Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmes
protokola Nr. 1 izraksts
Sanāksmes sākums:
Norises vieta:

06.11.2018. plkst. 18:00.
Biržu tautas nams

Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētājas I. Sproģes uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par izstrādātajiem
plānošanas dokumentiem;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Plānošanas dokumentu izstrādātājs;
Domes administrācijas darbinieki;
Domes deputāti;
Uzņēmēji;
Iedzīvotāji.

I. Sproģe atklāj sanāksmi ar nelielu uzrunu.
P. Grants prezentē plānošanas dokumentus.
Iedzīvotājs:
P. Grants:

Kādu daļu lauksaimniecības zemes attiecībā uz kopējo platību varēs
apmežot?
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN)
Lauksaimniecības teritoriju varēs apmežot mazāk kā pusi no teritorijas, jo
Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana Lauksaimniecības teritorijā
noteikta kā papildizmantošana.

Iedzīvotājs:
P. Grants:

Kas ir zemes vienības papildizmantošana?
Tas ir teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā
noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam.

Iedzīvotājs:
P. Grants:

Kas ir lokālplānojums?
Tas it vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kuru izstrādā teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma
risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Iedzīvotājs:

Vai teritorijas plānojumam ir termiņš?
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P. Grants:

Nē, šim teritorijas plānojumam netiek noteikts termiņš.

Iedzīvotājs:
I. Sproģe:

Man ir pretenzijas par vircas smaku Biržu ciemā, kas gadiem nemainās.
Pašvaldība noorganizēs 14.11.2018. sapulci, kurā piedalīsies SIA
“Miķelāni bekons”, pašvaldības pārstāvji un zemnieki, lai kopīgi rastu
kādu risinājumu.

Sapulce slēgta 19:45

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

I. Gādmane

Plānošanas dokumentu izstrādātājs

P. Grants
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Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmes
protokola Nr. 2 izraksts

Sanāksmes sākums:
Norises vieta:

07.11.2018. plkst. 18:00.
Salas kultūras nams

Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieka J. Balodīša uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par izstrādātajiem
plānošanas dokumentiem;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Plānošanas dokumentu izstrādātājs;
AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis;
Domes administrācijas darbinieki;
Domes deputāti;
Iedzīvotāji.

I. Balodītis atklāj sanāksmi ar nelielu uzrunu.
P. Grants prezentē plānošanas dokumentus.
Iedzīvotājs:
P. Grants:

Vai varēs sadalīt zemes vienību, ja uz tās uzbūvēta otrā māja?
Jā, bet ir jāskatās, kāda funkcionālā zona tiek skarta.

Iedzīvotājs:

Vai applūstošajā teritorijā drīkstēs būvēt jaunu dzīvojamo māju,
ražošanas objektu?
Nē, to nedrīkst, jo to liedz aizsargjoslu likuma 37.pants.

P. Grants:
Iedzīvotājs:
P. Grants:

Iedzīvotājs:
P. Grants:

Vai applūstošajā teritorijā varēs atjaunot jau esošu būvi, kurai nav
noskaidrota piederība?
Jā, to var darīt, ja netiek palielināts apbūves apjoms, bet sākotnēji ir
jāsakārto būves dokumenti.
Kā noteikt applūstošās teritorijas ārējo robežu?
Zemes īpašnieks applūstošās teritorijas ārējo robežu var detalizēt,
izmantojot augstas detalizācijas topogrāfisko plānu, jo teritorijas
plānojumā applūstošo teritoriju noteikšanai tika izmantota topogrāfija M
1:10 000.
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Iedzīvotājs:
P. Grants:
AS “Latvijas
valsts meži”
pārstāvis:

P. Grants:
Iedzīvotājs:
L. Kadžule:

Vai applūstošajā teritorijā varēs ierīkot dziļurbumu?
Jā, tas ir atļauts.

Rosinām purvu aizsargjoslas precizēt atbilstoši mežu inventarizācijas
datiem vai ņemt ārā no kartes, jo topogrāfija, kas izmantota teritorijas
plānojuma sagatavošanai, ir diezgan neprecīza.
Tiks ņemts vērā.
Būtu nepieciešams noasfaltēt pašvaldības autoceļu uz SIA “Kontekss”
ražotni Sakas salā.
Pašvaldībai nav tāda finansējuma, pašlaik nav neviens finanšu resurss, ko
piesaistīt.

Iedzīvotājs:
L. Kadžule:

Vajadzētu izīrēt uzņēmējiem vai piedāvāt telpas nometnēm Līkumos.
Nometnes jau notiek, bet noteikti vēl ir jāstrādā pie tā.

Iedzīvotājs:

Pašvaldībai nepieciešams samazināt graustus novadā, sākt tos
apsaimniekot.
Graustu īpašniekiem trūkst finansējuma tos sakārtos, savukārt pašvaldībai
arī nav tādu finanšu līdzekļu, ko ieguldīt graustu sakopšanai, kas pēc tam
tiesas ceļā būtu attiesājami atpakaļ.

I. Balodītis:

Iedzīvotājs:
A. Baumeisters:

Vajag izveidot peldvietu pie Sakas upes.
Izveidot peldvietu un to uzturēt atbilstoši normatīviem pašvaldībai ir ļoti
dārgi, un vēl jāņem vērā, ka Sakas upes krasts, kur būtu izveidojama
peldvieta, gandrīz katru gadu pavasaros applūst.

Sapulce slēgta 19:55

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

I. Gādmane

Plānošanas dokumentu izstrādātājs

P. Grants
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Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmes
protokola Nr. 3 izraksts

Sanāksmes sākums:
Norises vieta:

08.11.2018. plkst. 18:00.
Sēlpils kultūras namā

Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieka J. Balodīša uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par izstrādātajiem
plānošanas dokumentiem;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Plānošanas dokumentu izstrādātājs;
Domes administrācijas darbinieki;
Domes deputāti;
Iedzīvotāji.

I. Balodītis atklāj sanāksmi ar nelielu uzrunu.
P. Grants prezentē plānošanas dokumentus.

Iedzīvotājs:
P. Grants:

Kāpēc mainītas Sēlijas ciema un Sēlpils ciema robežas?
Ciemā netika iekļautas lauksaimniecības zemes, kas tiek intensīvi
izmantotas lauksaimniecībā. Ciema robeža tika plānota pa īpašumu
robežām, lai neveidotos situācija, ka dabā to grūti nolasīt.

Iedzīvotājs:
P. Grants:

Vai pils sala iepretim Zvejnieklīcim applūst visa?
Pie plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanas tiks rūpīgi apskatīts šis
jautājums.

Sapulce slēgta 18:50
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

I. Gādmane

Plānošanas dokumentu izstrādātājs

P. Grants

