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IEVADS 

Durbes novads tika izveidots 2000.gadā. Saistībā ar teritoriālo reformu 2009.gadā, esošajam Durbes 
novadam tika pievienota Dunalkas pagasta un Vecpils pagasta teritorija. Pašreizējā situācijā Durbes 
novada administratīvajā teritorijā zemes izmantošanu regulē 3 dažādi teritorijas plānojumi ar atšķirīgām 
pieejām un risinājumiem – Durbes novada 2009.gadā izstrādātais novada teritorijas plānojums, Dunalkas 
pagasta 2009.gadā izstrādātais pagasta teritorijas plānojums un Vecpils pagasta teritorijas plānojums, kas 
izstrādāts 2006.gadā. 

Lai to novērstu, 2011.gada 25.augustā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” (2004) 14.pantu un Teritorijas 
plānošanas likuma (2002) 7.pantu, Durbes novada domē tika pieņemts lēmums „Par Durbes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.11, 6.§), apstiprinot Durbes 
novada teritorijas plānojuma darba uzdevumu un teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju – Durbes novada 
kancelejas vadītāju Aivu Kasparoviču. 

Durbes novada teritorijas plānojuma mērķis, kas noteikts apstiprinātajā Darba uzdevumā, ir nostiprināt 
tiesisko pamatu Durbes novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Papildus tam, kā mērķis ir 
izvirzīts, izvērtējot visu 3 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt 
plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Durbes novada teritorijai, tādējādi radot 
pamatu ilgstošai un stabilai Durbes novada pašvaldības attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un 
sabiedrības intereses. 

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam izstrādāts 12 gadu periodam kā pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments (skatīt 1.attēlu). 

 
1.attēls. Durbes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai ir nosprausti šādi izstrādes procesa mērķi: 

 Dokumentu izpēte. Izpētīt spēkā esošos novada teritorijas plānojumus, nodrošinot pēctecības 
principa ievērošanu Durbes novada jaunajā teritorijas plānojuma izstrādē, kā arī vērtēt novada 
pašreizējo situāciju un kontekstu ar izstrādes stadijā esošo Durbes novada attīstības programmu 
2013.-2019.gadam. 

 Konsultācijas ar dažādām institūcijām un kaimiņu pašvaldībām. Normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā informēt institūcijas un kaimiņu pašvaldības par Durbes novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu, aicinot sniegt informāciju, kas būtu svarīga teritorijas plānojuma 
izstrādē katras institūcijas un pašvaldības kompetences ietvaros. 
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 Teritorijas apsekošana dabā un diskusijas. Veikt Durbes novada teritorijas apsekošanu dabā un 
organizēt tikšanās un diskusijas ar Durbes novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem par 
risinājumiem jaunajā novada teritorijas plānojumā. 

 Plānojuma sagatavošana. Atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt teritorijas plānojumu – 
profesionāli, godīgi un atklāti, nodrošinot novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību – ne mazāk 
kvalitatīvu darba un dzīves vidi nākamajām paaudzēm. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumam (2011), teritorijas plānojumā 
nosakāmas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā 
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi. 

Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (pēc 2012.gada 19.oktobra šo noteikumu vietā 
stājās spēkā 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”). 

Durbes novada teritorijas plānojums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām, kas ietver teksta un 
grafiskās daļas: 

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas Durbes novada domē tā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi, bet paskaidrojuma raksts kalpos kā 
dokuments pašvaldības darbam novada plānošanas jautājumos. 

Durbes novada teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības plānošanas dokuments 
attiecībā uz zemju izmantošanu līdz 2025.gadam, kas palīdzēs pašvaldībai izvērtēt katru attīstības ieceri, 
šo ieceru iesniedzējiem saskaņot savu darbību ar novada attīstības kopējām interesēm, bet iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem – iegūt informāciju par novada nākotnes attīstības iespējām un nosacījumiem. 

Plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība. 

Plānojuma izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, aplūkots reģionālo plānošanas dokumentu 
konteksts, izvērtēti institūciju nosacījumi, kā arī fizisku un juridisku personu intereses. 

Teritorijas plānojumā izmantoti 2009. un 2012.gadā Durbes novada teritorijā uzņemti SIA „Metrum” 
fotoattēli. 



 

 

I TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
NOSACĪJUMI UN METODIKA 
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1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1.1. Tiesiskais satvars 

Latvijas Republikas normatīvie akti pašreiz nosaka, ka galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem jābalstās 
katras vietējās pašvaldības attīstībai, ir tās ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma un 
teritorijas plānojums. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, pildot savas 
funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas 
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo 
pārraudzību. Līdz ar jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma stāšanos spēkā (2011.gada nogalē), kā 
jauns plānošanas dokuments, kurā risināmi konceptuāli novada vai pilsētas attīstības jautājumi, ir noteikta 
ilgtspējīgas attīstība stratēģija. Durbes novada pašvaldībā uz teritorijas plānojuma izstrādes brīdi nav 
uzsākts darbs pie novada attīstības stratēģijas sagatavošanas, bet notiek darbs pie novada attīstības 
programmas izstrādes. 

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu saturu, īpaši, 
teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi normatīvie dokumenti. Tās nevar 
realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas ļoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, tādējādi 
teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un ka īpašumu 
nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā 
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu 
un uzlabošanu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, mērķus un 
uzdevumus, teritorijas attīstību plānu veidus, plānošanas kārtību, valsts institūciju un pašvaldību 
kompetenci, kā arī sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā. Šī likuma 3.pantā ietvertais ilgtspējības 
princips nosaka, ka teritorijas plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu 
vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas 
un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Ilgtspējības principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta 
darbība – tam jāaizstāv nākamo paaudžu tiesības uz resursu pieejamību. Kā cits būtisks plānošanas 
princips minams atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” (1994) 3.panta, pašvaldībām 
jādarbojas, „ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses”. Līdz ar to 
pašvaldībām ir jāuzņemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos aktos noteikts, ka 
sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaļa. Ar sabiedrības līdzdalību Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 4.panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir 
tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, 
kā arī tās var piedalīties plānojumu sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt 
priekšlikumus. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiņā iesniegt rakstveida 
priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saņemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā 
principa īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības 
viedokļa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba. 

Būvniecības likuma (1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta 
saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, 
apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks). Saskaņā ar 
likuma 2.pata 4.daļu izdoti 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Šie 
noteikumi nosaka vispārīgas prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, 
būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” (03.02.2009.), Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas 
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būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” (21.07.2008.), Ministru kabineta noteikumi Nr.241 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (15.06.1999.), 
01.02.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un citi normatīvi reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, 
rekonstrukciju vai renovāciju, ņemot vērā konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Aizsargjoslu likums (1997) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu 
konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieņemta virkne Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē 
prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos 
aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie 
noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, – Meža likums (2000), Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceļiem (1992), Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 150 likumi un 
Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, plānojuma izstrādes un 
īstenošanas process kļūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību 
akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas principus, 
mērķus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēģiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas 
veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par 
prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti 
tiek izmantoti telpiskajā plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

 
1.1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

06.10.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
ar kuriem tika uzsākta Durbes novada teritorijas plānojuma izstrāde1, norādītas tās institūcijas, no kurām 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un atzinumi par 
izstrādāto teritorijas plānojumu. Saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu un Durbes novada domes 2011.gada 
25.augusta lēmumu „Par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu”, 
Durbes novada pašvaldība pieprasījusi nosacījumus 17 institūcijām (Valsts zemes dienesta nosacījumi 
teritorijas plānojuma izstrādei pieejami mājas lapā www.vzd.gov.lv): 

 Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvaldei; 
 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai; 
 VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 
 Veselības inspekcijai; 
 VAS „Latvenergo”; 
 AS „Latvijas Gāze”; 
 VAS „Latvijas Dzelzceļš”; 
 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 
 Kurzemes plānošanas reģionam; 
 Dabas aizsardzības pārvaldei; 
 Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldei (institūcijas 

fukcijas pārņēma VSIA „Zemkopības ministrijas nekustame īpašumi”). 
 Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībai; 
 AS „Latvijas Valsts meži”; 

                                                 
1 Noteikumi zaudējuši spēku līdz ar 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=252164&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=252164&from=off
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 SIA „Lattelecom”; 
 SIA „Latvijas Mobilais telefons”; 
 SIA „BITE Latvija”; 
 SIA „Tele2”. 

Durbes novada teritorija robežojas ar Grobiņas, Priekules, Aizputes un Pāvilostas novadu. Lai noskaidrotu 
kaimiņu pašvaldību viedokli par teritoriju turpmāko attīstību, kas robežojas ar Durbes novadu vai ir saistīti 
ar Durbes novada teritoriju un tajā esošajiem objektiem, vietām u.tml., uzsākot teritorijas plānojuma 
izstrādi, Durbes novada pašvaldība nosūtīja vēstuli kaimiņu pašvaldībām, informējot par Durbes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu un aicinot izteikt savu viedokli par iespējamo 
kopīgo interešu teritorijām, un to tālāko attīstību. 

Atbildot uz Durbes novada pašvaldības nosūtīto informāciju, 2011.gada 19.oktobrī un 2011.gada 10.oktobrī 
tika saņemta atbildes vēstules no Grobiņas novada pašvaldības un Pāvilostas novada pašvaldības. 
Grobiņas novada pašvaldība, līdzīgi kā Pāvilostas novada pašvaldība, savos nosacījumos lūdza, lai, 
izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, plānojot novadu pierobežas teritorijas attīstību un objektus, 
kas varētu radīt pārrobežu piesārņojumu, paredzēt saskaņojumu ar pašvaldību. 

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiņu pašvaldībām, izstrādātā Durbes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Sējumā „Pārskats par teritorijas 
plānojuma izstrādi” ietverti institūciju izsniegtie nosacījumi, kas tika saņemti, uzsākot teritorijas plānojuma 
izstrādi, un to apkopojums, izvērtējums. 

 
1.2. Metodika 

Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. Pašreiz Latvijā ir 
izveidojusies dažāda prakse un arī izpratne par vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi. Lai atspoguļotu Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ir sagatavota šī nodaļa, 
kuras izstrādes mērķis ir iepazīstināt ar plānošanas procesā pielietoto darba metodiku. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos – tas sastāv no apraksta daļas, vēlamās 
telpiskās struktūras daļas un saistošās daļas, kā arī plānošanas procesa pārskata daļas. Apraksta daļa 
nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. Vēlamās telpiskās struktūras 
daļa ir vēlamās telpiskās attīstības vīzijas apraksts, vēlamās telpiskās struktūras formulējums un 
pamatojums. Saistošā sadaļa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras 
sasniegšanai. Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, bet 
gan drīzāk kā ilgtermiņa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un pielāgošanu. Tā ir 
struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un ilgtspēju, un kurā tiek saņemti 
piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides dimensijas, kas 
saistītas ar izmaiņām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daļu summu. Tādēļ ir vajadzīga 
saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaļas, kas atļauj dažādu sektoru bieži pretrunīgās prasības līdzsvarot. 
Plānošana ir jāizmanto kā saskaņots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas stiprajām pusēm. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām iedzīvotāju interešu 
grupām. Ir jāpieņem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami sarežģīti daudzo ieinteresēto pušu dēļ, 
kuras katra vēlas apmierināt savas intereses. Novada telpa piedāvā iespējas jaunu ekonomisko aktivitāšu 
un nodarbinātības attīstībai. Tā arī palīdz noteikt tās vides kvalitāti, kā arī ir svarīgs elements sociālā un 
vēsturiskā mantojuma pareizā izmantošanā. Šo iemeslu dēļ visi lēmumi ir jāpieņem, paturot prātā to, kur 
notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. Ņemot vērā potenciālo konfliktējošo pušu interešu apjomu, nav 
iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt kaut 
vai nelielu daļu no vēlamās telpiskās struktūras. Šodien pieņemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut 
nākotnes attīstības potenciālu. Telpiskās plānošanas mērķis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu 
telpisku struktūru, kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību. 
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Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti dažādi darba paņēmieni. Telpiskajai 
plānošanai piemīt dažas īpatnības – tai ir jālīdzsvaro visbiežāk konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, 
piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzņēmēju, attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb 
uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu metodi. Tai ir jābūt saskaņotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, 
stratēģiskai un elastīgai. 

Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un 
prognozēm, ir ļoti sarežģīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. Nav iespējams ar 100% garantiju 
zinātniski paredzēt ekonomisko pārmaiņu un migrācijas plūsmu izvēršanos, vai arī, kāda līmeņa resursi būs 
pieejami sociālai, ekonomiskai un telpiskai attīstībai ilgtermiņā – pārsvarā objektīvi paredzamas ir tikai 
iespējamās tendences jeb attīstības scenāriji. Šo iemeslu dēļ telpiskajiem plāniem ir jābūt pielāgojamiem 
esošai situācijai. Tādēļ arī telpiskā plānošana nevar piedāvāt pilnīgu risinājumu jebkurai problēmai. Drīzāk 
tā ir jāskata kā nepārtraukta un visu laiku notiekoša aktivitāte. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaļa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido telpiskais 
plānojums. Šis konteksts sevī ietver teritorijas problēmu un iespēju izpēti, kas atspoguļota esošos plānos, 
pētījumos, dokumentos, iespējamos ar novadu un reģionu kopumā saistītos attīstības projektos. Pieredzes 
un zināšanu saistība ir ļoti svarīga plānošanas procesā, tādā veidā nodrošinot 
tā risinājumu pamatotību, īstenošanas kontrolējamību un demokrātiskumu. 

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek 
spēkā noteiktu laika periodu (līdz 12 gadiem). Tādēļ arī process ir tas, kas 
veido plānojuma saturu. Tas ir process, kur notiek vēlamās telpiskās struktūras 
izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu un 
lēmumu pieņemšanas palīdzību. 

Durbes novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas iesākta līdz ar Durbes 
novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu par novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu, ir iedalāma trīs posmos: 1) izpētes posms, 2) plānošanas 
posms un 3) īstenošanas posms. Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji 
strikti nodalāms, jo paralēli izpētei nepārtraukti tiek domāts par plānoto 
situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas vēl izpētes un 
materiāli ir darbam nepieciešami.  

 
1.2.1. Izpētes posms 

Durbes novada izpētes posms sākās 2011.gada rudenī, apzinot un apkopojot pieejamo informāciju par 
laiku no lēmuma pieņemšanas brīža Durbes novada domē līdz SIA „Metrum” darbības uzsākšanai pie 
Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes. Līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei, paralēli 
esošo materiālu izpētei, notika tikšanās novada pašvaldībā ar pašvaldības speciālistiem, kā arī tika veikta 
Durbes novada teritorijas apsekošana ar mērķi veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu un 
grafisko materiālu aktualizāciju, un novada teritorijas un atsevišķu objektu novērtēšanu, ņemot par pamatu 
spēkā esošos Durbes novada teritorijas plānojuma grafiskos materiālus (skatīt 1.tabulu). 

1.tabula. Organizētās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas 
 un teritorijas apsekošana Durbes novadā 

Datums Mērķis 

2012.gada 28.februāris Durbes novada pašvaldības tikšanās uzņēmumā SIA „Metrum”, lai pārrunātu 
teritorijas plānojuma izstrādes procesu un idejas novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

2012.gada augustā Tikšanās Durbes novada pašvaldībā, lai informētu par kartogrāfiskā materiāla 
izstrādes gaitu un pārrunātu teritorijas plānojuma izstrādes atsevišķus 
risinājumus 

2012.gada 17.septembrī Tikšanās Durbes novada pašvaldībā, piedaloties Durbes novada pašvaldības 
speciālistiem un Liepājas reģiona novadu būvvaldes galvenajam arhitektam 
Jānim Grundbergam, lai pārrunātu teritorijas plānojuma teritorijas 
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izmantošanas un apbūves noteikumu projekta risinājumus 

2012.gada 17.septembrī SIA „Metrum” speciālistu Durbes pilsētas vēsturiskā centra apsekošana un 
atsevišķu objektu situācijas novērtēšana 

2012.gada 5.oktobrī Tikšanās Vecpilī ar Durbes novada deputātu Mārtiņu Biti un spēkā esošā 
Vecpils pagasta teritorijas plānojuma izstrādātāju Jāni Aigaru, lai apsekotu 
atsevišķas teritorijas Vecpils pagastā un pārrunātu spēkā esošā Vecpils 
pagasta teritorijas plānojuma risinājumus 

Par pamatu kartogrāfiskajam materiālam teritorijas plānojuma izstrādei tika izmantotas topogrāfiskās 
kartes, ortofotokartes, aktuālā kadastrālā informācija, kā arī spēkā esošā Durbes novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas. No attiecīgajām institūcijām (VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” 
un Valsts zemes dienesta) tika pieprasīti un pasūtīti Durbes novada kartogrāfiskā materiāla dati 
(topogrāfiskā karte, ortofotokarte un kadastrālā informācija). 

Attiecībā uz Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem, plānošanas procesā tika izmantota zemes vienību 
robežām piesaistīta kadastrālā informācija par nekustamā īpašuma nosaukumiem, īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja, lietotāja statusu, zemes vienības platību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi u.c. informācija. 
No apstiprinātajām teritorijas plānojuma grafiskajām daļām pamatā tika izmantota jaunāko plānojumu 
informācija, attiecīgi Durbes novada un Dunalkas pagasta teritorijas plānojumos iekļautie risinājumi un dati. 

Durbes novada teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā, nosakot teritorijas pašreizējo izmantošanu, 
tika izmantoti šādi kritēriji: 

1) Faktiskā/reālā teritorijas izmantošana jeb situācija „dabā” – aktuālais teritorijas stāvoklis tās 
apsekošanas brīdī; 

2) Teritorijas izmantošana, kas noteikta pašvaldības apstiprinātajos projektos (detālplānojumos); 
3) Būvvaldē izsniegta būvatļauja, kas ir spēkā teritorijas plānojuma izstrādes laikā. 

Lai izstrādātu teritorijas plānojuma saistošo daļu un pieņemtu vēlamos attīstības risinājumus, tajā izmantoti 
šādi pamatmateriāli un informācija: 

 Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti; 
 Spēkā esošie Durbes novada teritorijas plānojumi; 
 Durbes novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie materiāli; 
 Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija par plānojamo teritoriju; 
 Darba grupas un tikšanās ar novada speciālistiem; 
 Iedzīvotāju priekšlikumi u.c. 

 
1.2.2. Plānošanas posms 

Sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā. Sākot no Durbes novada lēmuma par teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu 2011.gada 25.augustā līdz Durbes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas izstrādei, tika pieņemti iedzīvotāju un zemes īpašnieku 
iesniegumi par priekšlikumiem teritorijas plānojuma izstrādei. Kopā tika 
saņemts un izvērtēts 1 rakstisks priekšlikums par ieceri veidot apbūvi 
savā zemes īpašumā. Ziņojumu par vērā ņemtajiem un 
noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem skatīt 
sējumā Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.  

Diskusiju (darba grupu) organizēšana. SIA „Metrum”  
Durbes novada pašvaldībā līdz teritorijas plānojuma  
1.redakcijas  izstrādei organizēja darba grupas, pārrunājot teritorijas  
plānojuma risinājumus ar novada speciālistiem. 
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Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādāšana: 

 Teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta piedāvājuma izstrāde (grafiskās un teksta daļas), kas 
sastāv no I sējuma Paskaidrojuma raksta, II sējuma Grafiskās daļas, III sējuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un sējuma Pārskata par teritorijas plānošanas procesu. 

 Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas prezentācija pašvaldības 
domei 2013.gada 13.februārī un lēmuma pieņemšana par publiskās apspriešanas organizēšanu. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana. Durbes novada teritorijas plānojuma 
1.redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai pamatojoties uz Durbes novada domes 2013.gada 
28.februārī pieņemto lēmumu „Par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam  1.redakcijas 
publisko apspriešanu” (protokols Nr.4 5.§). 

Publiskā apspriešana tika organizēta no 2013.gada 11.marta līdz 28.aprīlim, un, tā kā pašvaldībā paralēli 
notika darbs pie Durbes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam izstrādes, tā tika organizēta 
vienlaicīgi abiem plānošanas dokumentiem. 

Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti Kurzemes vārds” un „Kursas laiks” (2013.gada 
8.martā), pašvaldības izdevumā „Durbes novada vēstis” (2013.gada februārī), Durbes novada pašvaldības 
mājas lapā www.durbe.lv un teritorijas plānojuma izstrādes konsultantu SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāli tika izvietoti Durbes novada 
domes ēkā un Dunalkas un Vecpils pagastu pārvaldēs. Visi dokumenta materiāli bija pieejami arī mājas 
lapā www.durbe.lv un teritorijas plānojuma izstrādes konsultantu SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus bija iespējams iesniegt līdz 2013.gada 28.aprīlim Durbes novada domē vai sūtot 
uz e-pasta adresi dome@durbe.lv. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 6 rakstiski, tai skaitā elektroniski, 
iesniegumi. Ikviens interesents savu viedokli par teritorijas plānojuma risinājumiem varēja izteikt arī klātienē 
3 organizētajās publiskās apspriešanas sanāksmēs. Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmēs bija 59. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas 2013.gada 4.aprīlī: 

1) plkst.11.00 Dunalkas kultūras namā („Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Dunalkas nov.); 
2) plkst.14.00 Vecpils pamatskolā (Skola, Vecpils pag., Durbes nov.); 
3) plkst.17.00 Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.). 

Publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana. Visi publiskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi 
tika apkopoti ziņojumā „Ziņojums par 1.redakcijas publiskās apspriešanas (no 11.03.2013. līdz 
28.04.2013.) rezultātiem” un izvērtēti Durbes novada pašvaldības 2013.gada 23.maija organizētajā darba 
grupā, piedaloties SIA „Metrum” un Durbes novada pašvaldības speciālistiem. 

2.attēls. Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta prezentācija Durbes novada pašvaldībā 2013.gada 

13.februārī 

http://www.durbe.lv/
mailto:dome@durbe.lv
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Apkopojot saņemtos iesniegumus, kā galvenie iedzīvotāju priekšlikumi atzīmējami – vēlme neatļaut vēja 
elektrostaciju būvniecību Durbes novada teritorijā. 

Ņemot vērā jautājuma aktualitāti papildus teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem kvalitatīvākai 
diskusijai un tālāko risinājumu pieņemšanai SIA „Metrum” sagatavoja Durbes novada vēja elektrostaciju/ 
vēja parku analīzes karti (skatīt 3.attēlu). Šajā kartē ir attēlotas vēja elektrostaciju/vēja parku teritorijas, 
kurās pēc MK noteikumu „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" stāšanās 
spēkā (2013.gada maijā apstiprināti Ministru kabinetā) teorētiski būtu iespējams veidot vēja elektrostacijas/ 
vēja parkus novada teritorijā (kas krasi mainīs situāciju, par ko pašreizējā situācijā tiek diskutēts). Kā liecina 
analīzes rezultāti, lielākajā daļā novada teritorijas, saskaņā ar valsts līmenī reglamentēto, neatkarīgi no 
teritorijas plānojumā noteiktā, vēja elektrostacijas/ vēja parkus nebūs atļauts būvēt. 

Par izstrādāto Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju Durbes novada pašvaldībā tika saņemti 
atzinumi no institūcijām un kaimiņu pašvaldībām, kuros norādīti precizējumi un labojumi, Durbes novada 
teritorijas plānojuma pilnveidošanai. Iepazīstoties ar apkopotajiem rezultātiem un darba grupas 
komentāriem, Durbes novada dome pieņēma lēmumu par Durbes novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas pilnveidošanu (19.06.2013. lēmums „Par teritoriālā plāna precizēšanu” (protokols Nr.9, 4.§)). 

Durbes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai, 
pamatojoties uz Durbes novada domes 2013.gada 25.jūlijā pieņemto lēmumu „Par Durbes novada 
teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam pilnveidotās 1. redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.13, 
46.§). Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2013.gada 1.augusta līdz 22.augustam. Publiskās 
apspriešanas laikā saņemti 3 rakstiski iesniegumi. Ikviens interesents savu viedokli par pilnveidoto 
1.redakciju varēja izteikt arī klātienē 2013.gada 22.augustā  Durbes novada domes sēžu zālē organizētajā 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. Kopējais apmeklētāju skaits apspriešanas sanāksmē bija 8. Durbes 
novada pašvaldība, atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 89.punktam, nosūtīja paziņojumu institūcijām un kaimiņu 
pašvaldībām, ar lūgumu sniegt atzinumu par pilnveidoto teritorijas plānojuma 1.redakciju. Atbilstoši tam, 
tika saņemti 10 institūciju atzinumi. 

Iepazīstoties ar apkopotajiem publiskās apspriešanas rezultātiem, Durbes novada dome 2013.gada 
27.septembrī atbilstoši 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajām prasībām pieņēma lēmumu apstiprināt teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju kā galīgo un iepazīstināt ar to sabiedrību. Iepazīstināšanas termiņš tika 
noteikts no 2013.gada 1.oktobra līdz 22.oktobrim. 

 
1.2.3. Īstenošanas posms 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc projekta 
sabiedriskās apspriešanas, institūciju atzinumu apkopošanas un, ja nepieciešams, projekta pilnveidošanas, 
Durbes novada domē tiks izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Paskaidrojuma raksts kalpos kā 
informatīvs un rekomendējošs dokuments Durbes novada pašvaldības darbā. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir funkcionālais zonējums un tā izmantošanas un apbūves 
noteikumi, kas ņemami vērā izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus. 
Katrai vietai – gan zaļumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas 
telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido 
novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan teritoriju tipu 
izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam un novada attīstības koncepcijai. 

Tā kā novads līdzīgi dzīvam organismam atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav 
kāda vienreizēja atsevišķa darbība, bet process, kurā teritorijas izmantošanas plāns un noteikumi spēlē 
ikdienas darbarīku lomu. 
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3.attēls 
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Pēc 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, 2009.gada 24.septembrī Durbes novada dome pieņēma 
lēmumu, ar kuru tika apstiprināti Durbes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2009. „Par teritorijas 
plānojumiem”). Līdz ar šiem noteikumiem, tika noteikts, ka Durbes novada teritorijas plānojums sastāv no 
spēkā esošā Durbes novada un Dunalkas, kā arī Vecpils pagasta teritorijas plānojumiem. Šajā sadaļā 
sniegts šo spēkā esošo Durbes novada teritorijas plānojumu izvērtējums. 

Izvērtējums sagatavots vadoties no: 

 SIA „Metrum” speciālistu profesionālā vērtējuma, kas pamatā balstīts uz plānošanas teoriju, 
līdzšinējo plānošanas praksi Latvijas pašvaldībās un Latvijas normatīvo un metodisko bāzi, kas 
attiecas uz telpisko plānošanu; 

 Durbes novada pašvaldības speciālistu profesionālā vērtējuma, kas balstīts uz Durbes novada 
specifisko un unikālo situāciju, kā arī pašvaldības ikdienas darbu Durbes novada pašvaldībā, 
pielietojot teritorijas plānojumu (teritorijas plānojumus) kā instrumentu ar zemes izmantošanu 
saistītu jautājumu risināšanā. 

2012.gada 17.septembrī un 5.oktobrī SIA „Metrum” organizēja tikšanās Durbes novada pašvaldībā (Durbē 
un Vecpilī), lai pārrunātu spēkā esošo teritorijas plānojumu risinājumu atbilstību pašreizējām attīstības 
tendencēm un vēlamajiem priekšlikumiem, akcentējot trīs galvenos jautājumus – kas būtu maināms spēkā 
esošajā Durbes novada, Dunalkas pagasta un Vecpils pagastu teritorijas plānojumā, kādas kopumā ir 
būvniecības aktivitāšu tendences novadā, un kāds ir skats uz nākotni – vai agrākās idejas teritorijas 
plānojumos šķiet pieņemams un aktuālas arī šobrīd, un, vai tās pamatā ir pārintegrējamas jaunajā Durbes 
novada teritorijas plānojumā. 

Analizējot spēkā esošos 3 teritorijas plānojumus, un ievērojot pēctecības principu, jaunajā teritorijas 
plānojumā plānots saglabāti tie risinājumi, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un 
normatīvo aktu prasībām. Īpaši tas attiecas uz Durbes novada un Dunalkas pagasta teritorijas 
plānojumiem, un to risinājumiem, jo tie ir izstrādāti salīdzinoši nesen, 2009.gadā (skatīt 2.tabulu). 

2.tabula. Durbes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi 

Nr. 
Teritoriālā 

vienība 

Teritorijas 
plānojuma 
nosaukums 

Izstrā-
des 

gads 
Izstrādātājs 

1. Durbes 
novads 

Durbes novada 
teritorijas 
plānojums 2005.–
2017.gadam (ar 
grozījumiem) 

2009. Durbes novada dome, SIA „Metrum” 

Durbes novada plānojuma vadītājs – Durbes novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Radzevičs. Paskaidrojuma rakstu un 
Pārskatu par plānojuma grozījumu izstrādi izstrādāja Durbes 
novada pašvaldība, savukārt Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus un Grafisko daļu – SIA „Metrum”. 

2. Dunalkas 
pagasts 

Dunalkas pagasta 
teritorijas 
plānojums 
2004.–
2016.gadam (ar 
grozījumiem) 

2009. Dunalkas pagasta padome, SIA „Metrum” 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Aiva 
Kasparoviča. Paskaidrojuma rakstu un Pārskatu par 
plānojuma grozījumu izstrādi izstrādāja Dunalkas pagasta 
pašvaldība, savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un Grafisko daļu – SIA „Metrum”. 

3. Vecpils 
pagasts 

Vecpils pagasta 
teritorijas 
plānojums 2006.–
2017.gadam 

2006. Vecpils pagasta padome, VZD un SIA „Būvmeistars” 

Atbildīgais par teritorijas plānojuma izstrādi – Vecpils pagasta 
padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bite. Plānojuma izstrādes 
vadītājs – Jānis Aigars. 
Paskaidrojuma rakstu un Pārskatu par plānojuma izstrādi 
izstrādāja Vecpils pagasta pašvaldība. Kartogrāfisko materiālu 
izstrādāja Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālā 
nodaļa, savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus izstrādāja būvniecības firma SIA “Būvmeistars”. 

 

http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/TP_TIAN_III_sejums.pdf
http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/TP_TIAN_III_sejums.pdf
http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/TP_TIAN_III_sejums.pdf
http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/TP_TIAN_III_sejums.pdf
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2.1. Durbes novada teritorijas plānojums, 2009 

Durbes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam (ar grozījumiem) ir izstrādāts 2006.gadā, un 
2009.gadā SIA „Metrum” tam izstrādāja grozījumus, kas faktiski uzskatāmi kā jauns teritorijas plānojums 
(risinājumi un plānošanas pieeja bijusi krasi atšķirīga no 2006.gada teritorijas plānojuma). 

Spēkā esošajā Durbes novada teritorijā saglabāts pilsētas statuss Durbes pilsētai un ciema statuss noteikts 
apdzīvotajai vietai Lieģi. Izvērtējot spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumus, kopumā pozitīvi vērtējami 
risinājumi attiecībā uz šo blīvi apdzīvoto teritoriju attīstību – gan Durbes pilsēta, gan Lieģu ciems ir plānots 
kompakti, un risinājumi ir vērsti vairāk uz apdzīvoto vietu robežu iekšējo teritoriju neapbūvēto zemju 
apgūšanu kā iespējamu haotisku apbūves paplašināšanos ārpus esošajiem ciemiem. 

Darba grupa Durbes novada pašvaldībā, kurā tika izvērtēts spēkā esošais novada teritorijas plānojums, un 
uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokļi, notika 2012.gada 17.septembrī. Pašvaldības speciālisti 
ierosināja konceptuāli saglabāt spēkā esošā novada teritorijas plānojuma risinājumus. Runājot par 
izmaiņām, tika ierosināts jaunajā novada teritorijas plānojumā neizdalīt iepriekš noteiktās novada vērtīgās 
lauksaimniecības zemes. Tika diskutēts par iespēju teritorijas plānojumā noteikt rādiusu ap ciemu 
teritorijām, kur, vērtējot iespējamo vides ietekmi, nebūtu pieļaujama jaunu cūku fermu būvniecība. 

Pēc pašvaldības speciālistu vērtējuma tika ierosināts izstrādāt detalizētākas prasības teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos par Durbes vēsturiskā centra apbūves aizsardzībai. 

Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā 
noteiktie būtiskākie 
raksturlielumi – no jauna 
veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

 Savrupmāju apbūvē Durbes pilsētas teritorijā – 1200 m2; 
 Savrupmāju apbūvē Lieģu ciema teritorijā – 2000 m2; 
 Rindu māju apbūvē - 600 m2; 
 Lauku zemēs, kas indeksētas kā LZ-1 – 0,5 ha; 
 Lauku zemēs – 2 ha; 
 Vietējās nozīmes augstvērtīgajās lauksaimniecības teritorijās – 5 ha. 

Apdzīvotā vieta, kurai 
noteikts pilsētas/ciema 
statuss 

 Durbe 
 Lieģi 

Pozitīvi atzīmējamais 
teritorijas plānojuma 
risinājumos 

 Plānojot blīvi apdzīvoto vietu telpisko attīstību, ir ievērots kompaktuma princips; 
 Rīgas – Liepājas šosejas malās ir paredzētas zaļumu joslas, nepieļaujot blīvas 

apbūves veidošanos gar valsts galveno autoceļu. 
 

4.attēls. Fragments no spēkā esošā Durbes novada teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 

Avots: Durbes novada pašvaldība un SIA „Metrum”, 2009 
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Pārdomājamais, 
uzlabojamais, strādājot pie 
jaunā Durbes novada 
teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

 Pielāgot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikāciju vienotam 
funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas vienots visam novada teritorijas 
plānojumam; 

 Atsevišķās teritorijās pārskatīt plānotās dzīvojamās apbūves teritorijas; 
 Izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā noteikt rādiusu ap Durbes pilsētu un Lieģu 

ciema teritorijām, kur, vērtējot iespējamo vides ietekmi, nebūtu pieļaujama jaunu 
cūku fermu būvniecība. 

Durbes novada 
pašvaldības 2012.gada 
17.septembrī organizētās 
darba grupas priekšlikumi 

 Nenoteikt novada teritorijas plānojuma izstrādē vērtīgās lauksaimniecības 
teritorijas, nosakot visām teritorijām Lauksaimniecības teritorijās vienlīdzīgas 
prasības; 

 Teritorijas plānojumu padarīt vispārīgāku attiecībā uz atļauto izmantošanu; 
 Attiecībā uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – izstrādāt 

detalizētākas prasības Durbes vēsturiskā centra attīstībai un aizsardzībai. 

 

2.2. Dunalkas pagasta teritorijas plānojums, 2009 

Dunalkas pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts 2004.gadā, un 2009.gadā Dunalkas pagasta padome 
sadarbībā SIA „Metrum” tam izstrādāja grozījumus. Grozījumi faktiski uzskatāmi kā jauns teritorijas 
plānojums, jo teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi un plānošanas pieeja bijusi krasi atšķirīga no 
2004.gada teritorijas plānojuma. 

Darba grupa Durbes novada pašvaldībā, kurā tika izvērtēts spēkā esošais Dunalkas pagasta teritorijas 
plānojums, un uzklausīti pašvaldības speciālistu viedokļi, notika 2012.gada 17.septembrī. Darbā grupā 
pašvaldības speciālisti pauda viedokli, ka pamatā risinājumi no spēkā esošā teritorijas plānojuma būtu 
saglabājami, pievēršot uzmanību atsevišķiem jautājumiem: 

 Rāvas un Dunalkas ciema atsevišķu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana; 
 Lauku teritorijas plānošana, nenosakot vērtīgās lauksaimniecības teritorijas. 

5.attēls. Fragments no spēkā esošā Dunalkas pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
Avots: Dunalkas pagasta pašvaldība un SIA „Metrum”, 2009 
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Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās – 2000 m2; 
 Lauku zemēs, kas indeksētas kā LZ-1 – 0,5 ha; 
 Lauku zemēs – 2 ha; 
 Vietējās nozīmes augstvērtīgajās lauksaimniecības teritorijās – 5 ha. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

 Dunalka 
 Rāva 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

 Plānojot blīvi apdzīvoto vietu telpisko attīstību, ir ievērots kompaktuma 
princips. 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Durbes 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

 Pielāgot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikāciju 
vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas vienots visam novada 
teritorijas plānojumam; 

 Izvērtēt iespēju paredzēt funkcionālo zonējumu no Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz Lauksaimniecības teritoriju teritorijai pie Durbes 
ezera (izstrādātā detālplānojuma teritorija); 

 Pārskatīt Rāvas ciema atsevišķu teritoriju funkcionālo zonējumu no 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves uz Lauksaimniecības teritorijām. 

Durbes novada pašvaldības 
2012.gada 17.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

 Rāvas un Dunalkas ciema atsevišķu teritoriju plānotā (atļautā) 
izmantošana; 

 Lauku teritorijas plānošana, nenosakot vērtīgās lauksaimniecības 
teritorijas. 

 

2.3. Vecpils pagasta teritorijas plānojums, 2006 

Vecpils pagasta teritorijas plānojums ir pēc izstrādes laika vecākais teritorijas plānojums, un to 2006.gadā 
izstrādāja Vecpils pagasta pašvaldība sadarbībā ar SIA „Būvmeistars” (teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu autors) un Valsts zemes dienestu (kartogrāfiskā materiāla noformējuma autors). 

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā ir noteikts Vecpils pagasta kopējais attīstības redzējums – 
pagasta pamatvērtības, pagasta nākotnes vīzija un priekšnoteikumi pagasta teritorijas attīstībai. Tāpat arī 
pozitīvi vērtējams, ka tiek pausta nostādne pret dažādiem attīstības scenārijiem, piemēram, minēts, ka 
„Vecpils pagastā šobrīd vēja ģeneratoru nav, taču, ņemot vērā vēju resursus teritorijas augstākajos 
punktos, nākotnē iespējama vēju ģeneratoru parka izveide”. 

Kopumā Vecpils pagasta teritorijas plānojumā, īpaši Paskaidrojuma raksta daļā, atzīmējama plānošanas 
pieeja, kas vērsta uz vietējo darbinieku un aktīvo iedzīvotāju iesaistīšanu plānošanas procesā. 
Iepazīstoties ar šiem dokumentiem, ir jūtama individuāla pieeja un ieinteresētība to izstrādē, necenšoties 
kopēt citu pašvaldības plānošanas dokumentu formulējumus, bet radot tos no jauna (jāatzīst gan, ka tas 
mazāk attiecas uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem). 

Vērtējot konkrētus risinājums, atzīmējams, ka Vecpils pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas plašas 
Vecpils ciema teritorijas (plašas ciemu teritorijas robežas), kuras būtu ieteicams pārskatīt jaunajā novada 
teritorijas plānojuma izstrādē atbilstoši esošajai Vecpils ciema apbūves struktūrai. 

Lai gan teritorijas izmantošanas un apbūve noteikumos ir noteiktas prasības dažādiem teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas veidiem (funkcionālā zonējuma veidiem), piemēram, ir noteiktas prasības Plānotās 
rekreācijas un atpūtas teritorijām, grafiskajās kartēs, kurās būtu nosakāmas šīs zonas, tādas netiek 
izdalītas. Tāpat tiek jauktas divas dažādas lietas, līdz ar ko arī rodas nesaiste starp teritorijas plānojuma 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Attiecīgi grafiskajā daļā ir noteikti esošie 
un plānotie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, savukārt teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos funkcionālais zonējums. 

Vecpils pagasta teritorijas plānojumā nav izdalītas esošās dzīvojamās apbūves, nav veikta ciema 
funkcionālo zonu izdalīšana, līdz ar to pagasta grafiskās daļas kartes, nosakot plānoto (atļauto) 
izmantošanu, ir faktiski radāmas no jauna. 
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2012.gada 5.oktobrī Vecpils pagasta pārvaldē tika organizēta darba grupa, kurā tika izvērtēts spēkā 
esošais Vecpils pagasta teritorijas plānojums, un uzklausīts vietējo speciālistu, tai skaitā iepriekšējā 
teritorijas plānojuma autora redzējums par pagasta teritorijas turpmāko attīstību. 

Darba grupā tika rasti piedāvājumi Vecpils ciema robežas iespējamām izmaiņām, atsevišķu teritoriju 
plānotajam funkcionālajam zonējumam, kā arī izteikti vairāki priekšlikumi – paredzēt teritoriju iespējama 
vēja parka izveidei, saglabāt neapmežojamas teritorijas tiešā ciema tuvumā, saglabāt Vecpils ciema kopējo 
apdzīvojuma struktūru u.c. 

Kopsavilkums: 

Teritorijas plānojumā noteiktie 
būtiskākie raksturlielumi – no 
jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālās platības 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs no jauna veidojamo zemes gabalu 
minimālā platība ir 2 ha. 
 Lai gan teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ir noteiktas prasības, kas attiecināmas uz dažādām teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas zonām (piemēram, nosakot, ka 
vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorijās no jauna 
veidojamu zemes gabalu (parceļu) minimālā platība savrupmājai vai dvīņu 
mājai – 3500 m2), grafiskajā daļā funkcionālās zonas, uz kurām būtu 
attiecināmi šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nav 
noteiktas. Līdz ar to nav saprotams, uz kādām teritorijām no jauna 
veidojamo zemes gabalu platības attiecināmas. 

Apdzīvotā vieta, kurai noteikts 
ciema statuss 

 Vecpils 

Pozitīvi atzīmējamais teritorijas 
plānojuma risinājumos 

 Apkopota plaša informācija par esošo situāciju Vecpils pagasta teritorijā; 
 Individuāla pieeja un ieinteresētība to izstrādē, necenšoties kopēt citu 

pašvaldības plānošanas dokumentu formulējumus, bet radot tos no jauna 
(jāatzīst gan, ka tas neattiecas uz teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem). 

Pārdomājamais, uzlabojamais, 
strādājot pie jaunā Durbes 
novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

 Pielāgot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikāciju 
vienotam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, kas vienots visam novada 
teritorijas plānojumam; 

 Nepieciešams izvērtēt nepieciešamību noteikt tik plašas Vecpils ciema 
robežas. 
 

6.attēls. Fragments no spēkā esošā Vecpils pagasta teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartes 
Avots: Vecpils pagasta pašvaldība, VZD, 2006 
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Durbes novada pašvaldības 
2012.gada 17.septembrī 
organizētās darba grupas 
priekšlikumi 

 Veidot kompaktu Vecpils ciema robežu, vadoties pēc esošās apbūves 
struktūras ciema teritorijā; 

 Paredzēt teritoriju iespējama vēja parka izveidei; 
 Saglabāt neapmežojamas teritorijas tiešā ciema tuvumā. 
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III DURBES NOVADS KURZEMĒ 
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Teritorijas attīstības plānošanas likums definē astoņus teritorijas attīstības plānošanas principus, kur viens 
no tiem – savstarpējas saskaņotības princips, kas nozīmē – teritorijas attīstības plānošanas dokumentus 
izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

Minētā likuma 23.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

Latvijā ir pieci plānošanas reģioni – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Durbes novads 
atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā un ir iekļauts Kurzemes plānošanas reģionā. 

Kurzemes plānošanas reģionu veido 18 novadu pašvaldības un divas pilsētas pašvaldības (Liepājas un 
Ventspils pilsētas). 

Platības ziņā Kurzemes plānošanas reģions ir otrais lielākais reģions Latvijā2, tas ir, Vidzemes reģiona 
platība ir 15 246 km2, savukārt Kurzemes reģiona – 13 596 km2.  

Uz 2012.gada sākumu Kurzemes reģionā dzīvoja 293 453 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar pārējiem 
reģioniem, ir trešais labākais rādītājs aiz Rīgas (1 091 638 iedzīvotāji) un Latgales (329 701 iedzīvotājs) 
reģioniem. 

Savukārt, izvērtējot iedzīvotāju blīvumu 2012.gada sākumā, secināms, ka Kurzemes reģionā ir otrais 
zemākais iedzīvotāju blīvuma rādītājs, tas ir, 21,6 cilv./km2, kur zemāks ir tikai Vidzemes – 15,0 cilv./km2, 
bet augstākais – Rīgas plānošanas reģionam, tas ir, 104,6 cilv./km2. 

Salīdzinot bezdarba līmeni starp plānošanas reģioniem, norādāms, ka Kurzemes reģiona bezdarba līmenis 
procentos (9,2%) ir līdzīgs Vidzemes (9,6%) un Zemgales reģioniem (9,8%). 

Izvērtējot Durbes novada attīstības pamatrādītājus kontekstā ar pārējiem Kurzemes reģiona novadiem3, 
secināms, ka tie ir vidēji samērīgi un nekontrastē (ne izteikti labāki, ne izteikti sliktāki) ar citiem novadiem. 
Tā, piemēram, demogrāfiskā slodze līdzīga kā citiem novadiem, tas ir, virs 500, Durbes piemērā konkrēti 
535. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 2011.gadā ir 190,0 Ls, 
līdzīgs rādītājam ir arī, piemēram, Kuldīgas novadam (195,8 Ls), Kandavas novadam (182,4 Ls), savukārt 
Ventspils novadā šis rādītājs ir augstākais, attiecīgi, 246,8 Ls. Bezdarba līmenis 2012.gada sākumā Durbes 
novadā bija 6,8%, kas ir līdzīgi ar Mērsraga novadu (6,9%) un Rojas novadu (6,2%). Augstākais bezdarba 
līmenis Kurzemes reģionā ir Skrundas novadā, kur tas sasniedz 13,4%. 

Durbes novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, kas ir noslogotākā un 
galvenā Kurzemes reģiona satiksmes artērija. Norādāms, ka minētais autoceļš Durbes pilsētu nešķērso 
tieši, bet „apiet” to ziemeļu daļā, kā rezultātā ir saglabāta pilsētas klusā un rāmā atmosfēra. 

Bez nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030 gadam (Latvija 2030) un Nacionālais attīstības plāns), kas regulē teritoriju attīstību, 
plānojot Durbes novada attīstību vērā ņemts arī Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) 
plānojums 2006.-2026.gadam, kas apstiprināts ar 2008.gada 9.janvāra Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomes lēmumu. 

Reģiona teritorijas plānojumā definēta vīzija jeb 2026.gadā sasniedzamā situācija Kurzemes 
plānošanas reģionā: 

Pilsētas atguvušas savas dabiskās funkcijas – pildīt apkārtējo lauku teritoriju attīstības centru funkcijas, 
nodrošinot savstarpēju papildinātību, diversificētu ražošanu un pakalpojumu pieejamību. 

Lauku attīstība notiek kā daudzfunkcionāls, daudzveidīgs, līdzsvarots un noturīgs process, kas ietver 
nodarbinātības dažādošanu un tehnoloģisku modernizāciju, ievērojot tradīcijas, mentalitāti un novadu 
atšķirības, ir orientēts uz personas attīstības iespējām, lauku sabiedrības orientāciju un motivāciju uz 

                                                 
2 Reģionu raksturojošie dati ņemti no VRAA pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011”, izdots 2012.gadā 
3 Novadu attīstības pamatrādītāji ņemti no VRAA pārskata „Reģionu attīstība Latvijā 2011” tabulas „Novadu attīstības 
pamatrādītāji”, izdots 2012.gadā 
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zināšanām. Lauksaimniecībā dominē koncentrēta, specializēta, augstražīga un tehnoloģiski moderna 
agrārā industrija, kas nodrošina valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku pietiekamā daudzumā (arī no 
valsts un sabiedrības drošības viedokļa), kā arī izejvielas rūpniecībai. Tajā pašā laikā lauku teritorijās 
ekonomika ir diversificēta, lauksaimniecības sektoram papildinoties ar citiem nodarbes veidiem. 

Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojumā noteiktas vadlīnijas vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu izstrādei, kas ņemtas vērā, izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu. 

3.tabulā apkopoti atsevišķi Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā iekļautie risināju 
attiecībā uz Durbes novada teritoriju. 

3.tabula. Atsevišķi Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā iekļautie  
risinājumi attiecībā uz Durbes novada teritoriju 

Reģiona nozīmes centru perspektīvā telpiskā struktūra 
– Durbe – lauku atbalsta pakalpojuma centrs (rozā aplītis). 

 

Lauku perspektīvā integrētā struktūra – Durbes novada 
teritorijā iekļaujas Kurzemes reģiona nozīmes, lauku telpas 
areāli ar vērtīgām lauksaimniecības zemēm (dzeltenā 
krāsa, kurai pāri oranžs svītrojums). 

Sarkanā līnija, kas atrodas Durbes labajā pusē reģiona 
kontekstā norāda „tālās piepilsētas [Liepājas] areālu”.  

.

 
 

Plānotie velomaršruti – cauri Durbes novada teritorijai 
plānots reģionālo velomaršrutu trase (zilā krāsā), kas 
šķērsos Grobiņu un Liepāju, pievienojoties Eurovelo 
maršruta EV10 pamattrasei (pēc TAVA (zaļā krāsā) vai 
KTA (sarkanā krāsā) ierosinājuma). 
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Transporta infrastruktūras attīstības perspektīva 
Durbe – lielais novada nozīmes centrs, caur kuru tuvākā 
perspektīvā plānota valsts galveno autoceļu rekonstrukcija 
par ātrgaitas autoceļiem (sarkana līnija). 

Plānota dzelzceļa līnijas, tātad arī Durbes pieturas, 
modernizācija (violetā līnija); posmā Liepāja – Mažeiķi 
plānota dzelzceļa darbības atjaunošana. 

Pārtrauktā oranžā līnija norāda ātrgaitas automaģistrāļu 
izbūvi tālākā perspektīvā, kas savienotu Liepāju ar 
Kuldīgu, Kuldīgu ar Ventspili un Tukumu. 

Zilā līnija norāda esošo pārvades gāzesvadu Iecava – 
Liepāja DN 350 mm.  



Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Durbes novada pašvaldība 26 

4.1. Teritorija un iedzīvotāji 

Durbes novads ir 2009.gada teritoriālās reformas rezultātā izveidota Durbes novada pašvaldība, kurā 
apvienota bijušā Durbes novada teritorija, Dunalkas pagasts un Vecpils pagasts. Kopējā novada teritorijas 
platība aizņem 321 km2. 

Durbes novads robežojas ar Grobiņas, Priekules, Aizputes un Pāvilostas novadu. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP 01.07.2012. dati), Durbes novadā dzīvo 3320 
iedzīvotāji. No tiem: Durbē – 602, Dunalkas pagastā – 767, Durbes pagastā – 464, Tadaiķu pagastā – 961 
un Vecpils pagastā – 526. 

 Novadā dzīvo 3320 iedzīvotāji; 
 Atrodas Latvijas Dienvidrietumu daļā, aptuveni 20 km attālumā no Liepājas, kas ir viena no Latvijas 

ostas pilsētām; 
 Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga – Liepāja; 
 Lielākās apdzīvotās vietas – Durbes pilsēta un Lieģu, Vecpils, Dunalkas un Rāvas ciemi; 
 Durbes pilsēta – mazākā un viena no senākajām pilsētām Latvijā; 
 Lielākā ūdenstilpe – Durbes ezers, kura platība ir 6,7 km2, dabas liegums „Durbes ezera pļavas”, 

iekļauts NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā; 
 Ar Durbes vārdu saistīta arī viena no spožākajām lappusēm Baltijas tautu brīvības cīņās - Durbes 

kauja 1260.gada 13.jūlijā; 
 Visplašāk attīstītākās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība (graudkopība, piensaimniecība), 

zivkopība, netradicionālās lauksaimniecības formas (amatniecība, biškopība utt.); 
 Vietējās priekšrocības – Durbes ezers, Durbes kauja, Liepājas tuvums, vietējie produkti (zivju mazuļu 

audzēšana, Durbes veltes u.c.), notikumi (mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls „Zemlika”). 
 

4.2. Novada apdzīvojums 

Iedzīvotāju skaita blīvums Durbes novadā ir zemāks kā vidēji novadu pašvaldībās (17,2), Kurzemē (21,8) 
un Latvijā (34,5). Salīdzinot ar Durbes novadam apkārt esošajiem novadiem, Pāvilostas novadā iedzīvotāju 
blīvums ir zemāks, savukārt Priekules, Aizputes un Grobiņas novados – augstāks. 

Visblīvāk apdzīvotā vieta ir Durbes pilsēta, kas ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita, un tajā 
2012.gadā dzīvo 602 iedzīvotāji (PMLP 01.07.2012. dati). Pārējās blīvāk apdzīvotās vietas ir Lieģi, 
Dunalkas, Vecpils un Rāva. 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (2008) noteikts, ka ciema statusu var piešķirt tādai 
novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, un ir izveidota 
attiecīga infrastruktūra. Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Durbes novada spēkā esošajos teritorijas plānojumos saglabāts pilsētas statuss Durbes pilsētai un noteikts 
ciema statuss 4 jau iepriekš minētajām blīvām apdzīvotajām vietām – Dunalkai, Rāvai, Lieģiem un Vecpilij. 
Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes laikā tika pārskatītas Dunalkas pagasta 
teritorijas plānojumā noteiktās Rāvas ciema robežas un Vecpils pagasta teritorijas plānojumā noteiktās 
Vecpils ciema robežas. Izstrādājot jauno Durbes novada teritorijas plānojumu, tās ir pārskatītas, piedāvājot 
attīstīt vēl kompaktāku apdzīvojuma sistēmu. Durbes pilsētas un ciemu robežās ir pietiekoši daudz iekšējo 
resursu teritoriju turpmākai attīstībai. 

Plānojot apdzīvojuma attīstību perspektīvā Durbes novadā, būtu ieteicams plānot apdzīvojumu, nepieļaujot 
jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem apdzīvojuma centriem (pilsētas, ciemiem), īpaši tas attiecas 
uz teritorijām pie Durbes ezera, un vienlaidus joslveida apbūves veidošanos gar autoceļiem. 
7.attēls 

 

 

IV DURBES NOVADS TEMATISKĀ SKATĪJUMĀ – 
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA UN TELPISKIE RISINĀJUMI 
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4.1. Teritorija un iedzīvotāji 

Durbes novads ir 2009.gada teritoriālās reformas rezultātā izveidota Durbes novada pašvaldība, kurā 
apvienota bijušā Durbes novada teritorija, Dunalkas pagasts un Vecpils pagasts. Kopējā novada teritorijas 
platība aizņem 321 km2. 

Durbes novads robežojas ar Grobiņas, 
Priekules, Aizputes un Pāvilostas novadu. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP 01.07.2012. dati), Durbes 
novadā dzīvo 3320 iedzīvotāji. No tiem: 
Durbē – 602, Dunalkas pagastā – 767, 
Durbes pagastā – 464, Tadaiķu pagastā – 
961 un Vecpils pagastā – 526. 

 Novadā dzīvo 3320 iedzīvotāji; 
 Atrodas Latvijas Dienvidrietumu daļā, 

aptuveni 20 km attālumā no Liepājas, 
kas ir viena no Latvijas ostas pilsētām; 

 Novadu šķērso valsts nozīmes 
autoceļš Rīga – Liepāja; 

 Lielākās apdzīvotās vietas – Durbes pilsēta un Lieģu, Vecpils, Dunalkas un Rāvas ciemi; 
 Durbes pilsēta – mazākā un viena no senākajām pilsētām Latvijā; 
 Lielākā ūdenstilpe – Durbes ezers, kura platība ir 6,7 km2, dabas liegums „Durbes ezera pļavas”, 

iekļauts NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā; 
 Ar Durbes vārdu saistīta arī viena no spožākajām lappusēm Baltijas tautu brīvības cīņās - Durbes 

kauja 1260.gada 13.jūlijā; 
 Visplašāk attīstītākās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība (graudkopība, piensaimniecība), 

zivkopība, netradicionālās lauksaimniecības formas (amatniecība, biškopība utt.); 
 Vietējās priekšrocības – Durbes ezers, Durbes kauja, Liepājas tuvums, vietējie produkti (zivju mazuļu 

audzēšana, Durbes veltes u.c.), notikumi (mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls „Zemlika”). 
 

4.2. Novada apdzīvojums 

Iedzīvotāju skaita blīvums Durbes novadā ir zemāks kā vidēji novadu pašvaldībās (17,2), Kurzemē (21,8) 
un Latvijā (34,5). Salīdzinot ar Durbes novadam apkārt esošajiem novadiem, Pāvilostas novadā iedzīvotāju 
blīvums ir zemāks, savukārt Priekules, Aizputes un Grobiņas novados – augstāks. 

Visblīvāk apdzīvotā vieta ir Durbes pilsēta, kas ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita, un tajā 
2012.gadā dzīvo 602 iedzīvotāji (PMLP 01.07.2012. dati). Pārējās blīvāk apdzīvotās vietas ir Lieģi, 
Dunalkas, Vecpils un Rāva. 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (2008) noteikts, ka ciema statusu var piešķirt tādai 
novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, un ir izveidota 
attiecīga infrastruktūra. Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Durbes novada spēkā esošajos teritorijas plānojumos saglabāts pilsētas statuss Durbes pilsētai un noteikts 
ciema statuss 4 jau iepriekš minētajām blīvām apdzīvotajām vietām – Dunalkai, Rāvai, Lieģiem un Vecpilij. 
Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes laikā tika pārskatītas Dunalkas pagasta 
teritorijas plānojumā noteiktās Rāvas ciema robežas un Vecpils pagasta teritorijas plānojumā noteiktās 
Vecpils ciema robežas. Izstrādājot jauno Durbes novada teritorijas plānojumu, tās ir pārskatītas, piedāvājot 
attīstīt vēl kompaktāku apdzīvojuma sistēmu. Durbes pilsētas un ciemu robežās ir pietiekoši daudz iekšējo 
resursu teritoriju turpmākai attīstībai. 

Plānojot apdzīvojuma attīstību perspektīvā Durbes novadā, būtu ieteicams plānot apdzīvojumu, nepieļaujot 
jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem apdzīvojuma centriem (pilsētas, ciemiem), īpaši tas attiecas 
uz teritorijām pie Durbes ezera, un vienlaidus joslveida apbūves veidošanos gar autoceļiem. 
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8.attēls 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISINĀJUMI 

 Saglabāts pilsētas statuss Durbes pilsētai un ciema statuss apdzīvotajām vietām Lieģiem, Dunalkai, 
Rāvai un Vecpilij. 

 Samazinātas ciema robežas Rāvas ciemam un Vecpils ciemam. 

 Noteiktas no jauna veidojamo zemes gabalu minimālās platības: Lauksaimniecības teritorijās 2 ha, 
Savrupmāju apbūves teritorijās un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās Durbes pilsētā – 1200 
m2, Durbes novada ciemos – 2400 m2. 
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9.attēls. Apdzīvojuma struktūras modelēšana teritorijās pie Durbes ezera pie dažādām no jauna veidojamo minimālo zemju gabalu platībām 
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4.3. Lauku teritorijas 

Lauku teritorijas (novada teritorija ārpus Durbes pilsētas un ciemu robežām) ir Durbes novada nozīmīgāko 
dabas resursu un ekosistēmu pakalpojumu avots, darba un atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma daudzveidības resurss. 

Durbes novads kopumā aizņem gandrīz 32 tūkstošus hektāru zemes. Lielāko daļu novada teritorijas veido 
lauksaimniecības zemes – 25 tūkstoši ha jeb 79% visu zemju pēc nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķgrupas. Lauksaimniecības zemju sadalījums starp pagastiem ir aptuveni vienāds. Tikai Vecpils 
pagastā ir nedaudz mazāk lauksaimniecības zemju, bet proporcionāli vairāk mežsaimniecības un īpašu 
aizsargājamo dabas objektu zemes, no kurām daļu veido Natura 2000 Durbes ezera pļavu lieguma 
teritorija. Vismazākais mežsaimniecības un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemes apjoms ir Tadaiķu un 
Durbes pagastos (attiecīgi tikai 10% un 5%). 
 

10.attēls. Durbes novada zemes pēc zemes lietošanas veidiem (VZD, 2012.gada dati) 

Nozīmīgākie stratēģiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, ūdeņi (Durbes ezers u.c.), kā arī esošās un potenciālās derīgo izrakteņu atradnes 
vietas. Durbes novada lauku teritorija ir arī resurss daļējas vai pašpietiekamas mājsaimniecības dzīves 
nodrošināšanai, pastāvīgo dzīvojamo māju vai „otro māju” attīstībai. 

 
Ūdeņi 

Pēc Valsts Zemes dienesta datiem novadā kopā zeme zem publiskajiem ūdeņiem aizņem 715,8 ha. 
Lielākās upes, kas šķērso Durbes novada teritoriju ir Trumpe, Lāņupe, Durbes upe, Kazupe, Plūģupe un 
Padones Strauts. Lielākais ezers ir Durbes ezers, kas aizņem apmēram 670 ha lielu platību. Novadā ir vēl 
vairākas ūdenskrātuves, kas tiek izmantotas kā neorganizētas peldvietas, makšķernieku dīķi vai ūdens 
ņemšanas vietas. Lielākie šāda veida dīķi ir Lielais Bērzu dīķis, Mazais Bērzu dīķis, Vērsa dīķis, Mēra, 
Ozolu, Liecenieku, Vīksnas u.c. 

Trumpe un Lāņupe ietek Durbes ezerā. Abas upes ietekas vietās ir pārpurvojušās un aizaugušas ar 
krūmiem. Septiņpadsmit kilometrus garā Lāņupe tek cauri Vecpils pagastam un Natura 2000 Durbes ezera 
pļavu lieguma teritorijai. No ekoloģijas viedokļa Lāņupe ir vāji piesārņota upe (tajā ieplūst komunālie 
notekūdeņi), kura atbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes prasībām. Savukārt Durbes upe iztek no Durbes 
ezera Ziemeļrietumu daļas un ietek Sakas upē, kas savukārt ietek Baltijas jūrā. Uz upes iztekas ir izveidots 
dambis jeb akmeņu pārgāze, lai sausajos periodos saglabātu pietiekamu ūdenslīmeni ezerā.  
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Durbes ezers aizņem tikai daļu no tā senākās teritorijas, tāpēc ezeram visapkārt stiepjas platākas vai 
šaurākas slapju pļavu joslas. Izņemot atsevišķas vietas, ezera krasti nav pieejami, jo tie ir apauguši ar 
krūmiem, niedrēm un meldriem. Ezera aizaugšanu sekmēja neattīrīto kanalizācijas ūdeņu ieplūšana no 
Līgutu internātskolas kompleksa, Durbes pilsētas un Jaunlieģu dzīvojamajām mājam. Lai arī 20.gs. 90.-
tajos gados piesārņojuma avoti samazinājās, tā aizaugšana joprojām ir aktuāla problēma.  

2002.gada septembrī Durbes ezerā tika izveidots dambis. Pēc „Melioprojekta’’ datiem, kas veic Latvijas 
ūdenstilpju svarīgākos kadastra rādītāju noteikšanu, konstatēts, ka vidējais ūdens līmenis Durbes ezerā 
kopš dambja izbūves paaugstinājies vidēji par 1 metru. Veicot novērojumus par akmens bēruma ietekmi uz 
ezera hidrogrāfisko stāvokli, var secināt, ka tas bijis lietderīgs un turpmāk nepieciešams piesaistīt līdzekļus 
jau pamatīgākai sliekšņa izbūvei un paplašināšanai, lai ūdens to neizskalotu. Pēc 2006.gadā īstenotā 
Durbes pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta, kura ietvaros tika rekonstruētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas Raiņa ielā 27 un „Raibeniekos” Durbē, ir ievērojami samazinājies neattīrīto notekūdeņu 
nonākšana ezerā pa novadgrāvju sistēmām. 

Durbes novads ietilpst Ventas upju baseinā, līdz ar to ūdensobjektu apsaimniekošanai jānotiek saskaņā ar 
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu 2010.-2015.gadam, kura mērķis ir uzlabot 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to laba stāvokļa sasniegšanu atbilstoši Eiropas Padomes 
un Parlamenta 23.10.2000. direktīvai 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva). 

Saskaņā ar 31.05.2011. MK noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Durbes novadā 
atrodas 1 upe un 1 ezers, kuros pastāv risks nesasniegt likumā „Ūdens apsaimniekošanas likums” (2002) 
noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli līdz 2015.gadam – V004 Ālande un Durbes ezers. Līdz ar to, 
saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu turpmākajā darbībā jāievēro, ka „...publiskās personas un 
privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus... ūdensobjektos, kā arī izmanto vai plāno izmantot 
teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo 
ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības”. Durbes 
novada teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir aizsargāt ūdens baseinu tīrību un veicināt to 
racionālāku izmantošanu. 

 

 

 

  

 
Mežu teritorijas 

Lielākā daļa Durbes novada mežu ir jaukta tipa un lapu koku meži. Mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijas izmantojamas koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību 
aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža 
resursu izmantošanu un saglabāšanu. 

 
 
 
 

RISINĀJUMI 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daļas kartē „Durbes novada 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, noteiktas upju un ezeru aizsargjoslas atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam (1997), kā arī grafiski atzīmētas applūstošās teritorijas. 

 

RISINĀJUMI 

 Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam iekļautie risinājumi paredz mežos no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālo platību 2 hektāri. 

 Līdz ar teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem tiek pieļauta vienas 
dzīvojamās mājās (viensētas) būvniecība meža teritorijās. 
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Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

Durbes novads nav bagāts ar būvmateriālu izejvielu derīgajiem izrakteņiem. Smilts-grants/smilts atradnē 
„Rožkalni” derīgais materiāls ieguļ zem samērā biezas (aptuveni 2,6 m) segkārtas, ko veido augsne un 
morēnas smilšmāls. Kopējie smilts – grants materiāla krājumi ir 24 tūkst. m3, bet dažāda rupjuma smilts – 
104 tūkst. m3. No kopējiem krājumiem 88 tūkst. m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. Hidroģeoloģiskie 
apstākļi izpētītajā teritorijā nav labvēlīgi derīgā izrakteņa ieguvei un ziņu par atradnes izmantošanu nav. 
Tadaiķu pagastā atrodas smilts atradnes „Robežnieki”. Netālu no Durbes, pie „Valku” mājām atrodas par 
50% izstrādāts karjers. Dunalkas pagasta teritorijā atrodošās un līdz šim izmantotās smilts un grants 
iegulas ir praktiski izsmeltas. Zemes resursu apzināšanai nepieciešama papildus izpēte. 

Durbes dolomīta prognozēto krājumu laukums pilnībā izvietots pilsētas robežās, tādēļ uzskatāms par 
neperspektīvu tālākai izpētei. Vecpils māla prognožu laukums tikai daļēji izvietots Durbes novada 
ziemeļaustrumu daļā. Lai organizētu derīgā izrakteņa izmantošanu, nepieciešams veikt detalizētāku izpēti, 
kā arī tā kvalitātes īpašību noteikšanu. Novada vajadzībām nepieciešamo smilts – grants materiālu var 
ievest. Tuvākās atradnes, kurās pašreiz notiek ieguve un kurās ir ievērojami derīgā izrakteņa krājumi 
atrodas Kazdagas pagastā. 

Novada teritorijā apzinātas trīs kūdras atradņu daļas. Kopējie kūdras resursi ir 9575 tūkst. m3 jeb 1979 
tūkstoši tonnu pie nosacītā mitruma – 40 %. Visās atradnēs konstatēta zemā tipa kūdra, kura pārsvarā 
izmantojama augsnes mēslošanai. Lai uzsāktu kūdras atradņu (izņemot Durbes atradnes daļas) 
izmantošanu, nepieciešams veikt papildu izpētes darbus. 

Durbes ezerā ir noteikti ievērojami sapropeļa resursi – 8,985 milj. m3, jeb 3,729 milj. t ar nosacīto mitrumu 
60%. Sapropeļa iegulas ir arī Ālandas upes ielejā, kas šķērso Tadaiķu pagastu. Durbes ezera sapropeli var 
izmantot tikai augsnes uzlabošanai un sakarā ar lielo pelnainību (minerāldaļiņu īpatsvaru) to nerekomendē 
tālu pārvadāt. Sapropeļa ieguve veicinātu Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanos, jo ūdens vidējais 
dziļums tajā ir tikai 1,5 m. Šādi apstākļi samazina skābekļa daudzuma ūdenī un ir par pamatu zivju 
slāpšanai ziemā. Ezerdobes attīrīšana, izņemot sapropeli, ļaus ūdenstilpnē ielaist augstvērtīgu zivju sugu 
mazuļus un ezers pēc krastu sakārtošanas kļūs pievilcīgāks atpūtas vietu ierīkošanai. 

Dunalkas pagastā un Durbes novadā 2006.gadā tika izsniegta licence ogļūdeņražu ieguvei un izpētei.4 
Ministru kabinets noteicis naftas izpētes un ieguves laukumu 162,3 hektāru platībā, bet naftas ieguves 
darbi nav veikti. Vēl Dunalkas pagasta teritorijā 1,1 km dziļumā atrodas broma saturoši kembrija ūdeņi, kur 
broma saturs pārsniedz 250 mg/l. Līdz ar to šos ūdeņus iespējams izmantot broma ieguvei rūpniecībā, bet 
šobrīd kembrija saldūdeņus izmanto ārstniecības nolūkiem. Lai tālākā nākotnē izmantotu šos ūdeņus, 
nepieciešama plānošana un investīcijas. Tāpat Dunalkas pagastā veikti urbumi ogļūdenņražu ieguves 
izpētei, konstatētas nelielas māla iegulas un apzināta viena saldūdens kaļķiežu atradne, kas atrodas uz 
paugura nogāzes pie „Susku“ mājām.5 

Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, tā izstrādes darba grupā tika rasts priekšlikums, aprakstot 
prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, atļaut veidot karjerus novada teritorijā saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tikai 
atsevišķus ierobežojumus (attālumus no dzīvojamās apbūves, ierobežojumu aizsargjoslās u.tml. Izņēmums 
attiecas uz Durbes pilsētas un ciemu teritorijām, kurās nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve. 

 
 

                                                 
4 Ekonomikas ministrija. 2012. Ogļūdeņražu meklēšana, izpēte un ieguve. http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30178  
5 Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, SIA „Metrum”, 2013. 

RISINĀJUMI 

Līdz ar prasībām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tiek atļauts veidot karjerus novada 
teritorijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
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Lauksaimniecības zemes 

Pēc Durbes novada pašvaldības priekšlikuma, netiek noteiktas vietējās nozīmes augstvērtīgajās 
lauksaimniecības teritorijas, kas tika grafiski atzīmētas spēkā esošajos Durbes novada un Dunalkas 
pagasta teritorijas plānojumos. 

Lai saglabātu un sekmētu kvalitatīvu dzīves vidi Durbes pilsētas un novada ciemu teritorijās, teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā noteikta „Ierobežojošas saimnieciskās darbības 1 km josla kvalitatīvas dzīves 
videi”. Šajās teritorijās „Lauksaimniecības teritorijas” nav atļauta jauna ražošanas apbūve (neattiecas uz 
teritorijām, kas atzīmētas kā „Rūpnieciskās apbūves teritorijas”), izņemot vieglo ražošanu, sīkražošanu un, 
ja konkrētajai teritorijai tiek izstrādāts detālplānojums, kurā risināti jautājumi par plānotās ražošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi, nosacījumus Būvvaldei precizējot detālplānojuma darba uzdevumā. 

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, un 
kuras tiek noteiktas kā „Lauksaimniecības teritorijas”, perspektīvā pieļaujama daudzfunkcionāla 
izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums noteikts 2 ha. 

 
Kapsētas 

Pie Durbes pilsētas atrodas Priedienas kapsēta. Durbes pagastā, Padonē – Sausā lauka kapsēta. Tadaiķu 
pagastā atrodas sešas kapsētas – Vēžu kapsēta, Mežu kapsēta, Brenču kapsēta, Švāģeru kapsēta, Kreiju 
kapsēta un Plūču kapsēta. Dunalkas pagastā atrodas septiņas kapsētas – Ābramu, Daidžu Kaupiņu, 
Lekputriņu, Upesputriņu, Priednieku, Ēdaskalnu (esošie un plānotie) un Rāvu kapi. Vecpils pagasta 
teritorijā atrodas vienpadsmit kapsētas, no kurām darbojas četras – Gailiņkalna, Lekšu, Ķikuru un Stroķu 
Jaunā kapsēta, viena ir daļēji slēgta – Lāču kapsēta, un sešas ir slēgtas kapsētas – Stroķu vecā kapsēta, 
Bunku, Dižlāņu elku kalns, Maķēnu, Vecpils pilskalns un kapi pie Kapraudu mājām uz pašvaldības zemes 
„Pagasta meži”. 

 

RISINĀJUMI 

 Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs, kurās tiek attēlota teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana, un kuras tiek noteiktas kā Lauksaimniecības teritorijas, perspektīvā pieļaujama 
daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais 
lielums noteikts 2 ha. 

 Sākotnēji tika noteikti un grafiski atzīmēti vērtīgo lauksaimniecības zemju areāli, tomēr pēc 
diskusijām 2012.gada 17.septembrī ar ar Durbes novada pašvaldības speciālistiem, tika rasts 
priekšlikums šādas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas ar specifiskiem noteikumiem attiecībā uz 
zemes dalīšanu un apbūves attīstību, vairs nenoteikt. Līdz ar to Durbes novada teritorijas plānojuma 
plānotās (atļautās) izmantošanas kartē netiek izdalītas augstvērtīgās lauksaimniecības zemes. 

RISINĀJUMI 

 Durbes novada teritorijas plānojumā tiek attēlotas sanitārās aizsargjoslas 300 metru platumā šīm 
kapu teritorijām atbilstoši 29.12.1998. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Aizsargjoslu ap 
kapsētām noteikšanas metodika”. Novada teritorijā esošajām vēsturiskajām kapsētām, kurās 
apbedījumi veikti pirms vairāk nekā 25 gadiem, sanitārās aizsargjoslas atbilstoši 29.12.1998. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” 5.punktam, 
teritorijas plānojumā netiek noteiktas. 
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4.4. Vides riski 

Vides kvalitāte ir būtisks priekšnoteikums un infrastruktūras elements novada attīstībā – kā dzīves vieta, kā 
arī viens no investīciju priekšnoteikumiem. Īpašu nozīmi tas iegūst kopā ar novada kultūrvēsturisko vidi 
tūrisma attīstībai. Biznesa videi ir svarīga sakārtota ekoloģiskām prasībām atbilstoša vide un skaidri 
definēta vides politika. Vides kvalitāti novadā ietekmē daudzveidīgi apstākļi. Būtiskākie ir transporta 
kustība, apkures radītais piesārņojums un notekūdeņi. 

Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas. Kā piesārņotas un potenciāli piesārņotas tiek uzskaitītas 
vietas (ražošanas uzņēmumi, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzņēmumi, 
fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī 
varētu atstāt, piesārņojošu ietekmi uz vidi. 2003.-2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārņoto 
vietu apzināšana un uzskaite. Šajā reģistrā iekļaujami ne tikai objekti, kas jau piesārņo vidi, vai arī ir 
aizdomas par potenciālu piesārņojumu, bet arī tie uzņēmumi, kas pašreiz piesārņojumu nerada, bet to 
darbība saistās ar augstu piesārņojuma bīstamības potenciālu. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” mājas lapā www.meteo.lv pieejamo informāciju Durbes novadā atrodas viena 
potenciāli piesārņotas vieta – bijusī Vecpils pagasta ķimikāliju noliktava. 

Bijusī vienīgā sadzīves atkritumu izgāztuve Durbes novada teritorijā ir slēgta un rekultivēta. Durbes novads 
ietilpst Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionā, līdz ar to pašvaldībā savāktie atkritumi tiek 
izvesti uz poligonu „Ķīvītes” Grobiņas novada Grobiņas pagastā. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Durbes novadā tiek organizēta atbilstoši Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008.-
2013.gadam (apstiprināts ar 19.11.2008. MK rīkojumu Nr.718) un Durbes novada saistošajiem 
noteikumiem Nr.14/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Durbes novadā”. Atbilstoši 27.12.2011. 
MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosacījumiem, rekultivējot izgāztuvi, noteikts 
monitoringa periods – 20 gadi. 

Teritorijas plānojumā norādītas Durbes novada applūstošās teritorijas ar varbūtību vismaz reizi 10 
gados, kuras teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir attēlotas atbilstoši 03.06.2008. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

Applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, un to izmantošanā jāievēro likuma 
„Aizsargjoslu likums” 37.pantā noteiktās prasības, kas papildinot šā likuma 35.pantā noteiktos vispārējos 
aizsargjoslu aprobežojumus, nosaka, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt 
ēkas un būves, arī aizsargdambjus (izņemot likumā noteiktos izņēmumus). 

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas 
plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros 
sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas 
attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(NATURA 2000). Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 13.martā pieņēma lēmumu Nr.24 „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Durbes novada teritorijas 
plānojumam. 

 
 

4.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu 
valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu. Tās tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas ar mērķi 
aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, 
saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas (atbilstoši likumam „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”). 

Latvijā ir noteiktas astoņas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) kategorijas, tas ir, dabas rezervāti, 
nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas liegumi, dabas pieminekļi, aizsargājamo ainavu 
apvidi un aizsargājamās jūras teritorijas. ĪADT tiek izveidotas un apsaimniekotas saskaņā ar likumu „Par 
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īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un 16.03.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Durbes novada teritorijā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

 Dabas liegums „Durbes ezera pļavas”; 
 Dabas pieminekļi kā aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vecpils parks”, 47 aizsargājamie koki 

(dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010.noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā 
noteiktajām sugām un izmēriem un dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010.noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.1.apakšpunktam. 

Pēc pieejamās informācijas uz 2013.gada 23.augustu, Durbes novada teritorijā izveidoti 9 mikroliegumi 
īpaši aizsargājamu putnu sugu un īpaši aizsargājamu biotopu aizsardzībai. 

Daba un tās vērtības tiek aizsargātas 
ne tikai valsts līmenī, bet arī plašākā 
mērogā. Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000) ir vienots Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā 
ietilpst īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kuras ir nozīmīgas Eiropas 
Savienībā. Šobrīd Latvijā ir noteiktas 
346 Natura 2000 teritorijas („Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 
pielikums). Durbes novada teritorijā 
atrodas viena Natura 2000 dabas 
teritorija, kas ir, dabas liegums „Durbes 
ezera pļavas”. 

Minētais liegums iekļauj daļu no 
putniem nozīmīgās vietas „Durbes 
ezers”, kur migrācijas laikā 
koncentrējas ļoti liels caurceļojošo 
zosu un peldpīļu skaits, kā arī 
ligzdošanas sezonas laikā konstatēts augstākais zināmais griežu blīvums Dienvidkurzemē. Tāpat liegumā 
ir konstatēti 4 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami biotopi un 43 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku 
sugas. 

Kā norādīts Dabas aizsardzības pārvaldes 24.10.2011. sniegtajos nosacījumos Durbes novada teritorijas 
plānojuma izstrādei, dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Durbes ezera pļavas” ir izstrādāts, bet nav 
apstiprināts. Durbes novada dome iecerējusi izstrādāt jaunu dabas aizsardzības plānu. 
 

 
 

11.attēls. Dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” robeža 
Avots: Dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāns laika 

periodam no 2007. līdz 2016.gadam (neapstiprināts) 
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4.6. Ainaviski vērtīgas teritorijas 

Dunalkas pagasta teritorijas ainavu veido meži, tīrumi un daudzās ūdenskrātuves (Durbes ezers, Durbes 
upe, dīķi), kas šobrīd jau tiek veidotas pievilcīgas tūrismam un atpūtai. Pie ainaviskākajām vērtībām 
pagastā var pieskaitīt Dunalkas muižas apbūvi un tās teritoriju, Rāvas muižas ēku un tās teritoriju, Elku 
kalnu, Baronu kapliču, Vārtājas senleju, Karātavu kalnu, Susku saldūdens kaļķu atradnes. 

Vecpils pagasts atrodas Rietumkursas augstienes rietumu daļā. Kopējo ainavu veido meži, tīrumi, daudzie 
dīķi un sīkas ūdenstilpnes. Sīkās ūdenstilpes šobrīd netiek apsaimniekotas tā, lai ainava veidotos pievilcīga 
tūrismam un atpūtai. Vecpils pagastam raksturīgas  paugurota reljefa mozaīkveida ainavas, taču ir 
sastopami arī citi ainavu tipi, piemēram, meža un palieņu pļavas ainavas. Tālas skatu perspektīvas pāri 
Vecpils centram paveras pie  Vecpils pilskalna un baznīcas un pāri Lāņupītes senlejai Dižstroķos. 

Ainavas raksturu nosaka paugurotais reljefs, lauksaimniecības un meža zemju mija, dīķi starppauguru 
ieplakās, lauku ceļi. Ainavas estētiskā vērtība saistīta ar ainavas elementu daudzveidību un labo 
saskatāmību no lauku ceļiem. Ekoloģisko vērtību nosaka atšķirīgo biotopu mija. Nozīmīgākos punktus 
ainavā veido Vecpils pilskalns, Vecpils parks, Lāņupes senleja un pļavas un Ķupšu – Ķieģeļnieku Elku 
kalns. Viena no interesantākajām un nākotnē sakopjamām dabas teritorijām ir Dižstroķu  parks, kas  
atrodas 14 km uz dienvidrietumiem no Aizputes, Rietumkursas augstienes centrā, skaistā, paugurainā 
apvidū. Pašlaik bijušās Dižstroķu muižas parks ir nekopts un pielūžņots, taču interesants ainaviskā ziņā, ja 
šo teritoriju sakoptu.6 

Durbes novada teritorijā kā sevišķi vērtīga ir noteikta Durbes ezeraines ainava. Īpaši izdalāmi ainaviskie 
skati uz Durbes pilsētu. Plānojot teritorijas izmantošanu, paredzēts saglabāt esošo mazpilsētas un 
agrovides ainavu struktūru. Perspektīvā apbūve plānota ar zemu apbūves blīvumu, lai netiktu mainīta 
esošā ainava. Ainavas resursus iespējams pielāgot aktīvam dzīvesveidam – izveidot pastaigu un 
nūjošanas maršrutus. 

 

                                                 
6 Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, SIA „Metrum”, 2013. 

RISINĀJUMI 

 Durbes novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Durbes novada plānotā (atļautā) 
izmantošana” Durbes ezeraines ainava ir attēlota kā ainaviski vērtīgā teritorija, savukārt TIAN 
prasības nosaka, ka Durbes novada ainaviskajās teritorijās nav atļauta vēja elektrostaciju 

būvniecība. 
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12.attēls 
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4.7. Kultūrvēsturiskās dabas teritorijas un objekti 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar 29.10.1998. 
rīkojumu Nr.128, iekļauti 40 novadā esoši pieminekļi (33 valsts nozīmes un 7 vietējas nozīmes). Starp tiem: 
19 arheoloģijas pieminekļi, 9 arhitektūras pieminekļi, 9 mākslas pieminekļi, 2 vēstures objekti un 1 
pilsētbūvnieciskais objekts: 

 Līgutu muižas pils (valsts aizsardzības Nr.8575), vietējas nozīmes, arhitektūra, Durbes novads, 1814.-
1820.gads; 

 Līgutu muižas pārvaldnieka māja (valsts aizsardzības 
Nr.8576), vietējas nozīmes, arhitektūra, Durbes novads, 
1827.gads; 

 Dunalkas apmetne (valsts aizsardzības Nr.1308), valsts 
nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Dunalkas pagasts, 
Durbes upes labajā krastā, Z no Rogām; 

 Upmaļu apmetne (valsts aizsardzības Nr.1306), valsts 
nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Dunalkas pagasts, 
Durbes upes kreisajā krastā pie Līdakām un Upmaļiem; 

 Upesputriņu apmetne (valsts aizsardzības Nr.1307), valsts 
nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Dunalkas pagasts, 
Durbes upes labajā krastā pie Upesputriņiem; 

 Ķiepes strauta apmetne (valsts aizsardzības Nr.1309), valsts 
nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Dunalkas pagasts;  

 Dunalkas elku kalns – pilskalns (valsts aizsardzības 
Nr.1310), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, 
Dunalkas pagasts pie Graviņām; 

 Strungu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1312), valsts 
nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Dunalkas pagasts pie 
Strungām;  

 Robežnieku apmetne (valsts aizsardzības Nr.1311), vietējas nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, 
Dunalkas pagasts pie Robežniekiem, Durbes upes kreisajā krastā; 

 Klēts (valsts aizsardzības Nr.6405), valsts nozīmes, arhitektūra, Durbes novads, Dunalkas pagasts, 
Dunalkas muižā, 18.gsb., 19.gs.v.; 

 Parks (valsts aizsardzības Nr.6406), valsts 
nozīmes, arhitektūra, Durbes novads, 
Dunalkas pagasts, Dunalkas muižā, 19.gs.v.; 

 Dunalkas muižas apbūve (valsts aizsardzības 
Nr.6404), valsts nozīmes, arhitektūra, Durbes 
novads, Dunalkas pagasts, Dunalkas muižā; 

 Dunalkas baronu kapliča (valsts aizsardzības 
Nr.6403), vietējās nozīmes, arhitektūra, 
Durbes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka, 
pie Durbes – Aizputes ceļa; 18./19.gs.; 

 Durbes viduslaiku pils (valsts aizsardzības 
Nr.1315), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes 
novads, Durbe, Durbes parkā; 

 Durbes viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) (valsts 
aizsardzības Nr.1320), arheoloģija, Durbes 
novads, Durbe, starp viduslaiku pils vietu un Priedienu; 

13.attēls. Aizsargājamais kultūras piemineklis 
– Durbes luterāņu baznīca ar žogu 
 

14.attēls. Aizsargājamais kultūras piemineklis – Durbes 
viduslaiku pils Durbes parkā 
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 Durbes pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7438), valsts nozīmes, pilsētbūvniecība, 
Durbes novads, Durbe, Raiņa ielas pāra numuru puses apbūve no 44.nama līdz Skolas ielai, Skolas 
ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 5.namam, Skolas ielas pāra numuru puses apbūve no 14.nama 
līdz Raiņa ielai, Raiņa ielas pāra numuru puses apbūve līdz 6.namam, līnija ZR v Raiņa ielas pāra 
numuru puses apbūve no 44.nama līdz 
Skolas ielai, Skolas ielas nepāra numuru 
puses apbūve līdz 5.namam, Skolas ielas 
pāra numuru puses apbūve no 14.nama 
līdz Raiņa ielai, Raiņa ielas pāra numuru 
puses apbūve, 16.-19.gs.; 

 Durbes kaujas vieta (valsts aizsardzības 
Nr.41), valsts nozīmes, vēsture, Durbes 
novads, Durbe, Durbes R daļā, 1260.; 

 Altāris (valsts aizsardzības Nr.3808), 
valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, 
Durbe, Skolas iela 1, Durbes luterāņu 
baznīcā, 18.gs.10.g. 

 Ērģeles (valsts aizsardzības Nr.3809), 
valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1, Durbes luterāņu baznīcā, 1834., 1872.; 

 Kancele (valsts aizsardzības Nr.3811), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1, 
Durbes luterāņu baznīcā, 18.gs.10.g.; 

 Durbes luterāņu baznīca ar žogu (valsts aizsardzības Nr.6407), valsts nozīmes, arhitektūra, Durbes 
novads, Durbe, Skolas iela 1, 1651.; 

 Bij.Špingera pamatskola (valsts aizsardzības Nr.42), valsts nozīmes, vēsture, Durbes novads, Durbe, 
Skolas iela 3, 19.gs.50.g. 

 Dīru senkapi (valsts aizsardzības Nr.1317), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Durbes lauku 
teritorijas pie Dīriem, Rīgas – Liepājas dzelzceļa labajā pusē; 

 Dižprāmu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1318), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Durbes 
lauku teritorija pie Dižprāmiem; 

 Šilderu Elkas kalns – nocietināta senvieta (valsts aizsardzības Nr.1319), valsts nozīmes, arheoloģija, 
Durbes novads, Durbes lauku teritorija pie Stūrmaņiem un Silderiem; 

 Jaunoktes viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.1316), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes 
novads, Durbes lauku teritorija Jaunoktes muižā pie Purmaļiem; 

 Brenču senkapi (valsts aizsardzības Nr.1425), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads Tadaiķu 
pagasts pie Brenču kapsētas; 

 Dižilmājas senkapi (valsts aizsardzības Nr.1434), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Vecpils 
pagasts bij.Dižilmājas muižā pie Ilmāju fermas; 

 Dižlāņu Elkas kalns – kulta vieta (valsts aizsardzības Nr.1435), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes 
novads, Vecpils pagasts bij.dižlāņu muižas baronu kapos pie Krūmiem; 

 Ilmājas senkapi (valsts aizsardzības Nr.1436), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Vecpils 
pagasts; 

 Vecpils pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1438), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, Vecpils 
pagasts, Vecpils kapsētā;  

 Kupšu – Ķieģeļnieku Elkas kalns – kulta vieta (valsts aizsardzības Nr.1437), vietējās nozīmes, 
arheoloģija, Durbes novads, Vecpils pagasts, pie bij.Kupšiem – Ķieģeļniekiem; 

 Ilmājas luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6435), valsts nozīmes, arheoloģija, Durbes novads, 
Vecpils pagasts, Ilmājas kapsētā; 

15.attēls. Skats no Skolas ielas uz Durbes vēsturisko centru 
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 Sānu altāri (2), (valsts aizsardzības Nr.3871), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, 
Vecpils, Vecpils katoļu baznīcā, ap 1700., 1851.; 

 Altāris (valsts aizsardzības Nr.3863), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils 
katoļu baznīcā, 1700. 

 Ērģeļu luktas (valsts aizsardzības Nr.3665), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, 
Vecpils, Vecpils katoļu baznīcā, ap 1700.; 

 Dzega (valsts aizsardzības Nr.3866), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils, 
Vecpils katoļu baznīcā, ap 1700.; 

 Kancele (valsts aizsardzības Nr.3867), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, 
Vecpils, Vecpils katoļu baznīcā, ap 1700.; 

 Altāra sētiņa (valsts aizsardzības Nr.3862), valsts nozīmes, māksla, Durbes novads, Vecpils pagasts, 
Vecpils, Vecpils katoļu baznīcā, ap 1700.; 

 Vecpils katoļu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6436), valsts nozīmes, arhitektūra, Durbes novads, 
Vecpils pagasts, Vecpils, 1700. 

RISINĀJUMI 

 Novadā esošajiem valsts aizsardzībā esošiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem Durbes novada 
teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kā to nosaka 
15.07.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas) noteikšanas metodika”. 

 Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas detalizētas 
prasības Durbes vēsturiskā centra aizsardzībai. 

 Durbes pilsētas vēsturiskajā centrā noteiktas trīs apbūves zonas, katrai izstrādājot individuālus 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 
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16.attēls 
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4.8. Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti 

Durbes novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, valsts reģionālais autoceļš 
Kuldīga – Aizpute – Līči un 10 valsts vietējie autoceļi 55,9 km garumā. Durbes novadā valsts autoceļu 
stāvokli pārvalda un kontrolē Latvijas Valsts ceļu Kurzemes reģiona Liepājas rajona nodaļa. 

Lielākais ielu garums Durbes novadā ir Durbes pilsētā – 10,14 km, no kuriem 4,34 ir ar melno segumu. Gar 
autoceļu A9 izbūvēts gājēju – veloceliņš, kas savieno Durbes pilsētu ar Lieģu ciemu. Tadaiķu pagasta 
teritorijā atrodas bijušais lauksaimniecības aviācijas lidlauks ar angāru. Aviācijai lidlauks šobrīd netiek 
izmantots. Novadu šķērso dzelzceļa līnija Liepāja – Jelgava. Vecpils pagasta teritorijā atrodas dzelzceļa 
stacija „Ilmāja”. Šobrīd pasažieru pārvadājumi šajā līnijā vairs netiek veikti, notiek tikai kravu 
transportēšana. 

Komunālos pakalpojumus nodrošina pašvaldības uzņēmums SIA „Durbes KS”. SIA „Durbes KS” ir līgums 
ar „EKO KURZEME” par atkritumu apsaimniekošanu. Savākto atkritumu apjoms 5 gadu periodā ir ap 7980 
m3, līgumu skaits pieaudzis par atkritumu apsaimniekošanu par 25%, salīdzinot ar 2007.gadu. 

Durbes novadā ir pieņemti saistošie noteikumi „Par atkritumu apsaimniekošanu Durbes novadā”, kas 
nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Durbes novada administratīvajā teritorijā, prasības 
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un apglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami 
maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. 

Elektropārvades līniju kopgarumi novadā 20 kV līnijas sastāda 106 680 metri, 0,4 kV līnijām 202 882 metri. 
Novadā atrodas 51 transformatoru punkts. Elektroenerģijas pieejamība iedzīvotājiem un ražošanas 
objektiem tiek nodrošināta pa 20 kV un 0,4 kV elektrotīklu, kuru apkalpo AS „Sadales tīkls” Rietumu 
reģions. Dunalkas pagastā visas mājas ir apgādātas ar elektrības pievadiem. Teritorijā atrodas 20kV 
zemes kabeļu tīkli, 20 kV,110 kV gaisvadu elektroapgādes līnijas, 0,4 kV kabeļu tīkli, 0,4 kV gaisvadu 
elektroapgādes līnijas un 20/0.4 kV transformatoru punkti. Tikai Dunalkas centrā ir izveidots kabeļu tīkls 
zem zemes. Stipro vēju un vētru laikā iespējami elektrotīklu bojājumi, kas var radīt elektroenerģijas 
piegādes traucējumus atsevišķiem to lietotājiem. 

Durbes, Tadaiķu un Vecpils pagasta teritoriju šķērso maģistrālā 330 kV un 110 kV pārvades tīkla 
elektrolīnija starp Grobiņas , Brocēnu, Aizputes un Rudbāržu apakšstacijām, kuru darbību nodrošina AS 
„Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Elektroenerģijas pieejamība iedzīvotājiem un ražošanas 
objektiem tiek nodrošināta pa 20 kV un 0,4 kV elektrotīklu, kuru apkalpo AS Sadales tīkls” Rietumu reģions. 

Dunalkas un Tadaiķu pagasta teritoriju šķērso 110 kV elektrolīnija, kura Kurzemes loka projekta ietvaros 
tiek pārbūvēta par 110/330 kV elektrolīniju (plānotais elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 
1.posma – Grobiņas apakšstacija – Ventspils – Dundaga esošās 110kV elektropārvades līnijas 
rekonstrukcijas un tās sprieguma palielināšanas līdz 330 kV projekts). 

Durbes novadu šķērso maģistrālais gāzes vads Liepāja – Rīga. Teritorijā ir gāzes spiediena regulēšanas 
punkti. Dunalkas pagasta teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja DN 350 mm, gāzes 
regulēšanas stadija (GRS) „Tadaiķi”, pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Tadaiķi” DN 150 mm, kā arī 
augstā spiediena (P<0,6 MPa), vidējā spiediena (P<0,4 MPa) un zemā spiediena (P<0,005 MPa) sadales 
gāzesvadi un to iekārtas. Gāzes apgāde Dunalkas pagastā netiek izmantota. Vecpils pagasta teritoriju 
šķērso maģistrālais gāzes vads Liepāja – Iecava. Tuvākais gāzes spiediena regulēšanas punkts atrodas 
kaimiņu – Durbes novada teritorijā, kas perspektīvā dod iespēju gazificēt arī Vecpils pagasta teritoriju. 
Pagasta iedzīvotāji izmanto sašķidrināto propāna – butāna gāzi. Gāzes balonu grupu iekārtas atrodas 
„Dāviņos” (SIA „Virāža A”) un „Līvās” (SIA „Liepājas gāze”).  

Lai sekmētu novada infrastruktūras attīstību, visā pašvaldības teritorijā, līdz ar teritorijas plānojuma izstrādi, 
neatkarīgi no to izmantošanas veida, stratēģiski ir atļaujama inženiertehniskās apgādes objektu 
(inženierkomunikāciju inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana. Satiksmes un inženierkomunikāciju 
infrastruktūra primāri attīstāma pilsētas un novada ciemu teritorijās. 
 
 



Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Durbes novada pašvaldība 43 

17.attēls 
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V KONCEPTUĀLIE TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 
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5.1. Durbes novada teritorijas funkcionālais zonējums 

Šajā sadaļā sniegts pieņemtais teritorijas funkcionālā zonējuma iedalījums jaunajā Durbes novada 
teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam. 

Teritorijas plānošanā ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu 
vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. Faktiski tas ir 
viens no teritorijas plānošanas galvenajiem mērķiem. Tādējādi teritorijas izmantošanas veidu iedalījums 
tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra 
izmantošanas veida ainavisko (telpiskās struktūras) elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais 
risinājums un novietojums, pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā uzbūvē. 
Piedāvātā klasifikācijas variantā šīs vienojošās pazīmes tiek nosauktas ar vārdiem, kas raksturo attiecīgo 
izmantošanas veidu jeb grupu. 

Klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas mazāku to 
skaitu. Tas atvieglotu plānojuma lietošanu. 

Attēlojot funkcionālā zonējuma veidus grafiski, ar atšķirīgu toņu intensitāti tiek parādīts konkrēto teritoriju 
izmantošanas grupu atsevišķo izmantošanas veidu savstarpējais vertikālais salīdzinājums – ar gaišāku toni 
attēlotas teritorijas, kas pēc augstuma atzīmēm ir tuvākas zemes līmenim (piemēram, mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas), bet ar tumšāku toni attēlotas teritoriju izmantošanas, kas dabā ir ar 
augstākiem objektiem (piemēram, vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas). Katram teritorijas 
izmantošanas veidam ir noteikta krāsa, kuras kods norādīts atbilstoši izvēlētajam krāsu modelim RGB 
(Red, Green, Blue). 

 
5.2. Aizsargjoslas un tauvas joslas 

Teritorijas plānojuma sadaļa „Aizsargjoslas un tauvas joslas”, „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un grafiskā daļa (kartes) izstrādātas atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādi regulējošiem 
normatīvajiem aktiem, Aizsargjoslu likuma un ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku prasībām. 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (1997) aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt 
dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to 
ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 

Durbes novada teritorijas plānojumā ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 
(1997) un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” prasībām: 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu 
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz 
objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. Piemēram, Durbes novada gadījumā par tādām var uzskatīt 
gan virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, gan aizsardzības zonas ap valsts aizsardzībā esošajiem 
kultūras pieminekļiem, gan aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām u.tml. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības 
iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, 
siltumtīkliem, kanalizācijas tīkliem u.tml., bet arī ielu sarkano līniju koridori. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Durbes novadā šāda veida aizsargjoslas ir noteiktas ap 
kapsētām, ap novadā esošajām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

4) Drošības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju 
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. Durbes novadā tādējādi drošības 
aizsargjoslas ir aktuālas ap gāzes uzpildes staciju, maģistrālo gāzes vadu, kā arī ap dzelzceļa līnijām. 
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Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti Durbes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos. Gadījumos, ja attiecīgā aizsargjosla precīzi atbilst Aizsargjoslu likuma un ar to 
saistītās metodikas kā Ministru kabineta noteikumu prasībām, tad Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir ierakstīta attiecīga norāde, nepārrakstot likuma prasības. Konkrētāki parametri norādīti tikai 
tajos gadījumos, ja aizsargjosla skar konkrētu Durbes novada objektu vai teritoriju, vai arī tādos gadījumos, 
ja atbilstoši Durbes novada specifiskajai situācijai, aizsargjoslas ir noteiktas precīzāk (t.sk. ar stingrākām 
prasībām) nekā tiek definētas vispārējos gadījumos Aizsargjoslu likumā. 

Atbilstoši mēroga noteiktībai Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grafiskās daļas 
kartēs, kurās tiek attēlota novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, attēlotas tikai tās aizsargjoslas, 
kuru platums dabā ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet virszemes ūdensobjektiem tikai 
tās aizsargjoslas, kuras kaut vienā vietā pārsniedz 10 metru platumu. Tas darīts ar nolūku, lai atvieglotu 
kartes lasāmību, tādējādi grafiski neattēlojot 10 metru platās aizsargjoslas ap citiem mazākiem virszemes 
ūdensobjektiem. Pēc būtības teritorijas plānojums tomēr saglabā šīs aizsargjoslas arī ap mazajiem 
virszemes ūdensobjektiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Bet aizsargjosla nav nosakāma 
mākslīgam ūdensobjektam, ja tas atrodas fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai 
no piegulošās teritorijas. 

Izstrādājot detālplānojumus, aizsargjoslas ir jāprecizē, tai skaitā grafiski attēlojot arī tās aizsargjoslas, kuru 
platums ir mazāks par 10 m, ja to pieļauj kartes mēroga noteiktība. 

Tauvas joslas Durbes novadā tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības likumu (1995, ar grozījumiem), kas 
gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 m, bet gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m platumā, izņemot gadījumus, ja 
privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam 
un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslas platums tiek skaitīts: gar upju lēzeniem 
krastiem – no normālās ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt 
tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Ūdensobjektu 
piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi 
normatīvie akti. Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku 
paredzēta kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides 
aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēļ tauvas joslas nav 
grafiski attēlotas Durbes novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tās obligāti nosakāmas 
detālplānojumu izstrādes gadījumos. 

 
5.3. Durbes pilsētas vizuālais tēls un ainaviskais risinājums 

Durbes pilsētai ainavu teritoriju izdalīšanai veikts ainavu novērtējums, nosakot estētiski, kultūrvēsturiski un 
ekoloģiski augstvērtīgās ainavu telpas. Ainavu telpa ir ainavu kopums, kurā apvienotas atsevišķas ainavas 
pēc noteiktām pazīmēm, izmantošanas un/vai apsaimniekošanas prasībām. 

Durbes pilsētas ainavisko telpu veido: 

 Kultūrvēsturiskā urbanizētā ainavas telpa – raksturo kultūrvēsturisko objektu koncentrēts izvietojums 
un daudzveidība, publiska pieejamība un nozīme pilsētas tēla veidošanai. Šajā ainavas telpā ietilpst 
valsts aizsardzībā esoši kultūrvēsturiski objekti – Durbes luterāņu baznīca ar žogu (valsts aizsardzības 
Nr.6407), bijusī Špingera pamatskola (valsts aizsardzības Nr.42) un Durbes pilsētas vēsturiskais centrs 
(valsts aizsardzības Nr.7438); 

 Urbanizētas ainavas telpa, ko veido Durbes pilsētas dzīvojamā un publiskā apbūve, kas veidojusies 
20.gadsimta beigās un 21.gadsimta sākumā; 

 Atvērtā (zaļā) kultūrvēsturiskā ainavas telpa – to raksturo daudzveidība, publiska pieejamība, 
nozīme kultūrvēsturisko notikumu un identitātes saglabāšanā. Šajā ainavas telpā ietilpst Durbes 
pilskalns ar Durbes viduslaiku pili (valsts aizsardzības Nr.1315), Durbes viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) 
(valsts aizsardzības Nr.1320) un vecākā Durbes pilsētas daļa, kur nav saglabājusies apbūve; 

 Atvērtā (zaļā) ainavas telpa – to raksturo daudzveidība, publiska pieejamība, kā arī nozīme pilsētas 
vides kvalitātes uzlabošanā; 
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 Industriālā ainavas telpa, kas aptver atsevišķu ražošanas zonu pilsētas nomalē; 

 Lauku ainavas telpa, kas raksturīga nelielām pilsētām, un kas veidojas no lauksaimniecības zemēm ar 
viensētām un sapludina pilsētu ar laukiem, veidojot nenolasāmu pilsētas robežu. 

Pilsētas vizuālā tēla veidošanā primārā nozīme ir „Kultūrvēsturiskajai urbanizētajai ainavas telpai” un 
„Atvērtās (zaļās) kultūrvēsturiskās ainavas telpai”. Līdz ar to Durbes novada teritorijas plānojuma risinājumi 
skar tieši šīs teritorijas, kas tika apsekotas dabā, veiktas visu ēku fotofiksācijas, vizuāls novērtējums un 
izpētīti pieejamie pilsētbūvnieciskie materiāli. Par pamatu Durbes pilsētas vēsturiskā centra 
pilsētbūvnieciskajai analīzei tika izmantots Durbes pils plāns ar tās izvietojumu apkārtnē 1830.gadā. 
Pamatojoties uz šo plānu tika noteiktas Raiņa ielas, Aizputes ielas un Skolas ielas būvlaides, identificētas 
no šā laika saglabājušās ēkas un kartētas arī zudušo ēku novietnes. Izvērtējot ēku raksturu, apbūves 
parametrus un būvmateriālus, izstrādāti individuāli izmantošanas un apbūves noteikumi Durbes pilsētas 
vēsturiskajam centram, iedalot to trijās apbūves zonās. Noteikti galvenie apbūves, logu un durvju pamattipi. 
Vizuāli novērtējot esošo vēsturiskā centra apbūvi, katrai ēkai norādīti nepieciešamie uzlabojumi, kas 
veicami pēc konkrētās ēkas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vai arī ievērojot teritorijas izmantošanas 
un apbūves nosacījumus. 

Izvērtējot vēsturisko ēku apjomus, tika secināts, ka caurmērā ēkas perimetrs ir 10x20 metri, stāvi – 1 vai 2 
(tai skaitā 1 ar drempeļstāvu), bet kopējā stāva/u platība ir vairāk kā 200 kv.m. Ēkās ir ierīkoti vairāki 
dzīvokļi, ēdināšanas iestādes, doktorāts u.c. pakalpojumu objekti. Visas ēkas ar galveno fasādi un 
galvenajām ieejas durvīm novietojas pie pilsētas ielām. Izejot no iepriekšminētā, secināms, ka Durbes 
pilsētas vēsturiskā apbūve pēc funkcijas vairāk piemērota vairākdzīvokļu mājai vai publiskai izmantošanai. 
Līdz ar to Durbes pilsētas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā tika mainīta izmantošana no 
„Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzS) uz „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzM). 
Vairākos zemes gabalos, kuri līdz šim tika noteikti, kā neapbūvējami, vēsturiski atradušās ēkas. Lai 
uzlabotu Durbes vēsturiskā centra vizuālo tēlu un veidotu perimetrālās apbūves līniju, atsevišķos zemes 
gabalos tika mainīta izmantošana no „Dabas apstādījumu teritorija” (DA) uz „Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas” (DzM), kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem iespējams 
izvietot apbūvi. 

18.attēls. Durbes pils plāna fragments (1830.g.) 



Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 

Durbes novada pašvaldība 48 

4.tabula. Ēkas Durbes vēsturiskā centra teritorijā gar Raiņa ielu, Skolas ielu un Aizputes ielu 

 

Adrese 
Garenfasasādes fotofiksācija, 

2012.gads 
Gala fasādes fotofiksācija, 

2012.gads 
Vēsturiskās 
apbūves tips 

Apbūves ārējs novērtējums, 
priekšlikumi rekonstrukcijai vai 

pārbūvei 

Raiņa iela 45 

  

1 stāva ēka ar 
drempeļstāvu un 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
fasādes apdare, logu un durvju izvietojums 
fasādē. Rekonstruējot, maināms jumts, 
atjaunojams fasādes krāsojums, 
vēsturiskās detaļas, logi un durvis. 

Raiņa iela 36 

  

1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
apdare, daļēji arhitektoniskie elementi. 
Rekonstruējot, maināms jumts, fasādes 
krāsojums, vēsturiskās detaļas. 

Raiņa iela 41 

 

 ēka nav raksturīga 
kādam no 

pamattipiem 

Ēkai nav pilsētbūvnieciskas vērtības, 
pārbūvējot ievērojamas teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumu 
prasības. 
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Raiņa iela 39 

 

 1 stāva ar 
drempeļstāvu ēka 

ar mezonīnu 

Ēkai dažādos laikos veiktas pārbūves, ārēji 
uzlabojumi nav nepieciešami. 

Raiņa iela 37 

 

  

 

1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Labi saglabājies ēkas pamatapjoms, 
nepieciešama jumta nomaiņa, fasādes un 
vēsturiskās detaļas. 

Raiņa iela 31 

 

 

1 stāva ēka ar 
nošlauptu divslīpņu 

jumtu 

Durbes koperatīva ēka 2012.gadā un 
1930.gados. 
Ēkai saglabājies pamatapjoms. 
Rekonstruējot nomaināms jumts, 
atjaunojams krāsojums, logi, durvis un 
vēsturiskās detaļas. 
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Raiņa iela 24 

 

 

1 stāva ēka ar 
nošlauptu divslīpņu 

jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
fasādes apdare, logu un durvju izvietojums 
fasādē. Rekonstruējot, maināms jumts, 
atjaunojams fasādes krāsojums, 
vēsturiskās detaļas, logi un durvis. 

Raiņa iela 27 

 

 vizuāli ēkas tips nav 
identificējams 

Ēka nav saglabājusies, dabā identificējama 
vēsturiskā novietne, kuras vietā veidojama 
jauna apbūve ievērojot teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumus. 

Raiņa iela 23 

  

1 stāva ēka ar 
mezonīnu 

Ēkai saglabājies pamatapjoms. 
Rekonstruējot nomaināms jumts, 
atjaunojams krāsojums, logi, durvis un 
vēsturiskās detaļas. 

Raiņa iela 21 

 

 1 stāva ēka ar 
drempeļstāvu  un 
divslīpņu jumtu 

Ēkai dažādos laikos veiktas pārbūves, ārēji 
uzlabojumi nav nepieciešami. 
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Raiņa iela 19 

  

1 stāva ēka ar 
drempeļstāvu un 
divslīpņu jumtu 

Ēkai dažādos laikos veiktas pārbūves, ārēji 
uzlabojumi nav nepieciešami. 

Raiņa iela 17 

 

 1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Ēka rekonstruēta, ārēji uzlabojumi nav 
nepieciešami. 

Raiņa iela 14 

  

1 stāva ēka ar 
drempeļstāvu un 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
rekonstruējot atjaunojama fasādes apdare 
(koka dēļu apšuvums), logi, durvis, 
krāsojums un vēsturiskās detaļas. 

Raiņa iela 15 

 

 

1 stāva ēka ar 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
oriģinālais jumta segums, daļēji durvis, logi, 
fasādes apdare. Rekonstruējot atjaunojams 
vēsturiskais veidols, vēsturiskās detaļas.  
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Skolas iela 1 

  

Sakrāla celtne Durbes luterāņu baznīca ar žogu (valsts 
aizsardzības Nr.6407), 1651.gads. 
Pilnībā saglabājusies ēka. Atjaunojams 
fasādes krāsojums. 

Skolas iela 3  

 

1 stāva ēka ar 
nošlauptu divslīpņu 

jumtu 

Ēka rekonstruēta, ārēji uzlabojumi nav 
nepieciešami. 

Skolas iela 2 

  

1 stāva ēka ar 
nošlauptu divslīpņu 

jumtu 

Ēkai saglabājies pamatapjoms. 
Rekonstruējot nomaināms jums, 
atjaunojams krāsojums, logi, durvis un 
vēsturiskās detaļas. 

Skolas iela 6 

  

1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Ēka pārbūvēta, saglabājot vēsturisko 
pamatapjomu. Fasādē uzlabojama 
apmetuma kvalitāte, atjaunojamas 
vēsturiskās detaļas. Rekomendējams 
atjaunot vēsturisko logu un durvju 
izvietojumu un veidolu. 
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Skolas iela 8 

 

 1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
fasādes apdare, logu un durvju izvietojums 
fasādē. Rekonstruējot, maināms jumts, 
atjaunojams fasādes krāsojums, 
vēsturiskās detaļas, logi un durvis. 

Skolas iela 10 

  

1 stāva ēka ar 
mezonīnu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, logu 
un durvju izvietojums fasādē. 
Rekonstruējot, maināms jumts, 
atjaunojama fasāde apdare (koka dēļu 
apšuvums) un krāsojums, vēsturiskās 
detaļas, logi un durvis. 

Tirgus iela 5 

  

2 stāvu ēka 
divslīpņu jumtu 

Bij.Špingera pamatskola (valsts 
aizsardzības Nr.42), 19.gs. 50.g. 
Ēka rekonstruēta, ārēji uzlabojumi nav 
nepieciešami. 

Aizputes iela 2 

 

 ēka nav raksturīga 
kādam no 

pamattipiem 

Ēkai nav pilsētbūvnieciskas vērtības, 
pārbūvējot ievērojamas teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumu 
prasības. 
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Aizputes iela 4 

 

 ēka nav raksturīga 
kādam no 

pamattipiem 

Ugunsdzēsības depo, 1937.gads. Ēka 
rekonstruēta, ārēji uzlabojumi nav 
nepieciešami. 

Aizputes iela 6 

 
 

1 stāva ar 
drempeļstāvu ēka 
ar gala fasādi pret 

ielu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, 
fasādes apdare, logu un durvju izvietojums 
fasādē. Rekonstruējot, maināms jumts, 
atjaunojams fasādes krāsojums, 
vēsturiskās detaļas, logi un durvis. 

Aizputes iela 5 

  

ēka ar nošlauptu 
divslīpņu jumtu 

Ēkai saglabāts vēsturiskais apjoms, daļēji 
oriģinālās durvis, logi, fasādes apdare. 
Rekonstruējot atjaunojams vēsturiskais 
veidols, vēsturiskās detaļas jumta segums 
– māla kārniņi. 

Aizputes iela 7 

  

1 stāva ēka 
divslīpņu jumtu 

Ēka rekonstruēta, ārēji uzlabojumi nav 
nepieciešami. 
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19.attēls
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5.4. Norādes turpmākajai novada attīstības plānošanai 

Durbes novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai nākotnē. Tādējādi, tas 
nodrošina bāzi tādu lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme, to novērtēšanai un īstenošanai. 

Lēmumi ir jāpieņem paturot prātā to, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks īstenota. Ņemot vērā potenciālo 
konfliktējošo interešu apjomu, nav iespējams bez saprātīgas kompromisa pieejas apmierināt visu 
iedzīvotāju vajadzības, kā arī sasniegt kaut vai nelielu daļu no vēlamās telpiskās struktūras. Tā būtu kļūda 
koncentrēties tikai uz noteikta skaita projektiem, nemeklējot saiknes ar citām darbības jomām un neesot 
pārliecinātiem par ekonomiskās, sociālās attīstības un vides ilgtspēju. 

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam, 
piedāvājot koncepcijas vēlamai novada telpiskajai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības 
ikdienas darbībām, kā arī garantē telpiskās attīstības kontrolēšanu. Plānošanas procesā ir jāiestrādā plāna 
monitorings un izvērtēšana, kas ir ciešā saskaņā ar pašu plānošanas procesu. 

Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva,– tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un 
pēctecības principi garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaģē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, 
mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, plānojuma dokuments tiek grozīts, saglabājot tās 
daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 

 
5.5. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam ir tiesisks pamats novada teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atļauto (plānoto) izmantošanu un izmantošanas 
nosacījumus. Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats pieņemot turpmākos lēmumus par 
teritorijas izmantošanu un arī pamatojums projektu realizācijai, investīciju piesaistīšanai. Teritorijas 
plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un uzņēmējiem ir garantija un iespējas savu projektu 
realizācijai. Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo kā informācija par Durbes novada teritoriju un 
tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja ir beidzies šī teritorijas plānojuma 
darbības laiks (2026.gada 1.janvāris). 

Durbes novada teritorijas plānojuma izmaiņas veicamas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot 
papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami 
kā teritorijas plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās izmantošanas un 
apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan zaļumu, gan apbūves teritorijām – atbilstoši teritorijas plānojuma 
zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs 
iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās 
vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan 
teritoriju tipu izmantošanas iespējas atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Durbes novada domes lēmuma 
pieņemšanas. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska 
persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc 
katra saņemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Durbes 
novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam noteikto, izmaiņām augstāk stāvošos plānošanas 
dokumentos (reģiona, nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos 
gadījumos. 


