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IEVADS 

Liepājas rajona Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojums (turpmāk tekstā – Plānojums) ir Sakas novada daļas – 

bijušā Sakas pagasta (turpmāk tekstā – Sakas pagasts) plānojums, kurš raksturo teritorijas pašreizējo izmantošanu un 

nosaka plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus laika posmā no 2007.-2019.gadam.  

 
Izstrādes pamatojums  

Sakas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Sakas pagasta padomes 12.08.2003. lēmumu (sēdes 

protokola Nr.7; 24.§.) “Par Sakas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi” un apstiprināto darba uzdevumu, saskaņā ar valsts 

un pašvaldību institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un ievērtējot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus 

un ierosinājumus.    

Sakas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar LR likumu “Teritorijas plānošanas likums” (Saeimā pieņemts 

22.05.2002.).  

Plānojuma izstrāde uzsākta atbilstoši Ministru Kabineta 05.12.2000. noteikumiem Nr.423 “Noteikumi par teritorijas 

plānojumiem”. Atbilstoši pašreiz spēkā esošo Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 80.punkta prasībām, Plānojuma struktūra koriģēta atbilstoši augstāk minētajiem MK 

noteikumiem.  

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, tika apvienoti Sakas pagasts un 

Pāvilostas pilsēta, izveidojot vienu administratīvu teritoriju – Liepājas rajona Sakas novadu (Ministru Kabineta 16.11.2004. 

noteikumi Nr.925 “ Noteikumi par Liepājas rajona Sakas novada izveidošanu”, spēkā no 26.11.2004.). 

Sakas novadā ietilpstošajai Pāvilostas pilsētai ir izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums līdz 2005.gadam. Jauna 

teritorijas plānojuma izstrāde Pāvilostai uzsākta atbilstoši Sakas novada domes 07.09.2004. lēmumam Nr.1, 13.  Sakas 

novada Pāvilostas pilsētā līdz jaunā plānojuma apstiprināšanai, spēkā ir esošais teritorijas plānojums. 

Izstrādātais Sakas pagasta teritorijas plānojums ir tiesisks pamats lēmumu pieņemšanai tikai par Sakas novada Sakas 

pagasta konkrētās teritorijas izmantošanu – būvatļauju, plānošanas un arhitektūras uzdevumu sagatavošanai, 

detālplānojumu darba uzdevumu sagatavošanai u.c. 

 

Plānojuma izstrādātāji  

Sakas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Saka novada domes speciāliste Aina Kreicberga.  

Sakas pagasta teritorijas plānojuma autori – SIA “Reģionālo Studiju Centrs” (Plānojuma 1.redakcija un 2.redakcija), 

projekta vadītājs – arhitekts Egons Bērziņš (sert. Nr.0033) sadarbībā ar Sakas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes 

darba grupu. Teritorijas plānojuma 3.redakciju, 4.redakciju un tās pilnveidošanu (nobeiguma posmu pēc Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma) izstrādāja SIA “EgG”. 
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Teritorijas plānojuma sastāvdaļas 

 

Teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:  

q 1.daļa – Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas 

attīstības priekšnoteikumi, kā arī teritorijas attīstības mērķi un virzieni un Plānojuma risinājumu apraksts un 

pamatojums;   

q 2.daļa – Grafiskā daļa, kurā ietilpst:  

1. Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM 2004.gadā izstrādātā vienkāršotā topogrāfiskā karte 
mērogā M 1:10 000 (autors – Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa), kas izmantota 
Plānojuma sagatavošanai;  

 
2. Teritorijas pašreizējās izmantošanas kartes – faktiskās izmantošanas analīzes un zemju sadalījuma analīze, 

atbilstoši Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas 2004.gadā izsniegtajiem datiem:  
– Ortofoto un kadastra kartes savietotais plāns, 
– Īpašumu, lietojumu un valdījumu sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, 
– Īpašumu, lietojumu un valdījumu sadalījums pēc piederības juridiskā statusa; 

 
3. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes:  

– Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Lineārā infrastruktūra, aizsargjoslas un aizsargājamās dabas teritorijas, 
– Ulmales ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Sakas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Rīvas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Orgsaļienas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Saļienas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
– Strantes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; 

 
q 3.daļa – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā arī Apbūves noteikumi), kuros 

iekļautas prasības Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānotai (atļautai) izmantošanai un teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi;  

q 4.daļa – Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, kurā iekļauti pašvaldības lēmumi par Plānojuma 

izstrādāšanu, apkopoti sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju nosacījumi, kuri izsniegti, uzsākot 

Plānojuma izstrādi, kā arī ziņojumi par vērā ņemtajiem un noraidītajiem sabiedrisko apspriešanu laikā 

saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem un institūciju nosacījumu ievērošanu.   

q 5.daļa – Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats, kura mērķis ir teritorijas plānojumā 

paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas ietekmes uz vidi analīze.  



SAKAS NOVADA SAKAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA galīgā redakcija 
 

1.daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

7

 

1. SAKAS PAGASTA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

1.1. Sakas pagasta vispārīgs raksturojums 
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1.1.1.Administratīvais raksturojums un ģeogrāfiskais stāvoklis  

 

Sakas pagasts atrodas Latvijas rietumdaļā, Kurzemes novadā, Liepājas rajona ziemeļrietumu daļā. Kopā ar Pāvilostas 

pilsētu Sakas pagasts veido Sakas novadu.  

Pašvaldība robežojas ar Liepājas rajona Vērgales, Dunalkas, Cīravas, Lažas pagastiem, kā arī Kuldīgas rajona Gudenieku 

un Alsungas pagastiem un Ventspils rajona Jūrkalnes pagastu.  

Ziemeļrietumu daļā Sakas pagasts robežojas ar Baltijas jūru. Kopējais Baltijas jūras krasta līnijas garums ir  22,3 km. 

 
1.1.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība  

Par Sakas upes baseina apmetnēm pirmās rakstītās ziņas datētas no 13.gadsimta. Tā kā no dokumentos minētājām 

dzīvesvietām Grīņu rezervātam tuvākā ir tieši Saka, kas kā pilsnovads pastāv visus viduslaikus (novada robežās ietilpst 

patreizējais Grīņu rezervāts), tad aplūkojamās teritorijas apzīmēšanai tiek lietots nosaukumu – Sakas novads.  

Novada iedzīvotāju dzīvē izšķirošā loma kopš sirmas senatnes bija Baltijas jūrā ieplūstošai Sakai, kas veidojās satekot 

ūdens bagātajām Durbes un Tebras upēm. Šo upju sateces vietā, jādomā, no senseniem laikiem pastāvējusi apmetne, 

kuras vārds pārņemts no upes Sakas (valodnieciski „Saka” nozīmē straumes vai upes sazarojums). 

Pirms apmēram 12 tūkstošu gadu, atkāpjoties ledājam, tagadējās Baltijas jūras vietā atradās Baltijas ledus ezers. Ezera 

līmenis bija ievērojami augstāks par pašreizējo jūras līmeni, tādējādi tā ūdeņi sedza daļu tagadējās cietzemes. Visa Sakas 

novada teritorija līdz pat Apriķiem un Cīravai ieskaitot, bija zem ūdens, kur tikai ap Salienu varēja būt saliņa. Teorētiski 

cilvēku dzīve Sakas novadā bija iespējama tikai tad, kad Baltijā pazeminājās ūdens līmenis un jūras krasts ieguva 

pašreizējos apveidus. Pēc ģeologu domām, Baltijas ledus ezers pārveidojās par jūru ap 9.-8. gadu tūkstoti pirms mūsu 

ēras, tā sauktajā Joldijas periodā. Liecības un pierādījumi cilvēku esamībai Kurzemes piekrastē ir Akmens laikmeta 

atradumi. Zināmas vismaz četras mezolīta jeb vidējā akmens laikmeta atraduma vietas. Tās ir Ploču purvs pie Medzes, 

Užavas upes lejtece, Pāvilosta un Upesmuiža. 

Pagaidām Sakas novadā nav zināmi dzelzs laikmeta pieminekļi, kas attiektos uz 1.g.t.m.ē. pirmo pusi. Senajiem kuršiem 

šai laikā raksturīgi lēzenie uzkalniņi, kuros konstatēti kolektīvi apbedījumi.          

Upju satekas vietā atradās kuršu pils, kopā ar senpilsētu tā aizņēma 1.5 ha lielu teritoriju ar labi izteiktu kultūras slāni, kas 

sasniedz 0.7 m biezumu. Kādreizējie tilta celtniecības darbi pilskalna ziemeļu galā atseguši koka pāļu nocietinājumus. 

Pilskalna teritorijā atrasts dzelzs šķēps, bultas un agrās ripas keramikas trauku lauskas. Uz dienvidiem no pilskalna aiz 

pārrakuma atrodas Baznīcas kalns, iespējams, sena kulta vieta, kur XVI gs. uzcelta baznīca un ierīkota kapsēta. 

Tebras labajā krastā bija bruņinieku pils (Sakenhausen). Pils kopā ar priekšpili, ko aizsargājis mākslīgs ūdens baseins, 

aizņēma 0.5 ha lielu teritoriju. Pašlaik no mūra pils maz kas vairs saglabājies, jo akmeņi no mūra sienām izlauzti vēlākai 

celtniecībai. Vēlajos viduslaikos pils vietā bijusi uzcelta kapliča, kur apglabāti vietējie muižnieki. Sakas mūra pils līdz 

Livonijas karam bija Kurzemes bīskapa īpašums. Pie pils atradās osta ar pilsētiņu Sakas krastā.  Saka (Saceze) pirmoreiz 

minēta 1229. un 1230.gadā kuršu zemju dalīšanas dokumentos. 1230.gadā pāvesta vicelegāts Alnas Balduins slēdz 

līgumu ar kuršiem, ko pārstāv valdnieks Lamekins, un, kā līgumā teikts, Kursas pagāni no 14 vārdā nosauktiem novadiem.  
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No 13.gs. 2.puses līdz Livonijas karam (1558.-1583.) Saka bija bīskapa īpašums, no 15.gs vidus līdz 18.gs. vidum tajā 

valdījusi Ostenu – Sakenu dzimta.  

Hercoga Jēkaba laikā Durbes un Tebras satekas vietā bija tirdzniecības osta, gada laikā to apmeklēja 50–150 kuģi. 

Saskaņā ar Olīvas miera līgumu, 1659.gadā zviedri Sakas ostu sagrāva un Sakas upi aizsprostoja.  

Tagadējā Sakas teritorijā līdz 1866.gadam atradās Ulmales, Salienas, Ostbakas, Pilsmuižas, Mācītāja, Stembres, Mindes 

un Sarkanās muižas pagasts. Agrārās reformas laikā Upesmuižu (Bachhof, 7375 ha) sadalīja 868 vienībās, Saļienas 

(Salleenen, 997 ha) – 57 vienībās, vēl pastāvēja vairākas pusmuižas: Lavīži, Freiberģi, Minde, Pils muiža, Ozbaka, 

Sarkanmuiža, Smukši, Stembre; izveidojās ap 300 jaunsaimniecību. 1935.gadā Sakas pagastā bija 503 saimniecības; 2712 

ha aizņēma aramzeme, 2725 ha – pļavas, 2758 ha – ganības, 926 ha – meži, 102 ha – purvi. Darbojās ķieģeļfabrika, spirta 

dedzinātava, zāģētava, ūdensdzirnavas, vējdzirnavas, bija 14 pārtikas veikali. Ulmales pagastā bija 157 saimniecības; 1297 

ha aizņēma aramzeme, 1552 ha – pļavas, 1007 ha – ganības, 241 ha – meži. Bija linu apstrādes punkts, trīs pārtikas 

veikali. 

Teritorijas vēsturisko apdzīvojuma struktūru pagājušā gadsimta 30.-jos gados raksturo 1930.gada topogrāfiskā karte – 

skatīt Grafisko pielikumu Nr.1 “Sakas pagasta teritorijas vēsturiskā apdzīvojuma struktūra” (2.sējums).  

1945. gadā Sakas pagastā izveidoja Pāvilostas, Sakas un Salienas ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. 1951.gadā 

Sakas ciemam pievienoja Salienas ciemu un daļu Pāvilostas ciema, 1960.gadā – daļu Cīravas ciema, 1962.gadā – Ulmales 

ciemu, savukārt nelielu daļu Sakas ciema 1987.gadā iekļāva Jūrkalnes ciemā. 1990.gadā Sakas ciema teritorijā atjaunoja 

Sakas pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Sakas pagastā iekļauta daļa Cīravas pagasta, bet daļa Sakas 

pagasta pievienota Pāvilosta pilsētas teritorijai. 2004. gada novembrī Sakas pagastu apvienojot ar Pāvilostas pilsētu 

izveidots Sakas novads.    

 

1.1.3. Teritorijas fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

1.1.3.1. Zemes lietojums 

Sakas pagasta teritorijas kopplatība ir 318 km2. Pēc teritorijas platības tas ir lielākais pagasts Liepājas rajonā. Lielāko 

pagasta teritorijas daļu - 23629,7 ha jeb 74,2% no kopplatības aizņem meži - galvenokārt uz podzolētām smilts augsnēm 

augošās priežu sila un mitrāja mežaudzes. Pārmitrajās platībās uz cilmiežiem izveidojušies augu sugu sastāva ziņā ļoti 

savdabīgi slapjo un pārpurvoto mežu tipi - priežu un bērzu grīnis. Meži ir samērā jauni (maksimālais to vecums – 120 gadi), 

tikai atsevišķas augošas priedes ir vecākas. 1920-tajos gados tika iestādītas lielas meža platības, no kurām liela daļa veido 

pašreizējās meža platības pagastā.  

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk tekstā – LIZ) aizņem 4706,3 ha jeb 14,8% no pagasta teritorijas. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir izvietojošās atsevišķu areālu veidā starp mežiem – Sakas centrā ap Pāvilostu, gar 

Tebras un Durbes upēm, Sakas pagastā gar Rudupi, bijušajā kolhozā "Centība". LIZ vidējā kadastrālā vērtība sakas 

pagastā ir zema – 90 Ls/ha. Pārējie zemes lietojuma veidi sadalās sekojoši:  krūmāji aizņem 658 ha jeb 2,1%, purvi - 570,5 

ha jeb 1,8%, ceļi - 388,2 ha jeb 1,2%,  zem ūdeņiem - 296,2 ha jeb 0,9%, pagalmi - 130,8 ha jeb 0,4% un pārējās zemes - 

1449,5 ha jeb 4,6% no pagasta kopplatības. (skatīt 1.att.).                                                                                     

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2004.g. sniegtajiem Valsts kadastra reģistra datiem sagatavota teritorijas 

pašreizējās izmantošanas karte, kas kartogrāfiski raksturo zemju sadalījumu atbilstoši to lietošanas mērķim – skatīt 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti “Teritorijas pašreizējā izmantošana. Īpašumu, lietojumu un valdījumu sadalījums 

pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām” ( 3.sējums, lapa Nr.3).  
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Balstoties uz teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros veikto analīzi, kurā vērtēta īpašumu struktūra atbilstoši to platībai, 

konstatēts, ka no 1932 reģistrētiem objektiem lielākā daļa pagasta teritorijā esošu zemes vienību platības pārsniedz 3 ha 

platību (1377 zemes vienības), robežās no 1 ha līdz 3 ha – 276 zemes vienības, robežās no 0,3 ha līdz 1 ha – 145 zemes 

vienības, bet platība, kas ir mazāka par 0,3 ha – 134 zemes vienības – skatīt  Grafisko pielikumu Nr.2 “Īpašumu, lietojumu 

un valdījums pēc zemes vienības platības”.   

1. attēls. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem 

1.1.3.2. Reljefs 

Atbilstoši Latvijas fizioģeogrāfiskās rajonēšanas shēmai, Sakas pagasts iekļaujas Piejūras zemienes Piemares līdzenumā, 

kurš ziemeļos pakāpeniski pāriet Ventavas un dienvidos Bārtavas līdzenumā, bet austrumos robežojas ar Rietumkursas 

augstieni.  

Reljefs veidojies pēcleduslaikmetā Baltijas ledus ezera un daļēji arī Litorīnas jūras abrāzijas un akumulācijas rezultātā, 

tāpēc virsa ir līdzena un nedaudz viļņota. Virsas absolūtais augstums ir 0 – 41 m vjl., tā pakāpeniski paaugstinās virzienā 

no piekrastes uz sauszemi. 

 
1.1.3.3. Klimats 

Teritorijā ir tipisks piejūras klimats – maigs un mēreni silts, ar valdošajiem, diezgan stipriem, rietumu un dienvidrietumu 

vējiem. Raksturīgs liels saulainu dienu skaits. Gada vidējā temperatūra ir 6,75 °C, janvāra vidējā temperatūra ir –3 °C, jūlija 

+16,5 °C. Gada vidējā  nokrišanu norma ir 700 – 800 mm gadā. Sniega sega ir nepatstāvīga, parasti veidojas decembra 

beigās vai janvāra sākumā un saglabājas līdz marta vidum. Sniega segas biezums 10 – 15 cm. Bezsala periods sasniedz 

173 dienas. Pēdējās pavasara salnas novērojamas aprīļa beigās, pirmās – rudens salnas oktobra beigās. 

 
1.1.3.4. Iekšējie ūdeņi un Baltijas jūras krasta līnija 

Hidrogrāfisko tīklu teritorijā veido Baltijas jūras baseina upju lejteces un to pietekas. Lielākās no tām ir Saka ar savām 

pietekām Durbi un Tebru, Rīva un Rudupe. Visas (izņemot Rudupi) ir tranzītupes, kas sākas Rietumkursas augstienē. 

Nonākot Sakas pagasta teritorijā, tām ir lēns tecējums. Atšķirībā no daudzām citām piekrastes upēm tās izteikti nenovirzās 

pa labi – piekrastes sanešu plūsmas virzienā, jo šajā posmā dominē krasta abrāzija. 

Sakas pagastā ezeru nav (Grīņu ezers Grīņu dabas rezervāta teritorijā ir aizaudzis), ir tikai nelielas ūdenskrātuves. Tā kā 

reljefs ir līdzens ar apgrūtinātu dabiskā virszemes noteci diezgan lielas platības aizņem mitri vai pārmitri meži.  

Pagasta ziemeļrietumu daļā sastopami augstie jeb sūnu tipa un pārejas tipa purvi, lielākais no tiem - Velēnsila purvs.  

krūmāji
2,1%

meži 
74,2%

pārējās zemes
4,6%

zem ūdeņiem
0,9%

ceļi
1,2%

LIZ
14,8%

purvi
1,8%

pagalmi
0,4%
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Krasta līnijai (22,3 km) ir divi galvenie dabas apstākļu tipi: uz ziemeļiem no Pāvilostas lielākā daļa ir erozijas tipa krasts, bet 

uz dienvidiem no Pāvilostas pludmale kļūst platāka, ir smilšu kāpu tipa krasts ar lielu ainavisku vērtību. Tikai pašā pagasta 

ziemeļu daļā ir sastopami akmeņaini krasti, visvairāk pie Bukuraga. Posmā no Ulmales līdz Jūrkalnes pagasta robežai ir 

apmēram 20 m augsts stāvkrasts ar šauru, smilšainu, vietām nedaudz akmeņainu pludmali. Stāvkrastu pamazām izskalo 

jūra. Laika posmā no 1935./1937. – 1990.g. noskalotās joslas platums Strantes, Ulmales stāvkrasta posmā sasniedz no 10- 

90 metru. Pēc zinātnieku atziņām1, erozijas riska pakāpe ir augsta un var sasniegt 10-20 metrus vienas vētras laikā.  Sākot 

no Vērgales pagasta robežas līdz Pāvilostai lielākā krasta daļa ir īpaši jūtīga un tai piemīt augstas dabas vērtības. 

 
2. attēls. Krasta noskalojumu apdraudējumu vietas Latvijas krastā. G.Eberhards 

1.1.3.5. Augsnes 

Sakas pagasts atrodas piejūras augšņu rajonā, kurā ir raksturīgas samērā mazauglīgas smilšainas augsnes. Augsnes ir 

veidojušās uz smilts cilmieža. Vidējā augsnes auglība ir zema. Viszemākās augsnes auglības ir jūras piekrastē, piemēram, 

Ulmalē. Piekrastes joslā izplatītas tipiskās podzolaugsnes, bet pārējā teritorijā sastopamas velēnu glejaugsnes, 

velēnpodzelētās glejaugsnes un dažviet iekultivētās velēnu podzolaugsnes un pseidoglejotās augsnes. Zemes pagasta 

teritorijā ir akmeņainas, un katru gadu šeit ir problēmas ar akmeņu savākšanu. 

 
1.1.3.6. Derīgie izrakteņi un vietējie enerģētiskie resursi 

Sakas pagastā  nav liela derīgo izrakteņu un nogulu izvēle. Kā rūpnieciski izmantojami  jāmin grants – smilts resursi. Grants 

un smilts var tikt izmantota betona, silikātķieģeļu, gāzbetona ražošanai un ceļu būvei. Uz dienvidrietumiem no Rīvas 

dzelzceļa stacijas atrodas Saļienas – Rīvas grants – smilts atradne. Tās 1. iecirkņa derīgā slāņa augšdaļā 2,7 m biezumā ir 

grants un smilts maisījums (sākotnējie krājumi – 9,9 mlj. m³, atlikušie – 4,1 mlj. m³), derīgā slāņa apakšdaļā 1,7 m biezumā 

smilts (sākotnējie krājumi –2,0 mlj. m³, atlikušie – 1,1 mlj. m³). 2. iecirknī  derīgā slāņa biezums ir 1-7,6 m (sākotnējie 

krājumi –5,9 mlj. m³, atlikušie – 3,7  mlj. m³). Līdz 1991. gadam pie tās darbojās Saļienas – Rīvas grants karjera rūpnīca. 

Pašreiz rūpnīca ir izdemolēta. Pagasta teritorijā tiek izmantoti grants karjeri 9,2 ha platībā Kaģeniekos. Kā potenciāli un 

izpētāmi ir atzīmējami kūdras resursi, jo pagasta ziemeļrietumu daļā samērā lielas platības aizņem vāji drenētas, mitras 

teritorijas, ir augstie un pārejas tipa purvi.  

                                                           
1 G.Eberhards, J.Lapinskis “Latvijas jūras krasta procesu atlants”, Rīga, 2007.  
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Sakas pagastam ir raksturīga ļoti augsta mežainības pakāpe – lielāko daļu no pagasta teritorijas klāj meži. Līdz ar iepriekš 

minēto faktu, kā galvenais vietējais enerģētiskais resurss ir minama koksne (t.sk. mežizstrādes un  kokapstrādes 

rūpniecības rezultātā radušies pārpalikumi – zari, skaidas u.c.) . Potenciāli, pēc kūdras resursu izpētes veikšanas, arī kūdra 

varētu tikt izmantota kā siltumenerģijas avots. 

Tiešais jūras tuvums nosaka samērā stiprus rietumu un dienvidrietumu vējus, kurus varētu izmantot elektroenerģijas 

ražošanai vēja elektrostacijās, īpaši piekrastes teritorijā.  

Uz Durbes posmā no grīvas līdz Akmenes upes ietekai, Rīvas, Sakas un Tebras aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

 
1.1.3.7. Citi dabas resursi 

Viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem ir daudzveidīga un cilvēku darbības rezultātā maz pārveidota daba. Pagasta 

teritorijā atrodas aizsargājamās dabas teritorijas un objekti kā Grīņu dabas rezervāts, daļa no Ziemupes dabas lieguma, 

aizsargājamais ģeoloģiskais objekts – Baltijas ledus ezera krasta vaļņi pie Rīvas,  u.c.  

Visnozīmīgākais no tiem – Grīņu dabas rezervāts atrodas starp Pāvilostu un Ziemupi. Tā platība ir 1457 ha. Rezervāts 

dibināts 1936. gadā, lai aizsargātu ļoti īpatnēju meža augšanas apstākļu tipu grīni un tajā augošo, reti sastopamo atlantiskā 

laika suga – grīņa sārtene. Grīņi ir sārtenes vistālākā ziemeļu izplatības vieta Eiropā. Rezervātā skrajas, mitras priežu un 

bērzu audzes mijas ar mitrām un grīšļu un graudzāļu pļavām (šāds veģetācijas tips raksturīgs jūras transgresijas teritorijās 

un ir sastopams Latvijā tikai dažās vietās Baltijas jūras Kurzemes piekrastē). Rezervātā sastopamas vairāk kā 570 augu 

sugas, no tām 34 sugas  ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Grīņos aug Gulēnu priede, kas iekļauta Latvijas dižkoku 

sarakstā ar stumbra apkārtmēru 3,80 m. Te ligzdo melnais stārķis, dzērve, čūskērglis, ir medņu un rubeņu riesta vieta.  

Rezervāta teritorija ir vispāratzīta kā nacionālas nozīmes dabas vērtība un tā atrodas vispārējā valsts pārvaldījumā. 

Pagasta teritorijā aug vairākas bioloģiski interesantas mežu audzes – mežs pagasta ziemeļu daļā iepretim Labragam. Tas 

nav izcirsts, ir saglabājusies vairākkārtīga vecuma struktūra, arī daudzi miruši koki, dažādas koku un krūmu sugas, kas ir 

raksturīgi dabīgajiem mežiem. Bioloģiski augstvērtīgs ir arī priežu mežs uz ziemeļiem no Pāvilostas. 

Teritorijas ar augstām dabas vērtībām atrodas visā jūras piekrastē. Posmā no Ulmales līdz Jūrkalnei ir izveidojies 

stāvkrasts. Gar kāpu tipa krastu aug jūrmalas dedestiņa un jūrmalas zilpodze, kuras ir Latvijas Sarkanajā grāmatā ir 

ierakstītas kā  apdraudētās augu sugas un  citas interesantas augu sugas. Piekrastes ekosistēmās mīt sila ķirzaka, 

skudrulauva, pelēkā skudra, lauku cīrulis, stepes čipste, sila cīrulis, mazais zīriņš cekulzīriņš.  Akmensraga apkārtnē 

konstatēts pagaidām lielākais ligzdošanas pāru blīvums valstī. Ainaviski vērtīgas ir upju ielejas – Sakas upes apkārtne, 

Tebras un Durbes upju sateces vieta. Interesanta ir Rīvas ieleja ar mežiem un sausieņu pļavām. Pirms ietekas jūrā, ielejā ir 

saglabājušās gobu – gāršu audzes ar tipisku zemsedzi, te aug liels retums – martogonlilija.  

Minētās daudzveidīgās ekosistēmas iespaido dažādi faktori – gan dabiskie, gan  cilvēku saimnieciskās darbības izraisītie. 

Katrai no dabas vērtībām bagātajām vietām  ir nepieciešams sagatavot apsaimniekošanas plānus.  

Pagastā ir bagāti zivju resursi – Baltijas jūrā (laši, taimiņi, mencas, reņģes, butes, akmens plekstes u.c.), upēs (saldūdens 

zivis, nēģu nārsta vietas Tebrā, Durbes upē).  

 
1.1.4. Iedzīvotāji 
1.1.4.1. Apdzīvotības blīvums, iedzīvotāju skaits, vecumstruktūra, tautības 

Pēc platības Sakas pagasts ir lielākais pagasts Liepājas rajonā, bet iedzīvotāju blīvums tajā ir vismazākais rajonā - 2,4 

iedzīvotāju uz 1 km2. Zemais iedzīvotāju blīvums ir skaidrojams ar lielajiem mežu masīviem Sakas pagasta teritorijā.  
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Iedzīvotāju kvalitatīvais sastāvs un cilvēkresursu attīstība pagastā ir viena no stratēģiskajām prioritātēm, tādēļ nelielu 

ieskatu dod tālākais apraksts, kas gan pēc būtības var tikt skatīts tikai kopā novadā ar Pāvilostas kā novada centra 

skaitļiem. Sakas novada apdzīvojumā jāievērtē dinamiskie rādītāji, ko raksturo zemes tirgus aktivitāte un prognozējamā 

apdzīvojuma sezonalitāte, kā arī nedēļas  svārstmigrācija. Vides kvalitātes ilglaicīguma nodrošināšanai un līdzsvaram, kā 

arī infrastruktūras ekonomiskajam segumam būtisks ir pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars un sociālā vide. 

1935.gadā Sakas pagastā bija 2906 iedzīvotāju, t.sk. 94.5% latviešu, 2.4% ebreju, 0.9% krievu, 0.6 % vāciešu, 0.5% poļu. 

Ulmales pagastā bija 865 iedzīvotāju, t.sk. 97.1% latviešu, 1.5% vāciešu, 6 poļi, 2 krievi.  

Padomju okupācijas varas iestādes 1941.g. no Sakas pagasta izsūtīja 36 un 1949.g. – 123 iedzīvotājus, no Ulmales 

pagasta – 34 un 85 iedzīvotājus.  

1989.g. Sakā bija 168 iedzīvotāji, Pievikās (Rīvā) – 119, Ulmalē – 75, Upsēdē – 34, Saļienā – 24 iedzīvotāji.  

Uz 2000.g. 31.janvāri Sakas pagastā dzīvoja 739 patstāvīgie iedzīvotāji, t.sk. 59 bērni vecumā līdz 7 gadiem, 96 – no 7 līdz 

15 gadiem, 390 darbaspējīgie iedzīvotāji un 194 cilvēki pensijas vecumā. Demogrāfiskās slodzes koeficients ir 0,89, kas 

nozīmē, ka vidēji uz 100 personām darbspējas vecumā ir 89 darbspējas vecumu nesasniegušas un pārsniegušas 

personas. 

Iedzīvotāju skaitam pēdējos gados ir vērojama tendence palielināties. Salīdzinājumā ar 2000. gadu, 2002. gadā iedzīvotāju 

skaits ir palielinājies par 12 iedzīvotājiem. Tomēr joprojām saglabājas situācija, ka pagastā ir negatīvs dabiskais 

pieaugums.  

Sakas pagastā 93,9% iedzīvotāju ir latvieši (absolūtos skaitļos 697), kas ir ļoti augsts rādītājs. Pagasta teritorijā dzīvo 45 

cittautieši, t.sk. 17 lietuvieši, 15 krievi, 4 baltkrievi, 4 ukraiņi, 2 gruzīni, 2 poļi un 1 vācietis (skatīt 3.att.).  

Sakas pagastā dzīvo 23 daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vairāk bērniem ģimenē).  

Bērnu skaitu ģimenēs skatīt 1.tabulā.      

                                                                                                                 

                                                                 1. tabula Bērnu skaits ģimenēs 

Ģimenes ar bērniem Skaits 100% 

1 bērns ģimenē 25 35 

2 bērni ģimenē 25 35 

3 bērni ģimenē 11 16 

4 bērni ģimenē 8 11 

5 bērni ģimenē 2 3 

6 bērni ģimenē 0 0 

7 bērni ģimenē 0 0 

8 bērni ģimenē 1 1 

 

 

Sakas pagastā  ir 12 nepilnās ģimenes (21 bērni), kurās bērnus audzina viens no vecākiem, un astoņas nelabvēlīgās 

ģimenes (34 bērni).  

Pārējās sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas sadalās sekojoši: pieaugušie invalīdi – 29, vientuļie pensionāri – 10, 

bērni invalīdi – 3, reģistrēti bezdarbnieki – 20.  
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1.1.4.2. Izglītības līmenis 

Izglītības līmenis Sakas pagastā ir samērā zems, tikai 2,3% iedzīvotāju ir augstākā izglītība. Lielākajai daļai iedzīvotāju ir 

pamatskolas izglītība. Ir arī iedzīvotāji, kuriem ir tikai dažu klašu izglītība. Iedzīvotāju sadalījumu pēc iegūtās izglītības skatīt 

3.attēlā.                3.attēls. Izglītības līmenis Sakas pagastā   

Arī šī ilustrācija, eventuāli ietverot ar pagastu saistīto Latvijas ģimeņu potenciālu pēc būtības ir noteikti pozitīvāka par labu 

“inteliģencei”. 

 
1.1.4.3. Nodarbinātība, bezdarbs 

Sakas pagasta iedzīvotāji ir nodarbināti valsts un privātajā sektorā. Daļa no Sakas pagasta iedzīvotājiem ir nodarbināti tikai 

sezonāli vai pagaidu darbos. Darba vietas Sakas pagasta teritorijā ir apkopotas 2. tabulā.  

2.tabula Darba vietas Sakas pagastā 

Iestāde Darba vietu skaits 

Sakas novada domes Klientu apkalpošanas centrs (t.sk  bibliotēka) 13 

Latvijas pasts – Rīvas, Sakas un Ulmales pasta nodaļas 8 

Rīvas meteoroloģiskā stacija 1 

VAS “Kurzemes ceļi”, Liepājas 4.ceļu rajons, Sakas iecirknis 4 

LR Satiksmes ministrija, Latvijas Jūras administrācija, Liepājas navigācijas daļa, Akmensraga 

bāka  

1 

Grīņu valsts rezervāts 1 

Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvalde, Sakas pagasta policijas inspektors 1 

SIA “SPP” 10 

SIA “Egļu mežniecība” 8 

Z/S “Kociņi” 5 

Mazās kokzāģētavas (IU “Piejūras”, Z/S “Zālītes”) 2 

Individuāla darba ņēmēji 4 

Kopējais skaits 58 

 * Sakas pagasta iedzīvotāju skaits no nodarbinātajiem 

 

Kā redzams 2.tabulā, darba tirgus Sakas pagastā ir samērā ierobežots, ar to var izskaidrot augsto faktiskā bezdarba līmeni 

Liela daļa pagasta iedzīvotāju strādā savās zemnieku saimniecībās vai piemājas saimniecībās, negūstot reālus ienākumus.  

Vidējā 
speciālā
17,02%

Augstākā
2,30%

Pamat-
skolas

57,62%Vidējā
23,05%
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Daži Sakas pagasta iedzīvotāji ir nodarbināti ārpus pagasta robežām un brauc uz darbu Pāvilostā un Liepājā. 

Sakas pagastā ir reģistrēti 16 bezdarbnieki (bezdarba līmenis – 4,1%), tomēr pašvaldības teritorijā ir augsts reālais 

bezdarba līmenis, uz 2004.gada beigām – 124 faktiskie bezdarbnieki (43,08% no darbspējīgo iedzīvotāju skaita), no kuriem 

liela daļa ir ilgstošie bezdarbnieki. 

 
1.1.4.4. Apdzīvojuma struktūra 

Apdzīvoto vietu tīklā Sakas pagastā sastopamas ir ciemu un viensētu apdzīvotības formas. Apdzīvoto vietu blīvums 

pagasta teritorijā ļoti mazs. Tās galvenokārt ir koncentrējušās gar autoceļu Ventspils (Leči) –  Grobiņa, kā arī Sakas, 

Tebras un Durbes upes ielejās. 

Lauku apdzīvojuma struktūru Sakas pagastā veido 1 mazciems – Rīva (Pievikas), kurā dzīvo 119 iedzīvotāji, vasarnīcu 

ciems Mežvidi (Dārzkopības sabiedrība “Mežvidi” ar 70 apbūves gabaliem), 4 skrajciemi – Orgsaļiena ar 12 iedzīvotājiem, 

pagasta administratīvais centrs Saka ar 168 iedzīvotājiem, Saļiena ar 24 iedzīvotājiem, Ulmale ar 75 iedzīvotājiem, Upsēde 

ar 34 iedzīvotājiem, apdzīvotā vieta Strante, kā arī viensētas.  

Iedzīvotāju daudzums, kuri ir koncentrējušies ciemos, procentuāli pret viensētās dzīvojošajiem ir neliels. Ciemi ar lielāko 

iedzīvotāju skaitu – Saka, Ulmale atrodas pie autoceļa Ventspils (Leči) –  Grobiņa un  nelielā attālumā no Pāvilostas, Rīva 

pie ceļa Labrags – Sarkanvalks un dzelzceļa līnijas Liepāja - Ventspils. Tomēr jāņem vērā arī fakts, ka gan Saka, gan 

Ulmale ir skrajciemi – viensētu grupas bez kompaktas apbūves, kuras vēsturiski iedzīvotāji uzskata par vienotām un 

atpazīstamām kā ciemi.  

 
1.1.5. Sociāli ekonomiskā infrastruktūra 

Sakas pagastā nav savas skolas. 135 bērni no Sakas pagasta mācās apkārtējo pilsētu un pagastu skolās, t.sk. 64 skolēni 

Pāvilostā, 12 skolēni Liepājā, 11 skolēni Jūrkalnē, 8 skolēni Apriķos, 2 skolēni Vērgalē, 4 skolēni Cīravā, 2 skolēni Alsungā, 

2 skolēns Aizputē un 10 skolēni citās Latvijas skolās. Tuvākā vidusskolas atrodas Pāvilostā, Aizputē un Alsungā. 

Profesionālo izglītību ir iespējams iegūt Cīravas arodvidusskolā, Kazdangas tehnikumā, Liepājas jūrniecības koledžā, 

Liepājas medicīnas skolā, Liepājas 48. arodvidusskolā, kā arī apkārtējo rajonu un Rīgas izglītības iestādēs. Tuvākās 

augstākās izglītības mācību iestādes ir Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rīgas Tehniskās universitātes filiāles Liepājā un 

Ventspilī un Ventspils augstskola.  

Pāvilostā ir bērnudārzs, darbojās arī bērnu mākslas skola un bērnu mūzikas skola.   

Pašvaldībā ir 3 bibliotēkas – Sakā, Rīvā un Ulmalē, kultūras nami Ulmalē un Sakā (200 vietas). Sakas kultūras nams 

nedarbojas kopš 1999. gada, jo ēka ir avārijas stāvoklī un tai nepieciešams kapitālremonts. Ulmales kultūras nams ir 

nodots privātajam apsaimniekotājam. Kultūras pasākumus pagasta iedzīvotāji pārsvarā apmeklē Pāvilostā, Ulmales 

kultūras namā notiek balles un daži tematiskie pasākumi, piemēram, Ziemassvētku egle Sakas pagasta bērniem.  

Pāvilostas Novadpētniecības muzejā var iepazīties ar Sakas novada vēsturi no sendienām līdz pat mūsdienām. 

Pāvilostā ir sociālās un medicīniskās aprūpes centrs, strādā 2 ārsti fizioterapeiti, kuri apkalpo arī Sakas pagasta 

iedzīvotājus. Tuvākās slimnīcas  ir Liepājā un Aizputē. Pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību Sakas pagasta 

iedzīvotājiem sniedz Aizputes ātrā medicīniskā palīdzība. 

Teritorijā darbojas 2 pārtikas veikali – 2 Sakā. Uz nomaļākajām pagasta vietām periodiski izbrauc autoveikali. Nav neviens 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma. Tuvākā degvielas uzpildes stacija atrodas Pāvilostā. Bankas pakalpojumi nav 

pieejami.  
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Pagastā darbojas Sakas pagasta pagasttiesa. Drošību un kārtību nodrošina Sakas pagasta pašvaldības policists, kā arī 

valsts policists, kurš apkalpo gan Sakas pagasta teritoriju, gan Pāvilostas pilsētu. Pāvilostā ir ugunsdrošības dienests, kurš 

apkalpo arī Sakas pagastu, kā arī ugunsnelaimes gadījumā notiek sadarbība ar Vērgales pagasta ugunsdzēsējiem.  

Sakas pagastā ir 4 baznīcas – 2 Sakā, Ulmalē un Labragā un darbojās dažādas reliģiskās draudzes – Sakas baznīcas 

Latvijas baptistu draudze, Sakaslejas Evaņģēliski luteriskā baznīcas draudze, Labraga Evaņģēliski luteriskās baznīcas 

draudze, Ulmales Latvijas baptistu draudze, kā arī Saļienas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze Rīvās. Tuvākās 

Romas katoļu baznīcas atrodas Pāvilostā un Jūrkalnē. 

Pašvaldības teritorijā ir 11 kapsētas – Lankas, Stembres, Akmensraga, Grīņu, Ebreju (fašisma upuru kapi), Plāteru, 

Ulmales, Labraga, Puiviku, Baložu un Saļienas kapsēta.   

 
1.1.6. Tehniskā infrastruktūra 
1.1.6.1.Ceļi 

Koplietošanas ceļus Sakas pagastā apsaimnieko pašvaldība un valsts. Kopējais ceļu garums, summējot valsts ceļus un 

pašvaldībai piederošos ceļus, Sakas pagasta teritorijā ir 119 km, no kuriem 49,45 km ir pašvaldības ceļi. 

Sakas pagasta teritoriju  šķērso sekojoši valsts ceļi: 

q Valsts 1.šķiras autoceļš P111Ventspils (Leči) – Grobiņa ar asfalta segumu;  

q Valsts 2.šķiras autoceļš V4 1199 Aizpute – Saka ar grants segumu. 

Visi pašvaldības apsaimniekotie ceļi ir ar grants segumu. Sliktā stāvoklī ir 14 km ceļa posms Līdumnieki –Rīva.  

Ceļu tīkls pagastā patreizējām vajadzībām ir pietiekoši plašs. Galvenā problēma ir esošo ceļu kvalitāte un “sacilpojumu” 

trūkums ciemos.  Tikai viens – valsts 1.šķiras autoceļš Ventspils (Leči) – Grobiņa ir ar asfalta segumu un tiek uzturēts 

pietiekamā kārtībā. Pārējie pagasta teritorijā esošie ceļi ir ar grants segumu. Lielākajai to daļai ir nepieciešama grants 

seguma atjaunošana, jo ceļi ir sliktā tehniskā stāvoklī (piem. Aizpute – Pāvilosta). Ceļi ir putekļaini sausajos gada periodos, 

ziemā un nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos ceļu uzturēšana nav atbilstošā līmenī. Problemātiska ir arī meža ceļu 

uzturēšana, jo pēc mežizstrādes veikšanas, tie netiek savesti kārtībā. 

Sakas pagasta teritorijā ir 8 tilti, no kuriem valsts pārziņā ir divi (pār Durbes upi un pār Sakas upi), pašvaldības pārziņā – 

četri tilti (Durbes, Rīvas, Tebras un Rudes), pārējie ir mežniecību pārvaldījumā. 
 
1.1.6.2. Dzelzceļš  

Sakas pagastu šķērso Liepājas – Ventspils dzelzceļa līnija, kuras ekspluatācija pārtraukta 1997.gada jūlijā. Pašlaik notiek 

dzelzceļa iecirkņa nodošana pašvaldībai. Tiek plānota dzelzceļa sliežu demontāža. No teritorijas attīstības viedokļa zūd 

būtisks potenciāls. 

 
1.1.6.3. Sabiedriskais transports 

Pasažieru pārvadājumus ar sabiedrisko transportu Sakas pagastā nodrošina a/s “Liepājas autobusu parks” un SIA “Zunde”, 

kā arī pagasta pašvaldības autobuss veic skolēnu pārvadājumus uz skolu. 

Sakas pagasta iedzīvotājiem pieejamie sabiedriskā transporta maršruti ir sadalāmi šādos nosacītos virzienos: 

⇒ Liepājas virziens  

Šajā virzienā sabiedriskās satiksmes autobusi no Pāvilostas kursē 3 reizes dienā.  

Uz Liepāju Sakas pagasta iedzīvotājiem ir iespējams nokļūt arī braucot ar privātajiem mikroautobusiem no Pāvilostas, kuri 

kursē 4 reizes dienā maršrutā Liepāja – Pāvilosta – Liepāja.  
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Iepriekšminētajos divos maršrutos sabiedriskā transporta satiksme notiek pa valsts autoceļu Ventspils (Leči) – Grobiņa  ar 

asfalta  segumu.  

Vienu reizi nedēļā – piektdienās no Pāvilostas sabiedriskā transporta autobusi kursē maršrutā Liepāja – Rīva. Maršruta 

ceļa posms Kursa – Rīva ir ar grants segumu. 

⇒ Ventspils virziens  

Ventspils virzienā sabiedriskā transporta autobusi kursē 3 reizes dienā. Arī šī virziena maršrutā satiksme notiek pa valsts 

autoceļu Ventspils (Leči) – Grobiņa  ar asfalta  segumu. 

Ir iespēja izmantot autobusu maršrutā Rīva – Jūrkalne, kuru nodrošina Jūrkalnes pagasta padome. Maršrutu pārsvarā 

izmanto Rīvas skolēni, lai nokļūtu līdz skolai Jūrkalnē. 

⇒ Aizputes virziens 

Šajā virzienā sabiedriskā transporta reisi nenotiek kopš deviņdesmito gadu sākuma. Līdz ar to Sakas pagasta 

iedzīvotājiem, izmantojot sabiedrisko transportu, nav iespējams nokļūt Aizputē, Alsungā, Kuldīgā.  

Kā redzams, daļa Sakas pagasta iedzīvotāju nav nodrošināti ar apmierinošu sabiedriskā transporta satiksmi. Jāatzīmē 

apgrūtinātā Sakas pagasta nomaļu iedzīvotāju nokļūšana pēc pakalpojumiem (uz infrastruktūru centriem), jo sabiedriskā 

transporta satiksme notiek galvenokārt pa autoceļu Ventspils (Leči) - Grobiņa. Tikai vienu reizi nedēļā autobusi brauc no 

Liepājas uz Rīvu un atpakaļ. Deviņdesmito gadu sākumā pilnīgi tika pārtraukta autobusu satiksme starp Pāvilostu un 

Aizputi caur Apriķiem. Līdz ar to pagasta iedzīvotājiem, kuri nedzīvo tiešā valsts autoceļa tuvumā ir problemātiski nokļūt 

gan pagasta un rajona centrā, gan tuvākajās pilsētās. 

Sakas pagasta iedzīvotājiem nav pieejama arī tieša satiksme ar Rīgu. Sabiedriskais transports uz Rīgu kursē tikai no 

Liepājas. 

Pagasta pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu no skolas Pāvilostā, uz/no skolas Jūrkalnē un uz/no skolas Apriķos (no 

Saļienas).  

 
1.1.6.4. Transports 

Uz 2000.gada 31 decembri kopējais reģistrēto transporta līdzekļu skaits Sakas pagastā bija 218 vienības, t. sk. 185 vieglās 

automašīnas, 29 kravas automašīnas un 4 autobusi.  

 
1.1.6.5. Mājokļi un siltumapgāde 

Sakas pagastā ir 184 privātās dzīvojamās mājas. 21 ēka atrodas dažādu iestāžu īpašumā un pārvaldījumā. Pagasts 

apsaimnieko 7 ēkas, tai skaitā 4 dzīvojamās mājas. 

Sakas pagastā nav centralizētas apkures sistēmas. Iedzīvotāji apkuri ziemas sezonā veic individuāli. Kā kurināmais 

pārsvarā tiek izmantota malka. Pagasts ar apkuri nodrošina pašvaldības iestādes, kā arī piegādā malku vientuļajiem 

pensionāriem.  

 
1.1.6.6. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Ūdensapgādē Sakas pagastā tiek izmantoti virszemes un pazemes ūdeņi. Pazemes ūdeņos ir paaugstināts dzelzs saturs, 

kas ir raksturīga parādība arī citos Latvijas reģionos.  

Pagastā ir 3 ūdenstorņi un 7 artēziskie urbumi. 

Iedzīvotāji savām vajadzībām dzeramo ūdeni ņem no artēziskajiem urbumiem un privātajām gruntsakām. Ūdens kvalitāte 

raktajās akās galvenokārt ir atkarīga no to izvietojuma attiecībā pret viensētas lokālajiem piesārņojuma avotiem (kūtsmēslu 
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glabātuve, tualete, dzīvojamās ēkas notekūdeņu izplūde u.c.), kā arī no tās sanitāri – higiēniskā stāvokļa (segta atvere, 

regulāra tīrīšana u.c.) 

Sakas pagastā nav centralizētas ūdensapgādes sistēmas, līdz ar to arī nav attīrīšanas iekārtas. 

 
1.1.6.7. Atkritumu saimniecība 

Atkritumu izgāztuvē "Bendorfi" tika slēgta 2003.gada 15.maijā. Tiek veikts slēgtās atkritumu izgāztuves “Bendorfi” vides 

monitorings. Sakas novada dome par atkritumu izvešanu noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas firmu SIA “EKO 

Kurzeme”.  

 
1.1.6.8. Sakaru komunikācijas 

Sakas pagastā sakaru sistēmu nodrošina SIA “Lattelekom” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (turpmāk tekstā – LMT) un 

“Latvijas pasts”(pasta nodaļas Sakā, Rīvā un Ulmalē) .  

SIA “Lattelekom” nodrošinātie telekomunikāciju sakari darbojās analogajā sistēmā. Pēdējo gadu laikā nav veikti pasākumi 

telefona sakaru uzlabošanā. Praktiski nav pieejami Internet tīkla pakalpojumi. Iedzīvotāji ar “Lattelekom” nodrošināto sakaru 

kvalitāti nav apmierināti. 

Daļai pagasta iedzīvotāju ir iespējams izmantot LMT pakalpojumus. Tuvākie LMT sakaru torņi ir izbūvēti Pāvilostā, Cīravā 

un Saļienā. Patreiz labāks pārklājums pagasta teritorijā ir NMT sistēmā, kas nodrošina mobilos telefona sakarus Pāvilostas 

apkārtnē, daļā no piekrastes teritorijas un daļēji gar autoceļu Ventspils (Leči) - Grobiņa. GSM sistēmā mobilie telefoni 

sakari ir iespējami 3 – 7 km rādiusā ap Pāvilostas. 

 
1.1.6.9. Elektroapgāde 

Sakas pagasta elektroapgādi nodrošina AS „Sadales tīkls” Rietumu reģiona Aizputes nodaļa. Elektrotīklu garums 

pašvaldības teritorijā attiecīgi 20 kV – 46,1 km un 0,4 kV – 27,8 km. Teritorijā atrodas 41 transformatoru apakšstacija. 

VAS “Latvenergo” praktiski jebkuram elektroenerģijas lietotājam var nodrošināt nepieciešamo pieslēgumu elektrotīklam.    

Šobrīd notiek elektrotīklu rekonstrukcija ar mērķi elektroapgādes drošuma un elektroenerģijas kvalitātes uzlabošanai.  

 

1.1.6.10. Nepabeigtie un neizmantotie objekti  

Sakas pagasta teritorijā ir sekojoši nepabeigtie un neizmantotie objekti: 

q Salienas – Rīvas grants karjera rūpnīca, kura beidza savu darbību 1991. gadā. Pašreiz rūpnīca ir izdemolēta. 

Teritorija ir jārekultivē; 

q 4 neizmantotas fermas – “Kļaviņas”, “Avotiene”, “Saļiena” un “Krasti”. Pārējās pagasta teritorijā esošās fermas ir 

nodotas iedzīvotājiem apsaimniekošanai; 

q 1 nepabeigts objekts – ēdnīca Sakas pagasta centrā.  

 
1.1.7. Kultūrvēsturiskais mantojums 
1.1.7.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Sakas pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi (atbilstoši Valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstam, kas apstiprināts ar LR KM 29.10.1998.g. rīkojumu Nr.128): 

1) Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis – Akmeņraga bākas viduslaiku kapsēta (atrodas Akmeņragā pie bākas) – 
valsts aizsardzības Nr.1417. 
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2) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Sakas pilskalns (atrodas Durbes un Tebras satekā) – valsts aizsardzības 
Nr.1418. 

 
3) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Elka kalns – pilskalns (atrodas pie Apiņiem, Durbes upes krastā) – valsts 

aizsardzības Nr.1419. 
 
4) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Dzeņu Upurakmens – kulta vieta (atrodas pie bij. Dzeņiem) – valsts 

aizsardzības Nr.1420. 
 
5) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Ķuķu senkapi (atrodas pie Ķuķupītes ietekas Sakas upē) – valsts 

aizsardzības Nr.1421. 
 
6) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Lašu senkapi (atrodas pie Lašiem) – valsts aizsardzības Nr.1422. 
 
7) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Sakas viduslaiku pils (atrodas pie Lejaszemniekiem, Tebras upes labajā 

krastā) – valsts aizsardzības Nr.1423. 
 
8) Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis – Maznodupju akmeņu konstrukcija (atrodas pie Maznodupjiem un 

Priedēm) – valsts aizsardzības Nr.8326. 
 
9) Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Piņņu Upurakmens – kulta vieta (atrodas pie Piņņiem) – valsts 

aizsardzības Nr.1424. 
 

10) Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Sakas luterāņu baznīca (atrodas Sakā, 16.gs.b.-18.gs.) –  valsts 
aizsardzības Nr.6433. 

 
11) Valsts nozīmes mākslas piemineklis – Kancele (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 18.gs. 20.g.) –  valsts aizsardzības 

Nr.3849. 
 
12) Valsts nozīmes mākslas piemineklis – Kancele (atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 1833.-1835.g.) –  valsts 

aizsardzības Nr.3855. 
 
13) Valsts nozīmes mākslas piemineklis – Altāris (atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 1833.-1835.g.) –  valsts 

aizsardzības Nr.3853. 
 
14) Valsts nozīmes mākslas piemineklis – Interjera dekoratīvā apdare (atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 1833.-

1835.g.) –  valsts aizsardzības Nr.3854. 
 
15) Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – „Niku” dzīvojamā māja (atrodas Nikās; 18.gs. 2.p.) – valsts aizsardzības 

Nr.6406.  
 
16) Valsts nozīmes industriālais piemineklis – Akmeņraga bākas tornis (atrodas Akmeņraga bākā, 1921.g.) – valsts 

aizsardzības Nr.8570.  
 

1.1.7.2. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti 

Nozīmīgs ir pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu klāsts.  

Sakas pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā iekļautie arhitektūras un 

mākslas pieminekļi: 

17) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Sakaslejas muižas klēts (Sakasleja, 16.gs.b., 18.gs.).  

18) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Sakas vējdzirnavas (Saka, 1857.g.).  

19) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Saļienas muižas parks (Saļiena, 19.gs.). 

20) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Saļienas muižas magazīnas klēts (Saļiena, 19.gs.v.).  

21) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Saļienas ev. lut. baznīca (Saļiena, 19.gs.v.). 

22) Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - Strantes muižas kalpu māja (Strante, 1893.g.). 

23) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Altārglezna "Lieldienu rīts" (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1896.g.). 
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24) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kuģa modelis (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 19.gs.). 

25) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis - Durvju komplekts (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, ap 1833.g.). 

26) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Zvans (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1742.g.). 

27) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Patēna (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1889.g.). 

28) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Lustra (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 19.gs.b.). 

29) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis - Ērģeles (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1852.g.). 

30) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Vīna kanna (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1887.g.). 

31) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kauss (atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 1889.g.). 

32) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Sētiņa (atrodas Sakas luterāņu baznīcas kapos, 19.gs.b.). 

33) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis - Durvju komplekts (atrodas Sakaslejas muižas kungu mājā, 18.gs.b.). 

34) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis - Griestu dekoratīvā apdare (atrodas Sakaslejas muižas kungu mājā, 

18.gs.v.). 

35) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts Valdhaueru ģimenei (atrodas Saļienas 

baznīcas kapos, 19./20.gs.).  

36) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts O.F.Celinskim  (atrodas Saļienas baznīcas 

kapos, 1891.g.).  

37) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts U.Marzeram(atrodas Saļienas baznīcas kapos, 

1895.g.).  

38) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts A.Rikmanim (atrodas Saļienas baznīcas 

kapos, 1860.g.).  

39) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts (atrodas Saļienas baznīcas kapos, 20.gs.).  

40) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis (atrodas Saļienas baznīcas kapos, 19.gs.s.).  

41) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Kapa piemineklis - krusts (atrodas Saļienas baznīcas kapos, 1871.g.).  

42) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis - Kāpņu margas (atrodas Saļienas muižā, 19.gs.s.).  

43) Vietējas nozīmes mākslas piemineklis (*) - Durvju rokturis (atrodas Saļienas muižā, 19.gs.s.).  

Piezīme.  

(*) – kustami pieminekļi 

 

Sakas pagastā atrodas trīs no Tehnikas pieminekļu datu bāzē fiksētiem Latvijas industriālie pieminekļiem:  

44) Industriālais piemineklis - Kursas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (celšanas gads - 1934.g.).  

45) Industriālais piemineklis - Akmeņraga bāka (celšanas gads - 1884.g.). 

46) Industriālais piemineklis - Rīvas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (celšanas gads - 1934.g.). 

Apzināti arī pārējie ar dzelzceļa infrastruktūru saistītie kultūrvēsturiskie objekti, kas teritorijas plānojumā izdalīti kā 

perspektīvie industriālie pieminekļi:  

47) Perspektīvais industriālais piemineklis - Upenieku dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (20.gs.).  

48) Perspektīvais industriālais piemineklis - Sakas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (20.gs.).  

49) Perspektīvais industriālais piemineklis - Mežaines dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (20.gs.) 

Kultūrvēsturiskā mantojuma padziļinātai apzināšanai un pielietojumam Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā ir uzsākts veidot 

kultūras pieminekļu datu bāzi ar precizētu kartogrāfisko piesaisti un vizuālo informāciju (Teritorijas plānojuma 4.daļa – KS-6 

Sakas pagasta teritorijas plānojumā ietvertais kultūrvēsturiskais mantojums ).  



SAKAS NOVADA SAKAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA galīgā redakcija 
 

1.daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

21

Turpinājumā tabulā apkopoti apzinātie esošie un potenciālie kultūras pieminekļi.  

Nr. 
p.k. 

 
Nosaukums/attēls 

 
Apraksts 

Valsts  
aizsardzības 

Nr. 
1. Akmeņraga bākas viduslaiku kapsēta 

 
Vietējās nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas Akmeņragā pie 
bākas) 

Nr.1417. 

2. Sakas pilskalns Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas Durbes un 
Tebras satekā) 

Nr.1418. 

3. Elka kalns – pilskalns 
 

 

Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas pie Apiņiem, 
Durbes upes krastā) 

Nr.1419. 

4. Dzeņu Upurakmens – kulta 
vieta

Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas pie bij. 
Dzeņiem) 

Nr.1420. 

5. Ķuķu senkapi  
 
 
 

Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas pie Ķuķupītes 
ietekas Sakas upē) 

Nr.1421. 
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6. Lašu senkapi  
 
 
 

Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas pie Lašiem) 

Nr.1422. 

7. Sakas viduslaiku pils    
 

Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis –  (atrodas pie 
Lejaszemniekiem, Tebras upes labajā 
krastā) 
 

Nr.1423. 

8. Maznodupju akmens krāvums  
 

Vietējās nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – apm. 0,5 m augstu 
akmeņu riņķis apm. 50 m diametrā 
(atrodas pie Maznodupjiem un 
Priedēm) 
 

Nr.8326. 

9. Piņņu Upurakmens – kulta vieta Valsts nozīmes arheoloģijas 
piemineklis – (atrodas pie Piņņiem) 

Nr.1424. 

10. Kancele  
 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis – 
(atrodas Sakas luterāņu baznīcā, 
18.gs. 20.g.) 

Nr.3849. 

11. Sakas luterāņu baznīca  
 

Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis –(atrodas Sakā, 16.gs.b.-
18.gs.) 

Nr.6433. 

12. Kancele 
 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis – 
(atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 
1833.-1835.g.) 

Nr.3855. 
 

13. Altāris  
 
 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis – 
(atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 
1833.-1835.g.) 

Nr.3853. 

14. Interjera dekoratīvā apdare 

 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis – 
(atrodas Salienas luterāņu baznīcā, 
1833.-1835.g.) 

Nr.3854. 
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15. „Niku” dzīvojamā māja  Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis – (atrodas Nikās; 18.gs. 
2.p.) 

Nr.6406. 

1.1.8. Tūrisma potenciāls 
Sakas pagasta ģeogrāfiskais stāvoklis, pagastā esošie dabas resursi (vairāk kā 20 km garā piekrastes josla ar stāvkrastu), 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Grīņu dabas rezervāts, Baltijas ledus ezera senkrasta Rīvas posms u. c.), ainavas un 

vides daudzveidība (jūra, upes, meži), kultūrvēsturiskie objekti (sk. zemāk), ceļu tīkls (pēc to sakārtošanas) veido apstākļu 

kopumu, kas nosaka plašas tūrisma attīstības iespējas. Tomēr patreiz, līdzīgi kā citās Latvijas lauku teritorijās, tūrisms un 

ar to saistītie pakalpojumi nav ieņēmuši pienācīgu vietu vietējā ekonomiskā struktūrā. Iemesls – nesakārtotā tūrisma 

infrastruktūra teritorijā (sliktas kvalitātes ceļi, nav sabiedriskās ēdināšanas iestāžu, kvalitatīvas naktsmītnes u.c.), 

informācijas aprites trūkums, vietējo iedzīvotāju zemais izglītības līmenis un zemais ienākumu līmenis, mazais pašvaldības 

budžets, kā arī nepietiekams atbalsts mazajiem lauku uzņēmējiem no valsts. 

Kā nozīmīgākie tūrisma apritē iekļaujami un ar tiem saistīto tūrisma infrastruktūras izveidi atzīmējami sekojoši 

kultūrvēsturiskie objekti: 

q Amensraga bāka slejas 37,5 m augstumā, tās virsotnē var uzkāpt pa 170 pakāpieniem. Pati pirmā bāka 

Akmensragā tika iedegta 1879.gadā. 1889.gadā uzcelta 28 metrus augsta koka bāka, kura sagrauta 

karadarbības laikā 1915.gadā. Pašreizējais tornis celts 1921.gadā; 

q 1935. gadā celtās Grīņu koka baznīcas pamati Grīņu dabas rezervātā (pati baznīca ir pārvesta uz Kolku);  

q Sakas luterāņu baznīca celta vēl pirms 1560.gada. Baznīcā greznojas kuģa modelis, kam pāri pusotram simtam 

gadu; 

q Māras svētnīcu veido apļveida akmeņu krāvums apmēram 50 m diametrā ar lielu pozitīvās enerģijas strāvojumu. 

Tas ir apmēram pusmetru augsts, bet riņķa elementi norāda noteiktas debespuses; 

q Ulmales (Piņņu) upurakmens ir uzskatāms par senu kulta vietu. Akmens diametrs 1,2 – 1,4 m, augstums o,95 m, 

apkārtmērs 0,95 m. Akmens centrā ir iedobums, kurā ūdens bieži neaizsalst pat ziemā, bet divdesmit grādu salā 

akmens liekas gluži vai silts; 

q Dzeņu upurakmens; 

q Elka kalns; 

q Pasts. Bijusī muitas noliktavas ēka; 

q Piemineklis ziemassvētku cīņās kritušajiem; 

q Ulmales pils kāpnes;  

q Sakas pagasta padomes ēka; 

q vairāki senkapi un pilskalni, u.c.  

 

Dabas un kultūrvēsturiskās takas: 

q Mazā “Dzintara taka” (Vērgales muižas centrs – Ziemupe – Ķīču orga – “Laikas”, Griguļupe, Vērgales un Sakas 

pagastu robeža – Akmensraga bāka); 

q “Grīņu rezervāts” (Turaidas dambis – Dzelzceļa līnija Liepāja – Ventspils – Mazā Karpa – Zāļu grīnis – Viršu 

grīnis – Bebru dambji – Karpas upe – Grīņu kapsēta – Grīņu baznīcas vieta – Karpas upes gravas).  

q Dabas takas: Rūķu taka, (Saļienā),Putnu taka (Rīvās), Senču taka (Sakā). 
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Naktsmītnes: 

Šobrīd tūristiem naktsmītnes nodrošina:  

q viesnīca Ulmalē (30 gultas vietas); 

q lauku mājas:  

– “Ievlejas” (6 gultas vietas) 

– “Dīķenieki” (4 gultas vietas) 

– “Baltmuiža” (5 gultas vietas); 

q kempinga vieta pie Sakas upes Akmensraga pusē (15 telšu vietas); 

q tuvākajā perspektīvā ir paredzēts atvērt 3 jaunas viesu mājas( ~20 gultas vietas). 

 
1.1.9. Saimnieciskā darbība 

Sakas pagastā ir 188 zemnieku saimniecības, 1 individuālais uzņēmums (IU) – “Piejūras” – Ulmalē (kokapstrāde), 6 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – “VTD” (pārtikas preču tirdzniecība) Sakā, “Oms”, “Rīva”, “SPP”, un akciju 

sabiedrība “Kurzemes ceļi”, Liepājas 4. ceļu rajons, Sakas iecirknis.  

Perspektīvā uzsākt darbību gatavojas jauns IU Saļienā, kurš nodarbosies ar zārku un kapu pieminekļu izgatavošanu. 

Lauksaimniecisko ražošanu teritorijā raksturo daudznozaru naturālās saimniecības – liela daļa zemnieku lauksaimniecisko 

produkciju ražo pašpatēriņam.  

Pagastā ir 205 piemājas saimniecības un 188 zemnieku saimniecības (turpmāk tekstā – z/s). Lielākās z/s ir “Celmiņi” (94 

ha; graudaugu, kartupeļu audzēšana, piena lopkopība), “Zālītes” (76 ha; kokapstrāde), “Meldrāji” (441 ha, t.sk vairāk kā 200 

ha griķu sējumi, rudzi, saņēmusi “Sējēja” prēmiju un specializējas ekoloģiski tīras lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā),  

“Purmaļi” (25 ha; piena lopkopība). Dažas zemnieku saimniecības ir specializējušās arī lauku tūrismā un piedāvā 

naktsmītnes (“Baltmuiža”, “Ievlejas”, “Dīķenieki”).  

Mežu apsaimniekošanu valsts mežos (10663,8 ha) veic Liepājas virsmežniecības Apriķu, Cīravas un Vērgales 

mežniecības, bet privātajos mežos (9193,8 ha) – mežu īpašnieki.  

Pagastā darbojās daži nelieli vietējo dabas resursu pārstrādes uzņēmumi – 4 mazās kokzāģētavas, kuras ražo 

zāģmateriālus eksportam un vietējam tirgum (SIA “SPP” Sakā un Z/S “Zālītes”, IU “Piejūras”  Ulmalē). Tuvākajā perspektīvā 

Sakā uzsāks darbību jauns kokapstrādes uzņēmums “Dzintari”.  

2000.gadā pašvaldība ir izsniegusi 115 tīklu (zvejniecībai Baltijas jūrā) un 1 nēģu murda licenci (zvejniecībai Sakas upē). 

1998.gadā tika izsniegtas 68 tīklu licences. Četri Sakas pagasta zvejnieki darbojas kā pašnodarbinātie (individuālā darba 

veicēji). 

1.1.10. Pašvaldības pārvalde un finanses   

Informācijas apkopojums par Sakas pagasta padomi ar aktualitāti līdz Sakas novda domes izveidei.   

Pārvaldes struktūra. Sakas pagasta padomes darbu nodrošina 7 deputāti. Pašvaldībā darbojas 3 deputātu komitejas – 

sociālo, veselības un kultūras lietu komiteja, finansu komiteja, lauksaimniecības un mežsaimniecības komiteja, kā arī 

administratīvo lietu komisija. 

Lai nodrošinātu pagasta padomes darbu, tiek algoti sekojoši speciālisti: sekretāre, grāmatvede, kasiere, zemes ierīkotāja, 

viens darbinieks apvieno dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu, nodarbojas ar arhīva lietām un sociālajām lietām, 

pašvaldības policists, 3 bibliotekāri (0,5 slodze), pagasttiesas sekretāre (0,5), šoferis, kapu uzraugs. Pagastā būtu 

nepieciešams algot sociālo darbinieku. 
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Sakas pagasta tehniskais nodrošinājums. Pagasta padomes darbinieki ir nodrošināti ar 5 datoriem, 1 kopētāju, faksa 

aparātu. Pašvaldība ir nodrošināta ar vieglo un autobusu, kas galvenokārt tiek izmantots skolēnu pārvadāšanai.  

Sakas pagasta budžeta raksturojums.   

Sakas pagasta pašvaldības ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dotācijas no 

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda. Pēdējos gados ir tendence samazināties iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

īpatsvaram kopējos budžeta ieņēmumos, taču palielinājies nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars. Strauji palielinājies 

dotācijas lielums no PFIF (skatīt 4.tabulu). 

 
 

3. tabula Sakas pagasta padomes pamatbudžeta ieņēmumi  
2002 2003. 2004. Ienākumi Ls % Ls % Ls % 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13044 19,49 23080 26,92 28201 31,36 
Nekustamā īpašuma nodoklis 40971 61,21 45011 52,5 42717 47,51 
Zemes nodokļa parādu maksājumi 357 0,53 151 0,18 44 0,05 
Valsts nodevas un maksājumi 155 0,23 211 0,25 214 0,23 
Sodi un sankcijas 1687 2,52 - - - - 
Pārējie nenodokļu maksājumi 5403 8,07 5394 6,29 3534 3,93 
Maksājumi par pakalpojumiem 740 1,08 108 0,13 89 0,1 
Dotācija no finansu izlīdzināšanas fonda 4600 6,87 11780 13,74 15108 16,8 
Kopā 66937 100 85735 100 89907 100 
 

Lielāko Sakas pagasta pašvaldības izdevumu daļu sastāda pārvaldes izdevumi (vidēji 40% no kopējiem izdevumiem).  

Sakas pagasta pārvaldes izdevumos tiek ieskaitīti izdevumi par skolēnu pārvadājumos izlietoto degvielu, šofera darba alga, 

remonts, apkures nodrošināšana bibliotēkai. Nesen tika iegādāts arī jauns kopētājs. 

Nākamā lielākā izdevumu sadaļa ir norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu, vidēji 10% izdevumu tiek 

tērēti sociālai nodrošināšanai pašvaldībā (skatīt 4. tabulu). 

 
 

4. tabula Sakas pagasta padomes pamatbudžeta izdevumi 
2002. 2003. 2004. 

Izdevumu sadalījums pa funkcijām Ls % Ls % Ls % 
Pārvalde 23118 34,81 24991 32,57 27835 29,39 

Pašvaldības policija 2357 3,5 2296 2,99 3143 3,32 

Izglītība 3249 4,89 5145 6,71 8545 9,02 

Sociālā nodrošināšana 6756 10,17 8960 11,68 12788 13,5 
Dzīvokļu un komunālā saimniecība 1506 2,26     
Bibliotēkas, tautas nams 3969 5,97 7970 10,38 9097 9,6 
Agrārā reforma 2293 3,45 2112 2,75 1731 1,83 
pārējā ekonomiskā darbība 1355 2,04 1444 1,88 5319 5,6 

Pašvaldības iekšējā parādu % nomaksa 242 0,36 31 0,04   

Pārējie izdevumi 2756 4,14 3620 4,72 5058 5,34 
Norēķini ar pašvaldībām par izglītību 17138 25,8 19066 24,85 19257 20,33 
Pārējie norēķini ar pašvaldībām 302 0,45 1092 1,42 1948 2,06 
Kopā 66416 100 76727 100 94721 100 
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1.1.11. Sadarbība ar citām pašvaldībām, attīstības projekti 

Sadarbība ar citām pašvaldībām: 
 

q 1998.gada 1.jūlijā tika noslēgts vienošanās protokols par administratīvi teritoriālās reformas projekta, kopīga 

teritorijas attīstības plāna un teritorijas plānojuma izstrādi Vērgales, Sakas, Pāvilostas, Jūrkalnes pašvaldību 

teritorijās, kurā vienojās par iepriekšminēto pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas iespēju 

izvērtēšanā, izstrādājot reformu projektu; teritorijas kopējo attīstības interešu noteikšanā, izveidojot vienotu 

teritorijas attīstības stratēģiju un teritorijas attīstības plānu, vienojoties par nepieciešamajiem rīcības plāniem; 

vienota teritorijas plānojuma izstrāde pašvaldību teritorijām; 

q Liepājas rajona pašvaldības ir nodibinājušas SIA “RAS 30” Liepājas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanai; 

q notiek sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām transporta pakalpojumu sniegšanā skolēniem, drošības 

nodrošināšana, savstarpējās pieredzes apmaiņa un ekotūrisma projekta “Dzintara taka” realizācijā. 

 
Pašvaldības teritorijā ir realizēti un turpinās vairāki projekti: 
 

q “Māras svētnīcas apzināšana un izpēte”, VBAS “Kultūrkapitāla Fonds” finansēts projekts (Sakas pagasta 

līdzfinansējums 135 Ls), 2000.gads; 

q “Mācies un strādā”, Liepājas rajona padomes finansētais pieaugušo apmācības projekts (Sakas pagasta 

līdzfinansējums 170 Ls), 2000.gads;  

q “Integrētā piekrastes zonas pārvaldes programma Latvijas un Lietuvas Baltijas jūras piekrastei”, finansēts no ES 

PHARE programmas līdzekļiem, sadarbībā ar Īriju “DEVCO” TEBODIN, 1997.gads; 

q Ekotūrisma projekts “Dzintara taka”, finansēts no ES PHARE līdzekļiem, sadarbībā ar Zviedriju, Karlstrad. 

Projekts uzsākts 1997.gadā un turpinās arī pašlaik, tā darbības teritorijā iekļaujas Liepājas rajona Sakas Medzes 

un Vērgales pagasts, un Pāvilostas pilsēta, Ventspils rajona Jūrkalnes pagasts. Projekta  mērķis ir tūrisma 

attīstība Baltijas jūras rietumu piekrastē; 

q “Ekotūrisma attīstības plāns Kurzemes rietumu piekrastei”, apakšprojekts Liepājas vides projektam, Metsahallitus 

Forest and Park service, 1999.gads. 

q Projekts Sakalejas luterāņu baznīcas remontam un logu nomaiņai; iesniegts Tūrisma attīstības aģentūrā, 

2004.gads.  

 
2. SAKAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI UN PAMATOJUMS  
2.1. Plānojuma pamatnostādnes  

Sakas pagasta plānošanā tika izmantota vizuāli telpiskās plānošanas metode, jo konkrētas attīstības programmas, kas 

dotu uzdevumu teritorijas plānojumam nebija. Līdz ar to tika izvēlēta vērtību metode, kas, paturot prātā visus telpu 

veidojošos faktorus,  analizēja to no vizuālā un publisko vērtību aspekta. Pieņemot, ka kopējās teritorijas vērtības 

pieaugums ir viens no teritorijas plānošanas uzdevumiem, un šajā segmentā vieglāk  panākt sabiedrības vienošanos “par” 

un pretestību pastāvošajām tirgus sadalītās zemes būvniecības iecerēm. Līdz ar priekšroku aprobežojumiem galvenās 

saimnieciskās funkcijas un parametri varēs tikt risināti pēc novada izveides apvienojoties ar Pāvilostas pilsētu. Izstrādātāji 

nosacīti pieņēma, ka teritorijas plānojums gala rezultātā veido ainavu un ir savdabīgs ainavu plāns. Ar šādu pieeju tika 
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iecerēts pievērst uzmanību unikālajām dabas vērtībām un potenciālam, ko nedrīkst pazaudēt himēriskā zemes tirgus un 

ekonomisko faktoru ietekmē.   

Lai plānošanas procesā maksimāli iesaistītu nozīmīgāko dalībnieku plānojuma akceptam un realizācijai ar “nulles scenārija” 

vizualizāciju jau pirmajā posmā tika izprovocēta liela iedzīvotāju (vēlētāju) aktivitāte, izsakot attīstības priekšlikumus.  

Lai veicinātu šo brīvības dimensiju plānošanai, tika piesaistīta jauno arhitektu grupa un plānojums visos tā etapos tika 

analizēts Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes mācību procesā, piedaloties Reģionālās Arhitektūras 

akadēmijas pārstāvjiem. 

Iegūtās atziņas ir pielietotas formulējot specifiskus teritorijas izmantošanas nosacījumus un leģendu. 

Attīstības vietas un virzieni tika apzinātas un to attiecības kārtotas pēc sekojošiem galvenajiem principiem: 

1. Dabas pamatnes faktori un eksistējošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tika papildinātas. Upju ielejas un 

ainavu telpas papildus rajona teritorijas plānojumā noteiktajām tika apzinātas un veikta to vizuālā analīze, kā arī 

radīta teritorijas bilance – izteikti par labu dabas ainavu teritorijām un publiskumam. Plānā “Lineārā infrastruktūra, 

aizsargjoslas un aizsargājamās dabas teritorijas” iestrādāta teritorijas pieejamība, līdzsvarā ar aizsargājamām 

telpām. 

2. Vēsturiskā apdzīvojuma struktūra pieņemta par pamatu blīvāko apdzīvoto vietu veidošanai pēc principa – blīvums 

centrālajās vietās jeb mezglu punktos nodrošina retinājumu un samazina kopējo slodzi teritorijā, kā arī rada 

priekšnoteikumus infrastruktūras uzlabojumiem.   

3. Veicināts kontinentālais attīstības virziens, lai atslogotu piekrastes daļu un “izkliedētu” lineāro autoceļa P111 

Ventspils (Leči) - Grobiņa ietekmi. 

4. Saglabāti un īpaši izcelti zaļie koridori ap dabiskajām ūdenstecēm, kas saista piekrasti ar mežu masīviem 

dziļumā. 

5. Izveidotas īpašas atklāto telpu apsaimniekošanas teritorijas, ko pamato ainavas uztveres skatu struktūra. 

6. Izstrādāta padziļinātas gradācijas konkrētai vietai piesaistīta leģenda, kas domāta ainavas identitātes 

saglabāšanai. 

7. Palielināti gruntsgabalu minimālie lielumi un samazināti iespējamie apbūves blīvumi ūdeņu krastos un mežu 

ielokos, lai saglabātu publisko pieejamību un ainavas mērogu.   

 
2.2. Ainavu telpas 

Ainava ir viss, jebkas, ko mēs redzam, sajūtam un zinām, tā ir pirmais faktors, ko varam novērtēt jebkurā teritorijā.  

Sakas novadā ir vairākas ceļu un ūdenslīniju cilpas jeb loki, kas iezīmē visai atšķirīgas, katrai vietai raksturīgas ainavu 

telpas. Šīs konceptuālās un fiziskās cilpas veido arī cilvēka uztveres pozīciju ainavas telpā.  

Šobrīd Sakas novads ir zaļākais Latvijā, meži un ceļu loki ir nozīmīgas ainavas komponentes, tomēr teritorijas raksturīgākā 

iezīme ir piejūras atklātie skati un Pāvilostas urbānā ainava. Jūra ir dominējošs faktors novada kopējā telpā. Ainaviski 

vērtīgas ir arī lēzenās Tebras un Durbes upju ielejas, tās akcentē ceļi, kas novada telpā piesaista kontinentālo daļu piejūrai. 

Pie ceļu lokiem izvietojas novada apdzīvotās vietas – Akmensrags, Strante, Ulmale, Bukurags, Labrags piejūras teritorijā, 

Rīva, Saļiena, Orgsaļiena, Saka novada kontinentālajā daļā. Tās ir vietas ar viensētām un saviem īpašajiem vietas 

zīmoliem, orientieriem – kuģiem ceļu rāda Akmensraga bāka, Strantes un Ulmales piejūras muižu paliekas iezīmē esošo 

apdzīvoto vietu struktūru piekrastē, Bukurags  ir sākums buru sporta attīstībai, graudu kalte un muižas paliekas Labragā, 

ūdenstilpne pamestā Rīvas grants karjera atradnēs, Saļienas baznīca un muižas komplekss, Orgsaļienas ūdensdzirnavas, 
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savukārt Sakas baznīca un muižas ēkas ir novada centrālā telpa. Vietas konteksts šobrīd ir viena no būtiskākajām cilvēka 

veidotās ainavas kvalitātēm un viena no vērtībām, kas piesaista zemes īpašniekus. 

Ceļš starp ostu pilsētām, Liepāju un Ventspili, ir nozīmīga saikne, kas Baltijas jūras piekrastes infrastruktūrā iesaista arī 

Sakas novadu un veido būtisku piejūras ainavas komponenti. Ceļš iezīmē arī svarīgu robežšķirtni starp novada piejūras un 

kontinentālo daļu, teritorija būtībā tiek sašķelta divās daļās. Robežšķirtni dažviet šķērso zaļās joslas - valki, mežaudzes, kas 

aizved līdz jūrai un palīdz apvienot abas novada daļas.  

 

2.3. Apdzīvojuma struktūra 

Upes un ceļi aizved līdz jūras vārtiem – Pāvilostai, vienam no atbalsta punktiem ceļojumos pa Baltijas jūru. Pāvilosta ir 

vienīgā mazā ostas pilsēta Kurzemes piekrastē ar savu izteikti savdabīgu urbāno ainavu un telpisko risinājumu – 

ortogonālā ielu tīkla savērsums ļauj katrai ielai būt saistītai ar jūru – katra no tām izved pie jūras. Tas ir unikāls, nesabojāts  

pilsētbūvnieciskais mantojums Sakas upes labajā krastā. Sakas upes kreisais krasts šobrīd ir potenciālās attīstības 

teritorija.  

Pāvilosta ir loģisks novada centrs gan telpiskās konfigurācijas, gan infrastruktūras dēļ. Pāvilostai un Sakas ciemam ir 

nepārprotama kultūrvēsturiska saikne, abas apdzīvotās vietas ir nozīmīgs kartogrāfisks punkts – pilsētu jūras krastā un 

ciemu novada kontinentālajā daļā saista Sakas upe ar pietekām Durbi un Tebru, kā arī ceļš virzienā Liepāja – Ventspils .  

Uz ziemeļiem no Pāvilostas atrodas Strantes un Ulmales muižas, kas veido iekapsulētu raksturīgu kultūrainavu. Šie 

kompleksi ir sākums jaunai telpiskai attīstībai. 

Ietverot Saļienu, Orgsaļienu, Rīvu un Labragu, apdzīvojums veido labi saistītu novada iekšējo loku, atslogojot piekrasti un 

paturot prātā arī dzelzceļa līnijas Ventspils – Liepāja potenciālu.  

Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas korekcija paver iespēju attīstībai novada smaguma centrā.  

Plānojot ciemu robežas ir maksimāli respektēta vēsturiskā apdzīvojuma struktūra (muižu centri). Paplašinātu ciemu robežu 

noteikšanas iemesls diemžēl ir pašreizējais Aizsargjoslu likuma nosacījums, ka ārpus ciemu teritorijām Baltijas jūras krasta 

kāpu aizsargjoslā pieļaujama tikai palīgēku būve pie esošajām dzīvojamām ēkām, līdz ar to izslēdzot iespēju jebkādu 

tūrisma, rekreācijas vai darījumu objektu veidošanai.    

Teritorijas plānojuma izstrādes sākuma etapā paredzētās ciemu robežas attēlotas uz 1930.gada topogrāfiskā kartes 

pamatnes – skatīt Grafisko pielikumu Nr.1 “Sakas pagasta teritorijas vēsturiskā apdzīvojuma struktūra” (2.sējums). 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto attīstības priekšlikumi ir piesaistīti kadastra kartei un 

strukturēti ģeogrāfiskās informācijas  sistēmā, rezultātā ietverot plānotajās ciemu teritorijās attīstības kodolus. Uzskatāmi šo 

struktūru ataino “Sakas pagasta ciemu robežu noteikšanas karte” – Grafiskais pielikums Nr.3 (sējums Nr.2).  

 
2.4. Teritorijas līdzsvarotai attīstībai izdalītās vērtības  

Sakas novads visas Baltijas jūras piekrastes kontekstā ir viena no retajām teritorijām, kurā joprojām netraucēti cita citai 

eksistē cilvēka neskarta vide, kultūrainava un urbānā ainava – tikai atsevišķas vietas, objekti un saiknes starp tiem liecina 

par cilvēka klātbūtni. Šobrīd tā ir teritorijas vērtīgākā īpatnība.  

Tradicionālā piejūras, upju, mežu ainavu telpa ir nozīmīgs novada identitāti veidojošs faktors. Krasta līnijas nepastāvīgums 

ir objektīvs, dabisks process, kuru cilvēka nepārdomāta rīcība var aktivizēt. Jūras krasts ir mantojums, kas eksistējis jau ilgi 

pirms mums un būtu iespējami saglabājams nākamajām paaudzēm. Bez vienotas novada attīstības koncepcijas šīs 

objektīvās vides vērtības – nacionālas nozīmes ainavu telpas - tiks zaudētas.  
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Ainaviskās vērtības un neskartība šobrīd rada interesi par novadu, galvenokārt koncentrējoties uz piejūras teritoriju. 

Salīdzinājumā ar kontinentālo daļu, tā ir neproporcionāla slodze piekrastei. 

Taču nepieciešama funkcionāla un telpiska saikne starp piejūras un kontinentālo daļu, kā arī starp Pāvilostu un Sakas 

ciemu, lai attīstītos sakārtota un vienota novada telpa. 

Novada telpisko un funkcionālo raksturu līdz šim noteicis dzīvesveids, kas ir stipri atšķirīgs no tā modeļa, kam patlaban ir 

tendence ienākt tradicionālajā dzīves telpā. Esošā īpašumu struktūra neatbilst šī brīža zemes tirgus pieprasījumam. Ir 

radusies nepieciešamība meklēt jaunus telpiskos risinājumus, sadalot zemesgabalus un piedāvājot apsaimniekot optimālu 

zemes platību. Šis process nenoliedzami ietekmēs tradicionālo vides struktūru.  

Nav iespējama tradicionālo ainavu telpu pilnīga saglabāšana visā novada teritorijā, taču var izdalīt nozīmīgākās 

aizsargājamās teritorijas piekrastē. Aizsargājot neskartu savdabīgo vidi piejūras ainavu telpā, ir iespēja saglabāt augstu 

zemes vērtību visā novadā. Tāpat iespējams izcelt un nostiprināt atsevišķas dabas teritorijas kā nozīmīgus zaļos mezglu 

punktus novadā. Teritorijas plānojums vienmēr ir kompromiss.  

Īpašumu piederības struktūra liecina, ka teritorijas attīstība saistīta galvenokārt ar privātām investīcijām. Lai ieinteresētu 

cilvēkus novada attīstībā, nepieciešama skaidra, pārskatāma telpiskā vīzija, teritorijas koptēls, uz kura pamata sasniegt 

savas ieceres, ievērojot kopīgo teritorijas vērtību potenciālu. 

 
3. SAKAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANAS LĪDZEKĻI 
3.1. Mērķis 

Sakas novada teritorijas attīstības mērķis ir radīt līdzsvarotu dabas, apdzīvojuma un saimnieciskās darbības  telpu, kas 

apvieno piekrastes un kontinentālās daļas vienotā vides pamatstruktūrai pakļautā sistēmā, saglabājot neskartas dabas 

vērtības sabiedrībai šobrīd un nākamajām paaudzēm un nodrošinot to pieejamību organizētā ainavu sistēmā.  

 
3.2. Uzdevumi 

Plānošanas rezultātā panākt, lai teritorijas plānojums ir instruments, ar kura palīdzību esošajiem un potenciālajiem zemes 

īpašniekiem realizēt savas ieceres, ievērojot novada attīstības mērķus. Teritorijas plānojums nodrošina arī dialogu starp 

esošajiem un potenciālajiem zemes īpašniekiem un vietējo pašvaldību. 

Piedāvātais teritorijas plānojums ir optimālais novada attīstības mērķa risinājums, ņemot vērā teritorijas esošās situācijas 

un iespējamās attīstības vērtējumu. 

Vizuāli telpiskā analīze ir līdzeklis, ar kura palīdzību raksturīgus, telpiskus ainavas elementus var pilnvērtīgi transformēt 

teritorijas plānojuma abstraktā izmantošanas plānā. 

 

Veidojot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un jaunu parcelācijas koncepciju, svarīgākais ir: 

1. Līdzsvarot attīstības ieceres un objektīvas ainaviskās vērtības: 

a. piejūras teritorijā saglabāt iespējami neskartu vidi, tikai šai teritorijai raksturīgu atklātu ainavu kā visai 

sabiedrībai pieejamu, apsaimniekotu objektīvu vides vērtību; 

b. atslogojot piekrastes daļu, kontinentālajā teritorijā attīstīt intensīvākas apbūves teritorijas;  

 

2. Paredzēt vienotu piekrastes un kontinentālās daļas infrastruktūras veidošanu: 

a. esošās apdzīvotās vietas – Stranti, Ulmali (iekļaujot Bukuragu un Labragu), Rīvu, Orgsaļienu  izdalīt kā 

ciemus, lai noteiktu precīzas intensīvākas attīstības zonas; 
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b. veidot Pāvilostas pilsētu un Sakas ciemu kā novada centru, saistot piekrastes un kontinentālo daļu 

kopīgā attīstības modelī ap vienojošo – Sakas upes ainavu telpu. 

 
3.3. Teritorijas attīstības koncepcija 

Ņemot vērā Sakas novada attīstības mērķi un uzdevumus, attīstības koncepcijas ietvaros ir apzināta vietas unikalitāte, 

savdabīgās ainavu telpas kas veido teritorijas plānojuma pamatu. Attīstības koncepcija saistīta ar novada vizuāli telpisku 

skatījumu un attīstību. 

 

Atklātās ainavas ekspozīcija 

Baltijas jūras piekrastes un upju baseinu atklātās ainavas ekspozīcija tiek saglabāta, akcentējot skatus uz jūru  un upju 

ielejām atsevišķos ceļu posmos. Saistošajā daļā šis aspekts tiek realizēts kā publiski skatu servitūti (aprobežojumi), starp 

kuriem organizējama apbūve, maksimāli izslēdzot lineāras, mehāniskas kompozīcijas.  

 

Baltijas jūras krasta saglabāšana 

Teritorijas plānojuma ietvaros tiek paredzētas sekojošas pozīcijas:  

1. Publiskas pieejas (takas) stāvkrastam un jūrai gar valkiem un blīvām mežaudzēm – dabiskām robežšķirtnēm; 

2. Zaļie koridori no jūras līdz meža joslai; 

3. Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla (300+ m) ārpus ciemu robežām; 

4. Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla (150 – 500 m, līdz valsts autoceļam Ventspils (Leči) – Grobiņa) ciemu 

robežās respektējot gan īpaši aizsargājamos biotopus, gan esošo apbūvi, nekopējot mehānisku krasta līniju 

150m attālumā, bet veidojot priekšnoteikumus lokveida, dabiskām turpmākās retinātās apbūves kompozīcijām. 

5. Noteiktas iespējami lielas jaunveidojamo zemes gabalu platības nosacīti pirmajai un otrajai  apbūves joslai no 

jūras attiecīgi 4 ha un 2 ha platībās. 

6. Projektētas lielas un vizuāli pamatotas atklāto ainavu telpu uzturēšanas teritorijas. 

7. Ievērtēts valku reljefs, to dinamiskās ieteku piltuves un abrāzijas risku zona. 

 

Vides un dabas resursu struktūras lietošana  

Plānojumā apzinātas saudzējamas dabas teritorijas piekrastē un dabas objekti kā atsevišķi, kopti ainavu mezglu punkti pie 

ciemiem vai ceļu lokiem, kur mainās ainavu ekspozīcija. Šie punkti plānoti kā atklāto telpu uzturēšanas teritorijas, 

nodrošinot ceļu lietotājiem nepārtrauktu un mainīgu ainavu saistībā ar tūrisma infrastruktūru. Tūrisma  un darījumu 

teritorijas plānotas lai veicinātu teritorijas publiskumu un ekonomisko atdevi viens no būtiskākajiem teritorijas atļautās- 

plānotās izmantošanas veidiem. 

Uzsākta padziļināta tūrisma karšu un tūrisma ekonomiskā potenciāla ģeogrāfiski piesaistītas datu bāzes izveide, kas kā 

atsevišķa sadaļa tiks attīstīta Sakas novada kopēja teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros.   

 

Lineārās infrastruktūras attīstība 

Lineārā infrastruktūra nodrošina ne tikai satiksmi un piekļūšanas, bet veido būtisku saskarsmes un uztveres telpu, tādēļ tai 

pievērsta īpaša uzmanība. Koncepcijas ietvaros ciemu koplietošanas ceļi tiek dēvēti par lokiem, jo tie apvieno un ietver 

plašākas teritorijas un veido pamatu noslēgtai kompozīcijai. Svarīga ir šo ceļu savstarpējā saistība, tā nodrošina mobilitātes 
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un komunikācijas nepārtrauktību, iespēju robežās likvidējot strupceļu sistēmu, kas iedibinājusies zemes reformas rezultātā.  

Ulmales ciemam ieskicēta perspektīvo ceļu attīstības shēma, kas, protams, attīstāma detālplānojuma līmenī. 

Loku savienojumi, saduras vietas ir mezglu punkti – vietas zīmoli -  vai novada apdzīvotās vietas – Saka, Rīva, Saļiena, 

Orgsaļiena, Strante, Ulmale (Labrags, Ulmale un Bukurags), kā arī Pāvilosta. Mezglu punkti ir ainavu telpas piesātinātākā 

daļa ar uztveres perspektīvām, jaunām apbūves grupām, vides objektiem.  

Vietas zīmoli, orientieri, vietas atpazīstamības zīmes perspektīvē jāizceļ un to identitāte jāpilnveido. Šādi veidojas 

konkrētajai teritorijai raksturīgā telpa, kas saglabājama un attīstāma. 

Līnijbūvju teritorijām tiek noteikti sekojoši kritēriji:  

1. Plānotie koplietošanas ceļi savieno esošās un plānotās viensētas, apbūves vai zemesgabalu grupas; 

2. Ciemu centrā ceļu struktūra tiek veidota pēc radiālas kompozīcijas principa – veidojot iekšējās ceļu cilpas, kā arī 

radot iespēju apiet ciemam apkārt (radot kompaktu struktūru ar attīstības iespējām kontinentālās daļas virzienā); 

3. Pēc iespējas samazināti koplietošanas ceļu pieslēgumu skaitu autoceļam Ventspils (Leči) – Liepāja u.c. lielākiem 

Sakas novada ceļiem;  

4. Takas un stigas plānotas kā viens no vietējo iedzīvotāju komunikācijas līdzekļiem, tās paredzētas arī kā 

velotrases, tūrisma maršrutos izmantojamā lineārā infrastruktūra, zirgu izjādes un slēpošanas;  

5. Plānotie ceļi paredzēti gar dabiskām robežām (meži, mežaudzes, valki, esošas takas), respektējot piejūras 

klajumu un kontinentālās daļas apdzīvotu teritoriju īpatnības, esošo zemesgabalu konfigurāciju un iespējamo 

parcelācijas struktūru – brīvs plānojums, raksturīgs mežaparku struktūrai; 

6. Plānotiem koplietošanas ceļiem noteiktas aizsargjoslas 30m. No šī parametra izriet perspektīvās apbūves grupu 

konfigurācija (apbūves līnijas, mājvietas, būvlaides utt.) 

7. Ceļi plānoti ar grants segumu, saglabājot lauku apdzīvotām vietām raksturīgo dabisko ainavisko kvalitāti. 

Diemžēl zemes reforma un ierīcība tāpat kā visur Latvijā ir realizēta bez plānošanas, tādēļ kopīgo kvalitatīvas dzīves vides 

vērtību atgūšanas process būs smags. Ciemu teritorijām obligāti nepieciešams detāplānojuma posms ar paplašinātu 

uzdevumu koplietošanas telpu un ceļu kā arī vizuāli – arhitektonisko elementu radīšanai. 

 

Ciemu kompozīcijas struktūra 

Pamatojoties uz likumu "Par LR administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, ir noteiktas 

Ulmales, Strantes, Orgsaļienas, Saļienas, Rīvas, Sakas ciemu robežas, ievērtējot arī papildus faktorus - sekojot 

vēsturiskajam apdzīvojuma un vietu atpazīstamības tīklam (respektējot vietvārdu!) ar mērķi: 

1. Definēt blīvāk apdzīvotu vietu telpisko un funkcionālo attīstību, izdalīt kompaktas, intensīvas attīstības zonas, 

atslogojot pārējo;  

2. Radīt labvēlīgus priekšnoteikumus infrastruktūras attīstībai un kvalitātei. 

Konkrēto ciemu robežas ir pamatotas pēc sekojošiem kritērijiem:  

1. Iedzīvotāju attīstības priekšlikumi un iesniegumi, kuros izteikta vēlme veidot apdzīvotu apbūves teritoriju – ciemu.  

2. Apbūves, kultūrvēsturiskās un antropogēnās ainavas elementu esamība (piem., eksistējošās viensētas, Strantes, 

Ulmales muižas komplekss, Saļienas baznīca un muiža, Sakas baznīca, pilskalns u.c.) 

3. Loģiskas/ dabiskas robežšķirtnes – jūra, ceļš, valsts mežs. 

4. Zemes gabalu parcelācijas struktūra. 

Ciemu struktūras pamatā ir punktveida jeb polāra kompozīcija, kas pie jebkura attīstības scenārija izslēdz lineāru 

risinājumu – nepārtrauktas, blīvas apbūves situāciju (piem., Lapmežciema vai Saulkrastu ciemu struktūru). Punktveida 
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kompozīcijas pamatprincips ir koncentrēt perspektīvo apbūvi vienkopus, savukārt pārējā teritorijā apbūves, infrastruktūras 

zonas izkliedēt jeb attīstīt pēc mozaīkveida principa. 

Ciemu centru raksturīgā iezīme ir vietas identitāti veidojošu objektu – zīmolu esamība un dažādība (piem., Saļienas 

baznīcas, Ulmales vai Strantes muižas komplekss, Sakas pienotava un pagastmāja, Orgsaļienas dzirnavas), kā arī vides 

un dabas resursu,  īpaši upju lineārās infrastruktūras potenciāls. 

Respektējot ieinteresētās sabiedrības viedokli galīgajā redakcijā netiek paredzēts Akmensraga ciems, līdz ar to jebkāda 

būvniecības iespēja izteiktā tūristu un citu mērķa grupu (burātāji, zemūdens nirēji, makšķernieki) pieprasījuma 

nodrošināšanai arī nav tiesiski iespējama. Akmensraga nākotnes perspektīva skatāma turpmākajos plānošanas etapos kā 

teritorijas plānojumu grozījumi.  

Uz dienvidiem no Pāvilostas līdz Vērgales pagastam attīstības teritorijas netiek paredzētas, bet ņemot vērā Akmensraga 

pievilcību, atrašanās vietu un rezervēto teritoriju dabas lieguma “Ziemupe” robežās, kā arī degradēto PSPR armijas 

teritoriju sanāciju, pielāgojot tās jaunam pieprasījumam, Akmensraga kā apmeklētāju kodola attīstība ir pamatota.  

 

Parcelācijas koncepcija 

Pagasta ainavu telpās ir izdalītas vairākas specifiskas attīstības teritorijas ar atšķirīgu parcelācijas koncepciju: ciemu 

teritorijas, ciemu centru teritorijas, piejūras ainavu telpas, upju ielejas. Ciemiem izmantotā parcelācijas struktūra ir brīvā 

plānojuma princips. Zemesgabalu perspektīvās apbūves vietās noteiktas dažādu konfigurāciju ar brīvām būvlīnijām, nevis 

būvlaidēm veidotas mājvietas, kas rada priekšnosacījumus mozaīkveida apbūves struktūras radīšanai un vizuālam 

apbūves retinājumam.  Šāda detalizācija kā piemērs pielietota Ulmalē, Bukuragā, kur bija pietiekama iedzīvotāju aktivitāte 

un informācija. Pārējā teritorijā mājvietas nosakāmas detālplānojumos ievērojot minētos principus. 

  

Novada centrs – Pāvilosta ( Pāvilosta un Saka) 

Pāvilostas un Sakas ciema telpiskās un funkcionālās attiecības attīstāmas kā intensīva piejūras teritorijas saikne ar 

kontinentālo daļu. Tās ir saistītas, taču atšķirīgas struktūras – piejūras pilsētas urbānā vide un ciema brīvā plānojuma 

struktūra.  

Pāvilosta un Sakas ciems veido novada jūras vārtu galveno asi un vienlaicīgi piesaista attīstības paletē kontinentālās daļas 

upju ainavu telpu. 

Pāvilosta ir vienīgā  mazā ostas pilsēta Latvijas piekrastē ar skaidri nolasāmu, nesabojātu pilsētbūvniecisko mantojumu un 

izcilām plānošanās  vērtībām, ortogonāli – diagonālu ielu tīkla sistēmu, brīvu publisko pieeju upes grīvai un neapgūtu 

attīstības teritoriju Sakas upes kreisajā krastā. Šīs vērtības, kopā ar nenovērtējamo neskartās dabas klātbūtni, ļauj izdalīt 

Pāvilostai un Sakai īpašu telpiskās attīstības stratēģiju, paņēmienus un lomu Latvijas piekrastes plānošanas praksē, kā arī 

konkrētus ieteikumus novada centrālās daļas telpiskajai kompozīcijai perspektīvē:  

1. Jaunu satiksmes koridoru no Sakas un Ulmales (Kazarmas) virzieniem att īstība; 

2. Ūdensceļa Saka – Pāvilosta iedzīvināšana, ūdensmalu ainavu plāns un īpašo vides objektu dizains 

(piestātnes, laivu vārti, peldošās mājas u.c.); 

3. Malduguņupes iesaiste “zilajā infrastruktūrā”; 

4. Pāvilostas pilsētas administratīvo robežu korekcija (paplašināšana) ietverot bijušās PSRS armijas 

degradētās teritorijas Pāvilostas dienvidu daļā. 

Pāvilostas un Sakas ciema savdabīgā, kompaktā telpiskā konfigurācija ar attīstītu galveno vienojošo – Sakas upes līkumoto 

ieleju, rada krasas ainavu pārejas telpas gan nelielā tiešajā teritorijā gan novada kompozīcijā principiāli – atstājot novada 
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dienvidu daļā maksimāli neskartas zaļās teritorijas (Grīņu rezervāts, Ziemupes dabas liegums) un to buferzonas ar vienīgo 

teritorijas apmeklētāju infrastruktūras nodrošināšanai rezervēto – Akmensaga ciemu.    

Plānojums nodrošina iespēju radīt daudzslāņainu, piesātinātu vidi visplašākajā nozīmē, sabiedriskās un privātās telpas 

daudzveidīgās mijiedarbības iespējas, pastāvīgas un brīvdienu dzīvesvietas, dzīvi pilsētā un vienlaikus tuvu dabai  - 

teritoriju, kuras vērtības ir atvērtas apmeklētājiem.  

Sakas pagasta teritorijas plānojums koriģējams, apvienojot to ar izstrādājamo Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu 

vienotā dokumentā.  

Datu trūkuma dēļ neizstrādātās sadaļas – elektroapgādes un telekomunikāciju tīklu inženierkomunikāciju plāni jāizstrādā kā  

teritorijas plānojuma grozījumi Sakas novadam kopumā. Arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums izstrādājams Sakas 

novadam kopumā, ietverot Pāvilostas pilsētas teritoriju un izvērtējot arī izstrādes procesā esošo Pāvilostas pilsētas 

teritorijas plānojuma 1.redakciju.  

 


