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priekšlikumiem un institūciju atzinumiem skatīt VI un 2.3.sadaĜā) 
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III Pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem 
 

Nr.
p.k. 

Iesniedzējs, 
saĦemšanas 
datums 

Priekšlikums/iebildums 
Darba grupas1 komentārs par 
priekšlikuma iestrādi teritorijas 
plānojuma tālākajā izstrādē 

1. Vecpils pagasta 
iedzīvotāji 
 
SaĦemts Durbes 
novada pašvaldībā  
05.04.2013. 
 

Pamatojoties uz Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. 1.redakcijas 3.sējuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.daĜas 85. un 86.punktu esam kategoriski pret cūku 
kompleksa izveidošanu Vecpils pagasta teritorijā, kura atrodas pārāk tuvu pagasta centram un 
kurā saimnieko SIA „BIO Rožlejas”. Paredzamā smaka no šīs ražotnes traucēs Vecpils pagasta 
centra iedzīvotāju labklājībai un dzīvošanai. Šajā izveidotajā SIA nav piedāvātas darba vietas 
vietējiem iedzīvotājiem. Šāda veida kompleksu izveidi iesakām nomaĜās, neapdzīvotās vietās. 

Teritorijas plānojums ir vērsts uz iespējamu 
problēmu risināšanu nākotnē, līdz ar to nav 
iespējams ierobežot esošu uzĦēmumu 
darbību, ja tā izveidota un darbojas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Vecpils ciema teritorijas tuvumā kā 
„Rūpnieciskās apbūves teritorijas” plānotas 
tikai esošas ražošanas teritorijas. Papildus 
TIAN 85.punktā noteikti ierobežojumi 
jaunas ražošanas teritorijas veidošanai, 
tādejādi sekmējot kvalitatīvu dzīves vidi 
tieši novada blīvi apdzīvoto vietu tuvumā, 
tai skaitā Vecpils ciema tuvumā. 

Papildus Ħemt vērā un, iespējams, 
teritorijas plānojumā atsevišėas normas 
pielietot, kas izriet no 2013.gada 5.aprīĜa 
Satversmes tiesas sprieduma lietā par 
Aizputes  novada domes 2012.gada 
28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 
„Aizputes novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

                                                
1Darba grupa tika organizēta Durbes novada pašvaldības administratīvajā ēkā 2013.gada 23.maijā, piedaloties SIA „Metrum” teritorijas plānotājai Ilzei Circenei,  SIA „Metrum” ăeogrāfiskās informācijas 
sistēmas speciālistam Artim Markotam, Durbes novada domes priekšsēdētājam Andrejam Radzēvičam, Durbes novada domes kancelejas vadītājai, teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai Aivai 
Kasparovičai, Durbes novada domes projektu vadītājai Santai Bucikai un Durbes novada domes projektu vadītājas asistentei Signei Vitālei 
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2. Rolands SiliĦš 
 
SaĦemts Durbes 
novada pašvaldībā  
09.04.2013. 

Sakarā ar Durbes novada 
perspektīvā teritorijas plānojuma 
izstrādi, lūdzu rast iespēju man 
piederošā īpašuma 
k.n.64880060031 nogabalos lauku 
bloku kartē: 33105- 26875, 33127-
26871, kā arī daĜēji 33165-26878, 
kuri robežojas ar „Latvijas 
DzelzceĜa” īpašumu, ar laiku 
izveidot dzelzceĜa atzaru, izbūvēt 
noliktavas, pārkraušanas 
laukumus un veikt citas ar lauksaimniecību, rūpniecību un kokapstrādi saistītās darbības, 
izĦemot naftas gāzes, naftas produktu un minerālmēslu pārkraušana un uzglabāšanu. Pielikumā 
lauku bloka karte ar iespējamajām robežām. 

SaskaĦā ar teritorijas plānojumā 
noteiktajiem nosacījumiem, priekšlikumā 
minētajā teritorijā (teritorijas plānojumā 
noteikta kā „Lauksaimniecības teritorija”) 
minētās darbības ir atĜautas. 
 

 
Izkopējums no Durbes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas, iezīmējot 
priekšlikumā minēto teritoriju 

3. Indulis Aploks 
 
SaĦemts elektroniski 
uz e-pastu Durbes  
novada pašvaldībā  
25.03.2013.  

Izskatot un salīdzinot spēkā esošo Durbes pagasta teritorijas plānojumu ar teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakciju, konstatēju atšėirības pašvaldības autoceĜos. Līgutu apkārtnē 
vairāku pašvaldības autoceĜu apzīmējumi kartē nomainīti uz parastu piebraucamo celiĦu 
apzīmējumu. Pašvaldības autoceĜam  „uz Lišėiem” ievērojami samazinājies  garums no 0,750 km 
uz nepilniem 100 m, pārējais ceĜš ir nomainīts uz celiĦa apzīmējumu. Lūdzu iezīmēt kartē šos 
pašvaldības autoceĜus ar attiecīgo pašvaldības ceĜu apzīmējumu un salīdzināt pārējo Durbes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam kartes ceĜu atbilstību ar pašvaldības 
autoceĜu kartei. 

Durbes novada pašvaldība 2013.gada 
aprīlī SIA „Metrum” birojam iesniedza 
aktuālo informāciju  par pašvaldības 
autoceĜiem. Atbilstoši iesniegtajai 
informācijai, teritorijas plānojuma grafiskās 
daĜas informācija ir precizēta. 

4. Tadaiėu pagasta 
iedzīvotāji 
 
SaĦemts SIA 
„Metrum” Telpiskās 
plānošanas nodaĜā  
27.04.2013. 

SaskaĦā ar Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1.redakcijas publisko 
apspriedi, pieprasām Ħemt vērā 2012.gada 2.janvārī Durbes novada domes teritorijas 
plānojuma izstrādes vadītājai Aivai Kasparovičai iesniegtos „Priekšlikumus Durbes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un attīstības programmas 2013.- 2019. gadam 
izstrādei”, kur lūdzām ieplānot Durbes apdzīvotajās teritorijās tikai tādas vēja elektrostacijas, kuru 
jauda nepārsniedz 20 kW un, kas ir  piemērotas mājsaimniecību vajadzībām. 

Tā kā priekšlikums tika saĦemts SIA 
„Metrum” Telpiskās plānošanas nodaĜā, 
2013.gada 29.aprīlī SIA „Metrum” 
sniedza atbildi, paskaidrojot, ka 
2012.gada janvāra iesniegums tika 
saĦemts "Metrum" birojā un arī tika 
izvērtēts (pievienojot pielikumā Durbes 
novada teritorijas plānojuma 
dokumentācijas apkopojumu, kurā 
103.lpp ir sniegta informācija, ka šāds 
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iesniegums ir saĦemts, tai skaitā arī 
sniegts komentārs, priekšlikumi attiecībā 
uz to), papildus paskaidrojot tālāko 
teritorijas plānojuma izstrādes virzību. 

5. Aldis Mežvids 
 
SaĦemts  
28.04.2013. 
 

 [2.] Durbes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Durbes novada attīstības programma 
2013.-2019.gadam 1.redakcija 78.lpp. norādīts, ka sakarā ar ăeogrāfisko augstumu svārstību novada 
teritorijā novērojama pārklājošās virsmas bremzējošs efekts. Ar to tiek pavājināta vēja brīzu efekta 
ietekme. Tā rezultātā vēja gada vidējais ātrums svārstās 4-4,5 m/s robežās. Tas Ĝauj vēja parku 
komerciālo ekspluatāciju ar vidējas efektivitātes pakāpi (Projekts „Vēja enerăētisko iekārtu attīstības 
zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde”, Vides projekti, 2006.gads). 
Durbes novada dome apstiprinājusi nodomu protokolu ar vēja parka projekta attīstītāju SIA „Green 
energo”. Projektā sadarbojas divi uzĦēmumi - SIA „Eiroteh Ltd.” un SIA „Green energo”, kas jau 
šogad plāno uzstādīt pirmos vēja ăeneratorus aptuveni 600 ha lielajā parkā, kura kopējā ražošanas 
jauda varētu būt 138 megavati. Parks plānots Durbes un GrobiĦas novados, kur jau atrodas pašreiz 
lielākais ražojošais Latvijas vēja parks ar 33 ăeneratoriem. Kopējais investīciju apjoms jaunā parka 
izveidē varētu sasniegt 160 miljonus latu. Katrs no uzĦēmumiem nomā aptuveni 300 ha liela platību 
un gatavojas uzstādīt pa 30 vēja ăeneratoriem, katru ar 2,3 MW jaudu. 2012.gadā SIA „Eiroteh Ltd.” 
saĦēma licenci elektroenerăijas ražošanai vēja elektrostacijā. Licence elektroenerăijas ražošanai vēja 
elektrostacijā ar kopējo jaudu 66,7 MW noteikta termiĦā no 2011.gada 1.augusta līdz 2031.gada 
31.jūlijam. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektrostacijā jāuzsāk līdz 2014.gada 25.maijam. 

[3.] Durbes novada domes priekšsēdētājam, Durbes novada domes deputātiem, Vides pārraudzības 
valsts birojam (turpmāk tekstā – Birojs) un Durbes novada ieinteresētās sabiedrības daĜas locekĜiem, 
kurus varētu skart vēja elektrostaciju (turpmāk tekstā - VES) darbības radītais piesārĦojums (ja VES 
tiktu uzbūvētas), rakstiskā veidā 2011.gada 31.oktobrī un 2011.gada 18.decembrī esmu sniedzis 
informāciju sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā par ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk 
tekstā – IVN) SIA „Green Energo” paredzēto darbību – VES plānoto būvniecību Durbes novadā. 
Noderīga informācija Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas publiskās 
apspriešanas laikā būtu tā, kuru esmu sniedzis sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā par IVN 
SIA „Green Energo” plānoto VES būvniecību Durbes novadā, tādēĜ sniedzu to arī SIA ”Metrum” kā 
informāciju, kura būtu saistoša Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes 
laikā, jo teritorijas plānojuma izstrādes mērėis saskaĦā ar apstiprināto darba uzdevumu ir nostiprināt 
tiesisko pamatu Durbes novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. 

[4.] VES sastāv no vairākām būves saistošām daĜām, ko regulē Ministru kabineta 2009. gada 

ĥemotvērājautājumaaktualitātipapildusterit
orijasplānojumaizstrādesuzdevumiemkvalit
atīvākaidiskusijai un tālāko risinājumu 
pieĦemšanai SIA „Metrum” ir sagatavojis 
Durbes novada vēja elektrostaciju/ vēja 
parku analīzes karti. 
 
Šajā kartē ir attēlotas vēja elektrostaciju/ 
vēja parku teritorijas, kurās pēc Ministru 
kabineta noteikumu "Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi" stāšanās spēkā (22.05.2013.) 
un praktiskās pielietošanas būtu iespējams 
veidot vēja elektrostacijas/ vēja parkus 
novada teritorijā (kas krasi maina situāciju, 
par ko līdz šim tika diskutēts). Kā liecina 
datu analīzes rezultāti, lielākajā daĜā 
novada teritorijas, saskaĦā ar valsts līmenī 
reglamentēto, neatkarīgi no teritorijas 
plānojumā noteiktā, vēja 
elektrostacijas/ vēja parkus perspektīvē 
nebūs atĜauts būvēt.  
 
Teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 
lietojama atsauce uz šiem Ministru 
kabineta noteikumiem. 
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22. decembra noteikumi Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”. 1. pielikuma 260.punktā noteikts, 
ka būves ir VES – vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli 
izbūvēta torĦa, līdz ar to likumdevējs ir noteicis no kā konkrēti sastāv VES. Dažām valsts it kā 
izglītotām amatpersonām varbūt aplami liekas, ka VES maksimālais augstums ir VES rumbas, vai 
rotora ass augstums, līdz ar to pievienoju iesniegumam pielikumu, kur norādīti VES fiziskie izmēri un 
apzīmējumi, kurus norāda VES ražotāji (pielikums Nr.1), proti, torĦa augstums, rumbas augstums 
(ass augstums), gondolas augšējā mala, kopējais vai maksimālais augstums. 
Lai saprastu, kādus VES ”monstrus” var uzbūvēt Durbes novada teritorijā, tad norādīšu Enercon E 
101 3MW (3 megavati) VES dažus raksturlielumus, (atsauce uz  
http://www.eiroprojekts.lv/Dunika/IVN_zinojums_Dunika.pdf (11lpp)). 
Kopējā ENERCON E101 torĦa masa aptuveni ir 867 tonnas (49+54+30+734=867). 
1. tērauda posms: garums 22,395 m, diametrs 3,77-3,2 m, svars ~49 t 
2. tērauda posms: garums 19,585 m, diametrs 4,30-3,77 m, svars ~54 t 
3. tērauda posms: garums 3,8 m, diametrs 4,41- 4,30 m, svars ~30 t 
14 betona posmi:garums 50,96 m, diametrs 6,802- 4,30 m, svars ~734 t 
Pamatu virszemes daĜas augstums ir2,2 m, diametrs 18 m, bet lai tornis neapgāztos, tad zemē ir 
jādzen pāĜi apmēram 20 metru dziĜumā. 
Durbes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 78.lpp. norādīts, ka uzĦēmums gatavojas 
uzstādīt pa 30 VES, katru ar 2,3 MW jaudu, kas neatbilst patiesībai, jo plāno uzstādīt 3,3MW VES, 
par ko norādīts Biroja IVN saistošajos dokumentos. 
Sekojošā interneta vietnē vizuāli var iepazīties ar VES izmēriem, uzbūvi un celtniecības procesu.  
http://www.youtube.com/watch?v=8TXLlda_qcs. Videomateriālā uzskatāmi redzams, ka 2010.gada 
Austrijā būvētajam vēja parkam ar Enercon – E-82 modeĜa VES, būvniecības tuvumā nav apdzīvotas 
vietas, kā tas piemēram ir plānots Durbes pagastā, kur projektu vēlas realizēt uzĦēmēji starp 
apdzīvotām vietām. Jāatzīmē, ka VES tehnoloăijas attīstās un Durbes pagastā neviens likums 
neaizliedz uzstādīt, piemēram, ,,Enercon” E-126 VES modeĜus, kuru torĦa augstums ir 136 metri, bet 
rotora diametrs 126 metri, bet kopējais augstums gandrīz 200 metri. Ja meža augstums ir apmēram 
25 metri augsts, tad varat iedomāties kā tāda VES būve izskatās dabā. 
http://www.youtube.com/watch?v=sA9GPZeX5t0 

[5.]Valsts institūcijas cenšas sakārtot arī dažus dokumentus, kuri būtu saistoši VES būvniekiem, 
valsts institūcijām, pašvaldībām un paredzētās darbības skartajiem iedzīvotājiem, jo iepriekš tika 
skaidrots, ka no VES darbības nav nekāda būtiska ietekme. 
Šādu iniciatīvu ir uzĦēmusies Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā – 
VARAM), kura 2011.gada 29.martā noslēdza līgumu EEZ-2011/3 ar SIA Estonian, Latvian 
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&Lithuanian Environment (turpmāk tekstā – SIA ELLE). Atskaitē ,,Vadlīniju izstrāde VES ietekmes uz 
vidi novērtējuma veikšanai Latvijas apstākĜos http://www.vpvb.gov.lv/data/files/others/Atskaite.pdf 
norādīja izstrādātā dokumenta pamatojumu un argumentāciju, kā arī tika izstrādātas ,,Vadlīnijas VES 
ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām VES būvniecībai” (turpmāk tekstā – 
Vadlīnijas) http://www.vpvb.gov.lv/data/files/others/1pielikums.pdf 
Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot vairāku Eiropas Savienības valstu (Dānijas, Lielbritānijas, Vācijas, 
Lietuvas un Igaunijas) tiesību aktu un prakses analīzi par dažādas jaudas VES un VES parku radītās 
IVN, nosacījumiem šo objektu būvniecībai un aprobētiem ietekmes vērtēšanas kritērijiem un 
metodikām, Eiropas Vēja enerăētikas asociācijas izstrādātajām vadlīnijām, kā arī pēdējo desmit gadu 
pieredzi Latvijā šajā jomā. Vadlīnijas ir paredzētas gan vides politikas veidotājiem un īstenotājiem, 
gan arī atsevišėu ar vēja enerăijas izmantošanu saistīto projektu attīstītājiem. Tās ietver ieteikumus 
nozīmīgāko ietekmju identificēšanai un ietekmes būtiskuma noteikšanai, veicot ietekmes sākotnējo 
izvērtējumu, kā arī rekomendācijas VES ietekmes uz cilvēku un vidi novērtēšanai, mērīšanai un 
modelēšanai Latvijā. Vadlīnijās sniegtas atsauces uz spēkā esošajiem vides kvalitātes normatīviem 
un iekĜautas ieteicamās robežvērtības gadījumos, kad Latvijas normatīvajos aktos šiem vides 
komponentiem nav reglamentēti kvantitatīvie rādītāji. 
Biroja interneta vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacijavar iepazīties ar 
iepriekšminētajām VES IVN Vadlīnijām, līdz ar to nav šaubu, ka valsts amatpersonas ir iepazinušās ar 
iepriekšminēto dokumentu saturu, kā arī Ħem vērā Vadlīnijās norādīto informāciju pie dokumentu 
izstrādes, kuri saistīti ar IVN un VES būvniecību. Jānorāda, ka Ekonomikas ministrijai kā atbildīgajai 
valsts institūcijai, kura ir atbildīga arī par VES būvniecību Latvijā, Vides ministrijai un Veselības 
ministrijai vajadzēja vismaz jau 2005.gadā sakārtot normatīvos aktus VES būvniecībai pirms teritorijas 
plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanas Liepājas puses pagastos, kur paredzēja arī vietas VES 
parku izbūvei. 
Vadlīniju 3.1.punktā (trokšĦa un vibrācijas ietekme) norādīts, ka ES un pasaulē veiktie pētījumi 
liecina, ka VES troksnis parasti rada traucējumus to tuvumā dzīvojošiem cilvēkiem, bet nav zinātniski 
pierādīta tā kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību (Eja Pedersena, Kerstin Persson Waye, „Perception 
and annoyance due to wind turbine noise—a dose–response relationship”, Acoustical Society of 
America, 2004. Vairākos pētījumos norādīts, ka pat zemāks skaĦas spiediena līmenis, ko rada VES, 
cilvēkiem traucē vairāk nekā augstāks skaĦas spiediena līmenis, ko rada autosatiksme. Kā galvenais 
iemesls šādai saasinātai trokšĦa uztverei minēts VES radītās skaĦas impulsveida raksturs. VES 
darbībai raksturīgi divi galvenie trokšĦa veidi pēc to izcelsmes – mehāniskais troksnis (ăeneratora un 
transmisijas pārslēga darbība) un aerodinamiskais troksnis. Aerodinamiskais jeb turbulento plūsmu 
troksnis tiek uzskatīts par būtiskāko un dominējošo negatīvo ietekmju cēloni. Rotora lāpstiĦām šėeĜot 
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gaisu, rodas impulsveida, svelpjoša skaĦa, kas ir labi saklausāma uz apkārtējā skaĦu fona un rada 
apgrūtinājumu vēja parku tuvumā esošajiem iedzīvotajiem. Lielo vēja turbīnu radītā infraskaĦa parasti 
nav dzirdama, bet izraisa ēku un cita veida strukturālo elementu vibrācijas. Šāda veida vibrācijas var 
pastiprināt esošo trokšĦa līmeni. SkaĦas spiediena līmenis frekvenču diapazonā zem 10 Hz var 
pārsniegt 60 dB (A) pat 750 m attālumā no VES. 

[6.] Kā norādaSatversmes tiesa sprieduma lietā Nr. 2010-48-03 6.12.punktā, tad pēc Vides ministrijas 
ieskata, VES ekspluatācija ir saistīta arī ar zemas frekvences skaĦām, vibrācijām un 
elektromagnētisko starojumu, kas nelabvēlīgu apstākĜu sakritības gadījumā varot ietekmēt gan dabu, 
gan cilvēku – viĦa veselību un drošību. Uz šāda veida nelabvēlīgām sekām norāda arī jau minētā 
organizācija “Eiropas platforma pret vēja parkiem” http://epaw.org/. Tomēr informācija par šo ietekmi ir 
pretrunīga. Atsevišėi zinātnieki uzskata, ka daudzām VES tuvumā dzīvojošām personām esot 
novērota tāda veselības problēma kā vēja turbīnu sindroms (sk. Pierpont N. Wind Turbine Syndrome. 
Testimony before the New York State Legislature Energy Committee 
http://www.savewesternny.org/docs/pierpont_testimony.html). 
Savukārt citi zinātnieki apšauba minētajos pētījumos izdarīto secinājumu metodoloăiju. Apkopojot 
2010.gadā pieejamos pētījumus par VES ietekmi uz cilvēka veselību, Kanādas Ontario provinces 
Veselības dienests norāda, ka VES nerada vērā Ħemamu elektromagnētisko starojumu un to radītā 
infraskaĦa nerada veselības problēmas, ja kopējais skaĦas līmenis nepārsniedz 40 decibelus (sk. The 
Potential Health Impact of Wind Turbines Chief Medical 
Officer of Health Report. May 2010 http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ministry_report
s/wind_turbine/wind_turbine.pdf). Laikā, kad ES līmenī tika pieĦemta Direktīva 2009/28/EK, ES 
institūcijām, kā jau minēts (sk. šā sprieduma 6.4. punktu), bija zināma organizācijas “Eiropas 
platforma pret vēja parkiem” nostāja un argumenti par VES ietekmi uz cilvēka veselību. Tomēr 
minētās direktīvas preambulas 40. daĜā ir uzsvērts: “Procedūrai, ko izmanto iestādes, kuras uzrauga 
atĜauju, sertifikātu un licenču izsniegšanu atjaunojamās enerăijas spēkstacijām, vajadzētu būt 
objektīvai, pārredzamai, nediskriminējošai un samērīgai, piemērojot noteikumus konkrētiem 
projektiem. Jo īpaši būtu jāizvairās no nevajadzīgiem šėēršĜiem, kas varētu rasties, iekĜaujot 
atjaunojamās enerăijas projektus to iekārtu klasifikācijā, kuras rada augstu risku veselībai.” 

[7.] Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk tekstā – Senāts) 2010.gada 
23.decembra lēmumā lieta Nr. A42991709 
http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2010/ska_1064_10.pdf18.punktā norāda, ka 
Apgabaltiesa pamatoti norāda, ka, Ħemot vērā VES nepārtrauktu darbību apmēram 20 gadu garumā, 
ir nepietiekami izvērtēt trokšĦa līmeni pie gada vidējā vēja ātruma konkrētajā vietā, bet ir jāĦem vērā, 
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ka atsevišėos mēnešos un pat vairākus mēnešus pēc kārtas vidējais vēja ātrums ir lielāks. Tādējādi 
arī trokšĦa ietekme vairākus mēnešu pēc kārtas katru gadu var būt lielāka, nekā tas norādīts iestādes 
(Biroja) izmantotajā trokšĦa izplatīšanās prognozes pārskatā. Cilvēks dzird nevis gada vidējo troksni, 
bet reālo. Senāts apšauba arī to, ka trokšĦa ietekmes novērtējumā būtu jāvadās pēc būvnormatīva – 
Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr.376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 003-01 „Būvklimatoloăija””. Būvnormatīvu mērėis ir noteikt prasības būvēm, tātad visupirms to 
izturībai, nevis dot ar vēja ātrumu saistītus izejas datus trokšĦa aprēėināšanai ietekmes būtiskuma 
noteikšanai. 
Senāts 2010.gada 23.decembrī lēmumāadministratīvajā lietā Nr.A42991709 (16-17. punkti, 7-8 lpp.), 
precīzi norādījis uz nepilnībām, kuras saistītas ar VES ietekmēm, to plānoto būvniecību un attālumu 
no VES līdz kaimiĦu zemju īpašumiem norādot uz to, ka var piekrist pieteicējam un Administratīvajai 
apgabaltiesai tajā ziĦā, ka zinātniskie pētījumi var identificēt arvien precīzākas ziĦas par VES ietekmi 
uz apkārtējo vidi un cilvēku labsajūtu un veselību un šāda informācija nav izslēdzama no 
apsvērumiem. Tāpat jāpiekrīt apgabaltiesai, ka reăionālajai vides pārvaldei (Liepājas) un Birojam 
ietekmju vērtēšanā ir jāvērtē visas VES darbībai raksturīgās ietekmes, ne tikai Latvijas normatīvajos 
aktos ar konkrētiem ierobežojumiem noregulētās. Citiem vārdiem, ir pamatota prasība izvērtēt visus 
ietekmes veidus un neaprobežoties tikai ar to ietekmju izvērtējumu, par kuru pastāvēšanu un 
raksturojumu nav nekādu šaubu un kas ir normatīvi noregulēts. 
Tai pašā laikā, atgriežoties pie sākotnējā izvērtējuma mērėa, jāĦem vērā, ka izskatāmajā gadījumā 
paredzētā darbība – VES jeb vēja ăeneratori – nav novitāte pasaulē. Citās valstīs pastāv pietiekami 
skaidra prakse VES būvniecībā un tātad arī tām raksturīgo ietekmju novērtējumā. 
Tā, Vācijā vēja elektrostaciju ietekmes novērtējumam praksē ir aprobēti vispārīgie ietekmes 
novērtējuma kritēriji (sk. Stüer B. Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts.Planung. 
Genehmigung. Rechtsschutz. 3.Aufl. München: Beck, 2005, S.950-960). Attiecībā uz ietekmi uz 
cilvēka veselību tiek apskatīti vairāki fizikālās ietekmes veidi. Pirmkārt, troksnis: atkarībā no vēja 
stipruma un virziena rotora spārnu skaĦas ir dzirdamas apmēram 1500 m attālumā. ĥemams vērā, 
vai tas ir viens ăenerators vai vesels parks (ja tas ir parks, tad papildus veidojas savs „ritms” no 
visiem ăeneratoru rotoriem). No tā tiek tālāk radītas augstfrekvences vibrācijas un infraskaĦa. Ilgākā 
laika periodā rotora spārnu skaĦas, augstfrekvences vibrācijas un infraskaĦa noved pie galvassāpēm, 
stresa simptomiem, nervu traucējumiem. InfraskaĦa ir spējīga sabojāt ėermeĦa šūnas. Paralēli 
akustiskajai ietekmei jāĦem vērā arī optiskā ietekme, kas saistīta ar ainavas aizsardzību, kustību, ēnu 
un gaismu. Ainavas izėēmojums rodas tad, ja vidējam estētiskiem iespaidiem atvērtam novērotājam 
konkrētā vieta kopsakarā ar ăeneratoru (ăeneratoriem) liekas apgrūtinoša vai aizskaroša. Vizuālais 
VES iespaids ir atkarīgs gan no cilvēku uztveres, gan konkrētās ainavas (piemēram, industriāla vieta), 
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gan no vietas plašuma, kurā tie atrodas. Optiskajos ierobežojumos tiek ierindots arī „optiskais stress”, 
tas ir, rotora stari, griežoties mijiedarbībā ar gaismu (sauli), rada ritmisku ēnas mešanu uz konkrētu 
vietu, spoguĜu efektu māju logos. To sauc arī par „disko efektu”. Ar datorsimulācijām šo efektu 
vajadzētu novērst. Ar rotora stariem var tikt samazināta arī saules gaisma. Šīs parādības cilvēki var 
uztvert kā ierobežojošas. Var vērtēt arī atbilstību būvnormatīvos noteiktās prasības saistībā ar 
noēnojuma ilgumu dienā, gadā u.tml. Attiecībā uz kaimiĦu tiesībām būtisku nozīmi iegūst arī 
ăeneratora attālums no personas zemesgabala. Tiesu praksē attīstījies, ka pie 500 kW jaudas un 65 
m rotora augstuma attālumam līdz tuvākajam apbūvētajam zemesgabalam nevajadzētu būt mazākam 
par 950 m, bet 300 kW ierīcei – 500m (Durbes novadā plāno uzstādīt 3300 kW jaudas VES). Senāts 
šo Vācijas pieredzi neliek uzskatīt par automātiski piemērojamu arī Latvijā, taču ar to vēlas uzsvērt, ka 
VES ietekmes nav nekas citu valstu iestāžu un tiesu praksē svešs un maz pētīts jautājums, ja reiz tik 
skaidri kritēriji ir aprakstīti pat rokasgrāmatā. 
Saules stariem spīdot uz VES rotora rotējošiem spārniem rodas rotējošas ēnas, no kurām nav 
iespējams novērsties, tādēĜ pievienotas interneta adreses, kur šo ietekmi vizuāli var iepazīties. 
http://www.wind-watch.org/video-fonddulacflicker.php 
http://www.wind-watch.org/video-freedom-maine.php 
Tādējādi vispārīgi var pieĦemt, ka kompetentajai iestādei arī bez ietekmes uz IVN procedūras ir 
pieejams pietiekams informācijas daudzums par šāda veida darbības ietekmi uz vidi, par ietekmes 
būtiskumu.[..] Taču šādam pieĦēmumam būtu jāapstiprinās ar sākotnējā izvērtējumā un Biroja 
lēmumā ietverto pamatojumu. Pieteicēja šajā lietā norādījusi tieši uz šādiem ietekmju veidiem un to, 
ka tie nav izvērtēti vai ir nepietiekami izvērtēti Biroja lēmumā. 

[8.] Katram VES trokšĦu līmeĦi ir uzrādīti tehniskajā dokumentācijā, kā arī papildinformāciju var iegūt 
sazinoties ar VES ražotājiem pa e-pastu vai arī piezvanīt. VES troksnis ir apmēram 100 - 107 decibeli 
robežās (atkarībā no modeĜa un vēja stipruma). TrokšĦa lielumus ir vienkārši izmērīt, bet ja trokšĦu 
līmeĦi tiks pārsniegti, tad paredzētā darbība ir jāaptur, tādēĜ dokumentu izstrādes stadijā ir svarīgi 
apzināties visas VES ietekmes, arī trokšĦa. Jāpiebilst, ka projektu realizētāji ir labi informēti, ka VES 
radītā trokšĦu ietekmes zonas var izrēėināt ar profesionālajām datorprogrammām speciāli VES, 
piemēram, WIDPro http://www.emd.dk/WindPRO/Modules/ . Netiek izslēgta iespēja, ka ieinteresētās 
sabiedrības daĜai, kurai netiek sniegta objektīva informācija par VES ietekmēm, varētu iegādātie 
profesionālās datorprogrammas, kā arī iekārtas, kuras mēra VES piesārĦojumu un ietekmes. 
Pašreizējā pieredze rāda, ka Latvijas atbildīgās valsts amatpersonas nav apzinājušas VES radītā 
trokšĦa ietekmes SIA ” Vēja parks” GrobiĦas novadā, lai gan valsts amatpersonas par pārkāpumiem ir 
informētas. 
Jebkurai ierīcei, kura rada troksni ir tehniskā pase un tāda arī ir VES, bet pasē norādīts kādu troksni 
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VES rada, līdz ar to VES projektu realizētājiem šo pasi un trokšĦu lielumus vajag norādīt sākotnējā 
IVN pieteikumā reăionālā Vides pārvaldē lai varētu objektīvi noteikt VES radītā trokšĦa piesārĦojuma 
zonas. SIA „Green Energo” publiskās apspriedes laikā Durbes novadā, SIA ”ELLE” pārstāvis, kurš 
izstrādā IVN dokumentus SIA „Green Energo”, nevarēja nosaukt VES radītā trokšĦa 40dB 
izplatīšanās zonas, lai gan tika jautāts par to divas reizes. Tas norāda uz pazīmēm, ka netiek izvērtēta 
VES ietekmes un apgrūtinājuma zonas, kuras aplami tiek uzskatīts, ka ir tikai VES aizsargjoslās. 
Lai būtu skaidrība par to, kādas ir, piemēram, ENERCON E101 VES radītā trokšĦa izplatīšanās zonas 
var ieskatīties sekojošā adresē un dokumentā 
http://www.busch-dettum.de/doc/windpark_sound_level_iso_9613-2_e-101.pdf. 
 proti, 40dB VES radītai troksnis izplatās 580m attālumā, 35dB VES radītais troksnis izplatās 860m 
attālumā, bet 30 dB VES radītais troksnis izplatās ~1200m attālumā (pielikums Nr.2), turklāt tas ir 
impulsveida troksnis un tikai vienas VES radītais. To, ka VES radītais impulsveida troksnis ir īpaši 
kaitīgs tiek norādīts arī Veselības inspekcijas interneta mājas vietnē, atsaucoties uz Pasaules 
Veselības organizācijas vadlīnijām aizsardzībai pret vides (sadzīves) troksni 
http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/troksnis/pasaules-veselibas-organizacijas-vadlinijas-
aizsardzibai-pret-vides-sadzives-troksni. 
Publiskā telpā ir pieejama informācija, ka Eiropas lielākam VES ražotājam ENERCON liekas ir 
problēmas, jo Bavārijas Augstākā tiesa Minhenē 2012.gadā atzinusi, ka ENERCON E82 VES rada 
impulsveida troksni http://www.wind-watch.org/news/2012/08/29/enercon-e-82-pulsed-noise/ . 
Paraugs kā mēra VES radīto troksni ir sekojošā adresē 
http://www.youtube.com/watch?v=dzNj9DKDk1c&feature=related 
Ir jāizvērtē visas VES darbībai raksturīgās ietekmes, ne tikai Latvijas normatīvajos aktos ar 
konkrētiem ierobežojumiem noregulētās. Ir pamatota prasība izvērtēt visus ietekmes veidus un 
neaprobežoties tikai ar to ietekmju izvērtējumu, par kuru pastāvēšanu un raksturojumu nav nekādu 
šaubu un kas ir normatīvi noregulēts. Tomēr jāsecina, ka atbildīgās valsts amatpersonas varbūt pat 
nav vērtējuši VES ietekmes, kuras būtu jāizvērtē likumā noteiktajā kārtībā, turklāt Latvijas Akustiėu 
apvienība dokumentāli apliecina un norāda uz to, ka Latvijā pastāvošā trokšĦa normēšana aptver tikai 
dzirdamās skaĦas diapazona daĜu un neattiecas uz infraskaĦu un ultraskaĦu, tādejādi VES trokšĦa 
visai būtiskā zemfrekvences komponente šobrīd Latvijā netiek izvērtēta. 

[9.] Troksnis pats par sevi ir piesārĦojums, līdz ar to pirms atĜaut vai aizliegt kādu darbību, atbildīgām 
amatpersonām jāapzinās cik liela platība piesārĦojošām darbībām tiks atĜauta, par ko reăionālai Vides 
pārvaldei jāizsniedz C kategorijas atĜauja piesārĦojošām darbībām un kādas sekas tiks radītas 
piesārĦojuma zonās. 
Likumā ,,Par piesārĦojumu” 1.pantā ir norādīti likumā lietotie termini, proti, 6.punktā norādīts, 
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kapiesārĦojoša darbība ir (..) iekārtu (..) un citu stacionāru objektu izmantošana, kas var radīt vides 
piesārĦojumu vai avāriju risku, kā arī darbība, kas (..) var izraisīt piesārĦojuma izplatīšanos, savukārt 
7.punktā norādīts, ka piesārĦojums ir tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var 
apdraudēt cilvēku veselību, nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā 
ekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu vides izmantošanu. 121 
punktā norādīts, ka troksnis ir gaisa vidē nevēlamas, traucējošas visu veidu skaĦas, kas rada 
diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko saziĦu,bet 13. punktā norādīts kas ir trokšĦa 
kartēšana, proti, tāiresoša vai prognozēta vides trokšĦa līmeni raksturojošu datu izteikšana trokšĦa 
rādītājos, kas ataino trokšĦa robežlielumu pārsniegumu konkrētajā rajonā un to cilvēku vai mājokĜu 
skaitu, uz kuriem konkrētajā rajonā iedarbojas troksnis, ko raksturo konkrēts trokšĦa rādītājs. 14. 
punktā norādīts, katrokšĦa rādītājs ir fizikāls lielums, ar kuru raksturo troksni, kas var radīt kaitīgas 
sekas. 
VES ar jaudu, lielāku par 125 kilovatiem saskaĦā ar MK 09.07.2002 noteikumu Nr.294 ,,Kārtība. 
Kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B 
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai prasībām nepieciešams saĦemt C kategorijas darbības 
atĜauju, kuras saĦemšanai jāiesniedz iesniegums reăionālai Vides pārvaldei. PiesārĦojums, kurš 
rodas no VES nenoliedzami ir troksnis, turklāt tas ir impulsveida troksnis. 
Vides aizsardzības likuma 6.pantā ir norādītas sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā, proti, 
ikvienai privātpersonai (..) (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības (1.punkts) prasīt, lai valsts iestādes un 
pašvaldības, amatpersonas vai privātpersonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina 
vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viĦu dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu. 
7.panta 1.punkts nosaka sabiedrības tiesības uz vides informāciju, proti, sabiedrībai ir tiesības 
saĦemt no šā likuma 10.pantā minētajām iestādēm vides informāciju rakstveidā, audio ierakstā, 
vizuālā, elektroniskā vai citā veidā, savukārt 2.punktā norādīts, ka sabiedrībai ir tiesības saĦemt 
informāciju, ja tā ir pieejama, par mērījumu procedūrām, arī analīzes metodēm, paraugu Ħemšanas 
un iepriekšējas apstrādes metodēm, vai par citu standartizēto procedūru, kas izmantota, apkopojot 
informāciju par vidi ietekmējošiem faktoriem. 

[10.] Par to, ka nekustamajam īpašumam krītas vērtība, tam atrodoties teritorijā vai blakus tam 
kurās plānots izbūvēt vai ir izbūvētas VES, ārvalstu autoriem nav šaubu, jo tie norāda gan uz 
kompensāciju sistēmām, kuras noteiktas to valstu tiesību aktos, kurās aktīvi tiek būvētas VES, lai 
atlīdzinātu personām zemes īpašuma vērtības mazināšanos, gan arī uz dažu ārvalstu sistēmu, 
personām, kuru zemes īpašumi atrodas VES teritorijās ir tiesības iegādāties kapitāla daĜas no 
kapitālsabiedrības, kurai pieder konkrētās VES, tādējādi, personai tiek nodrošināti pastāvīgi 
ienākumi, kas vēl būtiskāk atsver nekustamā īpašuma vērtības mazināšanos. (Wind Energy and 
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Local Acceptance: How to Get Beyond the Nimby Effect. 247.lpp. un skatīt arī Jackson S. (2005). 
Wind power: The Legal and Environmental Issues. // Environmental Protection, Law and Policy 2nd 
Edition. Holder J. Lee.M. (red.). Cambridge: Cambridge university Press, 695.-696.lpp.). Latvijā 
liekas rīkojas savādāk. 
Civillikuma 1042.pants nosaka, ka zemes īpašniekam pieder ne vien tā virsa, bet arī gaisa telpa virs 
tās, kā arī zemes slāĦi zem tās un visi derīgie izrakteĦi, kas tajos atrodas, savukārt Civillikuma 1043. 
pants nosaka, ka zemes īpašnieks var pēc sava ieskata rīkoties ar savas zemes virsu, gaisa telpu virs 
tās, kā arī ar zemes slāĦiem zem tās, ja vien viĦš ar to neskar svešas robežas. 
Kā norāda SIA „Green Energo” pārstāvji, tad zemes īpašuma apgrūtinājumi ir saskaĦoti ar tiem 
zemes īpašniekiem, kurus apgrūtina VES aizsargjoslas 210 metru diametrā ap VES, bet jānorāda, ka 
apledojumu met ārpus VES aizsargjoslām, kā arī VES radītās ēnas un trokšĦa piesārĦojums ir tālāk 
nekā aizsargjoslu apkārtmērs, līdz ar to ir jāsaskaĦo ar visiem zemju īpašniekiem VES radītie 
apgrūtinājumi. Jāparedz arī tiesisks regulējums starp apkārtējo zemju īpašniekiem un VES projekta 
realizētājiem, pretējā gadījumā tiesu darbi ir neizbēgami, jo Durbes teritorijas un apbūves noteikumos 
6.5 nodaĜā par būvtiesību īstenošanas kārtību 348.punktā tiek norādīts,ka Durbes novadā visa veida 
būvniecība ir jāveic saskaĦā ar Būvniecības likuma, Civillikuma, Vispārīgo būvnoteikumu un šo 
saistošo noteikumu prasībām izstrādātiem un akceptētiem būvprojektiem, ievērojot arī citus, uz 
būvniecību attiecināmus LR normatīvos aktus. 

[11.] Teritorijas plānošanas apbūves noteikumu 25.lpp.3.sējums. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi3.13.punktā norādītas prasības alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai, 
līdz ar to rodas jautājumi, kurus esmu ierakstījis iekavās, kā arī ierosinājumi. 
158. Vēja elektrostacijas, tai skaitā vēju parka izveide (kas ir vēja parks, vajag precizēt), ar maksimālo 
augstumu virs 15 metriem atĜauta novada teritorijās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (kādos 
normatīvajos aktos un kādos gadījumos), izĦemot noteiktās ainaviskās teritorijas un pilsētas, kā arī 
ciemu teritorijas (cik lielā attālumā no šīm teritorijām atĜauts uzstādīt VES). Vēja elektrostaciju 
izvietošana veicama saskaĦā ar detālplānojumu, kura teritoriju nosaka tā, lai plānotajā detālplānojuma 
teritorijā iekĜautu ne tikai inženierkomunikāciju objektus, bet arī to aizsargjoslas (jāprecizē, ka VES 
aizsargjoslas nedrīkst atrasties ārpus detālplānojuma teritorijas).Detālplānojuma risinājumi jāsaskaĦo 
arī ar tiem zemes vienības īpašniekiemkas atrodas tuvāk no detālplānojuma teritorijas robežas kā 
plānotā vēja ăeneratora (VES) 2 masta augstumi ar spārnu (kādēĜ tieši vēja ăeneratora (VES) 2 
masta augstumi ar spārnu un ar ko tas ir pamatots). Šādu elektrostaciju izveidošana (precīzāk būtu 
izvietošana) ir jāsaskaĦo ar: 
158.1. Valsts vides dienesta reăionālo struktūrvienību; 
158.2. par kultūras pieminekĜu aizsardzību atbildīgo valsts institūciju (Valsts kultūras pieminekĜu 
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aizsardzības inspekciju), ja tā paredzēta kultūras pieminekĜa teritorijā vai tā aizsargjoslā (aizsardzības 
zonā); 
158.3. par dabas aizsardzību atbildīgo valsts institūciju (Dabas aizsardzības pārvaldi), ja tā 
paredzēta aizsargājamā dabas teritorijā; 
158.4. ar valsts autoceĜu infrastruktūras apsaimniekotāju (VAS „Latvijas Valsts ceĜi”), ja tā 
paredzēta autoceĜa aizsargjoslā; 
158.5. ar dzelzceĜa infrastruktūras apsaimniekotāju (VAS „Latvijas DzelzceĜš”), ja tā paredzēta 
dzelzceĜa aizsargjoslā; 
158.6. ar attiecīgo mobilo sakaru operatoru, ja vēja elektrostaciju izvieto tuvāk par 100 metriem no 
mobilo sakaru torĦa. 
Ierosinu: 

1. VES izveidošana (izvietošana) ir jāsaskaĦo ar tiem zemju īpašniekiem, māju īpašniekiem un 
iedzīvotājiem, kurus varētu skart VES ietekmes, pretējā gadījumā VES projekta būvniecība 
aizliedzama. 

2. VES projekta realizētājiem jāparedz kompensācijas tiem zemju īpašniekiem, māju 
īpašniekiem un iedzīvotājiem, kurus varētu skart VES ietekmes. 

3. Jāsedz visi nodarītie kaitējumi, kuri ir radušies VES būvniecības laikā un VES ekspluatācijas 
laikā 

4. Pirms detālplānojuma izstrādes veikt VES būves publisko apspriešanu, kā tas norādīts 
Teritorijas plānošanas apbūves noteikumu 6.5.nodaĜā par ,,Būvtiesību īstenošanas 
kārtību”,piesaistot ieinteresētās sabiedrības daĜas locekĜus, jo pašvaldībai nav tiesības 
noraidīt detālplānojumu, ja to finansējusi detālplānojuma ierosinātājs. 

[12.] VARAM izstrādājusi (VSS-01028) ,,Pašvaldības vispārīgos teritorijas attīstības plānošanas, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus”, kas izdoti saskaĦā ar Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 7.panta pirmās daĜas panta 6.punktu un 7.punktu. 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VARAMnot_081012_VAN.1028.doc 
,,Pašvaldības vispārīgos teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus” 1.punktā noteikts, ka noteikumi nosaka vispārīgas prasības pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanai, vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un vispārīgas prasības teritorijas 
apbūvei, līdz ar to Durbes novada domei un SIA „Metrum” pie Durbes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakcijas izstrādes būtu jāĦem vērā VARAM izstrādātos ,,Pašvaldības 
vispārīgos teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus”. 
Piemēram,6.11 nodaĜā norādīto ,,Aizsardzību pret trokšĦiem un piesārĦojumu”, kā arī 7.5 nodaĜā par 
,,Alternatīvo energoapgādi”, kur norādīts sekojošais. 
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1. SiltumsūkĦu zemes kolektorus var ierīkot ne tuvāk par 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus 
zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja saĦemta blakus esošās zemes vienības 
īpašnieka rakstiska atĜauja. 

2. Vēja elektrostacijas, kuru maksimālais augstums ir lielāks par 12 metriem, atĜauts izvietot 
rūpniecības teritorijās, tehniskās apbūves teritorijās un lauksaimniecības teritorijās vai teritorijas 
plānojumā norādītajās vietās. 

3. Pašvaldība teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju 
būvniecība ir aizliegta. 

4. Plānojot vēja elektrostaciju, kuras maksimālais augstums ir lielāks par 12 metriem, izvietojumu 
ievēro šādus nosacījumus: 

4.1. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā trīs rotora diametru attālumā viena no otras; 
4.2. no lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 500 

metriem. Attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torĦa; 
4.3. no lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par attālumu, kas 

ir 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums; 
4.4. no ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās dzīvojamās un publiskās apbūves vēja 

elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 1 km, bet vēja parku ne tuvāk par 2 km; 
4.5. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā 2 km attālumā no NATURA 2000 teritorijām ar putnu 

aizsardzības mikroliegumiem, bet no pārējām NATURA 2000 teritorijām ne tuvāk par 500 
m. 

4.6. valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu vizuālās uztveramības zonā papildus izvērtē 
ietekmi uz ainavu; 

4.7. vēja parkus izvieto ne tuvāk par 2 km no kūrorta teritorijas; 
4.8. vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torĦa projekcijas. 

Protams, ir Ĝoti interesanti, kādēĜ 4.2.punktā ir norādīts, ka plānojot vēja elektrostaciju, kuras 
maksimālais augstums ir lielāks par 12 metriem, izvietojumu ievēro nosacījumu, ka no lauku teritorijā 
esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 500 metriem. Attālumu nosaka 
no vēja elektrostacijas torĦa. Kad tika izstrādāti „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, tad tika norādīts uz 
to, ka papildus drošības aizsargjoslai ap vēja elektrostaciju nosaka aizsardzības joslu līdz esošajai un 
plānotajai apbūvei atbilstoši vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumiem. Noteikti atgādināšu ministrijas darbiniekiem un Ministru prezidentam to, ko varbūt kāds 
ir ,,aizmirsis”, jo būvniecība ir atĜauta jebkurā lauksaimniecībā izmantojamā zemē ne tikai VES 
būvniekiem, bet arī zemes īpašniekiem ir tiesības celt savā zemē cita veida būves, ne tikai VES. 
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[13.]Par vēja enerăiju izteikti dažādi, arī negatīvi viedokĜi.Šādu negatīvu viedokli pauž, piemēram, 
Eiropas Platforma pret Vēja Parkiem (turpmāk – EPAW), kas dibināta 2008.gada 4.oktobrī, 
pateicoties Francijas, Vācijas, Spānijas un BeĜăijas asociāciju iniciatīvai, kurām pievienojušās daudzu 
citu valstu organizācijas un grupas. EPAW atbalsta atjaunojamo enerăiju, ja tā ievērojami samazina 
fosilās degvielas patēriĦu un ir atbilstoša CO2 izmešu, vides, sabiedrības un ekonomikas prasībām. 
Vēstulē Eiropas Komisijai un parlamenta deputātiem 
(sk.:http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=c1 ) EPAW cita starpā norāda uz finansiālu 
un ideoloăisku lobiju, kas panāk arī neilgtspējīgu atjaunojamās enerăijas projektu atĜaušanu. EPAW 
uzsver, ka tieši vēja parki piepilda sliktāko scenāriju, tie saĦem milzīgu finansējumu, taču to 
efektivitāte ir nepierādīta un tie degradē vidi. Vēja parki ir pilnībā pretrunā Eiropas ilgtspējīgai 
attīstībai, to ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu ir mazsvarīga, jo termoelektrostacijās bieži 
jāregulē pārtraukumi elektrībai, kas pienāk no VES. Šī paša iemesla dēĜ vēja enerăija ievērojami 
nesamazina dārgo un arvien vairāk uztraucošo fosilās degvielas importu. Vēja parkiem nepieciešams 
pastiprināt augstsprieguma līniju tīklu pāri visai Eiropai un uzbūvēt jaunas regulēšanas iekārtas. Kā 
liecina prakse – energosistēmas stabilitāte ir apdraudēta vēja enerăijas neparastās dabas dēĜ. 
Papildus izmaksām jaunas augstsprieguma līnijas rada lielāku agresiju videi. Lai gan pēc vairākām 
tehniskā progresa dekādēm vēja enerăija ir dzīvotspējīga, vēja parki tik un tā izšėērdē milzu daĜu no 
publiskiem fondiem, ar mērėi saglabāt to eksistenci, izveidojot mākslīgu tirgu. Vēl jo vairāk, šī 
mākslīgā tirgus galējība Ĝauj skandalozām personām veidot to kapitālus uz nodokĜu maksātāju un 
patērētāju rēėina, nedodot nekādu ekoloăisku izdevību, gluži pretēji. Ar savu kaitīgo ietekmi uz dabas 
ainavām un vēsturiskajām ēkām vēja parki nozīmīgi izmaina Eiropas dabas un kultūras mantojumu. 
Tie arī rada nopietnu ietekmi uz īpašuma vērtību, kas namu īpašnieku gadījumā bieži izpaužas kā 
darba augĜi mūža garumā. Vēja parki degradē cilvēku dzīves kvalitāti, dažiem pat izmainot veselības 
stāvokli. Vēja parki pakĜauj briesmām dzīvo dabu un iznīcina dabisko vidi, kas ir ilgi bijusi pasargāta 
no smagās tehnikas, cementa un cilvēka darbības. 
2012.gada 20.jūlijā laikrakstā ,,Latvijas Avīze” Pasaules enerăētikas padomes loceklis Ilmārs Stuklis, 
norāda, kavēja ātrumam pieaugot, VES ražotās enerăijas daudzums pieaug kubā. Šis enerăijas 
ražošanas avots ir neprognozējams ilgam laikam. Līdz ar to visu laiku ir jārezervē citas elektrības 
ražošanas jaudas. Vēja enerăija nav kvalitatīva enerăija, tai nav tik augsta cena kā no biogāzes 
ražotajai elektroenerăijai, tomēr patērētāji maksā vismaz dubultā apmērā no vidējās elektroenerăijas 
pirkuma cenas. JāĦem arī vērā, ka par 90% VES ražoto elektrības cenu nosaka iekārtas izmaksas. 
Šīs iekārtas Latvijā neražo. Latvijā vidējais vēja ātrums gadā ir 6 m/s, Dānijā 9 – 10 m/s. Tātad Dānijā 
VES uzstādīšana maksā trīs reizes lētāk nekā Latvijā. Dabas likumus mainīt nevar, Latvijā vēja 
rādītāji nav piemēroti vēja turbīnu uzstādīšanai. 
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Ekonomikas ministrs Daniels PavĜuts 2012.gada 28.augustā atzīst, ka (..),,Vīzija par Latviju kā tīru, 
efektīvu, koncentrētu, radošu un konkurētspējīgu Eiropas valsti" Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 
izstrādes ietvaros ir iezīmēts sapnis par Latviju kā zaĜāko valsti pasaulē, kurā būtiska loma ierādīta 
zaĜai enerăijai. Tādai zaĜai enerăijai – efektīvai, konkurētspējīgai, sabiedrībai un ekonomikai 
"paceĜamai" – kura būtiski atšėiras no mūsu līdzšinējās pieredzes un pašreizējās situācijas. Latvijā 
zaĜās enerăijas ražošanas veicināšanai un atbalstam darbojas obligātā iepirkuma metode (OIK). Tā 
paredz pienākumu Latvenergo iepirkt elektroenerăiju no atjaunojamiem energoresursiem (AER) un 
koăenerācijas ražotājiem par tarifu, kas pārsniedz tirgus cenu, starpības izmaksas solidāri sedzot 
visiem elektrības galapatērētājiem Latvijā. Visā Eiropā un pasaulē šobrīd notiek aktīvas diskusijas par 
to, kā un vai atbalstīt konkrētas tehnoloăijas, teiksim, Vācijā ir vērojama visai izteikta vilšanās vēja 
enerăijas efektivitātē. Mācība no šīm diskusijām ir tāda, ka valstij nevajag uzĦemties nesamērīgas 
atbalsta saistības tehnoloăijām, kas var novecot un tādējādi radīt šėēršĜus ražošanas veidu 
modernizācijai. Modernu enerăētikas veidu atbalstam ir jābūt elastīgam, Ħemot vērā strauji mainīgās 
tehnoloăijas. 
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/daniels-pavluts-zala-energija-izmaksas-efektivitate-
reputacija.d?id=42628664 
Ekonomikas ministrija 2013.gada 7.janvārī izstrādājusi dokumentu ,,Informatīvais ziĦojums par 
elektroenerăijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu”, kur 43.lpp. ir norādīti elektroenerăijas 
obligātā iepirkuma tarifi Eiropā. Par VES saražoto elektroenerăiju Latvijā maksā 10-17 eiro centi par 
kilovatstundu, Vācijā 5-9 eiro centi par kilovatstundu, bet Austrijā, kura ir Eiropas lielākā VES ražotāja 
9 eiro centi par kilovatstundu. ,,ZaĜo enerăiju” var atĜauties ražot turīgas valstis, piemēram, Vācija un 
Austrija, bet Latvija, kura ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm atĜaujas 
nesamērīgu atbalstu VES saražotajai elektroenerăijai, kurš ir stipri lielāks nekā turīgākajām Eiropas 
Savienības valstīm. 

[14.] Nevar arī piekrist, kaVES radītā piesārĦojumaīpašuma tiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu 
un tam ir leăitīms mērėis, jo vēja enerăijas izmantošanas attīstība kā citu personu tiesību un 
sabiedrības labklājības nodrošināšana un ierobežojums ir samērīgs, jo personu tiesību uz īpašumu 
ierobežojums nav liels un ir mazāks par labumu, ko gūs sabiedrība. Nevar uzskatīt, ka jebkuras VES 
būvniecība, automātiski ir sabiedrības interesēs. Kā redzams no iepriekš minētā, tad viens no 
pamatojumiem Durbes novadā virzīt VES būvniecības projektus ir Vides projektu, 2006.gada 
dokuments, kur norādīts, ka vēja gada vidējais ātrums svārstās 4-4,5 m/s robežās un tas Ĝauj vēja 
parku komerciālo ekspluatāciju ar vidējas efektivitātes pakāpi, lai gan 2012.gadātiek atzīts, ka Latvijā 
vēja rādītāji nav piemēroti vēja turbīnu uzstādīšanai.Lai sasniegtu taisnīgu līdzsvaru starp indivīda 
interesēm un sabiedrības interesēm kopumā, pašvaldībai ir jāveic īpaši rūpīgs izvērtējums par plānoto 
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VES būvniecības ieceri Durbes novadā, bet liekas, Durbes novada pašvaldība nemaz šādu 
izvērtējumu nav veikusi un apstiprinājusi nodomu protokolu ar vēja parka projekta attīstītāju SIA 
„Green energo”. 
Sākot ar 2008.gadu ir izmeklēti un ir izanalizēti vairāki VES būvniecības projekti un to virzība Liepājas 
puses novados un pilsētā, kā arī nevar neredzēt valsts amatpersonu iespējams īpašo interesi par 
VES projektu realizāciju . No 2010.gada man ir sadarbība ar “Sabiedrību par atklātību – Delna” 
https://www.youtube.com/watch?v=aR1-Cgn90LQ kura ir sabiedriskā labuma biedrība un kuras 
darbības mērėis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un 
korupcijas novēršanu. Pamatojoties uz projekta ietvaros sniegto juridisko palīdzību, kura pilns 
nosaukums ir “Interešu aizstāvība un stratēăiskā juridiskā palīdzība korupcijas novēršanai un 
tiesiskuma stiprināšanai” arī tika sagatavoti dažādi iesniegumi un pieteikumi pašvaldībām, tiesām, 
ministrijām, Saeimai un citām valsts institūcijām, tai skaitā arī tiesībsargājošām institūcijām. Projekta 
mērėis ir korupcijas ierobežošana, attīstot Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra 
darbību, caur sabiedriski nozīmīgas tiesu prakses rašanās veicināšanu un identificēto nepilnību 
novēršanu normatīvajā regulējumā. Projekts paredz iedrošināt un palīdzēt iedzīvotājiem iestāties pret 
korupciju, sniegt juridisku atbalstu stratēăiskās tiesvedībās, un, pamatojoties uz gūto pieredzi, veicināt 
tiesiskuma stiprināšanu un pretkorupcijas normatīvā ietvara uzlabošanu. Nenoliedzami “Sabiedrību 
par atklātību – Delna” ir sniegusi juridisku palīdzību Durbes novada iedzīvotājiem, kuri saskārušies ar 
visai interesantu VES projektu būvniecības virzību Durbes novadā. Pirms pieĦem atbildīgus lēmumus 
par Durbes novada attīstību, Valsts amatpersonām vajadzētu saprast un apzināties, ka cilvēktiesības 
un pamattiesības ir augstākas vērtības, bet komerctiesības, kuru galvenais mērėis ir peĜĦas gūšana, 
tiek atzītas par zemākām vērtībām. Paldies, ja izlasījāt manu iesniegumu līdz galam un manu sniegto 
informāciju Ħemsiet vērā pie ,,Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam” izstrādes, kā 
arī negribētu sagaidīt to brīdi, kad Durbes novads tiks pārvērsts par vēja elektrostaciju 
poligonu. 
Pielikumā: 

1. VES fiziskie izmēri un apzīmējumi. 1.lapa. 
2. ENERCON E101 VES radītā trokšĦa izplatīšanās zonas. 1.lapa. 
3. Iesniegums par ,,Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju” 

digitālā veidā. 
6. Vidmants Baltavičs 

 
SaĦemts 29.04.2013. 
 

KādēĜ Durbes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas 
un Durbes novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apsriešanas sanāksmes š.g. 4.aprīlī 
tika organizētas Dunalkas namā „Danči”, Vecpils pamatskolā un Durbes novada domē – Lieăos, bet 
netika organizētas Durbes pilsētā, un kādos masu mēdijos iedzīvotājiem tika sniegta informācija par 

2013.gada 10.maijā Durbes novada 
pašvaldība uz 2013.gada 27.aprīlī saĦemto 
iesniegumu (e-pastu) ir sniegusi atbildi 
(vēstule Nr.01-21/595), 
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publiskās apspriešanas sanāksmēm. paskaidrojotteritorijas plānojuma izstrādes, 
tai skaitā publiskās apspriešanas, 
organizēšanas noteiktās prasības Ministru 
kabineta noteikumos Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas 
dokumentiem”, ar kuriem saskaĦā Durbes 
novada pašvaldība ir plānošanas procesu 
organizējusi. 
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IV Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. 
Durbes novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 
4.1. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. Durbes novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 
4.1.1. Valsts vides dienesta Liepājas reăionālā vides pārvalde 
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4.1.2. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.3. Veselības inspekcija 
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4.1.4. AS „Latvijas Gāze” 
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4.1.5. SIA „Lattelecom” 

  



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 66

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 67

4.1.6. Valsts meža dienests 
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4.1.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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4.1.8. Kurzemes plānošanas reăions 
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4.1.9. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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4.1.10. AS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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4.1.11. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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4.1.12. AS „Latvenergo” 
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4.1.13. AS „Sadales tīkls” 
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4.1.14. AS „Latvijas Valsts meži” 
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4.1.15. Valsts zemes dienests 
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4.1.16. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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4.1.17. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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4.1.18. SIA „BITE Latvija” 
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4.1.19. SIA „Tele 2” 
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4.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi 
4.2.1. GrobiĦas novada dome 

  



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 103

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 104

4.2.2. Pāvilostas novada pašvaldība 
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4.2.3. Priekules novada dome 
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4.2.4. Aizputes novada dome 
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4.3. Pārskats par institūciju atzinumiem 
 

Nr.
p.k. 

Institūcija, saĦemšanas 
datums 

Prasības atzinumos 

Darba grupas2 komentārs par 
prasību iestrādi teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā 

1.redakcijā 
1. Valsts vides dienesta 

Liepājas reăionālā vides 
pārvalde 
 
Izsniegts 18.04.2013. 

[...] 3.Teritorijas plānojuma izstrādē nav ievēroti Pārvaldes 2011.gada 18.oktobra vēstules Nr.5.5.-
11./1374 nosacījumi teksta un grafiskās daĜas materiālos, un ir nepieciešams veikt sekojošus 
teritorijas plānojuma uzlabojumus: 
• Paskaidrojuma raksts: 

1) 1.attēla ailē „Detālplānojumi” nav minēti visi Durbes novadā apstiprinātie detālplānojumi. 
2) Lieău ciems atrodas valsts galvenā autoceĜa A9 „Rīga (Skulte) – Liepāja” kreisajā pusē, bet 7., 

14., 15. attēla kartēs Lieău ciems atzīmēts nepareizi – autoceĜa labajā pusē. 
3) SadaĜā „4.3. Lauku teritorijas” minēta Durbes ezera platība ~670,5 ha, kas nesakrīt ar 

Civillikuma 1.pielikumā noteikto Durbes ezera platību 670 ha; un sadaĜa jāpapildina ar 
aprakstu par ogĜūdeĦražu izpētes teritorijām; virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti un šo 
ūdeĦu izmantošanu un aizsardzību atbilstoši Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānam. 

4) SadaĜa „4.4. Vides riski” jāpapildina ar aprakstu par rekultivēto Durbes sadzīves atkritumu 
izgāztuvi ar tās monitoringa urbumiem; Durbes ezera regulēšanu ar hidrotehniskām būvēm, lai 
novērstu plūdu draudus. 

5) SadaĜā „4.5. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti” atcelto MK noteikumu Nr.415 vietā 
jāraksta MK 16.03.2011. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

6) SadaĜa „4.7. Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti” jāpapildina ar aprakstu par plānoto 
„Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 1. posma rekonstrukcija” un vēja 
elektrostaciju būvniecību nekustamajā īpašumā „Grietēni” un citās teritorijās, kuriem veikts/tiek 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un esošām/plānotām kuăošanas līdzekĜu piestātnēm un 
autotransporta stāvvietām Durbes ezera aizsargjoslā. 
 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2Darba grupa tika organizēta Durbes novada pašvaldības administratīvajā ēkā 2013.gada 23.maijā, piedaloties SIA „Metrum” teritorijas plānotājai Ilzei Circenei,  SIA „Metrum” ăeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistam 
Artim Markotam, Durbes novada domes priekšsēdētājam Andrejam Radzēvičam, Durbes novada domes kancelejas vadītājai, teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai Aivai Kasparovičai, Durbes novada domes projektu vadītājai 
Santai Bucikai un Durbes novada domes projektu vadītājas asistentei Signei Vitālei 
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• Kartē „Durbes novada teritorijas pašreizējā izmantošana”: 
1) nav iezīmētas ogĜūdeĦražu izpētes/ieguves teritorijas; 
2) nav iezīmētas esošās peldvietas, hidrotehniskās būves, kuăošanas līdzekĜu piestātnes un 

autotransporta stāvvietas Durbes ezera aizsargjoslā; 
3) nav iezīmēta rekultivētā Durbes sadzīves atkritumu izgāztuve ar monitoringa urbumiem. 

• Kartē „Durbes novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana”: 
1) nav iezīmētas plānotās vēja elektrostacijas nekustamajā īpašumā „Grietēni”; 
2) ar norādītajiem apzīmējumiem nav iezīmēta Durbes pilsētā, Zaėu ielā 4 esošā notekūdeĦu 

attīrīšanas iekārta ar tās 200 m sanitāro aizsargjoslu; 
3) nav iezīmētas plānotās kuăošanas līdzekĜu piestātnes un autotransporta stāvvietas Durbes 

ezera aizsargjoslā. 
• Kartē „Durbes pilsēta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” ar norādītajiem apzīmējumiem nav 

iezīmēta Durbes pilsētā, Zaėu ielā 4 esošā notekūdeĦu attīrīšanas ietaise ar tās 200 m sanitāro 
aizsargjoslu. 

• Kartē „Vecpils ciema teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” nav iezīmēta esošo notekūdeĦu 
attīrīšanas ietaišu 200 m sanitātā aizsargjosla. 

• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 
1) 34.punktā nepareizi rakstīts, ka grāvis ir viens no hidrotehnisko būvju veidiem, jo MK 

23.08.2005. noteikumu Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnortmatīvu LBN 224-05 
„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” 1.39. apakšpunktā norādīts, ka 
novadgrāvis ir nosusināšanas sistēmas būve. 

2) 158.1. apakšpunkts jāizĦem, jo Valsts vides dienesta reăioālā struktūrvienība nesaskaĦo 
vēja elektrostaciju izvietošanu. 

3) 166. punktā vārdi – vēja ăeneratori jāaizvieto ar vārdiem – vēja elektrostacijas. 
4) 269.1. punkts jāizĦem, jo reăionālā vides pārvalde neizsniedz tehniskos noteikumus 

dziĜurbumu ierīkošanai saskaĦā ar MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reăionālā 
vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums” 1. pielikumā noteiktajām darbībām. 

5) 351.2. apakšpunkts jāizĦem, jo atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
paredzēto darbību un objektu ietekmi uz vidi (skaidrojums šā likuma 1.panta 1.daĜā) koordinē 
un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs un novērtējumu veic eksperti, nevis sertificēts 
nekustamā īpašuma vērtētājs. 

6) 11.pielikuma „Spēkā esošo detālplānojumu sarakstā” nav iekĜauti visi Durbes novadā 
apstirpinātie detālplānojumi. 

 
 
 
 
 
Aizsargjosla netiek atzīmēta – 
minētās notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtas nedarbojas. 
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Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par Durbes novada teritorijas 
plānojuma 2013. - 2025. gadam 1. redakciju. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 
 
SaĦemts 17.04.2013. 

[...], Administrācija sniedz sekojošu atzinumu: 
1. Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā – Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē 

atzīmēti tikai trīs no astoĦiem teritorijā izveidotajiem mikroliegumiem (turpmāk – ML). 
Informējam, ka minētajā kartē nav iezīmēti sekojoši ML: 
1) ML Platlapju meža biotopam (centra kooridinātas – x342083, y278628), 
2) ML Nogāzes meža biotopam (centra koordinātas – x346322, y279766), 
3) ML Platlapju meža biotopam (centra kooridnātas – x337279, y269559), 
4) ML Nogāzes meža biotopam (centra koordinātas – x351432, y278008), 
5) ML Gravas meža biotopam (centra koordinātas – x351274, y279003). 

2. Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē nav iezīmēta īpaši aizsargājamā dabas 
teritorija, dabas piemineklis – aizsargājamie dendroloăiskie stādījumi „Vecpils parks”. 

3. Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē pie Durbes ezera nav iezīmētas esošās 
laivu piestātnes. 

4. ĥemot vērā Paskaidrojuma raksta 4.5.apakšnodaĜā un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 3.5.apakšnodaĜā iekĜauto informāciju, iesakām precizēt Paskaidrojuma raksta 
4.5.apakšnodaĜas nosaukumu „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi” un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.5.apakšnodaĜas nosaukumu „Prasības 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu izmantošanai”. 

Administrācija izsaka viedokli, ka kopumā Durbes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 
1.redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības 
mērėiem, ja tiek veikti augšminētie papildinājumi un precizējumi pirms galīgās redakcijas noteikšanas. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas 
kartēs netiek atzīmētas. 
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3. Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības 
inspekcija 
 
SaĦemts 25.04.2013. 

[...] Izvērtējot iesniegto materiālu, secināts, ka plānojumā ir atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekĜu sarakstā iekĜautie kultūras pieminekĜi, ir norādītas Inspekcijā apstiprinātās pieminekĜu 
teritorijas, kā arī noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap tiem – 500 m rādiusā lauku teritorijās 
un 100 m rādiusā Durbes pilsētā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 
sastāvā Durbes pilsētas vēsturiskā centra aizsardzībai izstrādāti detalizēti apbūves noteikumi. 
Plānojumā liela uzmanība pievērsta kultūrainavai, noteiktas prasības novada teritorijas ainavu 
aizsardzībai un pārvaldībai. 
Durbes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijā konstatētas vairākas nepilnības un neprecizitātes: 

1. Kartogrāfiskajā materiālā neprecīzi atzīmētas šādu vēstures un arheoloăisko pieminekĜu 
atrašanās vietas: UpmaĜu apmetne (valsts aizsardzības Nr.1306), Ėiepes strauta apmetne 
(valsts aizsardzības Nr.1309), Robežnieku apmetne (valsts aizsardzības Nr.1311), Durbes 
kaujas vieta (valsts aizsardzības Nr.41), Dīru senkapi (valsts aizsardzības Nr.1317), Brenču 
senkapi (valsts aizsardzības Nr.1425), Dižilmājas senkapi (valsts aizsardzības Nr.1434) un 
Vespils pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1438). 

2. Lai precizētu prasības arheoloăiskā mantojuma aizsardzībai, TIAN 3.nodaĜas sadaĜu 3.6. 
„Prasības valsts aizsargājamo kultūras piemienkĜu aizsardzībai” iesakām papildināt ar šādu 
punktu: „arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav pieĜaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru 
izstrāde, jaunu ceĜu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi”. 

3. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 106.punkts koriăējams 
atbilstoši likuma „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” 17. un 22.panta prasībām. 
106.1.punktā vārdi „arheoloăiskā prognoze” būtu aizstājami ar „kultūras pieminekĜu 
aizsardzības prasības (īpašie nosacījumi)”. 

Atzinums – Inspekcija kultūras mantojuma apzināšanas un saglabāšanas aspektā kopumā pozitīvi 
vērtē Durbes novada teritorijas plānojuma 1. redakciju, bet lūdz Durbes novada domi koriăēt 
novada teritorijas plānojumu, veicot iepriekš minētos precizējumus un labojumus. 

Plānojuma gala redakciju lūdzam iesniegt izskatīšanai Inspekcijā. Pielikumā: Kartogrāfiskais materiāls 
ar precizējamām vēstures un arheoloăisko pieminekĜu atrašanās vietām uz 4 lpp. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
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4. Kurzemes plānošanas 
reăions 
 
SaĦemts 17.04.2013. 

[...] Norādām, ka saskaĦā ar Kurzemes plānošanas reăiona Teritorijas plānojuma 2006. -2026.gadam 
vadlīnijām plānošanai lauku telpas areālos (6.punktu), Kurzemes reăiona perspektīvajā struktūrā 
paredzētas ainaviski vērtīgās teritorijas, kas pārstāv Kurzemes reăiona dabas un kultūrainavas 
labākos paraugus, atšėiras no citām ar daudzveidību, ainavisko pievilcību un ir būtisks reăiona 
turpmākās attīstības resurss. Durbes novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartē „Durbes 
novada plānotā (atĜautā) izmantošana” Durbes ezeraine ir attēlota kā ainaviski vērtīgā teritorija. 
ĥemot vērā iepriekš minēto, ieteicam papildināt Durbes novada teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstu ar ainaviski vērtīgās teritorijas – Durbes ezeraines aprakstu, pamatojot 
plānotos risinājumus ainavas aizsardzībai un ainaviski vērtīgās teritorijas robežu noteikšanai. 
Kurzemes plānošanas reăiona Plānošanas nodaĜai nav citu iebildumu pret sagatavoto Durbes novada 
teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
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5. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
 
SaĦemts 12.04.2013. 

[...] Diemžēl pieejamajos teksta un grafiskajos materiālos nav redzams, vai un kādā veidā ir Ħemti 
vērā VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 03.10.2011. vēstulē Nr.01-15/1327 izsniegtie nosacījumi. ĥemot vērā 
to, ka Durbes novada plānojumā ir paredzētas teritorijas, kurās tiek izveidota jauna vai tiek 
paplašināta dzīvojamā, publiskā un rūpniecības apbūve, mūsuprāt, plānojumam ir jāatrisina arī 
piekĜūšanas, aizsardzības pret autotransporta radīto troksni, valsts autoceĜu aizsargjoslas 
izmantošanas u.c. jautājumi. Konkrētas piezīmes par 3.sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”: 
• 129.punktā mainīt atsauci uz Latvijas standarta LVS 190-3 aktuālo 2012. gada redakciju, kura 

aizstāj LVS 190-3:2009. Attiecīgi arī jākoriăē šajā punktā dotās atsauces uz LVS 190-3 
apakšpunktiem un tabulām. 

• 148.punktā aicinām norādīt, ka šajā punktā dotās prasības nav attiecināmas uz valsts 
autoceĜiem, tai skaitā to posmiem apdzīvotās vietās (ielām). 

• 164.6.1.18.punkta teksta par to, ka „jaunas apbūves izvietošanas gadījumā apbūves līnija sakrīt 
ar konkrētas kategorijas autoceĜa aizsargjoslu” pieĜauj veikt apbūvi arī tādās vietās, kur ir 
pārsniegti 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumos Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” noteiktie robežlielumi. Tāpēc LVC nosacījumos Durbes novada teritorijas 
plānojuma 2013. - 2025.gadam izstrādei tika izvirzīta prasība dzīvojamās un publiskās apbūves 
teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceĜiem, lai būtu nodrošināti apstākĜui, kas neprasa 
papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Aicinām ievērot šo LVC 
prasību vai arī izvirzīt papildus prasību par to, ka paredzot būvniecību valsts autoceĜu 
aizsargjoslu tuvumā, kur tiek pārsniegti MK noteikumos Nr.597 noteiktie trokšĦa robežlielumi, 
būvniecības ierosinātājam jāprojektē un jāīsteno prettrokšĦa pasākumi atbilstoši LBN 016-03 
„Būvakustina” prasībām. 

• 251.3 - 251.5.punktos aizstāt atsauci uz satiksmes ministrijas „Rekomendācijas veloceĜu 
projektēšanai” ar atsauci uz LVS 190-9 „CeĜu projektēšanas noteikumi. 9. daĜa: Velobūvju 
projektēšanas noteikumi” un tajā dotajām prasībām velobūvju projektēšanai un aprīkošanai. 

• Prasības 252.punktā minētajām gājēju pārejām būtu lietderīgi saistīt ar Latvijas standartu LVS 
190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. 

• Pašreizējā redakcijā nav saprotama un būtu jāpaskaidro 254.punktā minētā „cietā seguma” 
nozīme, jo nav skaidrs, vai ar apzīmējumu „cietais segums” tiek apzīmēts asfaltēts vai grantēts 
ceĜš. Nepiekrītam prasībai par asfaltēta seguma nepieciešamību valsts autoceĜiem. 

• 259.punktā minētie MK noteikumi Nr.126 „Kārtība, kādā gar autoceĜiem izvietojami servisa 
objekti” ir atcelti. 

• Tekstā būtu lietderīgi minēt 07.07.2008.Ministru kabineta noteikumus Nr.505 „Noteikumi par 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
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pašvaldību, komersantu un māju ceĜu pievienošanu valsts autoceĜiem”. 

[...] piezīmes par attīstības programmas 1. redakciju. 
Atzinumu par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013. -2025.gadam 1.redakciju būs iespējams 
izsniegt tad, kad tiks izvērtēti un plānojumā tiks Ħemti vērā VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 03.10.2011. 
vēstulē Nr.01-15/1327 izsniegtie nosacījumi. 

6. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
 
SaĦemts 15.04.2013. 

[...] Izskatot interneta vietnē www.metrum.lv pieejamos Durbes novada teritorijas plānojuma 1. 
redakcijas dokumentus, secinām, ka: 

1. Grafiskajā daĜā, teritorijas plānotās – atĜautās izmantošanas plānā, drošības aizsargjosla gar 
dzelzceĜu noteikta neievērojot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 
„Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas ėīmiskās vielas un produktus” 9. punkta prasības; 

2. Grafiskajā daĜā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64940050117 nav iekĜauta publiskās 
lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un tai ir noteikta izmantošana – 
savrupmāju apbūves teritorijas, kaut gan minētā zemes vienība pieder valstij Satiksmes 
ministrijas personā un uz tās izvietotas valsts akciju sabiedrībai „Latvijas DzelzceĜš” 
piederošas ēkas un, atbilstoši DzelzceĜa likuma 4.pantam, minētā zemes vienība ir publiskās 
lietošanas dzelzceĜa infrastruktūra; 

3. Publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma josla zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 64270030108 noteikta neievērojot valsts akciju sabiedrības „Latvijas 
DzelzceĜš” 2000.gada 31.jūlija valdes lēmumu Nr.5/24, un neatbilst Ministru kabineta 
03.08.2010. noteikumu Nr.724 „DzelzceĜa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” prasībām, un 
līdz ar to zemes vienības daĜai (18 m no malējās sliedes) publiskās lietošanas dzelzceĜa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā jānosaka izmantošana transporta infrastruktūras 
teritorijas (TR-1); 

4. Zemes vienības daĜai ar kadastra apzīmējumu 64940050118 publiskās lietošanas dzelzceĜa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā (18 m no malējās sliedes) jānosaka izmantošana 
transporta infrastruktūras teritorijas (TR-1). 

Lūdzam veikt iepriekš minētos labojumus Durbes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
1.redakcijā. Pielikums: VAS „Latvijas DzelzceĜš” 310.07.2000. valdes lēmuma Nr.5/24 kopija uz divām 
lapām. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 

7. AS „Latvijas Valsts meži” 
SaĦemts 22.04.2013. 

[...] LVM neiebilst pret Durbes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 1.redakcijas 
apstiprināšanu. 

- 
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8. Valsts meža dienests 
SaĦemts 15.04.2013. 

[...] Teritorijas plānojuma izstrādātajai redakcijai sniedzam pozitīvu atzinumu. 
Izsakāmpriekšlikumu izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā iestrādāt atsauci uz ăenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas iespējām vai aizliegumu novada teritorijā. 

PieĦemts zināšanai. 

9. SIA „Lattelecom” 
 
SaĦemts 24.04.2013. 

Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka SIA „Lattelecom” nav iebildumu pret izstrādāto Durbes 
novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. Izstrādātā novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
kartogrāfiskajā daĜa SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas nav attēlotas, Ħemot vērā 
kartogrāfiskā materiāla mērogu. 
[...] 

- 

10. AS „Latvijas Gāze” 
 
SaĦemts 02.04.2013. 

[...] Teritorijas plānojumā ir sniegts objekts informatīvais materiāls par Durbes novada teritorijas 
pašreizējo un plāoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērėi, uzdevumi un to izpildes secība. 

Durbes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijai izsakām šādus iebildumus: 
1. Paskaidrojuma raksta: 

• 3.tabulā „Atsevišėi Kurzemes plānošanas reăiona teritorijas (telpiskajā) plānojumā iekĜautie 
risinājumi attiecībā uz Durbes novada teritoriju” sadaĜā „Transporta infrastruktūras attīstības 
perspektīva” lūdzam aizstāt vārdus „maăistrālo gāzesvadu” ar vārdiem „pārvades 
gāzesvadu Iecava – Liepāja DN 350 mm”; 

• 4.7.daĜā „Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti” iekĜaut informāciju par GRS „Tadaiėi” 
un augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem un to iekārtām. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 166.punktā: 
2.1. lūdzam aktualizēt drošības aizsargjoslu platumus saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu; 
2.2. lūdzam iekĜaut informāciju par drošības aizsargjoslām ap GRS „Tadaiėi”. 

Papildus informējam, ka grafiskie materiāli par Rāvas ciema teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu ir 
skatāmi kopā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu, kas nosaka ierobežojumus drošības aizsargjoslās. 

Izstrādāto Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu Durbes novada 
teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko noteikt 
turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minēto 
nosacījumu izpildes. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 

11. Valsts ugunsdzēsības un 
glabāšanas dienests 
SaĦemts 18.04.2013. 

VUGD Kurzemes reăiona brigādes Liepājas 1.daĜa izskatīja Durbes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakciju un neiebilst pret tā realizāciju. 

- 
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12. Valsts zemes dienests 
 
SaĦemts 04.04.2013. 

[...] reăionālā nodaĜa informē, ka saskaĦā ar Ministru kabineta 19.10.2012. noteikumiem Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” Valsts zemes dienests 
nesniedz nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei un atzinumus par plānojumu, kā arī to 
grozījumu redakcijām. 

- 
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13. Veselības inspekcija 
 
Izsniegts 22.04.2013.  

[...] Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜai kopumā 
nav iebildumu Durbes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam 1.redakcijas risinājumam, ar 
nosacījumu III.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” veikt sekojošas korekcijas:  

• ApakšnodaĜā 3.13.Prasības alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai. 
158.punktā, nosakot prasības vēja ăeneratoru izvietošanai teritorijā, noteikt prasību izvietot 
vēja ăeneratorus tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšĦa normatīvi apkārt esošās apbūves 
teritorijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām (13.07.2004. MK noteikumu Nr.597 „TrokšĦa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām); 

• ApakšnodaĜā 3.15.Aizsargjoslas. 
165.2.punktu ar sekojošu tekstu: „Aizsargjoslu ap cilvēku apglabāšanas kapsētām likvidē tikai 
pēc saskaĦošanas ar Veselības inspekciju” koriăēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.i.: 
„Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, aizsargjoslu likvidē pēc 
saskaĦošanas ar Veselības inspekciju un Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju” 
(29.12.21998. MK noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” 5. un 
6. punkta prasības). 

• ApakšnodaĜā 4.11.Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem. 
Lai novērstu pretrunas 235.punktā ar sekojošu tekstu: „Attālums no degvielas uzpildes 
stacijām ar pazemes rezervuāriem šėidrās degvielas glabāšanai līdz pirmskolas bērnu 
iestāžu, vispārizglītojošo skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemes 
vienību robežām vai līdz dzīvojamo un publisko ēku un būvju sienām jāpieĦem ne mazāk par 
50 metriem” veikt teksta korekcijas, sekojoši: „.....vai līdz dzīvojamo un citu publisko ēku un 
būvju sienām....”, jo punkta sākumā norādītas iestādes – pirmsskolas izglītības iestādes, 
skolas, ārstniecības iestādes ir publiskas ēkas un būves atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas 
ēkas un būves” 1. pielikumā noteiktām publisko ēku un būvju funkcionālām grupām. 

• ApakšnodaĜā 4.12.Prasības aizsardzībai pret trokšĦiem, vibrāciju un smakām. 
239.punktu ar tekstu: „Akustiskā trokšĦa pieĜaujamie normatīvie dzīvojamo un publisko ēku 
telpām, kā arī teritorijām jāpieĦem...” papildināt ar norādi uz 25.01.2011. MK noteikumu Nr.76 
„Noteikumi par trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” prasībām; 

• ApakšnodaĜā 4.6.Prasības būvju novietojumam zemes vienībā... 
198.punktu ar tekstu: „Saimniecības būves un palīgēkas pilsētas un ciemu teritorijās var 
izvietot mazākā attālumā kā 1 metrs no kaimiĦu zemes vienības robežām vai tieši pie 
robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās (?) normas... ” koriăēt ievērojot, ka nav 
sanitāro normu saimniecības būvju un palīgēku iekārtošanai. Ieteicams dotajā punktā iekĜaut 
norādi uz 4.12.apakšpunktā (Prasības aizsardzībai pret trokšĦiem, vibrāciju un smakām) 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
 
 
Punktā noteikts, ka vēja parku 
izveide atĜauta saskaĦā ar 
normatīvajos aktos noteikto. 
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norādīto prasību ievērošanas nepieciešamību; 
201.punktā insolācijas (izsauĜojuma) un izgaismojuma prasības iekĜaut prasību par dabiskā 
apgaismojuma nepieciešamību dzīvojamās un publiskajās telpās atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām (LBN 208-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami” 42.punkta prasības, 
LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 25. punkta prasības); 

• ApakšnodaĜā 4.8.Prasības teritorijas labiekārtojumam – ārtelpas elementiem, to vizuālajam... 
225.6.2.punktā noteikt pieĜaujamo attālumu no atkritumu tvertnēm līdz daudzdzīvokĜu ēkas 
fasādei ar logiem 20 m, saskaĦoti ar 225.5. punktā noteikto pieĜaujamo 20 m attālumu no 
atkritumu konteineru laukuma līdz tuvāko dzīvojamo māju logiem. 

• ApakšnodaĜā 4.10.Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daĜām un elementiem: 229. punktu 
papildināt ar prasību būvju, būvju daĜu un konstrukciju atbilstībai arī nekaitīguma prasībām 
(09.11.2010. MK noteikumu Nr. 1031 „Noteikumi par būvnormatīvu LBN 007-10 „Nekaitīguma 
prasības būvēm” prasības). 

• ApakšnodaĜā 4.15.Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un 
ekspluatācijai  
269.punktu papildināt ar sekojošām prasībām:  
- grodu akas dibenā ierīkot 20-30 cm biezu grunts vai akmens šėembu segumu, smilšu oĜu vai 
porainā betona filtru. 
- grodu aku jānosedz ar vāku vai dzelzsbetona pārseguma lūku, kuru noslēdz ar vāku; 
269.4.punktā ar tekstu: „Grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no iespējamiem 
ūdens piesārĦojuma avotiem (ateju bedrēm, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no 
pierobežnieku zemes vienībās novietotajiem, bet ne tuvāk par 20 metriem no tiem” veikt 
punkta korekciju, nosakot prasību maksimāli attālināt grodu un cauruĜakas no iespējamiem 
ūdens piesārĦojuma avotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Inspekcija lūdz Ħemt vērā, 
ka ūdens Ħemšanas vietas aizsargātības nodrošināšanai visā ekspluatācijas laikā, precīzu 
attālumu no ūdens Ħemšanas vietas līdz piesārĦojuma avotiem var noteikt tikai ar 
bakterioloăiskās aizsargjoslas aprēėiniem un noteiktajam attālumam 20 m nav juridiska 
pamatojuma, tas arī ir pretrunā PVO Rekomendācijām par dzeramā ūdens kvalitāti, kuri 
nosaka grunts aku izvietošanai prasību ievērot nepieciešamu distanci līdz piesārĦojuma 
avotiem, tādiem kā izsmeĜamās bedres vai dzīvnieku uzturēšanas vietas, ideāli ievērojot 
piesārĦojuma filtrācijas ilgumu līdz ūdens Ħemšanas vietai („Guidelines for drinking water 
quality, third edition, incorporating first and second addenda” Volume -1-Recomendation, 
Chapter 4 (Water Safety plans), 4.1.6. Non pipes, community and household systems; World 
Health Organization, 2004). SaskaĦā ar 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkts dzēsts, saglabājot 
regulējumu, kas noteikts spēkā 
esošajos normatīvajos aktos. 
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ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodiku” 7.2.1.punkta prasībām gruntsūdens 
horizontam bakterioloăisko aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām aprēėina ar nosacījumu, 
lai ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens Ħemšanas vietai mikroorganismu izdzīvošanas 
laiks nepārsniegtu 400 diennaktis. ĥemt vērā, ka 20.01.2004. MK noteikumos „Aizsargjoslu 
ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika” 7.1.1.punktā noteikta stingra režīma 
aizsargjosla vismaz 50 m platumā ūdens Ħemšanas vietām no neaizsargāta ūdens horizonta. 
270. punktā ar tekstu: „Viensētās, kā arī ciemos, kur nav izbūvēti maăistrālie kanalizācija 
kolektori, pieĜaujama hermētisko izsmeĜamo krājrezervuāru vai lokālu bioloăisko attīrīšanas 
iekārtu izbūve” veikt korekcijas saskaĦoti prasībām par izvedamo notekūdeĦu krājtvertĦu 
izbūves iespēju tikai atsevišėi novietotās ēkās ārpus pilsētas un ciemiem un bez ūdens ievadu 
ierīkošanas (LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 171. punkta prasības; LBN 221-
98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 7. punkta prasības); 
284. punktā iekĜaut prasību elektronisko sakaru objektu izvietošanai tā, lai objekta apkārtnē 
esošās vai projektējamās apbūves teritorijās tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeĦu 
atbilstība normatīvo aktu prasībām (ICNIRP 1998.gada vadlīnijas „Vadlīnijas laikā mainīgo 
elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai (līdz 300GHz)” 
un Eiropas Savienības rekomendācijām „Padomes 1999. gada 12. jūlija rekomendācija 
elektromagnētisko lauku (0Hz līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību 
ierobežošanai” (1999/519/EK);  

• ApakšnodaĜā 5.3.1.ŪdeĦu teritorijas iekĜaut sekojošo prasību: „Peldvietās veikt peldūdens 
kvalitātes monitoringu un novērtēšanu, nodrošināt peldūdens kvalitāti un sabiedrības 
informēšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām” (06.07.2010. MK noteikumu Nr. 
608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības informēšanai” prasības). 

14. SIA „BITE Latvija” 
SaĦemts 08.04.2013. 

Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam 1.redakciju. 

- 

15. GrobiĦas novada dome 
SaĦemts 15.04.2013. 

[...] GrobiĦas novada domei nav iebildumu pret izstrādāto Durbes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1. redakciju. 

- 

16. Pāvilostas novada 
pašvaldība 
 
SaĦemts 05.04.2013. 

[...] Pavilostas novada pašvaldībai nav iebildumu pret izstrādāto Durbes novada teritorijas plānojuma 
2013.–2025.gadam 1.redakciju. Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pašreiz norit Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde, kuras materiāli elektroniskā formā ir 
pieejami Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaĜa „Teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrāde”. 

- 
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17. AS „Latvenergo” 
SaĦemts 02.05.2013. 

AS „Latvenergo” nav iebildumu par Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. [...] 
AS „Sadales tīkls” iebildumu par Durbes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju nav, izĦemot divus 
nepieciešamos labojumus.  
Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam, I sējuma „Paskaidrojuma raksta” punktā 4.7. 
„Satiksmes un inženierinfrastruktūras objekti”. 
- Tekstu „AS „Latvenergo” filiāles „Rietumu elektriskie tīkli” Aizputes elektrisko tīklu rajons Robežu 

ielā 25, Aizputē” lūdzam aizvietot ar tekstu „AS Sadales tīkls” Rietumu reăions”; 
- tekstu „Sliktais elektrolīnijas  tehniskais stāvoklis rada problēmas starp vēju un vētru laikā, kad 

rodas tīklu pārrāvumi, kas pārtrauc elektroenerăijas piegādi,” lūdzam aizvietot ar tekstu „Stipro 
vēju un vētru laikā iespējami elektrotīklu bojājumi, kas var radīt elektroenerăijas piegādes 
traucējumus atsevišėiem to lietotājiem,” 

Lūdzam veikt līdzīgas korekcijas visā teritorijas plānojuma aprakstošajā daĜā kur ir minētie teksti. 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
[...] Ierosinām teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 4.7.nodaĜā „Satiksmes 
inženierinfrastruktūras objekti” veikt šādas izmaiĦas: 

1. NodaĜas sestās rindkopas teikumu: „Vecpils pagasta teritoriju šėērso maăistrālā 330 kV un 
110 kV elektroapgādes līnijas Brocēni – Liepāja, kuru apkalpošanu veic AS „Augstspriegumu 
tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86” izteikt šādi: „Durbes, Tadaiėu un Vecpils pagasta teritoriju 
šėērso maăistrālā 330 kV un 110 kV pārvades tīkla elektrolīnija starp GrobiĦas , Brocēnu, 
Aizputes un Rudbāržu apakšstacijām, kuru darbību nodrošina A/S „Latvijas elektriskie tīkli” 
Rīgā, Dārzciema ielā 86”. 

2. NodaĜu papildināt ar šādu teikumu: „Dunalkas un Tadaiėu pagasta teritoriju šėērso 110 KV 
elektrolīnija, kura Kurzemes loka projekta ietvaros tiek pārbūvēta par 110/330 kV 
elektrolīniju”. Šo elektrolīniju lūdzam attēlot projekta 15. attēlā „Durbes novada valsts 
autoceĜi un maăistrālie tīkli” (priekšlikums pielikumā) un atbilstoši papildināt attēla 
apzīmējumu laukumu. 
Pielikumā: 

1.15. attēls „Durbes novada valsts autoceĜi un maăistrālie tīkli” - 1 lpp. 

Priekšlikumi ir atbalstāmi un 
teritorijas plānojums ir papildināts. 
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V Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc 1.redakcijas pilnveidošanas 
5.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos  
5.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” par teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko 
apspriešanu (2013.gada 1.augusts) 
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5.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Kursas Laiks” par teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko 
apspriešanu (2013.gada31.jūlijs) 
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5.1.3. Publikācija Durbes novada pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv par teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu  
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5.2. Citi materiāli 
5.2.1. Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols, t.sk. dalībnieku reăistrācijas lapa  
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5.2.2. Publiskās apspriešanas sanāksmes prezentācijas materiāls 
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5.2.3. ZiĦojums par pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem (t.sk. pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem un pārskats par institūciju atzinumiem) 
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VI Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju, t.sk. Durbes novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 
6.1. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. Durbes novada pašvaldības pieprasījuma vēstules 
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6.1.1. Valsts vides dienesta Liepājas reăionālā vides pārvalde 
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6.1.2. Dabas aizsardzības pārvalde 

  



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 154

 
   



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 155

6.1.3. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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6.1.4. AS „Latvijas Valsts meži” 
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9.1.4. AS „Latvijas Valsts meži” 
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6.1.5. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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6.1.6. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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6.1.7. Veselības inspekcija 
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6.1.8. AS „Latvenergo” 
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6.1.9. AS „Latvijas Gāze” 
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6.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi 
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6.2.1. GrobiĦas novada dome  
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VII Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas  
7.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
7.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” par iepazīšanos ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
(2013.gada 7.oktobris) 
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7.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Kursas Laiks” par iepazīšanos ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
(2013.gada 9.oktobris) 
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7.1.3. Publikācija Durbes novada pašvaldības mājas lapā www.durbe.lv par par iepazīšanos ar teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju 
 

 


