robežas
Bez iepriekš minētajām aizsargjoslām, vēl tiek noteiktas aizsargjoslas ap kapsētām, drošības aizsargjoslas
ap paaugstināta riska objektiem, DUS u.c..

8.2.

Risinājumi ietekmes uz vidi mazināšanai

Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas dokuments,
iespējams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties konkrētai situācijai piemērotākos risinājumus.
Attīstot ražošanu u.c. darbības, ja nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāveic sākotnējais
ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums.
Veicot sākotnējo novērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu, it īpaši plānojot jaunu plānojot jaunu
vēja enerģijas infrastruktūras objektu un lopu novietņu būvniecību vai esošo paplašināšanu, jāņem vērā
un jāievēro Vides aizsardzības likumā un likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktie vides
aizsardzības principi:




vides aizsardzības princips, kas paredz, ka ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai
pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami
izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai
cilvēku veselības aizsardzību;
izvērtēšanas princips, kas paredz, ka jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var
būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma
atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku
veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja
paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai
pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.

Vērtējot ietekmi uz vidi un iespējamos draudus vides kvalitātei, plānojot uzņēmējdarbības attīstību
novadā, jāvērtē ne tikai plānotā saimnieciskā darbība, bet arī esošā vides kvalitāte un piesārņojuma fons.
Attiecībā uz cūkkopības fermām papildus jāievēro šādi nosacījumi:




vides kvalitātes normatīvo aktu prasību izpilde, t.sk. gaisu piesārņojošo vielu robežlielumu un
mērķlielumu ievērošana, smaku normatīva ievērošana, ņemot vērā esošo gaisa piesārņojumu
un smaku koncentrācijas;
nozares labāko pieejamo tehnisko un tehnoloģisko paņēmienu piemērošana, it īpaši
novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm.

Atbilstoši MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Saldus novadā
atrodas seši virszemes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā
noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli paredzētajā termiņā - Bērze no iztekas līdz Sesavai, Ēda no
iztekas līdz ietekai Ventā, Venta no Cieceres līdz Ēdai, Zaņa no iztekas līdz ietekai Ventā, Pakuļu HES
ūdenskrātuve un Cieceres ezers.
MK noteikumu Nr. 418 6. punkts nosaka, ka publiskām personām un privātpersonām lietojot vai
apsaimniekojot ūdens resursus, kas noteikumos noteikti kā riska ūdensobjekti, kā arī izmantojot vai
plānojot izmantot teritorijas to sateces baseinā, tas jādara tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo
negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
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Ņemot vērā lauksaimniecības radīto izkliedētā piesārņojuma slodzi uz Ventas baseina ūdensobjektiem,
attīstot saimniecisko darbību, ir jāievēro labas lauksaimniecības prakses nosacījumus, kas iekļauj zemes
racionālu izmantošanu, pareizu augsnes apstrādi, pareizu mēslošanas līdzekļu lietošanu, kūtsmēslu
krātuvju būvniecību u.tml.. Notekūdeņu radītās slodzes vidē samazināšanai, lai uzsāktu vai turpinātu
piesārņojošu darbību, uzņēmumam ir jāsaņem A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, ko
izsniedz RVP. Atļaujās tiek ietvertas vides kvalitātes prasības u.c. nosacījumi.
Plānojot ceļu rekonstrukciju īpašu vērību veltīt ainavas vērtību, tajā skaitā ainaviski nozīmīgu koku,
saglabāšanai, aizsargājamo koku (dižkoku) aizsardzībai, kas nosakāmi saskaņā ar MK 16.03.2010.
noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” 38.2. apakšpunktu un 2. pielikumu, kā arī ceļa malās augošo koku, kur ir īpaši aizsargājamo
sugu dzīvotnes, aizsardzībai.
Atjaunojamās enerģijas ieguve izmantojot vēja enerģiju - tā ir aktuāla tendence Latvijā. Ņemot vērā vēja
elektrostaciju vai vēja parku konstrukcijas apmērus un to ekspluatēšanai nepieciešamās teritorijas
platību, ir svarīgi apzināt to iespējamās ietekmes uz vidi. Pareiza vietas izvēle ir viens no svarīgākajiem
veidiem, lai samazinātu vēja parku negatīvo ietekmi uz vidi.
Vides pārskata 8. attēlā norādīta ornitoloģiskā situācija Saldus novadā. Tajā ir norādītas zonas, kur vēja
ģeneratoru uzstādīšana nav pieļaujama, kā arī zonas, kur nepieciešams veikt papildus izpēti.
Ainavas, kurās jau iepriekš dominē liela izmēra tehniskās būves (augstsprieguma līniju balsti, ražošanas
iekārtas ar augstu dūmeni, ostu teritorijas ar augstiem krāniem (kravu pacēlājiem) u.c. tehnogēnas
ainavas), ir vairāk piemērotas vēja elektrostaciju izvietošanai, jo vēja elektrostaciju ietekme uz dabisku
ainavu ir nozīmīgāka nekā uz industriālas apbūves ainavu.
Līdzenumu ainavu telpas ar plašiem un tāliem skatiem ir vairāk piemērotas lielo vēja elektrostaciju
uzstādīšanai, jo lielas dimensijas elektrostacijas salīdzinoši labi harmonē ar plašām, līdzenām un lēzeni
viļņotām teritorijām. Savukārt, paugurotas ainavu telpas ar izteiktu reljefa saposmojumu un mozaīkveida
ainavu struktūru ir mazāk piemērotas lielo vēja elektrostaciju uzstādīšanai, kas nozīmīgi kontrastēs ar šo
ainavu īpatnībām.
Rekomendējams vēja elektrostacijas būvēt grupās, kas samazina kopējo ietekmi uz vidi un ļauj sasniegt
augstāku iespējamo elektrības ražotspēju, ietekmējot salīdzinoši nelielu teritoriju.
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003., ar grozījumiem līdz 16.12.2010.) 2. pielikums
nosaka darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums. Tāds nepieciešams arī vēja elektrostaciju
būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 m. Likuma 4.1. pants nosaka kārtību, kādā veicams
novērtējums paredzētai darbībai, kas var ietekmēt Natura 2000 teritorijas.
Savukārt MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. pielikumā
noteikts, ka RVP izsniedz tehniskos noteikumus vēja elektrostaciju uzstādīšanai vai būvniecībai (tas
attiecināms arī uz vēja elektrostacijām, kas ir zemākas par 20 m).
Palielinoties tūrisma infrastruktūras objektu skaitam, pieaugs arī antropogēnā ietekme uz apkārtējo vidi.
Veidojot jaunus tūrisma industrijas objektus, nepieciešams pēc iespējas saglabāt bioloģisko
daudzveidību un dabas pamatni, kā arī izmantot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas. Dabas
tūrisma attīstībai (arī ĪADT vietās, kur tas ir atļauts) nepieciešams izveidot takas un laipas, skatu torņus
un iekārtotas skatu vietas, norādes un informācijas zīmes, informācijas centrus, kā arī vienkārši
iekārtotus stāvlaukumus u.c. infrastruktūru, kas mazinātu tūristu negatīvo ietekmi uz ĪADT, tai skaitā,
neradītu jaunas vides problēmas, piemēram, atkritumu jomā.
Lai saglabātu ĪADT un citas ekoloģiski jūtīgas dabas teritorijas, plānojot jebkādas rīcības, jāievēro
normatīvo aktu prasības.
Kopumā jāsecina, ka Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam īstenošana nav pretrunā
ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti teritorijas plānojumā noteiktie
un iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai.
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9. ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS UN IZVĒRTĒJUMS
2009. gadā teritoriālās reformas rezultātā tika izveidots Saldus novads. To veido 16 teritoriālās vienības.
Saldus novada administratīvajai teritorijai šobrīd nav vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas
sastāv no 16 pārapstiprinātiem teritorijas plānojumiem.
Pārapstiprinātie teritorijas plānojumi neveido vienotu priekšstatu par visu Saldus novada administratīvo
teritoriju un pašvaldības darbu regulē atšķirīgi plānošanas dokumenti ar atšķirīgām pieejām un
risinājumiem. Turklāt novada pašvaldību teritorijas plānojumi ir izstrādāti dažādos laika periodos un
pirms ilgāka laika izstrādātie plānojumi neatbilst šobrīd spēkā esošās likumdošanas prasībām.
Tā kā teritorijas plānojumam nav paredzētas alternatīvas, tad veicot Saldus novada teritorijas plānojuma
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un izstrādājot Vides pārskatu, ir izvēlēta un novērtēta tā
saucamā nulles alternatīva, t.i., teritorijas plānojumi netiek mainīti un tiek saglabāts šobrīd noteiktais
pārapstiprinātais teritorijas plānojums.
Tomēr šī alternatīva nav uzskatāma par optimālu, jo tādējādi tiek kavēta novada attīstība.
Saldus novada teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. 2025. gadam izstrādes mērķim. Izvērtējot visus 16 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas
plānojumus, tika izstrādāts plānošanas dokuments ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus
novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Saldus novada pašvaldības attīstībai, kurā ir
sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses.
Teritorijas plānojums ir izstrādāts, ņemot vērā gan normatīvo aktu prasības, gan starptautiskos,
nacionālos un reģionālos vides aizsardzības mērķus. Līdz ar to tajā paredzēto darbību realizācija ir
uzskatāma par piemērotāko alternatīvu pie nosacījuma, ka tiek realizēti 8. nodaļā aprakstītie risinājumi
ietekmju samazināšanai.
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10. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI
Zemāk minētas Saldus novada teritorijas plānojumam saistošās starpvalstu konvencijas un ES direktīvas,
kas nosaka starptautiskos vides aizsardzības mērķus. Šīs konvencijas ir aktuālas saistībā ar ĪADT
aizsardzību un apsaimniekošanu.
Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību - Bernes konvencija (1979). Tās
mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, it īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru
aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Akcentēta apdraudēto un izzūdošo sugu aizsardzība.
Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi – Ramsāres
konvencija (1971). Konvencija nosaka mitrāju un ūdensputnu aizsardzību.
Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992). Norādīti vispārīgie
ilgtspējīgās attīstības principi. Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir rūpes par cilvēku. „Katram cilvēkam ir
tiesības dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi harmonijā ar dabu. Jānodrošina viss, kas esošām un
turpmākām paaudzēm nepieciešams ekonomiskai attīstībai un videi.” Norādīti arī galvenie piesārņojumu
novēršanas principi.
Starptautiskie vides aizsardzības mērķi ir noteikti arī „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un
iekļaujošai izaugsmei”. „ES 2020” stratēģijas kvantitatīvo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams īstenot
virkni pasākumu nacionālajā, ES un starptautiskajā līmenī. Šim nolūkam ES tiek īstenotas septiņas
vadošās iniciatīvas, zemāk minētas tās, kas attiecināmas uz vides aizsardzību:





„Inovatīva Savienība” atvieglos pieeju pētniecības un inovācijas finansējumam, lai nodrošinātu
inovatīvo ideju pārvēršanu produktos un pakalpojumos;
„Eiropa, kas efektīvi izmanto resursus” nodrošinās pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku,
palielinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu, modernizēs transporta nozari un veicinās
energoefektivitāti;
„Rūpniecības politika globalizācijas laikmetam” uzlabos uzņēmējdarbības vidi, it īpaši mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atbalstīs stipras, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas rūpniecības
bāzes attīstību.

Starptautiskie vides aizsardzības mērķi veido nacionālās vides likumdošanas pamatus. Plānojot novada
attīstību ir ņemti vērā nacionālie vides aizsardzības mērķi.
Valsts vides politikas mērķi ir definēti Vides politikas pamatnostādnēs 2009. - 2015. gadam, kas veido
pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē:





īstenojot ilgtspējīgu attīstību;
saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību;
nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam jeb Latvija 2030. Stratēģijas uzdevums ir
atrast veidu, kā pārdomāti lietot nacionālo bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu
un pavairotu. Dabas resursi, vieta, cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai.
Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un
telpas, produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem.
Nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013. gadam. Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un
parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un
ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu
valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā, kā arī izvirza
Latvijas attīstības stratēģisko mērķi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs nodrošināt stabilu
valsts un sabiedrības izaugsmi.
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Tā kā Teritorijas plānojums skar ĪADT, tad jāņem vērā arī Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā
programmā (1999. gads) noteiktie mērķi:




saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību;
veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos;
nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. – 2012. gadam nosaka mērķus un pasākumus to
sasniegšanai, kā arī pašvaldību atbildību tā īstenošanā. Tiek noteikti šādi atkritumu apsaimniekošanas
mērķi:



novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei;
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot:
· labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas;
· labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
· resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu;
· ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu.

Uz Saldus novada Teritorijas plānojumu attiecas zemāk minētajos reģionālās plānošanas dokumentos
minētie mērķi.
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006. - 2026. gadam. Tā vispārējais
mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja
dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. Tajā sniegtas plānošanas
vadlīnijas vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī izstrādātas rekomendācijas dažāda veida
attīstības ietekmes uz vidi novēršanai un mazināšanai. Šīs rekomendācijas ņemtas vērā, izstrādājot
Saldus novada Teritorijas plānojumu un veicot tā SIVN.
Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008. - 2013. gadam. Tā mērķi ir veicināt
atkritumu rašanās novēršanu un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu
samazināšanu. Atbilstība Teritorijas plānojumā noteiktajiem mērķiem skatīta arī Vides pārskata 4.1.3.
apakšnodaļā Atkritumu apsaimniekošana.
Vērtējot ūdensobjektu kvalitāti un mērķus ūdens kvalitātes sasniegšanai, Vides pārskatā ir ņemts vērā
Ventas upju sateces baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. - 2015. gadam.
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11. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS MEHĀNISMI
Teritorijas plānojums neparedz darbības, kas var tieši negatīvi ietekmēt ĪADT, kā arī aizsargājamus un
vērtīgus biotopus.
Plānošanas dokuments ir izstrādāts, ņemot vērā vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības,
starptautiskos, nacionālos un reģionālos vides aizsardzības mērķus, kā arī prasības, ko nosaka atbildīgās
vides institūcijas. Līdz ar to plānojums neparedz Vides pārskata 8. nodaļā aprakstītajiem risinājumiem vēl
papildus kompensēšanas pasākumus.
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12. IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS
Saldus novads robežojas ar Lietuvas Republiku. Saldus novada teritorijā neatrodas ievērojama apjoma
ražotnes vai uzņēmumi, kuru darbības rezultātā varētu rasties būtiskas piesārņojošo vielu emisijas.
Pašreizējā teritorijas plānošanas stadijā nav paredzēta lielu un potenciālu piesārņojošu un emisijas
radošu objektu būvniecība, kas varētu būtiski ietekmēt Lietuvas teritoriju.
Gadījumā, ja tiktu plānots jauns lielāka apjoma ražošanas vai rūpniecības objekts, būtu jāsaņem atļauja,
atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai". Šajā
gadījumā VPVB informē kaimiņvalstis par pārrobežu ietekmi, ja tāds tiek prognozēts ietekmes uz vidi
novērtējuma rezultātā.
Vienlaicīgi plānošanas dokumenta realizācija nākotnē samazinās Saldus novada radīto virszemes ūdeņu
piesārņojumu, jo Apbūves noteikumos ir paredzēti nosacījumi notekūdeņu apsaimniekošanai, kas
samazinās piesārņoto notekūdeņu radīto slodzi uz virszemes ūdeņiem.
Vērtējot pārrobežu ietekmi, ir minama Lietuvas radītā ietekme uz Saldus novada teritoriju.
Atbilstoši Saldus pilsētas vides pārskatam (2008. gads) liels emisiju daudzums gaisā nonāk no naftas
pārstrādes kompleksa Lietuvā Mažeiķu rajonā 5 km attālumā no Latvijas robežas, kā arī tikpat tālu esošā
cementa ražošanas uzņēmuma Jaunakmenes rajonā (pie Vadakstes pagasta).
Vislielāko ietekmi šie uzņēmumi atstāj uz Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Vadakstes, Pampāļu un Kursīšu
pagastiem. Īpaši Nīgrandes, Ezeres un Vadakstes pagastos pastāv draudi saņemt negatīvu pārrobežu
ietekmi no Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas. Ir novērojams piesārņojums pa gaisu ar valdošiem
dienvidrietumu vējiem.
Novadā plūst upes (Venta un Vadakste), kas šķērso gan Lietuvas, gan Latvijas teritoriju, tāpēc ir jāpievērš
liela uzmanība tieši pārrobežas ietekmei. Tā kā Ventas lielākā daļa atrodas Lietuvā, tad pārrobežu
piesārņojuma slodze ūdensobjektā tiek vērtēta kā būtiska.
2012. gadā Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ir pabeigusi projektu „Pārrobežu sadarbība
Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” īstenošanu. Projekta teritorija aptver
visu Ventas upes baseina teritoriju – Kurzemes reģionu Latvijā, Klaipēdas un Mažeiķu reģionus Lietuvā.
Punktveida un izkliedētā piesārņojuma slodze Latvijā un pārrobežu piesārņojuma pārnese no Lietuvas
rada nozīmīgu ietekmi uz Baltijas jūras vides kvalitāti. Projekta mērķis ir sekmēt Ventas upes baseina
teritorijas vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādējādi veicinot Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas Nr. 2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā.
Lai uzlabotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbību, kā arī nodrošinātu pieredzes apmaiņu un plānotu
kopīgus risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai Ventas upes baseinā, tika izstrādāts Ventas upes
baseina pārrobežu apsaimniekošanas plāns.
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13. PAREDZĒTIE PASĀKUMI MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI
Lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš
neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānojumā, pašvaldība veic
plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu.
Lai novērtētu plānošanas dokumenta ietekmi uz vidi, Saldus novada teritorijas plānojuma īstenošanas
monitoringam tiek piedāvāti šādi indikatori:








centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits;
centralizētā atkritumu savākšanā iesaistīto mājsaimniecību skaits;
saņemto sūdzību par vides kvalitāti un piesārņojumu skaits;
centralizēti savākto sadzīves atkritumu daudzums gadā (tūkst. m3);
centralizēti iegūtā ūdens daudzums no urbumiem un novadīto notekūdeņu daudzums (tūkst.
m3);
tūristu plūsmas rādītāji – tūrisma mītņu apmeklējums, tūrisma objektu apmeklējuma biežums,
tūristu skaits tajos u.tml.;
rekonstruēto, no jauna izveidoto ceļu garums (km)..

Papildus var izmantot VPVB izstrādātos metodiskos norādījumus monitoringa veikšanai, t.sk.,
monitoringā izmantojamos indikatorus http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings.
Lai iegūtu pilnīgu un korektu informāciju par teritorijas attīstību un tā ietekmi uz vidi, dati būtu jāvāc
katru gadu vai ar noteiktu periodiskumu, piemēram, reizi trijos gados. Šāda regulāra monitoringa
veikšana ļaus novērtēt teritorijas plānojumā paredzēto pasākumu izpildi un to efektivitāti, kas dos
iespēju izvērtēt, kā plānotie un realizētie pasākumi ir ietekmējuši vides stāvokli novadā.
Nepieciešamības gadījumā par monitoringa veikšanu var konsultēties ar VVD Liepājas RVP un VPVB.
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14. KOPSAVILKUMS
Vides pārskats ir Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma (SIVN) sastāvdaļa, kura mērķis ir novērtēt plānojumā paredzēto darbību un teritorijas
izmantošanas radīto ietekmi uz vidi.
SIVN procedūra paredzēta likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējums” un tā veikšanas kārtība noteikta ar
MK 23.03.2004. noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”, tā ir piemērota saskaņā ar VPVB 04.10.2011. Nr. 71 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu”.
Vides pārskats teritorijas plānojumam ir sagatavots vides konsultāciju uzņēmumā SIA „VSKB Vide” un tas
ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK noteikumiem Nr. 157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Saldus novada teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.
pantu (13.10.2011.) un likuma „Par pašvaldībām” (19.05.1994. ar pēdējiem grozījumiem līdz 15.12.2011.)
14. pantu, ievērojot teritorijas izmantošanas, vides aizsardzības un citus tiesību aktus, kas regulē zemes
izmantošanu un apsaimniekošanu. Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā MK 06.10.2009.
noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Tā izstrādes laikā ņemti vērā
arī citi dažāda līmeņa plānošanas dokumenti.
Teritorijas plānojuma risinājumi balstās uz Saldus novada attīstības programmā 2013. – 2020. gadam
noteiktajiem stratēģiskiem un ilgtermiņa attīstības mērķiem, kas definē novada teritorijas vērtības,
nosaka pašvaldības attīstības politikas principus un rīcības (vai to virzienus) 7 gadu periodam.
Saldus novada teritorijas plānojuma 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.
Teritorijas plānojums paredz izmaiņas esošajā plānojumā un zemes lietošanas veidā. Svarīgākās
ietekmes ir saistītas ar teritorijas lietojuma veida maiņu, vides un infrastruktūras sakārtošanu,
lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju izmantošanu, rūpniecības iespējamu attīstību, kā arī
tūrisma plūsmas palielināšanās.
Saldus novada teritorijas plānojums sastāv no 6 saistītām daļām:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Paskaidrojuma raksts (I sējums), kur tiek atspoguļota informācija par novada attīstības
procesiem un tiek sniegts paskaidrojums pieņemtajiem risinājumiem;
Grafiskā daļa (II sējums), kur ietilpst MK 06.10.2009. noteikumos Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasītie kartogrāfiskie materiāli, kā arī
tematiskās kartes, kas papildina paskaidrojuma rakstu;
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (III sējums), kas nosaka obligātās prasības
novada teritorijas izmantošanai, nosacījumus turpmākajam plānošanas procesam un
noteikumus būvniecības īstenošanai;
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (IV sējums), kur ietverts visa plānojuma izstrādes
procesa (sākot ar lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu) lietvedības
dokumentu apkopojums – lēmumi, izsniegtie nosacījumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli
un tml.;
Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts (V sējums);
Vides pārskats (VI sējums).

Vienlaicīgi ar teritorijas plānojumu tika izstrādāti Tehniskās izmantošanas un apbūves noteikumi, kas
nosaka prasības inženiertehnisko jautājumu sakārtošanā. Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos, kā
arī Plānotās izmantošanas kartē ir ievērotas Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.
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Teritorijas plānojuma izstrādes laikā netika izvirzīti iespējamie alternatīvie varianti novada attīstībai.
Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas dokuments,
iespējams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties konkrētai situācijai piemērotākos risinājumus.
Papildus teritorijas plānojumā noteiktajām vides aizsardzības prasībām, Vides pārskatā tika iestrādāti
šādi nosacījumi:




















Attīstot ražošanu u.c. darbības, ja nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāveic
sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī
priekšroka dodama labākajām pieejamām tehnoloģijām.
Plānojot uzņēmējdarbības attīstību novadā, kā arī potenciālās vietas, kas nosakāmas kā
uzņēmējdarbībai piemērotas, jāvērtē ne tikai to ietekme uz vidi, bet iespējamā ietekme uz tiem
uzņēmumiem, kas jau darbojas novadā. Jāvērtē jau esošo uzņēmumu iespējamā ietekme uz
plānoto saimniecisko darbību, lai izvērtētu kopējo ietekmi un iespējamos draudus vides
kvalitātei, kā arī papildus jāpiemēro nozares labākos pieejamos tehniskos un tehnoloģiskos
paņēmienus.
Atbilstoši MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Saldus
novadā atrodas seši virszemes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli paredzētajā termiņā - Bērze
no iztekas līdz Sesavai, Ēda no iztekas līdz ietekai Ventā, Venta no Cieceres līdz Ēdai, Zaņa no
iztekas līdz ietekai Ventā, Pakuļu HES ūdenskrātuve un Cieceres ezers.
MK noteikumu Nr. 418 6. punkts nosaka, ka publiskām personām un privātpersonām lietojot
vai apsaimniekojot ūdens resursus, kas noteikumos noteikti kā riska ūdensobjekti, kā arī
izmantojot vai plānojot izmantot teritorijas to sateces baseinā, tas jādara tā, lai novērstu vai
mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā
stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Ņemot vērā lauksaimniecības radīto izkliedētā piesārņojuma slodzi uz Ventas baseina
ūdensobjektiem, attīstot uzņēmējdarbību, ir jāievēro labas lauksaimniecības prakses
nosacījumus, kas iekļauj zemes racionālu izmantošanu, pareizu augsnes apstrādi, pareizu
mēslošanas līdzekļu lietošanu, kūtsmēslu krātuvju būvniecību u.tml.. Notekūdeņu radītās
slodzes vidē samazināšanai, lai uzsāktu vai turpinātu piesārņojošu darbību, uzņēmumam ir
jāsaņem A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, ko izsniedz RVP. Atļaujās tiek
ietvertas vides kvalitātes prasības u.c. nosacījumi.
Plānojot ceļu rekonstrukciju īpašu vērību veltīt ainavas vērtību, tajā skaitā ainaviski nozīmīgu
koku, saglabāšanai, aizsargājamo koku (dižkoku) aizsardzībai, kas nosakāmi saskaņā ar MK
16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” 38.2. apakšpunktu un 2. pielikumu, kā arī ceļa malās augošo koku,
kur ir īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, aizsardzībai.
Atjaunojamās enerģijas ieguve izmantojot vēja enerģiju - tā ir aktuāla tendence Latvijā. Ņemot
vērā vēja elektrostaciju vai vēja parku konstrukcijas apmērus un to ekspluatēšanai
nepieciešamās teritorijas platību, ir svarīgi apzināt to iespējamās ietekmes uz vidi. Pareiza
vietas izvēle ir viens no svarīgākajiem veidiem, lai samazinātu vēja parku negatīvo ietekmi uz
vidi.
Ainavas, kurās jau iepriekš dominē liela izmēra tehniskās būves (augstsprieguma līniju balsti,
ražošanas iekārtas ar augstu dūmeni, ostu teritorijas ar augstiem krāniem (kravu pacēlājiem)
u.c. tehnogēnas ainavas), ir vairāk piemērotas vēja elektrostaciju izvietošanai, jo vēja
elektrostaciju ietekme uz dabisku ainavu ir nozīmīgāka nekā uz industriālas apbūves ainavu.
Līdzenumu ainavu telpas ar plašiem un tāliem skatiem ir vairāk piemērotas lielo vēja
elektrostaciju uzstādīšanai, jo lielas dimensijas elektrostacijas salīdzinoši labi harmonē ar
plašām, līdzenām un lēzeni viļņotām teritorijām. Savukārt, paugurotas ainavu telpas ar izteiktu
reljefa saposmojumu un mozaīkveida ainavu struktūru ir mazāk piemērotas lielo vēja
elektrostaciju uzstādīšanai, kas nozīmīgi kontrastēs ar šo ainavu īpatnībām.
Rekomendējams vēja elektrostacijas būvēt grupās, kas samazina kopējo ietekmi uz vidi un ļauj
sasniegt augstāku iespējamo elektrības ražotspēju, ietekmējot salīdzinoši nelielu teritoriju.
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Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003., ar grozījumiem līdz 16.12.2010.) 2.
pielikums nosaka darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums. Tāds nepieciešams arī
vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 m. Likuma 4.1. pants nosaka
kārtību, kādā veicams novērtējums paredzētai darbībai, kas var ietekmēt Natura 2000
teritorijas.
Savukārt MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi
novērtējums” 1. pielikumā noteikts, ka RVP izsniedz tehniskos noteikumus vēja elektrostaciju
uzstādīšanai vai būvniecībai (tas attiecināms arī uz vēja elektrostacijām, kas ir zemākas par 20
m).
Palielinoties tūrisma infrastruktūras objektu skaitam, pieaugs arī antropogēnā ietekme uz
apkārtējo vidi. Veidojot jaunus tūrisma industrijas objektus, nepieciešams pēc iespējas saglabāt
bioloģisko daudzveidību un dabas pamatni, kā arī izmantot videi draudzīgus materiālus un
tehnoloģijas. Dabas tūrisma attīstībai (arī ĪADT vietās, kur tas ir atļauts) nepieciešams izveidot
takas un laipas, skatu torņus un iekārtotas skatu vietas, norādes un informācijas zīmes,
informācijas centrus, kā arī vienkārši iekārtotus stāvlaukumus u.c. infrastruktūru, kas mazinātu
tūristu negatīvo ietekmi uz ĪADT, tai skaitā, neradītu jaunas vides problēmas, piemēram,
atkritumu jomā.
Lai saglabātu ĪADT un citas ekoloģiski jūtīgas dabas teritorijas, plānojot jebkādas rīcības,
jāievēro normatīvo aktu prasības.

Saldus novads robežojas ar Lietuvas Republiku. Saldus novada teritorijā neatrodas ievērojama apjoma
ražotnes vai uzņēmumi, kuru darbības rezultātā varētu rasties būtiskas piesārņojošo vielu emisijas.
Pašreizējā teritorijas plānošanas stadijā nav paredzēta lielu un potenciālu piesārņojošu un emisijas
radošu objektu būvniecība, kas varētu būtiski ietekmēt Lietuvas teritoriju. Vienlaicīgi Saldus novada
gaisa kvalitāti ietekmē naftas pārstrādes komplekss Lietuvā Mažeiķu rajonā 5 km attālumā no Latvijas
robežas, kā arī tikpat tālu esošā cementa ražošanas uzņēmuma Jaunakmenes rajonā (pie Vadakstes
pagasta).
Teritorijas plānojums neparedz darbības, kas var tieši negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (arī Natura 2000 tīklā ietilpstošās teritorijas) un aizsargājamus biotopus. Plānojums ir
izstrādāts, ņemot vērā vides aizsardzības normatīvo aktu, starptautiskos, nacionālos un reģionālos vides
aizsardzības mērķus, kā arī prasības, ko nosaka atbildīgās vides institūcijas. Līdz ar to plānojums
neparedz Vides pārskatā aprakstītajiem risinājumiem vēl papildus kompensēšanas pasākumus.
Lai sekotu līdzi teritorijas plānojuma ieviešanai un tā efektivitātei, plānojuma īstenošanas monitoringam
tiek piedāvāti specifiski indikatori tā ietekmes uz vidi noteikšanai. Lai iegūtu pilnīgu un korektu
informāciju par teritorijas attīstību un tā ietekmi uz vidi, dati būtu jāvāc katru gadu vai ar noteiktu
periodiskumu, piemēram, reizi trijos gados. Šāda regulāra monitoringa veikšana ļaus novērtēt plānojumā
paredzēto pasākumu izpildi un to efektivitāti, kas dos iespēju izvērtēt, kā plānotie un realizētie pasākumi
ir ietekmējuši vides stāvokli novadā.
Kopumā jāsecina, ka Saldus novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam plānotā un atļautā
teritorijas izmantošana nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Saldus novada teritorijas plānojumu ir iespējams īstenot, ja tiek ievēroti teritorijas plānojumā esošie
nosacījumi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības.
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