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1. IEVADS
1.

Strazdes pagasta teritorijas attīstībai nepieciešamas izstrādāt teritorijas plānojumu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

2.

Teritorijas plānojuma mērķis - veicināt Strazdes pagasta administratīvās teritorijas ilgspējīgu
attīstību, resursu racionālu izmantošanu, vides aizsardzības un ekonomisko interešu
sabalansētību, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai
kopumā, vienlaicīgi garantējot nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesības
izmantot un attīstīt savu īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.

3.

Strazdes pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats pagasta teritorijas izmantošanai
turpmākajos 12 gados un nosaka teritorijas atļauto izmantošanu un izmantošanas
ierobežojumus. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas izstrādājot detālplānojumus un
veicot jebkuru saimniecisko darbību Strazdes pagasta administratīvajās robežās - tajā skaitā:
uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, uzsākot un
veicot jebkurus būvniecības vai restaurācijas darbus un ar to saistītos projektēšanas darbus,
labiekārtojot teritoriju, veicot teritorijas rekultivāciju, meliorāciju, zemes transformāciju
(pārveidošanu), zemes dzīļu izmantošanu un citu, iepriekš neminēto, saimniecisko darbību
pagasta administratīvajās robežās.

4.

Strazdes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar LR Teritorijas plānošanas
likumu (22.05.2002), uzsākts saskaņā LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr. 883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un turpināts saskaņā LR Ministru
kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” prasībām.

5.

Strazdes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz:
1)
2)
3)
4)

Talsu rajona Strazdes pagasta padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.14.1.§.,
Talsu novada domes 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu Nr.122 ,protokols Nr.3,
Talsu novada domes 2010.gada 11.marta sēdes lēmumu Nr.183 ,protokols Nr.7,
Institūciju sniegtajiem nosacījumiem un informāciju teritorijas plānojuma izstrādei.

6.

Teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti valsts un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumenti.

7.

Teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti sabiedriskās apspriešanas procesā saņemtie fizisko un
juridisko personu priekšlikumi.

8.

Teritorijas plānojuma izstrāde balstīta uz 2000. gadā izstrādāto Strazdes pagasta teritorijas
attīstības programmu, kurā izvērtētas pagasta attīstības iespējas, noteikti attīstības
stratēģiskie virzieni.

9.

Strazdes pagasta teritorijas plānojums sastāv no četrām daļām:
1) Strazdes pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts,
2) Strazdes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa,
3) Strazdes pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
4) Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.
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10. Paskaidrojuma raksts sastāv no ievada un 4 pamatdaļām, kurās aprakstīta Strazdes pagasta
teritorijas plānojuma priekšnoteikumi un pamatvirzieni, sniegts teritorijas raksturojums un
teritorijas pašreizējās un plānotās (atļautās) izmantošanas apraksts.
11. Strazdes pagasta teritorijas plānojuma Grafiskās daļas sagatavošanai kā pamatkarte
izmantota Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 izstrādātā karte, izmantojot
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izstrādāto vienkāršoto topogrāfisko karti
mērogā M 1: 10 000.
Grafiskajā daļā ietilpst šādas kartes:
1) Strazdes pagasta vienkāršotā topogrāfiskā karte, M 1: 10 000,
2) Strazdes pagasta esošā teritorijas izmantošana, M 1: 10 000,
3) Strazdes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, M 1: 10 000.
12. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir Strazdes pagasta teritorijas plānojuma
daļa, kas nosaka prasības zemesgabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai
apsaimniekošanai, atbilstoši Strazdes pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai visas
teritorijas un atsevišķu tās daļu atļautajai izmantošanai.
13. Pārskats par Strazdes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi veidots ar mērķi dokumentēt un
atspoguļot teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un sabiedrības līdzdalību teritorijas
plānojuma izstrādē.
14. Teritorijas plānojums ir saistošs visai Strazdes pagasta teritorijai.
15. Saskaņā ar LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 2010.gada 20.septembra
pieņemto lēmumu Nr.31 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu”, Strazdes pagasta teritorijas plānojumam nav piemērojama stratēģiskā
ietekme uz vidi novērtējuma procedūra.
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2.TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRIEKŠNOTEIKUMI UN
PAMATVIRZIENI
2.1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi
Strazdes pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar sekojošiem pamatprincipiem:
Ilgtspējīgas attīstības princips – teritorijas plānojums paredz kvalitatīvas dzīves vides
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tā risinājumi vērsti uz līdzsvarotu ekonomisko attīstību,
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Plānojuma izstrādes ietvaros veikta saglabājamo vērtību – kultūrvēsturiskā, arhitektoniskā un
dabas mantojuma apzināšana un izvērtēšana. Atļautais zemes lietošanas zonējums veidots
atbilstoši ilgtspējīgas attīstības un vērtību saglabāšanas interesēm. Apbūves noteikumi paredz
apbūves un cita veida saimnieciskās darbības ierobežojumus konkrētā teritorijā, lai nemazinātu
vides kvalitāti.
Nepārtrauktības un pēctecības princips – Strazdes pagasta teritorijas plānojums ir
izstrādāts saskaņā ar Strazdes pagasta Attīstības programmu.
Priekšrocību izmantošanas un kopsakarības princips - teritorijas plānojums paredz
Strazdes pagasta unikālo vērtību un konkurējošo priekšrocību pilnvērtīgu izmantošanu un
attīstīšanu. Strazdes pagasta teritorijas plānojumā visas priekšrocības un prioritātes tiek skatītas
savstarpējās kopsakarībās.
Dažādu interešu saskaņošanas princips – Strazdes pagasta teritorijas plānojums
izstrādāts, ņemot vērā zemes īpašnieku, uzņēmēju, pagasta iedzīvotāju izteiktos viedokļus, valsts
institūciju priekšlikumus un nosacījumus pagasta teritorijas attīstībai.
Atklātības un sabiedriskās līdzdalības princips – pagasta teritorijas plānojuma
izstrādes procesā tika iesaistīti nozaru speciālisti. Dažādās plānojuma izstrādes stadijās tika
informēti pagasta iedzīvotāji, saņemot no tiem viedokļus un komentārus par teritorijas
plānojumu kopumā vai atsevišķiem jautājumiem saistībā ar minēto dokumentu.

2.2. Strazdes pagasta attīstības mērķi un attīstības vadlīnijas
Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, ainaviskumam un kultūrvēsturiskajam
mantojumam, Strazdes pagasts ir viena no lauku teritorijām, kurā cilvēki labprāt dzīvo, atpūšas
un strādā. Ciešas saites to saista ar Talsu pilsētas un apkārtējām pašvaldībām.
Strazdes pagasts ir dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga teritorija ar normāli attīstītu
infrastruktūru un sakoptu apkārtējo vidi.
2.2.1.Strazdes pagasta stratēģiskie mērķi:
Vispārīgais mērķis: nodrošināt pievilcīgu darba, dzīves un atpūtas vidi.
Specifiskie mērķi:
Saglabāt un racionāli izmantot visus dabas resursus, kultūrvēsturisko mantojumu,
ainaviskās vērtības un vides kvalitāti;
Veidot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai, kas veicinātu dažādu
tautsaimniecības nozaru izaugsmi, īpašu uzmanību pievēršot tūrisma attīstībai;
Radīt uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai labvēlīgu
infrastruktūru;
Nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas visu vecuma grupu pārstāvjiem;
Radīt apstākļus un veicināt sociālās sfēras un veselības aprūpes attīstībai;
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Zemes izmantošana cieši saistīta ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, dīķsaimniecības
un tūrisma attīstību un ar inovācijām šajās un apkalpojošās nozarēs.
2.2.2.Strazdes pagasta attīstības vadlīnijas:
Strazdes pagasta attīstībai jābalstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, kas nozīmē
savstarpēji saskaņotu vides, sociālo un saimniecisko jautājumu risinājumu.
Pagastā jāsaglabā Latvijas laukiem raksturīgā dzīves vide, kultūrvēsturiskais mantojums
un dabas resursi.
Iedzīvotāji ir Strazdes pagasta lielākā vērtība. Pagasta attīstībai jābalstās uz dažādu
sociālo grupu vēlmju un interešu savstarpēju saskaņošanu un ievērošanu. Īpaša vērība
jāvelta cilvēkresursu attīstībai, kas ietver gan bērnu, gan pieaugušo izglītību un interešu
attīstību.
Strazdes pagastā īpaša prioritāte ir dabas aizsardzība un vides saglabāšana. Saimnieciskai
darbībai jāsaskaņojas ar šo prioritāti un jānodrošina tās ievērošana.
Saimnieciskai darbībai jābalstās uz vietējo resursu izmantošanu, nelielu ražotņu attīstību
un ekonomikas dažādošanu. Saimnieciskai darbībai jābūt ekonomiski pamatotai –
izmantojot priekšrocības, ko dod izejvielu ieguves avotu tuvums, darbaspēka resursi,
tehnoloģiju vai realizācijas tirgus. Saimnieciskā darbība nedrīkst būt pretrunā ar
teritorijas plānojumu.
Strazdes pagastā jāveicina visu pagasta teritorijas daļu līdzsvarota attīstība, lauku
apdzīvotu vietu sakārtotība, nojaucot vai atrodot citu pielietošanas veidu pamestajiem
kopsaimniecības objektiem.
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3. STRAZDES PAGASTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS
3.1. Pamatinformācija par Strazdes pagastu
Platība 42,3 km2
Iedzīvotāju skaits 458
Ģeogrāfiskais stāvoklis: Kurzemes pussalas ziemeļu daļā, Talsu novada
dienvidu daļā.
Robežteritorijas: Talsu novada Balgales, Laucienas, Lībagu un Virbu pagasti,
Kandavas novada Cēres un Kandavas pagasti.
Lielākās apdzīvotās vietas: Strazde, Kāķīši un Gravas.

3.2.Strazdes pagasta vēsturiskā attīstība
Strazdes ciems(Villa Stratzen)pirmo reizi minēts 1253.gadā:
Hermanam Toranam tur pieder 14 arkli zemes kā ordeņa lēnis.1324.g. senrakstā atrodam
ciemu Strassze, bet 1352.g.-Stradze
Ap 1400.g.Strazdes-Andumu novads ir izlēņots
Markvardam Štekemeseram. Plašos īpašumus, kuros ietverti arī Lamiņi, manto viņa mazdēls
Hermanis Butlars un pievieno tiem precību ceļā vēl Zemīti. Butlari patur Strazdi līdz apmēram
1690.gadam. Tolaik pie Strazdes pieder arī Oksle un Kāķīši.
Ap 1690.g.Strazdi manto Oto Butlara znots E.Gōss, bet 1710.g. mērī viņš mirst ar visu
savu ģimeni, atstādams mantojumu savam svainim E.Mirbacham (Strazde, Oksle, Sknābe,
Vitenbeka, Neihofa, Kāķīši). No viņa muižu manto meita E.Dortēze, kas 1734.g.Strazdi un
Vitenbeku pārdod Dursupes kungam V.Rūtenbergam. Nākamie kungi ir:1769.g.-1795.g.
Kurzemes galma maršals Knige, 1795.g.-1797.g. Vecauces un Remtes kungs grāfs Mēdems
,1797.g.-1799.g.grāfiene Borche,1799.g. Strazdi nopērk Nurmuižas kungs K.Firkss. Un līdz
baronu varas norietam Strazde pieder Firkstiem. Turpat 600 gadu garumā Strazdē valda vācieši.
Kopš 1886.gada darbojas Spirta brūzis un kopš 1851.gada- Kāķīšu bērnu patversme.
Kopš 1867.gada darbojas muižas skola, Strazdes (Baltā) baznīca- no 1591.gada. Strazdes
pagasts, kā pašvaldības vienība pastāv no 1918.gada 2.decembra.
Visos laikos galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, jo
1929.gada lauksaimniecības skaitīšanā Strazdi min kā vietu, kur meži pārsniedz aramzemes
platību (meži – 36%, aramzeme – 32%) Strazdes pagasts tiek minēts kā mazākais Talsu apriņķa
pagasts ar 53 km2 kopplatību. Pēc zemes reformas strauji attīstās lauksaimniecība. Pieaudzis
zemes īpašumu un saimniecību skaits. 1937.gadā jau ir 130 īpašumi un 155 saimniecības, kuras
apsaimnieko 3684 ha zemes platību. Pagastā attīstās arī citas nozares. Darbojas Spirta
dedzinātava, kura no zemnieku izaudzētajiem kartupeļiem ražo spirtu. Strazdē ir dzirnavas,
pienotava, veikali “Baltkrogā”, “Kalējos” un “Priežkalnos”. Ir patērētāju biedrība “Strādnieks”
un Cēres piensaimnieku sabiedrība “Spēks”. Rosīga pagastā sabiedriskā dzīve. Aktīvi darbojas
Jaunatnes savienības organizācija, darbojas kori, dramatiskie kolektīvi. Ir bibliotēka, aptieka un
ārsts. 1936.gadā uzcelts pagastnams.
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Pēc kara 1948.gadā tika nodibināti pirmie kolhozi. 1970.gadā Strazde piedzīvo pārmaiņas.
Kolhozs “Varonis” tiek pievienots padomju saimniecībai Virbi, bet 1974.gadā tiek apvienoti arī
pagasti.
Reizē ar tautas atmodu, strazdenieki cenšas atgūt patstāvību. Rezultātā tiek atjaunota
saimnieciskā patstāvība- 1989.gadā tiek izveidota kopsaimniecība „Strazde”. Ar 1992.gada
2.aprīļa Augstākās padomes dekrētu tiek atjaunots Strazdes pagasts. Pagasta teritorija 42,3km2,
520 iedzīvotāji ar pagasta centru Strazde. Strazdes un Kāķīšu ciemus, kā apdzīvotu vietu apbūves
pamatu, veido bijušo muižas ēku kompleksi ar parku teritoriju.
Pagājušā gadsimta 90 -tajos gados iedzīvotāju skaits pagastā pieauga uz migrācijas pamata,
jo uz dzīvi pagastā atgriezās bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki. Taču 90. gadu beigās,
pasliktinoties ekonomiskai situācijai laukos, paaugstinoties bezdarba līmenim, notika
atgriezenisks process un ar 2000. gadu iedzīvotāju skaits pagastā samazinās.

3.3. Strazdes pagasta teritorijas struktūra
Strazdes pagasta teritorijas kopplatība uz 2011. gada 1. janvāri ir 4230 ha.
1.tabula Strazdes pagasta zemes sadalījums,
pa zemes lietošanas veidiem uz 2011.gada 1.janvāri
Nr.p.k. Nekustamā īpašuma lietošanas veidi
1.

Lauksaimniecībā izmantojamā
t. sk.

Platība (ha)
1914.3

aramzeme
augļu dārzi
pļavas
ganības

Meži
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeņiem
Pagalmi
Ceļi
Pārējās zemes
Kopā
Avots: Valsts zemes dienests
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1338,9
28,8
281,1
265,5
1853,9
77,2
14,9
72,9
53,4
90,0
166,4
4243,0

2.tabula Strazdes pagasta zemes sadalījums,
pa zemes lietošanas mērķu grupām uz 2011.gada 1.janvāri
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimniecība zeme
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme
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Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves
zeme
Kopā
Avots: Valsts zemes dienests
7.
8.

3,9
75,9
4243,0

3.4. Strazdes pagasta ģeogrāfiskais stāvoklis
Strazdes pagasts atrodas Talsu novada dienvidu daļā pie robežas ar Kandavas novadu.
Attālums līdz tuvākajām pilsētām – līdz Talsiem 18 km, Stendei - 14 km, Kandavai – 14 km.
Pagasta teritoriju šķērso galvenais valsts autoceļš Rīga-Ventspils (pagasta teritorijā 5,5km).
Vietējais valsts autoceļš Sārcene- Lauciene- Sabiles stacija, vietējais valsts autoceļš PurmaļiOksle- Cēre.
Pagasta ceļu kopgarums 24,64 km.

3.5. Strazdes pagasta teritorijas dabas apstākļu un resursu raksturojums
3.5.1.Klimata un fizioģeogrāfiskais raksturojums
Strazdes pagasts atrodas Ziemeļkursas augstienē, reljefu veido viļņots līdzenums, kas vietām
pāriet paugurainē.
Klimatu ietekmē pagasta ģeogrāfiskais stāvoklis un teritorijas reljefa lielformas, kas savukārt
nosaka dažādu virzienu atšķirīgām gaisa masām. Baltijas jūras un Rīgas līča tuvums iespaido
klimata raksturu, samazina diennakts un sezonālās temperatūru amplitūdas, sniega segas
pastāvēšanas ilgumu, paaugstina vidējos temperatūras rādītājus. Vidējā jūlija temperatūra ir 170,
bet janvāra –50. Absolūtais temperatūras maksimums ir + 350, minimums –400. Saules
spīdēšanas ilgums vidēji 1800 stundas, kas tuvs Latvijā vidējam rādītājām. Gada vidējais
nokrišņu daudzums ir 600 – 700 mm, tas ir mazāk nekā vidējais daudzums Latvijā. Bezsala
periods 135 – 140 dienas, vidējā minimālā temperatūra –200, -230, un aktīvo temperatūru summa
1800 – 1900. Valdošo vēju virziens jūlijā ir no R, DR, janvārī no D, DR, un DA. Pirmās rudens
salnas iesākas vidēji 7.oktobrī, pēdējās pavasara salnas 13.jūnijā.
3.5.2.Derīgie izrakteņi
Strazdes pagastā ir atrodami smilts, smilts-grants un saldūdens kaļķis.
Smilts un smilts – grants atradne „Krātiņi” pašlaik netiek izmantota. Izpētītie krājumi ir
1984 m 3 . Derīgie izrakteņi izmantojami būvniecībai un ceļa būvei,
Smilts – grants atradne „Lībagi – Vinteri, Strazdes laukums” pašlaik netiek izmantota.
Izpētītie krājumi ir 1971 m 3 . Derīgie izrakteņi izmantojami būvniecībai,
Saldūdens kaļķa atradne “Dores” pašlaik netiek izmantota. Izpētītie krājumi ir 1951 m 3 .
Derīgie izrakteņi izmantojami augsnes kaļķošanai,
Saldūdens kaļķa atradne “Strazde” pašlaik netiek izmantota. Izpētītie krājumi ir 1965 m 3 .
Derīgie izrakteņi izmantojami augsnes kaļķošanai un stikla rūpniecībā,
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Saldūdens kaļķa atradne “Vāveres” pašlaik netiek izmantota. Izpētītie krājumi ir 1951 m 3 .
Derīgie izrakteņi izmantojami augsnes kaļķošanai.
Strazdes pagasta teritorijā reģistrētas sešas kūdras atradnes, kuru resursi netiek izmantoti:
1) atradne Nr.10741, izmantojama lauksaimniecībā, izpētes gads - 1981.;
2) ”Strazdes” atradne, izmantojama lauksaimniecībā, izpētes gads - 1980.;
3) „Vecciema” atradne, izmantojama kā mēslojums, izpētes gads - 1981.;
4) atradne Nr.10744, izmantojama kā mēslojums, izpētes gads - 1981.;
5) „Zābaku” atradne, izmantojama kā mēslojums, izpētes gads - 1981.;
6) atradne Nr.10742, izmantojama kā mēslojums, izpētes gads - 1981.
3.5.3.Virszemes ūdeņi
Strazdes pagasta virszemes ūdeņi atrodas Ventas baseinā un 66.4 ha platību.
Pagastā atrodas Jāņezers (7 ha), Niedrezers (4,6 ha), daļa no Cūkezera (2,7 ha), Dzirnavezers
(1,8 ha), zivju dīķi, lielākā upes – Līgupe, Dzirnavupe, Bemberupe un Virbupīte.
Visas dabīgās un mākslīgās ūdenskrātuves ir fizisko personu īpašumā. Tās tiek izmantotas
atpūtai, makšķerēšanai un zivju produkcijas ieguvei.
3.5.4.Zeme
Pēc ģeoloģiskās uzbūves Ziemeļkursas augstiene ir samērā vienveidīga, tās pamatā devona ieži.
Pamatiežus veido devona Frānas stāva Šventijas- Amkilas svīta. Dominē glaciālie nogulumi,
tādēļ augsnes cilmiezi veido smilšmāls un mālsmilts.
Pagasta teritorijā ir sastopamas mālsmilts, velēnu vāji un vidēji podzolētas, erodētas
podzolaugsnes un kūdras augsnes. Lauksaimniecības zemes galvenokārt aizņem teritoriju
pagasta vidus daļā.
Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana ir būtisks resurss pagasta ekonomikai.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 1908,2 ha, jeb 44,97 % no pagasta kopplatības,
no tiem 1337,0 ha aizņem aramzeme, 280,7 ha pļavas, 262,7 ha ganības un 27,8 ha augļu dārzi.
Strazdes pagastā ir 1106 ha meliorētās zemes un 4,992 km valsts nozīmes meliorācijas sistēmu.
Šobrīd daudzas grāvju sistēmas pienācīgi netiek koptas, grāvji aizaug un meliorācijas sistēmas
degradējas.
3.tabula Strazdes pagasta Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas
Nr.p.k. Nosaukums
ŪSI kods
Regulētais posms pagastā (km)
1.
Dzirnavupīte
3627232
1,566
2.
Līgupe
36272
3,426
Kopā
4,992
Avots: Lauku atbalsts dienests
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3.5.5.Meži
Vairāk kā 30% no pagasta teritorijas aizņem meži. Mežu kopplatība ir 1344,4 ha. Visi šie dabas
resursi visā Strazdes pagasta teritorijā tiek intensīvi izmantoti – izņemot “Robežnieku”
dendroloģisko stādījumu, kur saimnieciskā un ieguves rūpniecība ir ierobežota, nodrošinot
biotopu un ainavu saglabāšanu.
Valsts mežus pagasta teritorijā apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes
mežsaimniecība.
To augšanas tipi pārsvarā atbilst vēra, damaksņa un gāršas apstākļiem. Valdošās sugas – egle,
priede un platlapji (ozoli, liepas, kļavas). Mežos, kas veidojušies uz bijušajām lauksaimniecības
zemēm dominē bērzi, apses, baltalkšņi.
Nozīmīgs ekonomiskais resurss ir Valsts medību saimniecība, kas bagāta ar briežiem un meža
cūkām.
4.tabula Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā
mežsaimniecībā izmantojamā zeme Strazdes pagastā
Nr.p.k.
Kadastrs
Platība ( ha)
1.
8886 002 0047
1206,4
2.
8886 002 0049
14,9
3.
8886 002 0048
113,10
Kopā
1334,4
Avots: AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi
3.5.6.Vides stāvoklis
Potenciāli piesārņotas vietas – augsne, zemes dzīles, ūdens, kā arī ēkas, ražotnes vai arī citi
objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas.
Potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas darbības uzsākšanas veic augsnes un gruntsūdeņu
piesārņojuma analīzi. Ja tiek konstatēts piesārņojums, bez tā novēršanas zemes īpašniekiem nav
tiesību to apbūvēt vai uzsākt jaunu (atšķirīgu no līdzšinējās) saimniecisko darbību.
Strazdes pagasta potenciāli piesārņotās vietas:
Degvielas uzpildes stacija „Oškalni” (Reģ.Nr.88868/3184), šobrīd vairs netiek izmantota,
darbojās 22 gadus. DUS ierīkots bez grunts aizsardzības.
Pesticīdu noliktava „Dariņu ceļš” (Reģ.Nr.88868/3183), šobrīd nedarbojas, darbojās no
1980.gada līdz 1995.gadam.
Strazdes muižas kompleksa dīķis (Reģ.Nr.88868/3185), kurā no nosēdakām bez
pietiekamas attīrīšanas tiek novadīti sadzīves notekūdeņi, kopš 1972.gada
Strazdes pagasta teritorijā viena notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir Kāķīšu ciemā , kurā tiek attīrīti
Strazdes bērnu nama notekūdeņi. Dzīvojamā sektora notekūdeņi netiek novadīti uz attīrīšanas
iekārtu. Strazdes ciemā sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti no divām 4-dzīvokļu mājām izveidotajā
filtrācijas laukā. Pārējie notekūdeņi no nostādināšanas akām tiek novadīti ūdenskrātuvēs.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Ūdenssaimniecības attīstības plāns paredz, apdzīvotā vietā „Strazde” rekonstruēt vienu
atbilstošas jaudas lokālo attīrīšanas ietaisi.
Atkritumu apsaimniekošana notiek centralizēti ko pamatojoties uz līgumu veic specializētais
uzņēmums SIA “Kurzemes ainava”.
3.5.7. Ģeodēziskie punkti
Ģeodēziskie punkti – mērīšanas vajadzībām dabā nostiprināti punkti, kuriem noteiktas
koordinātes piemērotā koordinātu sistēmā
5.tabula Strazdes pagasta ģeodēziskie punkti
Nosaukums
Klase
X (m)
Y(m)
1354
T3
334119,4
426077,826
217,50217
G3,Gr3
333445,629
423907,127
220,50220
G3,Gr3
330862,906
423599,748
221,50221
G3,Gr3
334879,211
426230,591
223,50223
G3,Gr3
332800,163
424464,897
Birznieki
T3
331127,286
424267,522
Kāķīši,50634
G2,Gr3
334287,722
426814,557
Ratnieki
T1
337025,464
425587,616
Strazde
T1
332198,447
423134,089
Avots: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Apsekošanas gads
1980
2003
2003
2003
2003
1980
2003
1980
1980

3.6. Dabas un kultūras mantojums
Strazdes pagastā ir daudzveidīgs dabas mantojums: meži, ezeriņi, mazās upītes mākslīgi veidotas
ūdenskrātuves. Pagasta lielākā vērtība ir Valsts aizsargājamais dabas objekts Robežnieku
dendroloģiskais stādījums, vietējās nozīmes aizsargājamais dabas objekts Strazdes parks. Pagasta
teritorijā atrodas 6 senkapi, pilskalns. Arhitektūras pieminekļi (Strazdes baznīca, Strazdes un
„Kāķīšu” muižu kompleksi), mākslas pieminekļi.
3.6.1. Dabas mantojums
3.6.1.1.Strazdes pagasta dabas pieminekļi
Strazdes pagasta teritorijā atrodas Dabas piemineklis „Strazdes „Robežnieku” dendroloģiskie
stādījumi 2,6 ha platībā. Dabas pieminekļa aizsardzību nosaka LR MK 2001.gada 20.marta
noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”.
Dendrārija izveidošana uzsākta ap 1960. gadu 3,8 ha platībā. Valsts aizsardzībā no 1987. gada.
Stādījumi pabeigti 1992.gadā. Šajā laikā parkā 292 īpatņi. Valsts aizsardzībā kopš 1987.gada.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1.att. Robežnieku dendroloģiskais parks
Strazdes muižas kompleksa parks ir vietējas nozīmes dabas piemineklis. Strazdes pagasta
teritorijas plānojumā parku teritorijas izdalītas ar mērķi, lai saglabātu parkus, kuru galvenā
izmantošanas funkcija ir vieta iedzīvotāju atpūtai. Vienlaicīgi parks nosaka Strazdes ciema
vizuālo ainavu un ir dabas aizsargājamās teritorijas. Strazdes muižas parks 6,7 ha platībā un
liepu aleja stādīti ap 1870.-1880.gadiem.Strazdes parku divās daļās dala dīķis- lapegļu audze un
parks. Parku ieskauj divas lauces.

.

2.att. Strazdes muižas kompleksa parks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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3.att. Strazdes muižas liepu aleja

3.6.1.2.Valsts un vietējās nozīmes dižkoki
Strazdes pagastā apzinātie tikai dižkoki:
1.
2.
3.

Parastais osis Strazdes parkā (ID221) –apkārtmērs 3,2 m;
Parastais skābardis Strazdes parkā (ID411)- apkārtmērs 2,3 m;
Parastais skābardis Strazdes parkā (ID 412)– apkārtmērs 2,05 m.

3.6.1.3.Mikroliegumi
Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu)
aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai
ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.
Mikroliegumu veidošanu nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums, Meža likums, likums
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un tiem pakārtotie normatīvie akti. Nozīmīgākie no
tiem ir LR MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, LR MK 2001.gada 30.janvāra noteikumi
Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un LR MK
2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”.
Strazdes pagastā atrodas trīs mikroliegumi Latvijas Valsts mežu teritorijā.

1.

Kadastra vienības
Nr.
8886 002 0047

Meža kvartāla
Nr.
102.

2.

8886 002 0047

76.

3.

8886 002 0047

76.

Nr.p.k.

7.tabula Mikroliegumi Strazdes pagastā
Nogabala
Aizsargājamās
Nr.
teritorijas platība (ha)
11.
17,6
23.,24.,
25., 26.
13., 14.

7,9
23,0

Avots: Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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3.6.2.Kultūras mantojums
Strazdes pagasta teritorijā atrodas 9 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kurus 1998.gada
29.oktobrī apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128.
8.tabula Valsts aizsargājami kultūras pieminekļi Strazdes pagastā
Aizsardz. Vērtības
Nr.
grupa
2260
Valsts nozīmes

Pieminekļa
veids
Arheoloģija

2261

Valsts nozīmes

Arheoloģija

2263

Valsts nozīmes

Arheoloģija

2264

Valsts nozīmes

Arheoloģija

2265

Valsts nozīmes

Arheoloģija

2259

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

2262

Vietējas
nozīmes

Arheoloģija

4349

Valsts nozīmes

Māksla

6763

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Pieminekļa
nosaukums
Strazdes senkapi
(Lēcu kalniņš)

Atrašanās
vieta
Strazdes pag.
Pie Dzegužu
mājas
Ilbatu senkapi
Strazdes pag.
(Zelta kalniņš)
Pie Ilbatu
mājas
Strazdes
Strazdes pag.
Baznīcas kalns
Pie Mežmaļu
(kulta vieta)
mājas
Strazdes
Strazdes pag.
pilskalns
Pie Mežmaļu
mājām
Strautiņu
Strazdes pag.
senkapi
Pie Strautiņu
mājām
Vecboču senkapi Strazdes pag.
Pie Boču
mājām
Krūmiņu
Strazdes pag.
senkapi (Priežu
Pie Krūmiņu
kalniņš)
mājām
Baznīcēnu
Strazdes
sols(2)
luterāņu
baznīca
Strazdes
luterāņu baznīca

Strazdes
pagasts,
Strazde

Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Strazdes pagasta arheoloģijas pieminekļi – pilskalns un senkapi, dabā ieraugāmi kā lielāki vai
mazāki pauguri, kas vizuāli maz atšķiras pauguraines ainavā.
Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās saistoši un ievērojami normatīvie akti – Likums
„par kultūras pieminekļu aizsardzību”, LR MK 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474
„Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma
tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, kā arī citi normatīvie akti, kuros
ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Strazdes baznīca
Strazdes baznīca ir viena no vecākajām un mazākajām mūra baznīcām Talsu novadā. Īpatnējs
ir baznīcas plāns. Dievlūdzēju telpa ir vienjomu, plānā kvadrāts ar tādu pašu kvadrātformas kora
daļu, kurai kreisajā pusē piebūvēts maziņš 1,5 metrus plats ģērbkambaris. Kora daļu, kas
pārsegta ar vienkāršu krusta velvi, no baznīcas atdala romāniska arka. Strazdes baznīcas plāns
nes cisterciešu būvēto baznīcu tradīcijas un līdzinās dažām viduslaiku sākumā celtām baznīcām
Latvijā, piem. Krimuldas, Bērzaunes u.c.
Strazdes evaņģēliski luteriskā draudze nav liela 15 – 20 draudzes locekļi. Divas reizes mēnesī
notiek Dievkalpojumi. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Arhitektūras
piemineklis ir baznīcas torņa smailes noslēgums.
Draudzes īpašumā ir vairāki mākslas pieminekļi: ērģeles, altārglezna “Kristus”, griestu
lukturis, kauss un patēna, zvans, skulptūra “Kristus”, baznīcas sola gali (2).
9.tabula Strazdes pagasta kultūras objekti, kuriem piemīt kultūrvēsturiska vērtība
Objekta veids

Arhitektūra

Objekta
nosaukums
Kāķīšu muižas
kungu māja
Strazdes
muižas apbūve
Strazdes
muižas kungu
māja
Klēts

Arhitektūra

Kalpu māja

Arhitektūra

Kungu māja

Arhitektūra

Kalpu māja

Arhitektūra

Noliktava

Arhitektūra

Strazdes
pagastnams
Piemiņas vieta
deportētajiem
Ērģeles
Altārglezna
“Kristus”
Griestu
lukturis
Skulptūra
“Kristus”
Kauss un
patēna

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

Vēsture
Māksla
Māksla
Māksla
Māksla
Māksla
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Atrašanās vieta

Datējums

Strazdes pag.
“Kāķīši”
Strazdes pag.,
Strazde
Strazdes pag.
Strazde(pils)

1886

Strazdes pag.
Strazde
Strazdes pag.
Strazde(Strazdes)
Strazdes pagasta
(Aptieka)
Strazdes
pag.”Priežkalni”
(Cepurnieki)
Strazdes pag.
Strazde
Strazdes pag.
Strazde
Strazdes pag.
Strazde
Strazdes baznīca
Strazdes baznīca

19.gs.s.

Strazdes baznīca

18.gs.

Strazdes baznīca

1930.g.

Strazdes baznīca

1802.g.

19.gs.s.
19.gs.s.

19.gs.s.
19.gs.s.
19.gs.s.

19.gs.b.
20.gs.30tie gadi
1989.g.
1885.g.
1904.g.
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Māksla
Māksla
Māksla
Vēsture
Vēsture
Vēsture

Zvans
Torņa smailes
noslēgums
Klēts durvju
komplekts
Piemiņas vieta
Padomju varas
atbalstītājiem.
Piemiņas vieta
nacionāliem
partizāniem
Piemiņas vieta
deportētajiem
skulptūra
„Sērojošā”

Strazdes baznīca
Strazdes baznīca

1890.g.
19.gs.

Strazdes pag.
Strazde
Strazdes pagasta
Mazstrazde”

19.gs.

Strazdes pagasta
Kalna kapi

2005.
gada
septembris
1989.
gada
marts

Strazdes muižas
parks

1920.gg.

4.att. Strazdes muižas komplekss „ Spirta dedzinātava”

3.7. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra
3.7.1. Iedzīvotāji
2011.gada sākumā iedzīvotāju skaits pagastā bija 458, bet blīvums- 11 cilvēki uz 1 km², kas
salīdzinājuma ar citiem Talsu novada pagastiem ir uzskatāms par vidēju radītāju. Pagasta
iedzīvotāju skaits ir 1,33 % no kopēja Talsu novada iedzīvotāju skaita.
Iedzīvotāju skaitam Strazdes pagastā pēdējos gados ir tendence samazināties. Pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem 2008. gadā tas bija 462, 2009.gadā bija 466, bet 2010.gadā bija 465
iedzīvotāji.
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10.tabula Strazdes pagasta teritorijas iedzīvotāju skaita dabiskā kustība
no 2006. līdz 2010.gadam
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads

Gads
Dzimuši

2

1

8

6

3

Miruši

7

4

8

6

4

Dabīgais
pieaugums

-5

-3

0

0

-1

Avots: Talsu novada pašvaldība
Etniskais sastāvs ir viendabīgs- 92,4 % no visiem iedzīvotājiem ir latvieši 4% ir krievu tautības
un 3,6% ir citas tautības iedzīvotāji.
Galvenie apdzīvojuma centri ir Strazde (110 iedzīvotāji), Kāķīši (69), Annasciems (32) un
Saulīši (16).
3.7.2.Apdzīvojuma struktūra
Pamatojoties uz Talsu novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.387 (protokols Nr.12),
ciema statuss piešķirts trīs Strazdes pagasta apdzīvotām vietām – Strazdei, Kāķīšiem un Gravām.
Teritorijas plānojumā ciema robežas noteiktas Strazdes, Gravas un Kāķīšu ciemiem.

3.8. Infrastruktūra
3.8.1.Satiksmes infrastruktūra
Satiksmes infrastruktūrai ir būtiska loma teritorijas organizācijā un tās attīstībā. Nozīmīgākās
Laidzes pagasta transporta asis ir autoceļi valsts nozīmes autoceļš A10 (Rīga-Ventspils) un valsts
vietējie autoceļi V1303 (Pumaļi-Oksle-Cēre) un V1397 (Sārcene-Lauciene-Sabiles stacija).
11.tabula Strazdes pagasta autoceļi
Nr.p.
k.

Ceļa nosaukums

Ceļa
garums
(km)

Ceļa kategorijai atbilstošie
platumi
Ceļa klātnes
Segas
platums (m)
platums (m)

Ceļa segas
veids

1.

Strazde-Liepas

1,118

5,5

5

asfalts

2.

Dāriņi-Švinksteri

3,872

6,5

5

grants

3.

Liepas-BemberiBirznieki

3,870

6,5

4,8

grants

4.

Strazde-DzirnavasTīrumi

3,314

6,0

4,5

grants

5.

Strazde-Kalnenieki-

1,581

5,0

4,0

grants
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Dzidrumi
6.

Strazdkalni-Alejas

0,200

4,5

4,1

asfalts

7.

Bemberi-Āpji

1,020

4,0

3,0

grants

8.

Strazde-MaziniekiLīdumnieki

2,168

6,0

4,8

grants

9.

Purkalni-Gailīšciems

0,472

6,0

4,5

grants

10.

Lāči-Niedrezers

0,800

3,5

3,0

grants

11.

Ivari-Sanderkrātiņi

1,000

4,0

3,5

grants

12.

Pastiņi-Magazinieki

1,323
0,660

6,0

4,0

grants

0,663

4,5

3,0

grants

0,045

5,0

4,6

asfalts

0,085

11,0

11,0

asfalts

0,123

4,5

4,0

asfalts

4,5

4,0

grants

1,520

4,5

4,0

grants

0,480

3,5

3,0

grants

13.

Uz parku

0,253

14.

Kāķīši-Labrenči

1,000

15.

Kāķīši-Gravas

2,000

16.

Ceriņu ceļš

0,844

4,5

4,0

grants

17.

Piķu ceļš

0,437

4,5

4,0

grants

18.

Reņģu ceļš

0,711

4,5

4,0

grants

Pagasta ceļi kopā

25,98

Strazdes pagasta teritorijā atrodas šādi LVM Mežs Ziemeļkurzemes mežsaimniecības uzņēmuma
ceļi:

Ceļa nosaukums

12.tabula LVM Mežs Ziemeļkurzemes mežsaimniecības
uzņēmuma ceļi Strazdes pagastā
Plānoti pasākumi

1.

Kāķīšu ceļš

Periodiskā uzturēšana

2.

Irbiņu ceļš

Periodiskā uzturēšana

3.

Grīnberga dambis

Periodiskā uzturēšana

Nr.p.
k.
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4.

Daniņi

Periodiskā uzturēšana

5.

Piķu ceļš

Periodiskā uzturēšana

6.

Kāķīšu posms

Periodiskā uzturēšana

Avots: AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi
Pagasta ceļu tīkls ir optimāls. Jaunu ceļu būvniecība neplānojas. Neparedzot radikālus ceļu
struktūras pārkārtojumus, īpašs uzsvars jāliek uz ceļu seguma kvalitātes uzlabošanu, ceļmalu
grāvju tīrīšanu un kopšanu.
Pagasta teritorijā izvietota stratēģiskās nozīmes publiskās lietošanas 1.kategorijas dzelzceļa līnija
Ventspils-Tukums II un ar to saistītā dzelzceļa zemes nodalījuma josla. Dzelzceļa garums
pašvaldības teritorijā ir 1,750 km, ko pārvalda VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Dzelzceļa līnijas
izvietojums ir ārpus pagasta apdzīvotajām vietām un nerada būtiskas problēmas transporta
kustības organizēšanā. Pagasta teritorijā ar automašīnu dzelzceļa līniju ir iespējams šķērsot
Strazdes pagasta Dāriņi- Švinksteri ceļa pārbrauktuvē, kas pilnībā apmierina transporta plūsmu.
Aktuāla problēma - pa dzelzceļu tiek pārvadāta nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskas kravas,
kas rada piesārņojuma draudus videi.
3.8.2.Inženierinfrastruktūra
Pagasta teritorijā ir 8 artēziskie urbumi, no kuriem 5 tiek izmantoti -Strazdes skola, apdzīvotā
vietā „Kāķīši”,” Kalniņi”, „Dāriņi”, Gravas- Mednieku pils. Trīs artēziskie urbumi – „Rosība”,
Strazdes pamatskola (vecais) un Strazdē jaunais pie divām 4-dzīvokļu mājām netiek izmantoti.
Tie ir tamponēti.
Esošie artēziskie urbumi apdzīvotās vietās Strazde un Kāķīši nodrošina vajadzību pēc dzeramā
ūdens. Ūdens padevi ar spiedienu 1,5 atm. ūdensvadā nodrošina divi hidrofori
Ūdens apgādes sistēmas kopgarums Strazdes ciemā ir 1290 m, Kāķīšos ir 235m. Sadzīves
notekūdeņu savākšanas sistēmas kopgarums Strazdē- 800 m, Kāķīšos - 115,1m.
Kanalizācija katrā apdzīvotā vietā ir lokāla. Strazdē tikai daļēji t.i. 2,0 tūkst.m3 no 6,9 tūkst.m3
tiek attīrīti. Pārējie notekūdeņi no nosēd-akām tiek novadīti ūdenskrātuvēs neattīrīti. Kāķīšos
kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanai ir vietējas nozīmes notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
iekārta ar jaudu 25 m3 diennaktī, tā apkalpo bērnu sociālās aprūpes iestādi „Kāķīši”. Attīrīšanas
ierīču jauda netiek pilnīgi izmantota, diennaktī vidēji tiek attīrīti 18 m3 notekūdeņu. Kāķīšos
kopējai kanalizācijas sistēmai nav pieslēgtas trīs 1-dzīvokļu mājas un viena 4-dzīvokļu māja.
Attīrīšanas ierīču jauda var nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu arī dzīvojamam sektoram.
Pagasta teritorijā nav centralizētas siltumapgādes sistēmas. Siltumapgāde un iedzīvotāju apgāde
ar karsto ūdeni notiek no lokālām katlu mājām. Katlu māju siltumražotāji ir morāli un fiziski
nolietojušies, nepieciešama siltummezglu modernizācija. Nepietiekama ir dzīvojamo māju
energoefektivitāte. Liels kurināmā patēriņš, neracionāla darbaspēka izmantošana, augstas
siltumenerģijas izmaksas.
Pagasta teritorijā nav centralizētas gāzes apgādes iekārtas. Gan daudzdzīvokļu mājās, gan
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viensētās uzstādīti individuālie gāzes baloni.
Strazdes pagastā elektroapgādi nodrošina AS „Latvenergo” gaisvadu un kabeļlīnijas. Pagasta
teritoriju šķērso 110 kV maģistrālā elektropārvades līnija(EPL)
Strazdes pagasta teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS sadales tīkla Dienvidu reģions, kura
apkalpē ir vidējā sprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas un 20/0,4 kV
transformatoru apakšstacijas.
Energoinfrastruktūras projekta „Kurzemes loks” ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu
augstsprieguma elektrolīniju, izmantojot esošo 110 kV elektrolīniju trasi un kopējus balstus,
Latvijas rietumu daļā, kas šķērso arī Strazdes pagasta teritoriju.
Strazdes pagasta teritorijā fiksētos telefonsakaru pakalpojumus nodrošina SIA „Lattelekom”.
Sakaru kvalitāte nav apmierinoša, salīdzinājumā ar moderniem kabeļu tīkliem un ciparu līnijām,
kas nav pieejamas pagasta teritorijas iedzīvotājiem. Tiek izmantotas radiosakaru sistēmas. Visā
Strazdes pagasta teritorijā ir mobilo sakaru tīklu LMT, TELE 2,un Bite pārklājums.
Pagasta centrā atrodas pasta nodaļa.
Internets- ir patstāvīgais interneta pieslēgums, pagasta centrā ir trīs interneta publiskās pieejas
punkti, tai skaitā bezvadu internets. Taču analogā sakaru līnija nenodrošina kvalitatīvus interneta
pakalpojumus un no centra attālākajās vietās iedzīvotājiem ir liegta iespēja interneta
pieslēgumam dzīvesvietā. Reljefs neļauj pilnībā izmantot raidītāju iespējas i-pakalpojumu
sniegšanai. Pagasta teritorijā interneta pakalpojumus nodrošina VAS „Lattelekom” un SIA „MStils”.
Strazdes pagastam tuvākie ugunsdzēsības depo ir Talsos un Stendē. Ugunsdzēsības
ūdensapgādes vietas Strazdes pagastā ir Strazdes muižas dīķis, Dzirnavu dīķis, Kalnenieku dīķis.
Potenciālā ūdensņemšanas vieta – Bemberu dīķis Annasciemā.
Par sabiedrisko kārtību pagastā rūpējas pašvaldības administratīvā komisija un kopīgs Virbu un
Strazdes pagasta valsts policijas iecirkņa inspektors. Sabiedriskā kārtība ir apmierinoša,
noziedzīgas darbības tiek izdarītas reti.
Sadzīves atkritumus Strazdes pagasta teritorijā SIA ,,Kurzemes ainava” savāc, šķiro un izved uz
noglabāšanas vietu sauso sadzīves atkritumu poligonā ,,Janvāri”, kas atrodas Laidzes pagasta
teritorijā.
3.8.3.Sociālā infrastruktūra un uzņēmējdarbība
Kultūras pasākumi un sarīkojumi notiek Strazdes Brīvā laika pavadīšanas centrā.
Brīvā laika pavadīšanas centrā darbojas amatierteātris, audēju pulciņš, sieviešu un senioru klubs,
nevalstiskā organizācija „Svētavots”.
Pagastā darbojas bibliotēka
Pagasta darbojas Strazdes luterāņu baznīcas draudze ar vairāk kā 60 draudzes locekļiem.
Dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī.
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Strazdes pagastā nav piemērotu telpu sporta aktivitātēm. Pagasta teritorijā ir divi sporta laukumi,
kas nodrošina iespēju aktīvam dzīvesveidam, kā arī rīkot vietējā līmeņa sporta sacensības vasaras
periodā.
Strazdes pagastā ir 4 kapsētas. Jauniem apbedījumiem galvenokārt tiek izmantoti Kalna kapi.
Vecajos Strazdes, Annasciema un Gravu kapsētās jauni apbedījumi tikpat kā nenotiek. Esošās
kapu teritorijas nodrošina nepieciešamību pēc apbedījumu vietām, jaunas teritorijas kapsētām
tuvākajā nākotnē nav nepieciešamas.
Mazumtirdzniecības pakalpojumus Strazdes pagastā sniedz viens veikals, kas atrodas Strazdes
centrā.
Strazdes pagastā ir divas viesu mājas – „Ūdens dzirnavas”, kas atrodas netālu no Strazdes ciema
un autoceļa Rīga- Ventspils tiešā tuvumā un Rezidence „Kurzeme”, kas atrodas 7 km attālumā
no autoceļa Rīga – Ventspils netālu no Kāķīšiem.
Strazdes pagastā ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas 42 zemnieku saimniecības un 123
piemājas saimniecības. Agroservisa pakalpojumus zemniekiem sniedz kooperatīvā sabiedrība
„Strazde”.
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4.STRAZDES PAGASTA TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ
IZMANTOŠANA
13.tabula Nekustamo īpašumu sadalījums,
pa zemes lietošanas veidiem uz 2011.gada 1.janvāri
Nr.p.k. Nekustamā īpašuma lietošanas veidi
1.

Lauksaimniecībā izmantojamā
t. sk.

Meži
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeņiem
Pagalmi
Ceļi
Pārējās zemes
Kopā
Avots: Valsts zemes dienests
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aramzeme
augļu dārzi
pļavas
ganības

Platība (ha)
1914.3

% no
kopplatības
45,11

1338,9
28,8
281,1
265,5
1853,9
77,2
14,9
72,9
53,4
90,0
166,4
4243,0

31,55
0,68
6,63
6,26
43,69
1,82
0,35
1,73
1,26
2,12
3,92
100

Strazdes pagasta teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns tapis apkopojot vienkāršotās
topogrāfiskās kartes datus, orto-foto materiāla informāciju, kadastra informāciju un Strazdes
pagasta informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kādi piemēroti katram Strazdes
pagasta zemes gabalam.
Kā lauku dzīvojamās apbūves teritorijas (DZL ) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ir 0601; 0701.
Kā publiskās apbūves teritorijas (PA) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ir 0901;0902;0905;0908.
Kā lauksaimniecības teritorijas (L) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi ir 0101 un 0103.
Kā mežu teritorijas (M) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0201.
Kā īpašās teritorijas – inženierapgādes objektu apbūves teritorijas (ĪT) noteiktas teritorijas , kuru
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1201.
Kā ielu, ceļu un laukumu teritorijas (TC) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis ir 1101.
Kā kapsētu teritorijas (K) noteiktas teritorijas, kuru nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir
0907.
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5. STRAZDES PAGASTA PLĀNOTO(ATĻAUTO)
TERITORIJU RAKSTUROJUMS
14.tabula Teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas
Teritorijas
plānojumā
Izbūves teritorijas
plānojumā
pieņemtais
pieņemtā krāsa
apzīmējums
Lauku dzīvojamās apbūves teritorijas
zaļganpelēka
DZL
Publiskās apbūves teritorijas
tumši sarkana
PA
Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
violeta
RT
Lauksaimniecības teritorijas
bēša
L
Mežu teritorijas
zaļa
M
Ūdeņu teritorijas
zila
U
Apstādījumu (parku, skvēru, zaļo joslu teritorijas)
vēsi zaļa
AA
Kapsētu teritorijas
vēsi zaļa ar
IK
melniem krustiem
Ielu, ceļu un laukumu teritorijas
Dažādi līniju veidi,
atbilstoši
topogrāfiskās
TC
kartes
specifikācijai
pelēka

5.1.Lauksaimniecības teritorijas
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas Strazdes pagasta plānojumā tiek noteiktas,
lai atbilstoši pagasta attīstības mērķiem un uzdevumiem nodrošinātu
lauksaimnieciskās ražošanas saglabāšanu un attīstību, lauku darbības dažādošanu,
dabas resursu racionālu izmantošanu un lauku vides saglabāšanu. Atbilstoši šiem
mērķiem tiek veidoti lauksaimniecisko teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi.
Lauksaimniecības teritorijas (L) nozīmē zemesgabalu izmantošanu ar vai bez
dzīvojamās mājas, kur galvenā zemes izmantošana ir laukkopības un lopkopības
produktu ražošana, to saglabāšana, apstrādāšana.
Teritorijas plānojumā kā Lauksaimniecības teritorijas (L) ir noteiktas atbilstoši
pašreizējai situācijai un ir izdalītas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ganības,
pļavas, tīrumi), zāļu teritorijas, augļu dārzi, piemājas dārzu un palīgsaimniecību
teritorijas, kā arī lauku viensētas.
Pagasta plānojumā netiek izdalītas meliorētās lauksaimniecības teritorijas.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Teritorijas plānojumā vairs netiek izdalītas
nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes
Uz katra zemesgabala atļauta vienas viensētas apbūve ar saimniecības ēkām, kā arī
lauksaimniecības ražošanas būves, atbilstoši apbūves noteikumiem.
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Jaunveidojamo zemesgabalu minimālo platību Teritorijas plānojums paredz 1 ha,
tomēr šis nosacījums neattiecās uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes
vienība ar dzīvojamam ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības
uzturēšanai, un paliekošais zemesgabals nav mazāks par 1 ha.
Teritorijas plānojums paredz iespēju lauksaimniecības zemi apmežot, saskaņā ar
Teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem un citi normatīvajiem aktiem,
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā konkrētas apmežojamās platības netiek
uzrādītas.

5.2.Meža teritorijas
Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija pagasta teritorijas plānojumā noteikta, lai
nodrošinātu ilgspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu
Meža teritorijas (M) nozīmē teritorijas, kur zemes izmantošanas veids ir
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība, kā arī ar mežsaimniecību un
kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi.
Strazdes pagasta teritorijas plānojumā kā mežu teritorijas (M) tiek izdalītas meža
zemes, t.i., mežs, mežu izcirtumi, jaunaudzes, zeme zem meža infrastruktūras
objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam pieguļošie pārplūstošie klajumi, purvi un
lauces.
Mežu teritoriju attīstības mērķis ir ilgtspējīga mežu resursu izmantošana, nesamazinot
un neiznīcinot tajos dabīgi mītošo faunu un floru, kā arī mežu teritorijas plānveidīgu
apsaimniekošanu, saskaņā ar meža apsaimniekošanas plāniem. Šīs teritorijas
izmantojamas arī kā iedzīvotāju atpūtai un rekreācijai nepieciešamās teritorijas.
Jaunveidojamo zemesgabalu minimālo platību Teritorijas plānojums paredz 3 ha,
nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar
dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības
uzturēšanai un paliekošā zemes vienība nav mazāka par 3 ha;
Teritorijas plānojumā noteikta mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantošana
gan koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību
aizsardzībai.
AS „Latvijas valsts meži” īpašumā esošie meža ceļi pēc izmantošanas ir pieskaitāmi
Ielu, ceļu un laukumu teritorijām (TC), un to apraksts dots sadaļā 3.7.1. „Satiksmes
infrastruktūra”.
Mikroliegumi, kas atrodas mežu teritorijās un kuros ir ierobežota saimnieciskā darbība
ir apskatīts sadaļā 3.5.1.3. „Mikroliegumi”.
Teritorijas plānojums paredz lauksaimniecības teritoriju apmežošanu gadījumā, ja to
pieļauj Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, citi normatīvie akti, tas tiek
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saskaņots likumdošanā noteiktā kārtībā un to akceptē Talsu novada pašvaldība un
citas atbildīgās institūcijas.

5.3.Ūdeņu teritorijas
Kā ūdeņu teritorijas (Ū) Teritorijas plānojumā noteiktas virszemes ūdenstilpes (ezeri,
dažādas izcelsmes dīķi, citas mākslīgās ūdenstilpes), ūdensteces (upes, strauti un
meliorācijas grāvji).
Ūdeņu teritoriju (Ū) izmantošana saistīta ar virszemes ūdeņu noteci un rekreāciju, kā
arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu
Teritorijas plānojumā attēloto ūdenstilpju mērķis ir netraucēti pildīt lomu, kā dabas
pamatnes sastāvdaļai, kalpojot iedzīvotāju atpūtai, tūrismam, zivsaimniecībai. Tās
izmantojamas arī kā ūdens ņemšanas vietas saimnieciskajām vajadzībām un
ugunsnelaimes likvidēšanai.
Ūdeņu teritorijas Teritorijas plānojumā izdalītas pēc esošās situācijas un to apraksts
dots sadaļā 3.4.3.„Virszemes ūdeņi” .

5.4.Lauku dzīvojamā apbūves teritorijas
Lauku dzīvojamās apbūves teritorijas (DZL) paredzētas, lai veicinātu tradicionālās
lauku apdzīvojuma struktūras attīstību un iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli
Strazdes pagasta ciemu teritorijās.
Lauku dzīvojamās apbūves teritorija (DZL) nozīmē zemesgabalu ciema robežās, kur
zemes izmantošanas veids ir savrupmāja (ģimenes māja) ar piemājas saimniecību, bet
papildus atļautas vēl citas izmantošanas.
Lauku dzīvojamās apbūves teritorija izmantojama esošās dzīvojamās apbūves
uzturēšanai un paplašināšanai, labiekārtošanas pasākumu veikšanai (atpūtas dārzu
izveidei), kā arī saimnieciskām vajadzībām – saimniecības ēku uzturēšanai un
celtniecībai, lopkopības, zemkopības un dārzeņkopības produkcijas ražošanai, lai
ģimenes nodrošinātu ar ikdienā nepieciešamajiem pārtikas produktiem.

4.5.Publiskās apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā Publiskā apbūves (PA) teritorija izdalīta ar mērķi nodrošināt
valsts un pašvaldības, sabiedrisko organizāciju sociālās un apkalpojošās sfēras, kā arī
darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

26

STRAZDES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
_____________________________________________________________________________________________

Publiskā apbūves teritorija (PA) nozīmē zemesgabalu, kur zemes, ēkas un būves vai
tās daļas izmantošana kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts
un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes
vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes, kā arī darījumu iestādes un
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus.
Publiskā apbūves teritorija noteiktas pēc pašreizējās situācijas pagasta ciemu
teritorijās.

5.6.Ražošanas un tehniskā apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas (RT) objektu
apbūves teritorijas izdalītas ar mērķi, lai veicinātu Strazdes pagasta ekonomisko
izaugsmi un veicinātu ražošanas un lauksaimniecības attīstību pagastā. Primārais
zemes, ēku un būvju izmantošanas mērķis ir ražošanas (visa veida, arī
lauksaimnieciskās) un inženierinfrastruktūras objekti.
Ražošanas un tehniskā apbūve (RT) nozīmē teritorijas, kuru izmantošanas veids ir tādi
ražošanas objekti, darbnīcas, noliktavas, vairumtirdzniecības iestādes, transporta
uzņēmumi, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu.
Ražošanas un tehniskās apbūves Teritorija plānojumā tiek noteikta pēc esošās
situācijas
Būvniecības un būtisku pārmaiņu veikšanas gadījumā esošajās ražošanas objektu
apbūves teritorijās izstrādājams detālplānojums.

5.7.Ceļu, ielu un laukumu teritorijas
Strazdes pagasta teritorijas transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības autoceļi,
AS „Latvijas valsts meži” mežsaimniecības uzņēmuma ceļi, uzņēmumu un privātie
ceļi t.sk. māju pievadceļi, kā arī autobusu pieturas.
Ceļu, ielu un laukumu teritorijas (TC) nozīmē izbūves teritoriju, kurā zemes un būvju
izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju, velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo
inženierkomunikāciju izvietošana.
Teritorijas plānojumā ceļu, ielu un laukumu teritorijas paredzētas autoceļu
aizsardzības nodrošināšanai un apkalpes objektu izvietošanai. Tās izdalītas atbilstoši
esošajai situācijai, lai skaidri parādītu to rezervēto teritoriju, ieskaitot ceļa nodalījuma
joslu un aizsargjoslu, līdzās citiem zemes izmantošanas veidiem.
Satiksmes infrastruktūra Teritorijas plānojumā izdalīta pēc esošās situācijas un tās
apraksts dots sadaļā 3.7.1.„ Satiksmes infrastruktūra” .
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5.8.Kapsētu teritorijas
Kapsētu teritorijas (IK) paredzētas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku
būvniecībai un teritorijas izmantošanai nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai.
Strazdes pagastā ir 4 kapsētas. Jauniem apbedījumiem galvenokārt tiek izmantoti
Kalna kapi. Vecajos Strazdes, Annasciema un Gravu kapsētās jauni apbedījumi tikpat
kā nenotiek.
15.tabula Kapsētas Strazdes pagastā
Nr.p.k. Kapsētas nosaukums

Atrašanās
vieta
kadastra Nr.

1.

Jaunie (Kalna) kapi

8886 001 0081

2.

Vecie kapi

8886 001 0082

3.

Gravu kapi

8886 002 0045

4.

Annasciema kapi

8886 005 0048

pēc

Avots: Talsu novada pašvaldība
Esošās kapu teritorijas nodrošina nepieciešamību pēc apbedījumu vietām, jaunas
teritorijas kapsētām tuvākajā nākotnē nav nepieciešamas.

5.9.Apstādījumu, skvēru, parku teritorijas
Apstādījumu, skvēru, parku teritorijas ir neapbūvētas teritorijas, kuras parādītas ar
mērķi saglabāt un uzturēt to rekreatīvo raksturu un īpašības. Tās ir gan vēsturiski
veidojušās parku teritorijas.
Apstādījumu, skvēru, parku teritorijas (AA) nozīmē sabiedriski pieejamas teritorijas,
kuru izmantošanas veidi ir saistīti ar brīvdabas atpūtu, teritorijas vizuālās kvalitātes un
mikroklimata uzlabošanu.
Apstādījumu, skvēru, parku teritorijas Strazdes pagastā ir vēsturiski veidots parks ap
Strazdes muižu.
Teritorijas plānojumā nav paredzēts izdalīt jaunas apstādījumu, skvēru, parku
teritorijas, vairāk būtu labiekārtojamas un attīstāmas jau esošā izdalītās teritorijas.

5.10.Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas
Strazdes pagasta teritorijas plānojumā derīgo izrakteņu atradņu teritorijas (ID),
nozīmē zemesgabalus, vai to daļas, kas nodrošinātu derīgo izrakteņu smilts – grants,
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saldūdens kaļķa un kūdras ieguvi un apstrādi. Plānojumā iekļautas atradņu teritorijas,
kurās iespējama derīgo izrakteņu ieguve.
Smilts un grants ir Latvijas zemes dzīlēs visplašāk sastopamais derīgais izraktenis,
kuru veido vairāk vai mazāk noapaļotu iežu atlūzu un minerālu graudiņu sakopojums.
Strazdes pagastā atrodas divas smilts un smilts – grants atradnes, kuras pašreiz netiek
izmantotas
16.tabula Smilts un smilts-grants atradnes Strazdes pagastā
Nr. Atradnes
Derīgā
Derīgā
Izpētīto
Izpētes Frakcija
p.k nosaukums izrakteņa veids izrakteņa
krājumu
gads
(mm)
.
un numurs
izmantošana
daudzums
(tūkst m 3)
1.
„Krātiņi”
Smilts
Būvniecībai un 39,50
1984
>5
ceļa būvei
Smilts – grants Būvniecībai un 167,30
1984
>5
ceļa būvei
2.
„Lībagi –
Smilts – grants Būvniecībai
137,10
1971
Vinteri,
Strazdes
laukums”
Avots: Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Strazdes pagastā atrodas trīs saldūdens kaļķa atradnes, kuras pašreiz netiek izmantotas
17.tabula Saldūdens kaļķa atradnes Strazdes pagastā
Nr.
p.k
.

Atradnes
nosaukums
un numurs

Derīgā
izrakteņa veids

1.

“Dores”

Saldūdens
kaļķis
Saldūdens
kaļķis

Derīgā
izrakteņa
izmantošana

Augsnes
kaļķošanai
2.
“Strazde”
Augsnes
kaļķošanai un
stikla
rūpniecībā
3.
“Vāveres”
Saldūdens
Augsnes
kaļķis
kaļķošanai
Avots: Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Izpētīto
krājumu
daudzums
(tūkst m 3)
3,82

Izpētes
gads

79,14

1965

1,41

1951

1951

Strazdes pagastā atrodas sešas kūdras atradnes, kuras pašreiz netiek izmantotas
18.tabula Kūdras atradnes Strazdes pagastā
Nr.
p.k
.

Atradnes
nosaukums
un numurs

Derīgā
izrakteņa veids

Derīgā izrakteņa
izmantošana

1.
2.
3.

Nr.10741
“Strazdes”
„Vecciema”

Kūdra
Kūdra
Kūdra

Lauksaimniecībā
Lauksaimniecībā
Mēslojums
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daudzums
(tūkst m 3)
4
151
227

Izpētes
gads

1981
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4.
Nr.10744
Kūdra
Mēslojums
5.
„Zābaku”
Kūdra
Mēslojums
6.
Nr.10742
Kūdra
Mēslojums
Avots: Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

10
110
120

1981
1981
1981

Pašlaik derīgo izrakteņu ieguve nenotiek, bet nākotnē derīgos izrakteņus varētu iegūt
jau izpētītajās ieguves vietās, veicot papildus izpēti atradnēs.
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