Informatīvais ziņojums par Saldus novada teritorijas plānojumu
2013.-2025.gadam
Saldus novada pašvaldība informē, ka saskaņā Saldus novada domes 2013. gada 25. aprīļa
lēmumu (protokols Nr.5, 10.§) „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” ir apstiprināts Saldus
novada teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”.
Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada
6.novembrī sniegtajā atzinumā Nr.34 „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām, Ministru kabineta noteikumu Nr.
157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu.
Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā
Vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta izstrādi tika veikts tā stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums, lai savlaicīgi identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas
dokumenta un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas
dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.
Vides pārskatā iekļautie risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai ņemti vērā
plānošanas dokumenta izstrādes laikā un pamatā tie tiks ņemti vērā plānošanas dokumentā
paredzēto projektu īstenošanas laikā.
Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas
dokuments, paredzēta virkne pasākumu un risinājumu – noteiktas aizsargjoslas, definēti
nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izmantošanai un attīstībai, ierobežojumi lauku
un mežu teritorijās, kā arī blīvās apbūves un ražošanas teritorijās, nosacījumi kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai, kas noteikti Saldus novada teritorijas plānojuma Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos.
Visi iepriekš minētie pasākumi gan tieši, gan netieši samazinās slodzi uz vidi, mazinās
paredzētās darbības negatīvo ietekmi vai to aizliegs.
Izteiktie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti
Vides pārskata projekts no 2012.gada 16.jūlija līdz 2012.gada 31.augustam tika nodots
sabiedriskajai apspriešanai un iesniegts šādām institūcijām – Valsts vides dienesta Liepājas
reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei, Veselības inspekcijas Kurzemes
kontroles nodaļai, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai.
Tabulā apkopotas saņemtās rekomendācijas un priekšlikumi.
Komentārs

Risinājums

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Sadaļa 3.1.7. „Virszemes un pazemes ūdens objektu
Papildināta vides pārskata sadaļa
raksturojums” jāpapildina ar 11 hidroelektrostaciju un
3.1.7.
alates mikrolieguma uz Cieceres upes raksturojumu.
Sadaļā 3.2.3. „Atkritumu apsaimniekošana” norādīta
Vadakstes pagasta izgāztuve „Bārnieki”, bet 6.pielikumā
Labots vides
„Potenciāli piesārņotās vietas Saldus novadā” norādīta
pielikums.
bijusī Vadakstes pagasta izgāztuve ar citu nosaukumu „Bāršuki”.

pārskata

6.

Komentārs

Risinājums

Sadaļā 8.1.2. „Noteikumi teritoriju apbūvei” tekstā vārdu Labota vides pārskata sadaļa
„vēja ģeneratori” vietā jāraksta vārdi „vēja elektrostacijas”. 8.1.2.
Sadaļā 8.1.3. „Aizsargjoslu noteikšana” 26 km garā Paksīte
un 27 km garā Ponakste jāieliek 23.tabulas ailē ar Labota vides pārskata sadaļa
aizsargjoslu platumiem - „ne mazāk par 100 m platām 8.1.3.
joslām katrā krastā”.
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācija
Lūgums precizēt 3.1.6. virsrakstu – Īpaši aizsargājamās Labots vides pārskata 3.1.6.
dabas teritorijas.
nodaļas virsraksts.
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 Labotas vides pārskata 17. un
14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 „Noteikumi par īpaši 18. lpp..
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo sugu sarakstu”
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 Labota vides pārskata 39. lpp..
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” 18.2. punkta nosacījumiem, bez tam, liegumam
nav noteikts zonējums
39. lpp. attiecībā uz ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas
pieminekli „Zaņas lejteces atsegumi”, ka nav vēlama
karjeru veidošana. Iegūt derīgos izrakteņus aizliedz MK
Labota vides pārskata 40. lpp..
16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” 40.2. punkts
53. lpp. sadaļā „Prasības ĪADT izmantošanai” uzskaitītas
novadā esošās ĪADT, minot arī mikroliegumus un vietējas
nozīmes parkus. Saskaņā ar likuma „Par īpaši Labota vides pārskata 53. lpp..
aizsargājamām dabas teritorijām” mikroliegumi un vietējas
nozīmes parki neatbilst noteiktajai ĪADT kategorijai
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
Vides pārraudzības un valsts birojs
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
Vides

pārskatā

sniegts

arī

plānošanas

dokumenta Papildināta

vides

pārskata

Komentārs
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.

Risinājums
7.3.sadaļa Tiešās un netiešās
ietekmes; 7.4.sadaļa Īslaicīgas,
vidēji ilgas un ilglaicīgas
ietekmes; 7.6.sadaļa Ietekmes uz
vidi kopsavilkums

Sadaļa Vides pārskata sabiedriskā apspriešana
Sanāksmē izteikta neapmierinātība saistībā ar karjera
ierīkošanu netālu no potenciālas rekreācijas teritorijas un
smagā autotransporta plūsmu.
Kaut arī Vides pārskatā ietverto informāciju 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.

Bieži
sastopamo
derīgo
izrakteņu atļauja izsniegta īsam
termiņam (uz 2 gadiem), pirms
ieceres izveidot rekreācijas
teritoriju. Ir risinājumi par
alternatīvu
autotransporta
plūsmu.
Vides
pārskatā
papildināta
sadaļa 3.2.1. Gaisa kvalitāte
Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana kartē ir noteikta
ierobežojošas
saimnieciskās
darbība 1 km zona kvalitatīvas
dzīves vides nodrošināšanai.
Noteikta teritorijas izmantošana
Zaļumvietas (ar mērķi ierīkot
aizsargstādījumus)
starp
Ražošanas
teritoriju
un
Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritoriju
sabiedriskās
apspriešanas laikā diskutētajai
problēmteritorijai.
Veikta
teritorijas plānojuma atkārtota
sabiedriskā apspriešana.

Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, Saldus novada domes 2012.gada 18.decembra
sēdē tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.21, 2.§) un organizēta atkārtota
Saldus novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana, kas notika no 07.01.2013. līdz
27.01.2013. Saņemti 5 priekšlikumi no privātpersonām un 17 atzinumi no institūcijām.
Konstatētās nepilnības teritorijas plānojumā novērstas.
Saskaņā ar Saldus novada domes 2013.gada 21.februārī pieņemto lēmumu „Par Saldus
novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols
Nr.3, 43.§) , institūcijām un iedzīvotājiem no 2013.gada 4.marta līdz 2013.gada 24.martam
tika nodrošināta iespēja iepazīties ar apstiprinātā Saldus novada teritorijas plānojuma galīgo
redakciju un izteikt viedokli par to. Priekšlikumi netika saņemti.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais
variants
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., spēkā esošie teritorijas plānojumi netiek
mainīti un tiek saglabāts pārapstiprinātais teritorijas plānojums.
Tomēr šī alternatīva nav uzskatāma par optimālu, jo teritorijas plānojuma neizstrādāšanas
gadījumā, tiks kavēta novada ekonomiskā attīstība un sociālo problēmu risināšana.
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.
Vides pārskatā norādīts, ka Saldus novada teritorijas plānojumā noteiktie risinājumi nav
pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī tas atbilst
starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālajiem vides aizsardzības mērķiem, un tā
realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000
teritorijām.
Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai
Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.34 noteiktajam, lai konstatētu Saldus
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz
vidi, pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, veiks
plānošanas dokumenta realizācijas novērtējumu un vismaz divas reizes plānošanas periodā
(2018.gadā un 2024.gadā) izstrādās monitoringa ziņojumu un iesniegs (arī elektroniskā veidā)
Vides pārraudzības valsts birojā.
Ar apstiprināto Saldus novada teritorijas plānojumu un Vides pārskatu var iepazīties darba
dienās Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū, Saldus novadā vai
Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv
Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un Vides pārskats izstrādāti Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.

