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1. pielikums Pārskats par sabiedriskās apspriešanas procesu
1.1. Ievads
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
(SIVN) procedūra piemērota saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 04.10.2011. lēmumu Nr. 71 „Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.
SIVN ļauj izvērtēt plānošanas dokumentā ietverto risinājumu atbilstību Natura 2000 teritorijas
aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām un izvēlēties tos alternatīvos risinājumus, kas nerada
negatīvu ietekmi, izstrādāt optimālus priekšlikumus nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai
samazināšanai, kā arī iesaistīt sabiedrību plānošanas dokumenta izstrādē un lēmuma pieņemšanā.
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 teritorijas plānojumu un vides pārskata projektu bija iespējams 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). Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 54 sabiedrības
pārstāvji. Sanāksmes protokols un dalībnieku reģistrācijas lapa ir pievienota 1.3. pielikumā.
Pēc konsultācijām ar Vides pārraudzības valsts biroju vides pārskata projekts izvērtēšanai tika iesniegts
šādām institūcijām:





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

Ņemot vērā institūciju sniegtos atzinumus (atzinumus skatīt 1.4. pielikumā), vides pārskats tika
pilnveidots. Sabiedriskās apspriešanas laikā izteikto komentāru apkopojumu un atbildes uz tiem skatīt
1.5. pielikumā.
Pēc sabiedriskās apspriešanas vides pārskata projekts tika koriģēts un iesniegts Vides pārraudzības valsts
birojam atzinuma saņemšanai. VPVB 6.11.2012. ir sniedzis atzinumuNr.34.
Vides pārraudzības valsts birojs 06.11.2012. sniedza atzinumu Nr. 34 „Par Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2025. gadam Vides pārskatu”1. Atzinumā VPVB norāda uz nepieciešamību papildināt
vides pārskatu, ņemot vērā šajā atzinumā izteiktos ieteikumus, akcentējot uzmanību uz to, ka vides
pārskatā ir sniegts pārāk vispārējs plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo tiešo un netiešo,
īslaicīgo, vidēji ilgo, ilgtermiņa un pastāvīgo ietekmju vērtējums un tas nav vērsts uz Teritorijas
plānojumā konkrēti veiktajām izmaiņām (salīdzinājumā ar esošo situāciju). Vides pārskatā nepietiekoši
skatītas iespējamās ietekmes ņemot vērā teritoriālo aspektu. Tas pats attiecināms uz ietekmes uz vidi
kopsavilkumu. Tāpat Birojs norāda uz nepieciešamību akcentēt plānošanas dokumenta un vides pārskata
sabiedriskās apspriešanas laikā identificēto problēmjautājumus, kas galvenokārt ir saistīti ar ražošanas
teritoriju attīstību, gaisa kvalitāti, rekreācijas teritoriju u.c., un nepieciešams raksturot esošo situāciju un
norādīt uz plānojuma risinājumiem minēto problēmu vides ietekmes novēršanai vai samazināšanai.
Izstrādājot vides pārskata gala redakciju, minētie VPVB ieteikumi tika ņemti vērā (tika papildinātas vides
pārskata 3.1.8., 3.2.1., 3.2.4., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 8.1.2. sadaļas). Pēc pilnveidošanas, tika
sagatavota vides pārskata gala redakcija.
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VPVB atzinumu skatīt pielikuma 1.6. apakšnodaļā
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1.2. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas izsludināšana
Paziņojuma ievietošana avīzē „Saldus zeme”, 12.07.2012.
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Paziņojuma ievietošana Saldus informatīvajā izdevumā „Saldus novada vēstis”, 23.07.2012.
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Paziņojuma ievietošana VPVB mājas lapā
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Paziņojuma ievietošana Saldus novada mājas lapā
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1.3. Sabiedriskās apspriešanas protokols un dalībnieku reģistrācijas lapa, 02.08.2012.
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1.4. Institūciju sniegtie atzinumi
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas atzinums

17

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam
Vides pārskats

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas atzinums
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Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums
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1.5. Pārskats par saņemtajiem komentāriem sabiedriskās apspriešanas laikā
Komentārs

Atbilde

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Sadaļa 3.1.7. „Virszemes un pazemes ūdens objektu raksturojums” jāpapildina
ar 11 hidroelektrostaciju un alates mikrolieguma uz Cieceres upes
raksturojumu.

Papildināta vides pārskata sadaļa 3.1.7..

Sadaļā 3.2.3. „Atkritumu apsaimniekošana” norādīta Vadakstes pagasta
izgāztuve „Bārnieki”, bet 6.pielikumā „Potenciāli piesārņotās vietas Saldus
novadā” norādīta bijusī Vadakstes pagasta izgāztuve ar citu nosaukumu „Bāršuki”.

Labots vides pārskata 6. pielikums.

Sadaļā 8.1.2. „Noteikumi teritoriju apbūvei” tekstā vārdu „vēja ģeneratori”
vietā jāraksta vārdi „vēja elektrostacijas”.

Labota vides pārskata sadaļa 8.1.2..

Sadaļā 8.1.3. „Aizsargjoslu noteikšana” 26 km garā Paksīte un 27 km garā
Ponakste jāieliek 23.tabulas ailē ar aizsargjoslu platumiem - „ne mazāk par
100 m platām joslām katrā krastā”.

Labota vides pārskata sadaļa 8.1.3..

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācija
Lūgums precizēt 3.1.6. virsrakstu – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Labots vides
virsraksts.

pārskata

3.1.6.

nodaļas

17. un 18. lpp. ir dota atsauce uz Latvijas Sarkano grāmatu par īpaši
aizsargājamām sugām, bet īpaši aizsargājamo sugu saraksts Latvijā pašreiz ir
noteikts saskaņā ar MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 „Noteikumi par
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
sarakstu”

Labotas vides pārskata 17. un 18. lpp..

39. lpp. minēts, ka dabas liegumu „Sātiņu dīķi” daļu mežu vēlams
apsaimniekot, veicot kailcirti un sezonas lieguma zonā atļautas visa veida
cirtes, kas ir pretrunā ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr. 264 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” 18.2. punkta nosacījumiem, bez tam, liegumam nav noteikts
zonējums

Labota vides pārskata 39. lpp..

39. lpp. attiecībā uz ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli „Zaņas
lejteces atsegumi”, ka nav vēlama karjeru veidošana. Iegūt derīgos izrakteņus
aizliedz MK 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 40.2. punkts

Labota vides pārskata 40. lpp..

53. lpp. sadaļā „Prasības ĪADT izmantošanai” uzskaitītas novadā esošās ĪADT,
minot arī mikroliegumus un vietējas nozīmes parkus. Saskaņā ar likuma „Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” mikroliegumi un vietējas nozīmes
parki neatbilst noteiktajai ĪADT kategorijai

Labota vides pārskata 53. lpp..

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Nav iebildumu attīstības programmas vides pārskata projekta risinājumiem.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Nav iebildumu attīstības programmas vides pārskata projekta risinājumiem ar nosacījumu, ka tiks ievēroti 17.08.2012.
atzinumā Nr.30 par Saldus novada teritorijas plānojuma projekta 2013. 2025. gadam 1. redakciju izvirzītie Inspekcijas
nosacījumi
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1.6. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045
Tālrunis: 67321173  fakss: 67321049  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā
2012.gada 6.novembrī

Atzinums Nr.34
Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Vides pārskatu
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Vides pārskats iesniegts Vides
pārraudzības valsts birojā (turpmāk arī Birojs) 2012.gada 26.oktobrī. Saldus novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veica un Vides pārskatu sagatavoja Saldus
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „VSKB Vide”. Atzinums par Vides pārskatu sagatavots atbilstoši
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas prasībām.
Vides pārskata raksturojums un analīze:
Birojs 2011.gada 4.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.71 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu Saldus novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam (turpmāk arī Teritorijas
plānojums) un Saldus novada attīstības programmai 2013.-2025.gadam, pamatojoties uz pašvaldības
sniegto informāciju par Teritorijas plānojumā paredzētajām rīcībām, kas saistītas ar likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 2.pielikumu. Par Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam (turpmāk
arī Attīstības programma) Vides pārskatu Birojs 2012.gada 5.oktobrī izdevis atzinumu Nr.28. Saskaņā ar
Vides pārskatā norādīto, Attīstības programmas Vides pārskatā ietvertā informācija tika izmantota
sagatavojot Vides pārskatu Teritorijas plānojumam. Birojs papildus atzīmē, ka stratēģiskais ietekmes uz
vidi novērtējums iepriekš veikts Kursīšu pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2007.gada 14.aprīļa
atzinums Nr.40), Novadnieku pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2006.gada 13.janvāra atzinums
Nr.5), Rubas pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2006.gada 14.septembra atzinums Nr.54), Zaņas
pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2006.gada 28.augusts atzinums Nr.48), Zirņu pagasta teritorijas
plānojumam (Biroja 2005.gada 16.septembra atzinums Nr.12), Zvārdes pagasta teritorijas plānojumam
(Biroja 2006.gada 11.oktobra atzinums Nr.64), kā arī Saldus pilsētas integrētās attīstības programmai
2008.-2015.gadam (Biroja 2008.gada 7.aprīļa atzinums Nr.30).
Izvērtējot Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Vides pārskata atbilstību
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” (turpmāk arī MK noteikumi) IV nodaļas 8.punkta prasībām, Birojs konstatē:
1. Vides pārskatā ietverta informācija par Teritorijas plānojuma izstrādes galvenajiem mērķiem, sniegts
īss plānošanas dokumenta satura izklāsts, kā arī norādīta tās saistība ar valsts, reģionāla un vietēja
līmeņa plānošanas dokumentiem.
2. Atbilstoši MK noteikumu 8.2.punkta prasībām aprakstīta plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma gaita un Vides pārskata sagatavošanas procedūra, sabiedriskās apspriešanas
gaita, t.sk. raksturotas sabiedrības līdzdalības iespējas un norādītas institūcijas, kurām nosūtīts Vides
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pārskata projekts. Vides pārskata Pielikumā ievietoti sabiedriskās apspriešanas materiāli un sniegts
sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējums. Saskaņā ar autoru norādīto, Vides pārskatā ietvertā
informācija ir papildināta un precizēta, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos
priekšlikumus.
3. Vides pārskatā sniegts novada esošā vides stāvokļa novērtējums, norādot arī uz iespējamām
izmaiņām, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots. Vides pārskatā:
3.1. ietverts vispārīgs Saldus novada administratīvās teritorijas raksturojums, sniedzot informāciju
par novadā ietilpstošajām 16 teritoriālajām vienībām, demogrāfisko situāciju un tās izmaiņu
tendencēm, lauksaimniecības un meža zemju īpatsvaru (attiecīgi aizņem 42,8% un 44,8% no
novada teritorijas) un šo teritoriju izmantošanu, kā arī galvenajām saimnieciskās darbības
nozarēm. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, novada uzņēmējdarbības vide koncentrējas Saldus
pilsētā un piepilsētas teritorijās Saldus un Novadnieku pagastos. Saldus novads robežojas ar
Lietuvas Republikas Mažeiķu rajonu. Raksturojot klimatiskos apstākļus, autori cita starpā
norāda, ka sekmīgai vēja parku ekspluatācijai ar vidējas pakāpes efektivitāti derīgas ir aptuveni
80% novada teritorijas. Vides pārskata 4.attēlā grafiski attēlota Saldus novada vēju situācija un
2.tabulā sniegts vēja režīmu raksturojums pagastu šķērsgriezumā. Saskaņā ar 2.tabulas
informāciju, labvēlīgas teritorijas vēja elektrostaciju izvietošanai ir Zaņas, Nīgrandes,
Novadnieku, Zvārdes un Saldus pagastos. Vides pārskatā ietverts novada derīgo izrakteņu
krājumu un to ieguves raksturojums. Atbilstoši 2012.gada 8.maija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.321 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm” novadā atrodas
divas valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes – „Kūmas” (Novadnieku un Kursīšu pagasts) un
„Venta” (Pampāļu pagasts). Autori atzīmē, ka lielākā daļa valsts kaļķakmens krājumu un
prognozētie laukumi atrodas Saldus novada Novadnieku, Pampāļu un Kursīšu pagastos.
Visplašāk kaļķakmeni izmanto SIA „Cemex” cementa ražošanai, kā arī metalurģiskajā
rūpniecībā (AS „Liepājas metalurgs”). Autori prognozē, ka Saldus novads būs kaļķakmens
ieguves centrs valstī vēl ilgstošu laika periodu, jo izpētīto un prognozējamo kaļķakmens krājumu
apjoms ir nozīmīgs. Vides pārskatā norādīts uz novada teritorijā esošajām māla, dolomīta,
smilts-grants un kūdras atradnēm, kā arī apkopota informācija par pašvaldībā izsniegtajām
atļaujām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. Raksturojot virszemes ūdens resursus, autori
atsaukušies uz Ventas baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu 2010.–2015.gadam un tajā
ietverto informāciju par Saldus novada virszemes ūdensobjektu ekoloģisko kvalitāti un to
ietekmējošiem faktoriem. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.418
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Saldus novada teritorijā atrodas seši ūdensobjekti, kuros
pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli
šajā likumā paredzētajā termiņā, t.i., 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, Cieceres ezers. Birojs vērš uzmanību uz šo Ministru kabineta noteikumu 6.punktu,
„publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus (...) ūdensobjektos,
kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu
iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli,
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības”. Saldus novadā atrodas divi pārrobežu slodzes
ietekmēti ūdensobjekti – V056 Venta un V062 Vadakste. Autori informē par Ministru kabineta
2002.gada 15.janvāra noteikumos Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju
resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot
jebkādus mehāniskus šķēršļus” minētajiem Saldus novada ūdensobjektiem. Vides pārskatā
apkopota informācija arī par novada teritorijā un blakus novados jau ekspluatētām mazajām
hidroelektrostacijām. Vides pārskatā īsi raksturotas novada ainaviski vērtīgās teritorijas, norādot
uz turpmāk saaudzējamām teritorijām.
3.2. ietverta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem, mikroliegumiem, kā
arī dendroloģiskiem stādījumiem, aizsargājamām alejām un novada nozīmes parkiem. Saskaņā
ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Saldus novadā atrodas piecas Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – dabas liegumi „Sātiņu dīķi” un
„Nīgrandes meži”, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē likums „Par īpaši
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aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, dabas
parks „Zvārdes meži”, dabas liegumi „Zvārde” un „Ventas un Šķerveļa ieleja”, kuru aizsardzības
un izmantošanas kārtību reglamentē attiecīgi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumi
Nr.139 „Dabas parka „Zvārdes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.414 „Dabas lieguma „Zvārde”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra
noteikumi Nr.13 „Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”. Dabas parkam „Zvārdes meži”, dabas liegumiem „Sātiņu dīķi” un
„Ventas un Šķerveļa ieleja” izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Vides pārskatā ietverta
informācija par Natura 2000 teritoriju izveidošanas mērķiem, tur sastopamajām dabas vērtībām
un to ietekmējošiem faktoriem;
3.3. ietverta informācija par saimniecisko darbību Saldus novadā un infrastruktūras, t.sk.
inženierkomunikāciju nodrošinājumu, kā arī norādīts uz galvenajiem vides kvalitāti
ietekmējošiem faktoriem. Raksturojot atmosfēras gaisa kvalitāti, autori informē par galvenajiem
atmosfēras gaisa piesārņojuma emisijas avotiem. Situācijas raksturošanai izmantoti VAS
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskata „Nr.2-Gaiss”
dati, pēc kuru izvērtējuma autori secina, ka 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 procesos. Vides
pārskatā īsi raksturots galveno emitēto vielu procentuālais sadalījums, to izcelsmes avoti un
izmaiņu dinamika laikā. Papildus tam autori raksturojuši novada koģenerāciju staciju darbību, kā
arī norādījuši uz Brocēnu novada uzņēmumiem, kas potenciāli var ietekmēt vides kvalitāti
Saldus novadā. Novada ūdenssaimniecības sistēmas raksturojumā ietverta informācija par
centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodrošinājumu
un tehnisko stāvokli, kā arī par plānotajiem un jau realizētajiem ūdenssaimniecības attīstības
projektiem. Saldus pilsētā līdz 2015.gadam plānots centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju
pieslēgt 95% pilsētas iedzīvotāju. Ūdens ieguves apjoma, kā arī novadītā notekūdeņu apjoma un
ar to saistītā piesārņojuma raksturošanai autori izmantojuši VAS „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” valsts statistiskas pārskata „Nr.2–Ūdens” datus. Autori norāda uz
uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar lielāko notekūdeņu piesārņojumu. Saskaņā ar Vides
pārskatā norādīto, pašlaik neapmierinoša notekūdeņu iekārtu darbība ir Jaunaucē, Jaunlutriņos,
Šķēdē, Vadakstē un Zaņā. Vides pārskatā ietverta informācija par pašlaik realizētiem un turpmāk
Attīstības programmā plānotajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem. Autori paredz, ka
plānoto ūdenssaimniecības projektu realizācija uzlabos vides kvalitāti novadā, tomēr
ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu apsaimniekošanas jautājumi novadam būs aktuāli arī
turpmāk, īpaši vietās, kur netiek īstenoti projekti. Raksturojot atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, norādīts uz pašvaldībai saistošo Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
2007.–2013.gadam un tā ietvaros realizētajiem pasākumiem, kā arī novada atkritumu
apsaimniekotājiem, atkritumu šķirošanas iespējām un veicamajiem pasākumiem sistēmas
uzlabošanai, t.sk. plānoto šķirošanas laukuma izveidi Ezeres pagastā Centra ielā 8. Vides
pārskatā apkopota informācija par novada piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām. Bijusī
PSRS armijas teritorija – Zvārdes poligons ir vienīgā piesārņotā teritorija novadā, pārējās 28 ir
noteiktas kā potenciāli piesārņotas teritorijas. Vides pārskatā ietverta informācija par citām riska
teritorijām, t.sk. applūstošām teritorijām, kas atbilstoši VAS „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra” sniegtajai informācijai, attēlotas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas
kartē „Saldus novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Vides pārskata 18.tabulā
apkopota informācija par Sosnovska latvāņa izplatību Saldus novadā. Informācija balstīta uz
2007.gadā veikto novērojumu datiem. Vides pārskatā nav norādīts uz veiktajiem pasākumiem to
ierobežošanai vai arī par to, vai pašlaik novērojama invadēto teritoriju paplašināšanās. Vides
pārskatā raksturota novada transporta infrastruktūra un atzīmēts, ka atbilstoši Kurzemes
plānošanas reģiona telpiskajam plānojumam, novadā ir plānots rekonstruēt valsts galveno
autoceļu, to izveidojot par ātrgaitas autoceļu. Attīstības programmā plānota autoceļu seguma
kvalitātes uzlabošana, autoceļu asfaltēšana un tiltu rekonstrukcija. Autori atzīmē, ka īpaši sliktā
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stāvoklī ir autoceļu infrastruktūra Zvārdes pagastā, kas ir saistīts ar šī pagasta teritorijas agrāko
nepieejamību un izmantošanu militāriem mērķiem.
4. Vides pārskata 5.nodaļā „Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var
būtiski ietekmēt” ietverta informācija par Natura 2000 teritorijām dabas parku „Zvārde meži”, dabas
liegumiem „Sātiņu dīķi” un „Ventas un Šķerveļa ieleja” un tajās sastopamo dabas vērtību
apdraudošajiem faktoriem, ainaviski vērtīgām teritorijām, putniem nozīmīgām teritorijām un
iespējamo vēja enerģētikas attīstību, kā arī ar tūrisma attīstību saistītām teritorijām. Autori,
atsaucoties uz SIA „Rietumu elektrosistēmas” un Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekta „Vēja
enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumi izstrāde”
rezultātiem, apzinājuši iespējamās ar vēja elektrostaciju būvniecību saistītās konflikta zonas (vietas,
kurās pastāv vēja enerģētikas potenciāls un no dabas aizsardzības viedokļa – atrodas putniem
nozīmīgas pulcēšanās vietas). Informācija apkopota Vides pārskata 19.tabulā „Saldus novada
administratīvi-teritoriālo vienību konfliktu zonas”, kur cita starpā norādīts: Zaņas pagastā konfliktu
zonas ir daudzas un dekoncentrētas pa visu teritoriju; Nīgrandes pagastā nelielas pēc platības
konfliktu zonas atrodas tikai pagasta dienvidu un dienvidrietumu daļās; Novadnieku pagastā visa
centrālā un rietumu daļā ir konfliktu zonas, kur novērojama dažādu putnu sugu masveida pulcēšanās;
Zvārdes pagasta teritorijas liela daļa ir konfliktu zona un slēgta vēja parku celtniecībai. Vides
pārskatā norādīts, ka Saldus novada pašvaldībā ir izteikta vēlme uzstādīt ~20 vēja elektrostacijas
Novadnieku pagastā. Vides pārskata 8.attēlā grafiski attēlotas zonas, kurās nedrīkst būvēt vēja parkus
un zonas, kurās nepieciešams veikt papildus izpēti. Vides pārskatā raksturoti novada resursi tūrisma
attīstībai, kā arī identificētas problēmas un neizmantotās iespējas šajā nozarē. Autoru skatījumā
nepilnīgi tiek izmantotas dabas tūrisma iespējas un militārā vēsturiskā mantojuma potenciāls Zvārdes
pagastā.
5. Raksturojot ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas, atkārtoti vērsta uzmanība uz
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi, kas cita starpā paredz arī teritorijas racionālu izmantošanu.
Vides pārskata 20.tabulā „Vides politikas integrācija Saldus novada teritorijas plānojumā” apkopota
informācija par Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam noteiktajiem mērķiem vides
kvalitātes uzlabošanai un vides aspektu (gaiss, ūdens, zeme, klimats) integrāciju Saldus novada
teritorijas plānojumā. Tabulā vērsta uzmanība uz jau iepriekš identificētajām būtiskākajām novada
vides problēmām, kuras risināmas vai ņemamas vērā īstenojot plānošanas dokumentu. Autori atzīmē,
ka Teritorijas plānojumā ir integrēti vides aizsardzības jautājumi, tomēr papildus tam ir nepieciešama
vides infrastruktūras uzlabošana, īpaši ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība un kvalitātes
uzlabošana, atkritumu saimniecībā palielināt tajā iesaistīto mājsaimniecību skaitu, kā arī attīstīt dabas
tūrisma infrastruktūru novadā. Autori norāda uz nepieciešamību veikt sākotnējo izvērtējumu vai
ietekmes uz vidi novērtējumu darbībām saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un
2.pielikumu, kuru ietvaros tiks vērtētas plānotās darbības, paredzot risinājumus ietekmes uz vidi
novēršanai vai samazināšanai.
6. Vides pārskata 7.nodaļā „Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums”
ietverta informācija par Teritorijas plānojumā paredzētajām izmaiņām teritorijas plānotajā (atļautajā)
izmantošanā, uzmanību vēršot jaunajām apbūves teritorijām, kā arī Teritorijas plānojumā
iestrādātajām prasībām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības nodrošināšanai. Autori atzīmē,
ka pašreizējā plānošanas stadijā būtiska Teritorijas plānojuma ietekme uz Natura 2000 un citām īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām nav paredzama. Teritorijas plānojuma izstrādē pieņemtie risinājumi
saistībā ar apbūves teritoriju paplašināšanu 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. Autori atzīmē, ka Novadnieku pagasta Mežvidu ciema
teritorija tiek atzīmēta kā nākotnē potenciāli Saldus pilsētai pievienojama teritorija. Rūpnieciskās
apbūves attīstība koncentrēta galvenokārt jau esošās rūpniecības apbūves teritorijās, vienlaikus
paredzot bijušo ražotņu (degradēto teritoriju) sakārtošanu. Vides pārskatā norādīts uz Teritorijas
plānojumā iestrādātajiem nosacījumiem apbūves teritoriju un pārējo teritoriju (ūdeņu, lauku zemju,
meža zemju) izmantošanā, uzmanību vēršot uz prasībām atbilstošas vides kvalitātes nodrošināšanai.
Autori vērš uzmanību uz iespējamām ietekmēm, kas saistītas ar Lauku zemēs atļauto
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lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi, rūpniecības uzņēmumu apbūvi un derīgo izrakteņu
ieguvi, kā arī norāda uz iespējamo tūrisma plūsmas pieaugumu pie novada Ūdens teritorijām un
atbilstošas infrastruktūras ierīkošanas un tūrisma plūsmas organizēšanas nepieciešamību. Vides
pārskatā sniegts arī plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo tiešo un netiešo, īslaicīgo, vidēji
ilgo, ilgtermiņa un pastāvīgo ietekmju vērtējums, kas gan ir ļoti vispārējs un nav vērsts uz Teritorijas
plānojumā konkrēti veiktajām izmaiņām (salīdzinājumā ar esošo situāciju). Tādējādi Vides pārskatā
nepietiekoši skatītas iespējamās ietekmes ņemot vērā teritoriālo aspektu. Tas pats attiecināms uz
ietekmes uz vidi kopsavilkumu, kur vispārīgi norādīts uz Teritorijas plānojuma realizācijas
pozitīvajām un negatīvajām ietekmēm. Vides pārskata 22.tabulā apkopota informācija par Teritorijas
plānojuma realizācijas iespējamo negatīvo/pozitīvo ietekmi uz atsevišķiem vides faktoriem (gaisu,
ūdeni, augsni, trokšņa līmeni, kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un
bioloģisko daudzveidību). Kopumā autori secina, ka lielākā daļa Teritorijas plānojumā iekļautās
darbības dos tiešu vai netiešu, pozitīvu ietekmi uz vidi, tomēr iespējamas arī negatīvas ietekmes
saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību un tūrisma plūsmas pieaugumu.
Atbilstoši MK noteikumu 8.8.punktā noteiktajam, Vides pārskatā ietverta informācija par Saldus
novada teritorijas plānojumā iestrādātajiem risinājumiem plānošanas dokumenta īstenošanas
būtiskāko ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai. Autori vērš uzmanību uz Teritorijas
plānojumā noteiktajiem aizliegumiem teritoriju izmantošanai; iestrādātajiem noteikumiem teritoriju
apbūvei, paredzot prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām, mājlopu novietņu
būvniecībai, inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un ekspluatācijai; pasākumiem
ainavisko teritoriju aizsardzībai un pārvaldībai, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībai un
izmantošanai, kas izriet no šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Saskaņā ar Vides
pārskatā norādīto, aizsargjoslas Teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un
tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem. Vides pārskata 23.tabulā apkopota informācija par
Teritorijas plānojumā noteiktajām virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām.
Vides pārskatā iestrādāti priekšlikumi plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmju
mazināšanai/novēršanai, t.sk. attiecībā uz vēja elektrostaciju būvniecību un to ietekmi uz ainavu,
lauksaimniecisko darbību, lopkopības fermu būvniecību un ekspluatāciju, riska virszemes
ūdensobjektu aizsardzību, tūrisma infrastruktūras attīstību. Autori atkārtoti vērš uzmanību tam, ka
pirms konkrētu darbību īstenošanas, nepieciešamības gadījumā tām veicams ietekmes uz vidi
novērtējums, t.sk. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” noteiktajā kārtībā, savukārt pirms tādu darbību īstenošanas, kurām var būt būtiska
ietekme uz novada teritorijā esošajām Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas (Natura 2000)
teritorijām, ietekme vērtējama Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 „Kārtība,
kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”
noteiktajā kārtībā. Kopumā autori secina, ka Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
īstenošana nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Vides pārskatā vērtētas Teritorijas plānojumā paredzētās darbības; kā alternatīva vērtēta plānošanas
dokumenta „nulles” alternatīva, t.i., kad tiek saglabāta esošā situācija un netiek īstenots plānošanas
dokuments, kas vairākos aspektos vērtēta negatīvi. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, Teritorijas
plānojumā paredzēto darbību realizācija ir uzskatāma par piemērotāko alternatīvu pie nosacījuma, ka
tiek realizēti Vides pārskata 8.nodaļā „Risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai”
aprakstītie risinājumi.
Vides pārskatā apkopota informācija par starptautiskiem un nacionāliem vides politikas dokumentiem
un tajos izvirzītajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem, norādot uz to integrāciju Teritorijas
plānojumā.
Vides pārskatā norādīts, ka Teritorijas plānojumā nav paredzētas darbības, kuru īstenošana var tieši
negatīvi neietekmēt pašvaldības teritorijā esošās Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000)
teritorijas, tādēļ kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.
Vides pārskatā atzīmēts, ka Saldus novada teritorijā neatrodas ievērojama apjoma ražotnes vai
uzņēmumi, kuru darbības rezultātā varētu rasties būtiskas piesārņojošo vielu emisijas un arī
Teritorijas plānojuma īstenošanas rezultātā nav paredzēta lielu potenciāli piesārņojošu un emisijas
radošu objektu būvniecība, kas varētu būtiski ietekmēt Lietuvas Republikas teritoriju. Šajā kontekstā
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autori min radītās ietekmes uz Saldus novada teritoriju, kas saistītas ar naftas pārstrādes kompleksa
Lietuvā Mažeiķu rajonā 5 km attālumā no robežas un cementa ražošanas uzņēmums Jaunakmenes
rajonā netālu no Vadakstes pagasta darbību.
13. Atbilstoši MK noteikumu 8.13.punkta prasībām Vides pārskatā ietvertas rekomendācijas Teritorijas
plānojuma īstenošanas monitoringa nodrošināšanai un monitoringa ziņojuma sagatavošanai, kā arī
apkopota informācija par monitoringā izmantojamiem vides indikatoriem.
14. Vides pārskata kopsavilkums sagatavots atbilstoši MK noteikumu 8.14. punktā noteiktajam.
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana:
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana veikta atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Vides
pārskata sadaļā „Pielikumi” ievietoti sabiedriskās apspriešanas materiāli, t.sk. pārskats par sabiedriskās
apspriešanas procesu, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols, Valsts vides dienesta Liepājas
reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
un Veselības inspekcijas atzinumi. Vides pārskata Pielikuma 1.5.tabulā apkopota informācija par
sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktajiem komentāriem un priekšlikumiem, sniegts autoru komentārs,
kā arī norādīts uz atbilstošu Vides pārskata papildināšanu.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kurā piedalījās 54 dalībnieki, diskutēts par rūpniecisko
teritoriju plānošanu un tur paredzētajām darbībām. Plānošanas dokumenta izstrādātāji norādījuši uz
nepieciešamību noteikt aizsardzības zonas ap pilsētu un ciemiem, kurā būvvalde ir tiesīga izvērtēt katru
ražošanas ieceri un nepieciešamības gadījumā dot atteikumu (neattiecas uz teritorijām, kuras esošajā
plānojumā noteiktas kā ražošanas teritorijas). Sanāksmē izteiktas pretenzijas saistībā ar SIA „Druvas
Unguri” darbību. Ražotnes pārstāvis skaidrojis smaku rašanās iemeslus un norādījis uz jau uzsākto
projektu biogāzes ražošanai un ar to saistītajiem pasākumiem, kas novērsīs pašlaik esošās problēmas ar
smaku izplatību. Sanāksmē sniegts skaidrojums arī par uzņēmuma „Norplast” plānotajiem pasākumiem
izmešu samazināšanai. Sanāksmē izteikta neapmierinātība saistībā ar karjera ierīkošanu netālu no
potenciālas rekreācijas teritorijas un smagā autotransporta plūsmu. Birojs atzīmē, ka minētie jautājumi
būtu akcentējami arī Vides pārskatā gan raksturojot esošo situāciju, gan norādot uz Teritorijas plānojuma
risinājumiem vides ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Kaut arī Vides pārskatā ietverto informācija
var raksturot kā vispusīgu un esošo situāciju labi raksturojošu, tomēr tajā nepietiekoši akcentēta uzmanība
uz konkrētiem problēmjautājumiem un, kā jau tas norādīts iepriekš, nav vērsta uzmanība uz plānotajām
izmaiņām konkrētās novada teritorijās un ar to saistītajām ietekmēm. Vides pārskatā ietvertā informācija
ir vairāk detalizējama.
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde un Dabas aizsardzības pārvalde norādījusi
uz atsevišķiem Vides pārskatā veicamiem papildinājumiem un labojumiem. Saskaņā ar 1.5.tabulā
„Pārskats par saņemtajiem komentāriem sabiedriskās apspriešanas laikā” ietverto informāciju, Vides
pārskatā veikti atbilstoši labojumi. Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai nav iebildumu par
Teritorijas plānojuma 1.redakciju un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
Veselības inspekcija, izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, nav izteikusi iebildumus saistībā ar Saldus
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskata risinājumiem.
Izvērtētā dokumentācija:
Saldus novada pašvaldības 2012.gada 23.oktobra vēstule Nr.4.1-36.1/4138, Saldus novada
teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats CD
formātā,
Saldus
novada
teritorijas
plānojums
2013.-2025.gadam
pieejams
http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=153, kā arī Vides pārraudzības valsts
biroja 2011.gada 4.oktobra lēmums Nr.71 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešā daļa, 23.4 pants, 23.5 pants.
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2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” IV, V, VI, VII, VIII nodaļa.
3. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
4. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
5. Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumi Nr.139 „Dabas parka „Zvārdes meži”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
6. Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.414 „Dabas lieguma „Zvārde” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
7. Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.13 „Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
8. Ūdens apsaimniekošanas likums.
9. Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”.
10. Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz
kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizprostus un
veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”.
11. Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.321 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo
izrakteņu atradnēm”.
12. Teritorijas attīstības plānošanas likums.
13. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” (zaudējis spēku).
14. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”.
Rekomendācijas:
1. Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskats jāpapildina, ņemot vērā šajā
atzinumā izteiktos ieteikumus.
2. Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Saldus novada pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību
pilnveidot Saldus novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam, ņemot vērā Vides pārskatā un
sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus.
3. Saldus novada pašvaldībai, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII nodaļā noteiktajam,
jāinformē sabiedrība par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam pieņemšanu minēto
Ministru kabineta noteikumu 27.punkta noteiktajā kārtībā. Pašvaldībai jāsagatavo informatīvs
ziņojums par to,
- kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi;
- kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti;
- pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants;
- ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot
monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus.
4. Lai konstatētu Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam īstenošanas radīto tiešo vai
netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas
dokumentā, pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic
plānošanas dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divas reizes plānošanas periodā (2018. un
2024. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības
valsts birojā.

A.Lukšēvics

Direktors
29

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam
Vides pārskats

2. Pielikums Būvmateriālu izejvielu atradnes Saldus novadā
Atradnes
reģ. nr.

Atradne

Atradnes
izmantošana

Derīgā izrakteņa veids

Krājumu sadalījums kategorijās (tūkst. m3)
kopā visā atradnē
A

N

P

Ezeres pagasts
986

Bruteņi

1860

Griezes

2114

Grīvaišu sils

2241
2243

Grīvaiši
Grieži II

2244

Grieži I

2245

Vārnas Saldus raj.

2247

Ezere

2289

Mazsvikļi

Jaunauces pagasts
1875
Jaunauce
Jaunlutriņu pagasts
965

Gubaņi

2623

Sediņu

Kursīšu pagasts
123
Stilmji
Kūmas (arī Nīgrandes
257
un Novadnieku
pagastos)
Maļļi (arī Novadnieku
437
un Pampālu pagastos)
976
Indrāni
1268
Kursīši
Lutriņu pagasts
61
Ceplīši
987
Alpi – Saldus raj.
1701

Biksti

2429
Stūrīši
Novadnieku pagasts
55
Sātiņi – māls
Venta (arī Pampāļu,
255
Novadnieku un Zirņu
pagastos)
Grebutnieki (arī Zirņu
434
pagastā)
447
Sātiņi - Sesile
970

Aizkaļņi

972

Altiņi

1018
1019
1268
1754

Spolēni
Kalvji
Kursīši
Bites – Saldus raj.

1862

Celmāji

1863
1942
2574

Grantskalni – saldus
raj.
Pauguri
Tīdas

Smilts - grants
Smilts
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts

Netiek izmantota

415,38

Netiek izmantota

217,00
211,20
1119,30

Netiek izmantota

Māls

Netiek izmantota
Netiek izmantota

98,60
35,00

Netiek izmantota

538,36

Netiek izmantota

66,00

Netiek izmantota

178,00

Netiek izmantota

0,47
30,58

Netiek izmantota

Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts

90000,00

Netiek izmantota

Māls

3673,90

Izmanto

54,10
329,60

Netiek izmantota

179,00

Kaļķakmens

Izmanto

60868,75

Kaļķakmens

Netiek izmantota

Smilts - grants
Kaļķakmens

Netiek izmantota
Netiek izmantota

0,40

Māls
Smilts - grants

Netiek izmantota
Netiek izmantota

441,00

200345,38
197600,00
325200,00
1453,00
397,70

48,00

Smilts - grants
Smilts

Izmanto

Smilts

Izmanto

3,39
68,34
63,44
343,00

Māls

Netiek izmantota

120,78

Māls

Netiek izmantota

10603,93

Kaļķakmens

Netiek izmantota

7300,00

Kaļķakmens
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts - grants
Kaļķakmens
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts
Kaļķakmens

Netiek izmantota

166,37

Netiek izmantota
Netiek izmantota

30

226,50

194535,58

30429,00

146,50
72,00
208,80

Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota

113230,05
41,96

3,36
10,12
373235,00
10,20

Netiek izmantota

44,46

95,70

Netiek izmantota

14,80

23,80

Netiek izmantota
Netiek izmantota

65,20
566,10

325200,00
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2696

Virteļi

Nīgrandes pagasts
172

961

Strēļi
Nīgrande –
kaļķakmens (arī
Pampāļu pagastā)
Nīgrande – smilts grants
Saldi

993

Griezes - Krastnieki

496
960

Pampāļu pagasts
436

Poģi

827

Jēkaupiņi

981
1573

459

Pampāļi - smilts
Zirnāji
Pampāļi – māls (arī
Zaņas pagastā)
Zaņenieki
Pūteļkalns – Zirnāji (arī
Zaņas pagastā)
Pampāļi - kaļķakmens

496

Nīgrande - kaļķakmens

1874
2125
458

Smilts - grants
Smilts

Izmanto

227,05
438,09

Māls

Netiek izmantota

132,40

Kaļķakmens

Netiek izmantota

1048,42
569,47

Smilts - grants

Netiek izmantota

1132,20

Smilts
Smilts - grants
Smilts

Netiek izmantota

590,80
319,99
215,08

Kaļķakmens
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Māls

Netiek izmantota

Māls

Netiek izmantota

Smilts

Netiek izmantota

Kaļķakmens

Netiek izmantota

Kaļķakmens

Netiek izmantota

Kaļķakmens

Netiek izmantota

1048,42
569,47

Smilts

Netiek izmantota

115,96

Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts – grants
Smilšmāls

Netiek izmantota

Izmanto

Izmanto
Netiek izmantota
Netiek izmantota

857,89
3276,32
322,50

172515,00
40,97
247,10
60,00
2096,80
22700,00
33,39
32440,48
12827,62
23804,00
857,89
3276,32

Rubas pagasts
963
994

Strautiņi - Saldus raj. 1975.g.
Griguši

2113

Jūdupe

2238

Kursīšu mežniecība

2248

Vecrubas

2249

Vecrubas II
Strautiņi - Saldus raj. 2006.g.

2291
2332

Strautiņi - Saldus
rajons

Saldus pilsēta
441
Saldus - kaļķakmens
Saldus pagasts
982
Odziņas
2121

Kadiķi - Saldus raj.

2124
Ciecere - māls
Vadakstes pagasts
973
Jānuļi
974
Birzuļi - Saldus raj.
1876
Vadakste - māls
Zaņas pagasts

Netiek izmantota

315,00

Netiek izmantota

144,60

Netiek izmantota

Izmanto

23,70
108,00
27,50
108,00
24,55

Kaļķakmens

Netiek izmantota

6713,81

Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Māls

Netiek izmantota

Skrunda

Saldūdens kaļķis

1706

Jātnieki

1859

Zaņa - 1991.g.

1861

Zvēru fermas atradne

Netiek izmantota

Netiek izmantota
Netiek izmantota

Smilts
Smilts
Māls

Zaņa - māls
Lielais sils

Zaņa - 1982.g.

1873
2115
Zirņu pagasts
67

Izmanto

Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts-grants, smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Māls
Smilts

968

30,00
10,79
31,31

Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto

40,00
14,10
8,20
142,98
24,00
27,00
16020,00

365,40

Netiek izmantota

327,72

Netiek izmantota
Netiek izmantota

31

21240,00

95,40
290,70
126,58
105,64
263,52

Netiek izmantota

Netiek izmantota

40,60

33000,00
1035,00
13,37
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80
966
967
975
977
978
995
997
998
1286
1301
1688

Saldus - saldūdens
kaļķis
Strazdiņi I
Strazdiņi II
Purmaļi - smilts Saldus raj.
Muižciems - Staļģuleja
I
Muižciems - Staļģuleja
II
Smiltaine - 1983.g.
Kliņģi
Kārkli - Saldus raj.
Braņķi
Airītes
Smiltaine -1996.g.

1728

Tīrumi

2119
2250
2391
Zvārdes pagasts

Veiķenieki
Upeslejas
Tīrumi II

269

Smites

971

Striķi

1599

Arīši

1786

Rīteļi

1788

Kokmuiža

2116
2118

Bulduri
Svētaiņi

2145

Smites II

2358

Smites III

2616

Smites IV

2715

Smites V

Šķēdes pagasts
984

Kinguti

988

Gravas – Saldus raj.

989
990
991
1648

Kroķi
Karogi – Saldus raj.
Spīķi - LĢ
Spīķi - Meliorprojekts

2251

Ķinguti

2374

Avotnieki - smiltis

Saldūdens kaļķis

Netiek izmantota

Smilts
Smilts - grants

Netiek izmantota
Netiek izmantota

Smilts

Netiek izmantota

Smilts

Netiek izmantota

145,40

Smilts

Netiek izmantota

13,40

Smilts
Smilts - grants
Smilts - grants
Smilts
Dolomīts
Smilts
Smilts
Smilšmāls
Smilts
Smilts
Smilts

Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto
Netiek izmantota
Netiek izmantota

20,28

Izmanto
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota

Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts, smilts - grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts – grants

Izmanto
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Izmanto
Izmanto
Netiek izmantota
Izmanto

Smilts
Smilts – grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts
Smilts - grants
Smilts - grants
Smilts
Smilts – grants
Smilts

Izmanto

12,63
300,00
72,00
50,00

51,00
528,50
127,39
331,48
51,73
51,24
31,51
30,00
64,40
76,24
28,80
3,60
61,00
44,19
65,79
183,65
44,15
8,72
2,00
266,71
241,24
595,50
760,90
131,80
51,50
175,02
45,75
396,85
34,45
335,80
44,70

76,28
3,95

2,00
47,10

84,33

Netiek izmantota

30,00

Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota

60,00
59,69
150,00
70,80

Izmanto
Netiek izmantota

508,27
80,00
1 006,90

Avots: LVĢMC - Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs
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3. pielikums Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālā zonējuma shēmas
Dabas parka „Zvārdes meži” funkcionālais zonējums

Avots: MK 22.02.2005. noteikumi Nr.139, 1. pielikums
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Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja ”funkcionālais zonējums

Avots: MK 03.01.2012. noteikumi Nr.13, 1. pielikums
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Avots: MK 25.09.2001. noteikumi Nr. 414, 1. pielikums

2

2

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturto daļu, DAP informē, ka Vides
ministrijā ir saņemti ierosinājumi dabas lieguma „Zvārde” robežu izmaiņām. Saskaņā ar minētajiem ierosinājumiem
ir paredzētas robežu izmaiņas dabas liegumam „Zvārde” Zvārdes pagastā, Saldus novadā.
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4. Pielikums Dižkoki Saldus novadā
Dižkoki Saldus novadā uz dokumenta izstrādes brīdi pēc apsekošanas datiem uz 2007. gadu
Nr.
p.k.

Nosaukums

Apkārtmērs
(m)

Augstums
(m)

Adrese

Saldus pilsēta
1

Cieceres melnalksnis

3,43

19,5

Starp Jelgavas ielu un Cieceri

2

Militārā zirgkastaņa

3,10

16,5

Jelgavas ielā 14

3

Estrādes Austrumu ozols

4,87

28,0

100 m uz ziemeļaustrumiem no Kalnsētu estrādes

4

Estrādes Rietumu ozols

4,46

22,0

80 m uz ziemeļaustrumiem no Kalnsētu estrādes

5

Kalnsētu dižskābardis

4,23

18,0

15 m uz ziemeļiem no profesionālās vidusskolas

Novadnieku pagasts
6

Lukārņu ozols

6,10

16,0

Lukārņos

7

Vairogu liepa

4,08

20,0

8

Lagzdiņu ozols

3,95

20,5

Vairogos
15 m uz dienvidiem no bij. Lagzdiņām

9

Plieņu vītols

3,74

15,0

Plieņos, pagalmā

10

Sesiles vīksna

4,24

22,5

Sesiles parkā

11

Sesiles ozols

5,03

23,5

Sesiles parkā

12

Ēvaržu ozols

5,23

23,0

Ēvaržos pie Sameļu dīķa

13

Rūķu dižvīksna

5,44

23,0

70 m uz austrumiem no Rūķiem

14

Dubeskroga kapu liepa

3,90

29,0

Dubeskroga kapsētas dienvidu daļā

Jaunlutriņu pagasts
15

Rūšu ozols

4,03

19,0

400 m uz dienvidiem - dienvidrietumiem no Rūtēm

16

Tāļu ozols

4,45

18,0

600 m uz ziemeļiem - ziemeļrietumiem no Tālēm

17

Kalnziednieku dižozols

7,90

24,5

18

Kalnmiežu ozols

4,28

20,0

50 m uz dienvidiem no Kalnziedniekiem
100 m dienvidiem - dienvidaustrumiem no Lejasmiežiem

19

Rēdnieku ozols

4,00

24,5

20

Lejaskuncu kadiķis

0,97

7,5

Rēdniekos
150 m uz ziemeļiem - ziemeļrietumiem no Lejaskuncu kapiem

21

Kristu Kuplais kadiķis

0,94

7,0

1,2 km uz austrumiem no Rožlejām,agrāk Kristu mj.

22

Kristu Garais kadiķis

0,71

10,0

1,2 km uz austrumiem no Rožlejām, agrāk Kristu mj.

23

Iernestu ozols

5,36

21,0

400 m no Lernestiem

24

Rotu osis

4,21

27,0

40 m uz ziemeļaustrumiem no Rotām

Zvārdes pagasts
25

Plaisu sudrabvītols

4,14

17,5

ZZA no Plaisām starp diviem ezeriem

26

Ķērkliņmuižas kastaņa

3,41

17,0

0,5 km uz dienvidrietumiem no Ķērkliņu ezera

27

Brīvnieku Skaistais ozols

4,55

17,5

70 m uz ziemeļrietumiem no Brīvniekiem

28

Brīvnieku Slimais ozols

5,03

20,0

20 m uz ziemeļaustrumiem no Brīvniekiem

29

Brīvnieku Smailais ozols

4,20

27,0

30 m uz rietumiem no Brīvniekiem

30

Brīvnieku Sakņu ozols

4,20

20,0

60 m uz ziemeļrietumiem no Brīvniekiem

31

Brīvnieku Mežmalas ozols

4,26

23,5

32

Aizkalnu ozols

4,73

27,0

33

Putniņu Tīruma ozols

4,29

19,0

200 m uz dienvidrietumiem no Brīvniekiem
Starp Aizkalniem un Aizkalnu pilskalnu,100 m uz dienvidrietumiem
no mājas
400 m uz dienvidrietumiem no Putniņiem, 750 uz ziemeļrietumiem
no Striķu meža

34

Jānūžu dižozols

5,40

21,5

Jānūžos, pagalmā

35

Putniņu Četržuburu ozols

4,42

19,0

Putniņos, pagalmā

36

Putniņu Koniskais ozols

5,00

22,0

Putniņos, pagalmā

37

Plūdu ozols

4,74

23,0

250 m uz ziemeļaustrumiem no Putniņiem

38

Tēveļu liepa

3,69

24,0

Bij. Tēveļu mājvietā

39

Tēveļu ozols

3,97

21,5

250 m uz dienvidiem - dienvidrietumiem no bij. Tēveļiem

40

Laucenieku liepa

4,60

21,5

200 m uz dienvidiem no Lauceniekiem, ceļa kr. malā

41

Kartavkalna liepa

4,13

22,0

50 m uz ziemeļaustrumeim no Ciemiņiem, Kartavu kalna nogāzē

42

Ciemiņu kastaņa

3,13

19,0

100 m uz dienvidrietumiem no Ciemiņiem, ceļa malā

36

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam
Vides pārskats

43

Aleju liepa

4,24

22,0

70 m uz dienvidiem no Ābelītēm, ceļa malā

44

Puteņu dižozols

4,72

23,8

250 m uz ziemeļiemziemeļrietumiem no Jānūžiem

45

Puteņu Danču ozols

3,56

25,0

50 m uz ziemeļiem no Puteņu dižozola

46

Ozoliņu Pagalma ozols

4,55

18,5

Pamestajos Ozoliņos

47

Ozoliņu Divstarainais ozols

4,71

23,0

150 m uz dienvidiem no Ozoliņiem

48

Ozoliņu Stumbra ozols

4,68

26,0

180 m uz dienvidiem no Ozoliņiem

49

Lapiņu ozols

3,97

18,5

200 m uz rietumiem no Lapiņām

Kursīšu pagasts
50

Kursīšu ozols

4,22

18,5

300 m uz dienvidiem no Kursīšu autobusu pieturas

51

Sauļu kapu ozols

6,30

18,0

Sauļu kapos

52

Baložu palmu priede

1,52

13,0

400 m uz ziemeļiem no Baložiem

53

Rutku Mazais ozols

4,26

18,0

150 m uz dienvidaustrumiem no Rutkiem

54

Rutku Resnais ozols

4,62

19,0

400 m uz ziemeļaustrumiem no Rutkiem

55

Baložu kļava

3,50

16,5

56

Zīlīšu ozols

4,66

20,0

150 m uz dienvidrietumiem no Baložiem
250 m ceļa Saldus - Kūdra kr. pusē, 500 m uz dienvidaustrumiem
no Skutiņiem

57

Stilmju Trīsstumbru kastaņa

3,10

13,0

250 m no Zaņas upes kr.krastā

58

Rīteļu ozols

3,87

20,0

Rīteļu mājas, pie iebraucamā ceļa lb. pusē
400 m uz dienvidiem - dienvidrietumiem no Ķirmām
600 m uz dienvidiem - dienvidaustrumiem no Tālēm, 15 m no
Bruzilas l.kr.
Ezerē,15 m no Sustes kr. pkr. nogāzē, 250 m no Ezeres autobusa
pieturas
Ezerē, ceļa Ezere - Vadakste lb. malā, 300 m uz ziemeļaustrumiem
no tilta pār Vadaksti

Ezeres pagasts
59

Ķirmu ozols

5,45

22,5

60

Spīdzinātais (Bruziles) ozols

5,05

21,0

61

Ezeres dižozols

6,57

21,5

62

Ezeres liepa

4,70

28,0

63

Veldru ozols

5,25

25,0

150 m uz dienvidiem no Veldru mjājas,600 m no Lietuvas robežas

64

Meiju ozols

3,47

23,0

30 m uz ziemeļrietumiem no Meijām, 250 m no Lietuvas robežas
un Ventas kr.krastā
40 m uz austrumeim no Reņģesmuižas pils (tagad Ruba)
100 m uz dienvidaustrumeim no agrākās Reņģesmuižas pils (tagad
Ruba)
Agrāk Reņģesmuiža (tagad Ruba), 150 m uz dienvidaustrumiem austrumiem no pils

Rubas pagasts
65

Reņģesmuižas parka ozols

4,18

27,0

66

Reņģes parka vīksna

4,00

25,0

67

Reņģes vītols

4,47

21,5

68

Mežrubu liepa

3,73

23,5

Mežrubās, pagalmā

69

Rubasmuižas sudrabvītols

4,70

18,5

70 m uz dienvidiem no senās Rubasmuižas

70

Grietiņu ozols

4,19

19,0

71

Grigušu liepa

4,19

17,0

Grietiņās, pagalmā
Bij. Grigušu zemē, 1,2 km uz ziemeļrietumiem - rietumiem no
Rubas baznīcas drupām

Jaunauces pagasts
72

Mizaišu ozols

4,10

20,5

Mizaišos

73

Mizaišu Tīruma ozols

4,33

15,0

0,5 km uz ziemeļrietumiem no Čiekuriem

74

Jaunauces goba

4,86

29,0

100 m uz dienvidiem no Jaunauces mž. pils

75

Bīlenšteina Resnais ozols

5,30

23,0

76

Bīlenšteina Divstumbru ozols

5,14

23,5

150 m uz ziemeļaustrumiem no Mācītājmājas
160 m uz ziemeļaustrumeim no Mācītājmājas

77

Pūteļu ozols

4,65

21,0

100 m uz dienvidrietumiem no Pūteļiem

Vadakstes pagasts
78

Dāvidu ozols

5,95

16,5

500 m uz dienvidrietumiem no Dāvidiem

79

Bertulaišu Resnais Punduris

4,92

9,0

700 m uz dienvidrietumiem no Dāvidiem, bij. Bertulaišu zemē

80

Pilspriekšas ozols

4,12

27,0

Pie pamatskolas

81

Pilsparka Rietumozols

4,37

29,0

200 m uz rietumiem no Vadakstes pils

82

Vadakstes Mūru osis

3,67

22,0

200 m uz rietumeim no Vadakstes pils

83

Pils dižskābardis

3,82

22,0

15 m uz austrumeim no Vadakstes pils

84

Pulksteņpriede

3,62

26,0

Jaunauces - Vadakstes ceļa kr. pusē, 25 m no ceļa
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85

Sārķu Rietumu ozols

6,98

17,5

100 m uz ziemeļaustrumeim no Sārķiem

86

Sārķu Austrumu ozols

6,41

14,0

80 m uz ziemeļiem no Sārķiem

87

Puķu ozols

5,90

16,5

200 m uz ziemeļrietumiem no Puķu drupām

88

Lūšu ozols

4,30

16,3

500 m uz rietumiem no Gulbjiem

89

Lejasdūdaru vītols

5,75

18,0

Lejasdūdaros

90

Rumbenieku ozols

4,00

25,0

Pie bij. Rumbeniekiem

Lutriņu pagasts
91

Bruņinieku ozols

6,05

22,0

10 m no Lašupes l.kr., 200 m no ietekas Krimeldē

92

Līču ozols

6,16

23,5

10 m no Cieceres l.kr. kraujā 500 m uz dienvidrietumiem no Līčiem

93

Ķīkala priede

3,01

25,0

VAS 207. Iec., 289. Kv., 23. Nog.; 50 m uz rietumiem no stigas

94

Klīperu Pirmais ozols

3,71

17,7

400 m uz dienvidiem - dienvidrietumiem no Klīperiem

95

Klīperu Ozoltēviņš

4,25

20,0

40 m uz dienvidaustrumiem no Klīperu Pirmā ozols

96

Klīperu Tumšzaļais ozols

4,09

19,5

40 m uz dienvidaustrumiem no Klīperu Ozoltēviņa

97

Klīperu Greizais ozols

4,88

20,5

70 m uz austrumiem no Tumšzaļā ozols

98

Klīperu Izpletņozols

3,22

18,0

400 m uz dienvidiem no Klīperiem

99

Klīperu Vāzes ozols

3,95

18,0

350 m uz dienvidiem no Klīperiem

100

Ceļmalas ozols

3,97

17,0

500 m uz dienvidrietumiem no Klīperiem

101

Jusku ozols

4,31

17,0

500 m uz ziemeļaustrumiem – austrumiem no Silmaļiem

102

Atplēsu Biķerozols

4,27

14,0

500 m uz ziemeļiem no Atplēsām

103

Atplēsu Kaltušais ozols

5,50

14,5

500 m uz ziemeļiem no Atplēsām

104

Senrūtu vīksna

5,00

24,5

105

Veiķenieku priede

2,90

33,0

106

Likšu priede

3,17

28,0

107

Baltskaišu Rietumu ozols

3,56

17,0

108

Baltskaišu Starainais ozols

5,75

20,0

109

Baltskaišu Kuplais ozols

4,82

21,0

20 m no Krimeldes kr.kr., 750 m no Saldus - Kuldīgas šos.
Sesiles mežn.249 kv., 17.nog. 700 m uz dienvidiem no ceļa Atplēsas
- Likši
0,6 km uz dienvidaustrumiem no Likšu mj.,250 m D no ceļa
Atplēsas - Likši
0,5 km uz dienvidiem no Atplēsu mj.
10 m uz dienvidiem no a/c Dekšņas - Atplēsas, 0,5 km uz
dienvidaustrumiem no Atplēsām
100 m uz dienvidaustrumiem no ceļa Dekšņas - Atplēsas, 550 m uz
dienvidaustrumiem no Atplēsām

110

Klīperu Ziemeļu ozols

5,31

22,0

111

Baltskaišu Zemzaru ozols

4,05

18,0

Zirņu pagasts
112
Ķivuļu ozols

400 m uz ziemeļiem no Klīperiem
300 m uz dienvidiem - dienvidaustrumiem no Kuplā ozola, 900 m
uz dienvidaustrumiem no Atplēsām

4,02

15,4

250 m uz dienvidiem no Susteniekiem

113

Pavāru kapsētas priede

3,60

23,5

Pavāru kapos

114

Pavāru liepa

4,35

8,0

500 m uz ziemeļiem - ziemeļaustrumeim no Pavāru kapiem

115

Lempju liepa

4,54

21,0

Ponakstes kr. pkr. kr. nogāzes augšējā šķautnē, pie bij. Lempju
kapsētas

Nīgrandes pagasts
116

Elku ozols

4,96

20,5

117

Ķēdaru ozols

6,24

22,0

350 m uz dienvidiem no Elku mj.
Spiņņa pkr.kr.kr., 300 m lejpus Spiņņa ūdenskrātuves

118

Saldenieku ozols

6,63

22,0

Saldenieku mj.dārzā,30 m uz ziemeļiem no Bārtiena gravas kr. kr.

119

Auziņu ozols

4,40

13,4

650 m no Dziru - Meldzeres ceļa, labajā pusē pa lauku strupceļu

120

Krišjāņu ozols

5,38

22,0

1,5 m uz ziemeļrietumiem no Dzirām

121

Kļuvu ozols

4,06

24,0

Kļuvu mj.10 m uz dienvidiem no dzīvojamās mājas

122

Pūteļu ozols

4,47

18,0

123

Cērpu ozols

4,13

22,0

200 m uz dienvidiem - dienvidaustrumiem no Sprīdīšiem, 100 m no
ceļa Dziras - Meldzere kr. pusē
450 m dienvidiem - dienvidrietumiem no Sprīdīšu mj., 20 m no
mežmalas

124

Pļaviņu ozols

5,05

16,5

125

3 x 3 ozols

3,84

28,5

126

Strumpju ozols

4,24

23,0

38

150 m uz dienvidaustrumeim no Kļuvām, ceļa Dziras-Meldzere
lb.p., Baltupītes lb. kr.
Kalnos, Lošlejas parkā, 15 m no Loša kr.kr., 200 m lejpus tilta
1,9 km uz ziemeļrietumiem - rietumiem no Dziru centra, 50 m uz
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ziemeļiem no el. augstspr. līn.
127

Dīgļu ozols

4,27

19,5

128

Lendumu ozols

5,19

27,0

129

Pakalnu ozols

4,17

28,0

130

Palošu ozols

4,81

25,0

131

Titeļu ozols

3,88

17,0

132

Mišeiku ozols

4,00

20,0

133

Apšukroga ozols

5,28

16,0

134

Palošu vīksna

4,30

22,0

Kalnos, Loša lb. pkr. nogāzē, zemesraga galā

135

Tabaku priede

2,84

20,0

Kalnos, Loša kr. pkr. nog. augš.
dienvidaustrumiem no Elku mājas

136

Piķeļmuižas ozols

4,64

22,0

137

Piķeļmuižas Kraujas ozols

5,44

21,0

Kalnos,0,6 km uz dienvidaustrumiem no Piķeļmuižas
Kalnos, 0,8 km uz dienvidiem no Piķeļmuižas, Lošupes kr. pkrn.
šķautnē

138

Spiņņa ozols

4,70

21,0

20 m no Spiņņa kr. kr., 150 m uz dienvidiem no Ķēderu ozola

1,4 km uz rietumiem no Dziru centra
5 m no Loša lb.kr., ap 300 m no Lietuvas rob., 1 km no Kalniem
100 m uz ziemeļiem no Loša lb.kr.
0,5 km no Lietuvas rob., Loša lb.pkr., 0,5 km no Loša dzirnavām
1,5 m uz dienvidiem no pagraba drupām,400 m uz
ziemeļaustrumiem - austrumiem no "Mežmājas"
300 m uz dienvidrietumiem - rietumiem no autobusu pieturas
Mišeikas
1 km uz dienvidrietumiem - rietumiem no Mišeiku autobusu
pieturas
šķautnē,

0,5

km

uz

Pampāļu pagasts
139

Gravu bērzs

4,06

27,0

Klūgas upītes pkr. lb. kr., bij. Gravu mājvietā

140

Stunguriņu osis

4,70

25,0

Stunguriņu mj. vecā dārza dienvidaustrumu malā

141

Pampāļu zirgkastaņa

3,34

18,5

Pampālu parkā pie aizsprosta, 2,95 m uz ziemeļiem no spēkstacijas

142

Austrumu ozols

4,35

17,0

15 m uz ziemeļrietumiem no Austrumu mj.

143

Dzelmju Kraujuma ozols

4,17

20,0

Ventas lb. pkr. nogāzē, 0, 5 km uz rietumiem no Dzelmēm

144

Dzelmju Akmeņu ozols

4,11

22,0

Ventas lb. pkr. nogāzē, 30 m no Kraujuma ozola

145

Dzelmju Veselīgais ozols

3,97

23,0

0,5 km uz rietumiem no Dzelmēm, Ventas lb. pkr. nogāzē

146

Jēkaupiņu ozols

5,10

22,0

Bij. Jēkaupiņu mājvietā

Zaņas pagasts
147
148
149

Brīniņu ozols
Celmenieku Austrumu liepa
Celmenieku Rietumu liepa

4,15
4,40
4,14

19,0
23,0
21,0

Brīniņu mj. pagalmā
Celmenieku (bij.mācītājmājas) pagalmā
Celmenieku (bij.mācītājmājas) pagalmā

150

Cīruļu ozols

4,10

25,0

35 m uz ziemeļiem no Cīruļu mājas

Šķēdes pagasts
151

Lukāču ozols

4,55

25,0

25 m uz ziemeļiem no Šķēdes (Lukāču) upītes

152

Šķēdes liepa

3,82

22,0

153

Zābaku ozols

4,85

18,0

Škēdes - Kabiles ceļa kr. pusē, pie Aleju mj.
400 m uz dienvidrietumiem - rietumiem no Zutēniem, 0,5 km uz
dienvidrietumiem no Zutēnu A

154

Zutēnu ozols

6,11

21,5

250 m uz ziemeļiem no Zutēnu mž.drupām

155

Mēra kps.bērzs

3,40

22,0

Ceļa Zutēni - Sārcene lb. p., 20 m no ceļa

156

Kausiņu ozols

3,80

24,0

300 m uz dienvidiem no Kausiņu mj.

157

Namiķu ozols

4,82

24,0

ceļa Zutēni - Sārcene kr. pusē 150 m no ceļa

158

Ezeriņu ozols

4,12

22,5

ceļa Zutēni - Sārcene kr. p. 10 m no ceļa

159

Dīķkalēju kļava

3,70

16,0

Ziemeļrietumu stūrī, Dīķkalēju pagalmā

160

Virsaišu ozols

4,75

16,0

161

Āboltiņu ozols

3,82

21,0

200 m uz dienvidiem no Vālodžu mj.

162

Šķēdes Pilskraujas ozols

4,78

24,0

Šķēdes kr. kr. nogāzes šķautnē, uz rietumiem no Šķēdes pils

163

Šķēdes Sakneszara ozols

4,45

20,0

Šķēdes kr.kr. nogāzes šķautnē, uz rietumiem no pils

164

Šķēdes Aizsprosta ozols

4,62

25,0

Šķēdes lb. kr. nogāzes šķautnē, 30 m uz ziemeļiem no aizsprosta

165

Šķēdes Resnais ozols

5,78

20,0

166

Zemzaru ozols

4,50

25,0

Šķēdes lb. pmkr. nogāzē, 150 m uz ziemeļiem no pils
aiz Zemzaru malkas šķūņa, Šķēdes l. kr. kraujā

120 m no ceļa, kas vieno Sārcenes ceļu ar Saldus - Kabiles šos.

Avots: Saldus novadā LVAF projekta ietvaros veikts pētījums
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5. Pielikums Valsts nozīmes aizsargājamie kultūrvēsturiskie pieminekļi
Aizs. nr.
Veids
Ezeres pagasts
6715
Arhitektūra
6717
Arhitektūra
6718
Arhitektūra
6719
Arhitektūra
6713
Arhitektūra
Arhitektūra
6714
4232
Māksla
Jaunauces pagasts
6721
Arhitektūra
726
Arhitektūra
6725
Arhitektūra
6722
Arhitektūra
6728
Arhitektūra
6723
Arhitektūra
6724
Arhitektūra
6727
Arhitektūra
4238
Māksla
4239
Māksla
4240
Māksla
4241
Māksla
Jaunlutriņu pagasts
6729
Arhitektūra
Vadakstes pagasts
6736
Arhitektūra
2172
Arheoloģija
2173
Arheoloģija
4269
Māksla
4266
Māksla
4265
Māksla
Kursīšu pagasts
2151
Arheoloģija
2154
Arheoloģija
2155
Arheoloģija
Lutriņu pagasts
2157
Arheoloģija
Nīgrandes pagasts
2158
Arheoloģija
2160
Arheoloģija
Novadnieku pagasts
2162
Arheoloģija
2163
Arheoloģija
Rubas pagasts
2168
Arheoloģija
4250
Māksla
4251
Māksla
4252
Māksla
Saldus pilsēta
2170
Arheoloģija
4255
Māksla
4253
Māksla
7446

Pilsētbūvniec
ība

Saldus pagasts
94
Vēsture
Zaņas pagasts
2175
Arheoloģija
Zirņu pagasts
2178
Arheoloģija
2613
Vēsture

Nosaukums

Atrašanās vieta

Ezeres muižas apbūve ar parku
Dzīvojamā ēka
Klēts
Staļļi
Grīvaišu krogs
Grīvaišu luterāņu baznīca
Kancele

Ezere, Ezeres muižā
Ezere, Ezeres muižā
Ezere, Ezeres muižā
Ezere, Ezeres muižā
Grīvaiši
Grīvaiši
Grīvaiši , Grīvaišu luterāņu baznīcā

Jaunauces muižas apbūve
Šķūnis
Stallis
Pils
Pienotava
Pārvaldnieka ēka
Kalpu māja
Parks
Cilni (4)
Gleznojums zāles kupolā
Interjera dekoratīvā apdare (8 telpās)
Krāsnis (7)

Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižā
Jaunauce, Jaunauces muižas pilī
Jaunauce, Jaunauces muižas pilī
Jaunauce, Jaunauces muižas pilī
Jaunauce, Jaunauces muižas pilī

Jaunmuižas klēts un parks

Jaunlutriņi, Jaunmuižā

Priedulas luterāņu baznīca
Priedīšu senkapi
Vecmiķeļu senkapi
Kancele
Altāris
Altāra barjera

Priedula
Pie Priedīšiem
Pie Vecmiķeļiem
Priedula Priedulas luterāņu baznīcā
Priedula Priedulas luterāņu baznīcā
Priedula Priedulas luterāņu baznīcā

Zemīšu senkapi
Bāliņu senkapi
Meždāmnieku senkapi

Pie Kursīšu pamatskolas
Pie Dīķēniem un Bāliņiem
Pie Meždāmniekiem

Mizaiņu pilskalns

Pie bij. Mizaiņiem un Stūrīšiem

Bieriņu senkapi
Meldzeres dobumakmens

Ķiķeļu meža malā pie Bieriņiem
Pie Meldzeres

Striķu pilskalns
Striķu senkapi

Pie bij. Striķiem un Aizkalniem
Pie bij. Striķiem un Aizkalniem

Karātavu kalns - pilskalns
Interjera dekoratīvā apdare
Kamīni (3)
Krāsnis (6)

Pie Platkājiem
Ruba, Rubas muižas pilī
Ruba, Rubas muižas pilī
Ruba, Rubas muižas pilī

Saldus pilskalns
Kancele
Ērģeles

Pie Saldus ezera, vecās Saldus - Rīgas šosejas malā
Kuldīgas iela 2; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā
Kuldīgas iela 2Sv. Jāņa luterāņu baznīcā
Rīgas ielas DA puses apbūve no Lielās ielas līdz J.Rozentāla ielai, J.Rozentāla
ielas R puses apbūve līdz Kapu ielai, J.Rozentāla ielas A puses apbūve līdz
Cieceres upei, Cieceres upe DR virzienā līdz Tirgotāju ielas Z galam, Tirgotāju
iela līdz Peldu ielai, Peldu ielas trases turpinājums līdz Lielajai ielai

Saldus pilsētas vēsturiskais centrs

Gleznotāja J. Rozentāla dzimtās mājas

Bebros

Laivenieku senkapi

Pie Laiveniekiem un Bunkām, Ventas un Zaņas upju satekā

Airītes pilskalns
Okskara Kalpaka memoriāls „Airītes”

Pie Siliem, Strazdiņiem un Airītes dzelzceļa stacijas
Pie Kalpakiem

Avots: VKPAI - Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts
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6. Pielikums Potenciāli piesārņotās vietas Saldus novadā
Reģ.nr.
Teritorija
Lutriņu pagasts
Nr.
p.k

1.

84668/4229

Vietas nosaukums

Apraksts

SIA „Druvas unguri”, cūku
komplekss „Krasti”

A kategorijas atļauja Nr. LIT-21-005
Ferma intensīvai cūku audzēšanai, kurā gaļas cūku skaits ir
vairāk nekā 2000 gab., ar svaru virs 30 kg.

Pagasta CSA izgāztuve. Kopā apglabāts 33238 m

Nīgrandes pagasts
2.

84708/1641

CSA izgāztuve „Bandzeri”

3.

84708/1640

DUS „Alši”

4.
84708/1639
Novadnieku pagasts
5.

84728/4435

Pampāļu pagasts
6.
84768/1613
Saldus pagasts

Liellopu ferma „Veldres”

SIA „NorPlast”

8.

84868/1509

9.

84868/1506

Saldus dzelzceļa stacija
„Unguri” cūku komplekss,
„Straumēni”

10.

84868/1505

13

84928/5438

B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. LIT-21-069B
Mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m² un vairāk

SIA „Prospector”

84868/4360

11.
84868/1504
12.
84488/1656
Vadakstes pagasts

Kolhoza degvielas uzpildes stacija no 1960. g. līdz šim brīdim.
SIA "Gaušis un partneri" DUS
Kolhoza mehāniskās darbnīcas no 1974.gada

„Nīgrande” mehāniskās darbnīcas

7.

3

Bijusī slaucamo govju ferma līdz 2010.g. septembrim
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. LIT-21-031B
Preču ražošanai ar teflona termopārklājumiem, termoplastu
spiedes lējumiem vai veicot šķiedru termoplastisko
kompozītmateriālu atjaunošanu, ja tiek izlietots 100 un vairāk
kg plastmasas dienā
Dzelzceļa stacija, kravas pārkraušana
A kategorijas atļauja Nr. LIT-21-006
A kategorijas atļauja Nr. LIT-21-007
Kompleksa kopējā ietilpība ir 2000 sivēnmātes un 4000 sivēni
līdz 30 dienu vecumam
A/s „Kurzemes degviela”, a/s Saldus naftas bāze
Govju ferma 100 govīm

SIA „Druvas Unguri” cūku
audzēšanas komplekss „Unguri”
A/s „Kurzemes degviela”
Liellopu ferma „Brasli”
Atkritumu izgāztuve
„Bāršuki” (tagad vietas nosaukums
ir „Bŗanieki”)

Bijusī Vadakstes pagasta atkritumu izgāztuve

Zaņ.as pagasts
14.

84948/1660

15.
84948/1658
Zvārdes pagasts

No 1970. g. līdz 1992. g. liellopu ferma. No 1995. g. - cūku
ferma
Slaucamo govju ferma

Cūku ferma „Bumbieri"
„Liekņi” slaucamo govju ferma

2

16.

84988/1709

18 ēkas un zemes gabals 524 000 m platībā
Krievu armijai bija lidmašīnu uzraudzības punkts. Kazarma,
kurtuve ar šķidro kurināmo. Degvielas bāze aiz patreizējās
robežas-nobetonēja, lai nefiltrējas. Bijušais garāzu komplekss
80*100m-betonēts

Valsts Militārā dienesta nodaļas
mācību bāze, Aizsardzības
ministrijas valdījuma objekts

Saldus pilsēta
17.

84015/4879

SIA „Ardeks” gaļas pārstrādes
uzņēmums

18.
19.

84015/4721
84015/4735

SIA „ALCO”, DUS
SIA „ALCO”, DUS

20.

84015/4368

SIA „Limos”

21.

84015/1438

Bijusī degvielas bāze, Kuldīgas iela
53

B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. LIT-21-148B
Pārtikas produktu ražošana, kur pārstrādā dzīvnieku izcelsmes
produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 t gatavās
produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs)
B kategorijas atļauja Nr. LIT-21-124B
B kategorijas atļauja Nr. LIT-21-122B
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. LIT-21-016B
Ķīmiskā tīrītava
1.Degvielas uzpildes stacija no 1958.g. līdz 1992.g. 2.Materiālu
noliktava no 1992.g. līdz 2004.g.
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Ezeres pagasts
22.

84488/5439

23.

84488/4846

24.

84488/1663

25.
26.

84488/1653
84488/1652

Atkritumu izgāztuve - Vecās
Grantsbedres
Ezeres pagasta padome, katlu māja
Liellopu kompleks „Griezes
Dzintari”
„Upmaļ i” liellopu ferma
"Muciņas" DUS

27.

84488/1647

Minerālmēslu šķūnis „Krastmaļi”

28.

84488/1648

„Centra ferma”

CSA izgāztuve līdz 2000.g., pēc tam pārkraušanas punkts
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. LIT – 21 –003B
Vienā no kūtīm atrodas slaucamu govju kompleks ar apm. 200
govīm
No 1985. g. slaucamo govju ferma
Degvielas uzpildes stacija
Pašlaik pēc kapitālā remonta fasētu minerālmēslu un graudu
noliktava
No 1970.g.slaucamo govju ferma līdz 1992.gadam. Tagad
vienā kūtī nelielā daudzumā cūkas.

Avots: LVĢMC – Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs
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