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3.3.Pārskats par institūciju un kaimiĦu pašvaldību nosacījumu ievērošanu 
 

Nr. Institūcija, 
saĦemšanas datums 

Nosacījumi Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. Valsts vides 
dienesta Liepājas 
reăionālā vides 
pārvalde 
 
SaĦemts 18.10.2011. 

I Paskaidrojuma raksta daĜā: 
1) AtspoguĜot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parkus, dabas 

liegumus, mikroliegumus, Natura 2000 teritorijas un dabas pieminekĜus ar 
to robežām un zonējumiem atbilstoši likumam „Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām”, MK noteikumiem ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas 
aizsardzības plānu rekomendācijām. 

2) AtspoguĜot virszemes ūdensobjektu tauvas joslas, aizsargjoslas un 
applūstošās teritorijas; noteikt virszemes ūdensobjektu applūstošās 
teritorijas atbilstoši Aizsargjoslu, Zvejniecības likuma un 2008.gada 
3.jūnija MK noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” prasībām.  

 
 
 
 
3) Norādīt LR Ministru kabineta noteiktos ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves 

licences laukumus un pasākumus to izpētei un ieguvei atbilstoši likumam 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

4) AtspoguĜot piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas atbilstoši 
2001.gada 20.novembra MK noteikumu Nr.483 „PiesārĦoto un potenciāli 
piesārĦoto vietu apzināšanas un reăistrācijas kartība” prasībām. 

5) Norādīt riska ūdensobjektus atbilstoši 2011.gada 31.maija MK noteikumu 
Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” prasībām. 

6) Norādīt hidrotehniskās būves un ūdenskrātuves ar to aizsprostiem, ūdens 
ieguves urbumus un ūdens sagatavošanas iekārtas, notekūdens 
attīrīšanas iekārtas, vēja elektrostacijas un to izvietošanas teritorijas, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru teritorijas un plantācijas. 

7) AtspoguĜot esošās un plānotās atklātās derīgo izrakteĦu ieguves vietas un 
izpētes laukumus. 

 
Izpildīts. 
 
 
 
 
Izpildīts. Atbilstoši mēroga noteiktībai, Grafiskās daĜas kartēs 
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. 
3.-6.punkts - nav teritorijas plānojuma darba uzdevums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbilstoši teritorijas plānojuma risinājumiem, visā novada teritorijā 
tiek atĜauts veidot karjerus saskaĦā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, līdz ar to Grafiskās daĜas kartēs netiek attēlotas 
derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas. 
3.-6.punkts - nav teritorijas plānojuma darba uzdevums. 
 
 
Izpildīts. 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) AtspoguĜot piesārĦotās darbības objektus, kuriem ir izdotas piesārĦojošās 

darbības atĜaujas un apliecinājumi. 
 

II Grafiskajā daĜā: 
1) Atzīmēt pilsētas, pagastu un ciemu teritoriju plānojumos noteiktās 

aizsargjoslas un aprobežojumus. 
2) Atzīmēt grafiskajos materiālos esošās un plānotās īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas (t.sk. dabas pieminekĜus); vietējās nozīmes 
aizsargājamos kokus, koku alejas un parkus; mežu un purvu teritorijas ar 
mikroliegumiem; ūdenssaimniecības objektus – ūdensapgādes urbumi, 
ūdens sagatavošanas iekārtas un notekūdens attīrīšanas iekārtas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli; esošās un plānotās laivu/kuău 
piestātnes un ostu teritorijas; potenciāli piesārĦotās un piesārĦotās 
vietas/objektus; rekultivētās izgāztuves; atkritumu savākšanas, 
uzglabāšanas, apstrādes/pārstrādes vietas; mākslīgus ūdensobjektus un 
virszemes ūdensobjektus (ūdensteces un ūdenstilpes) ar to 
applūstošajām teritorijām, virszemes ūdensobjekti ar dambjiem vai 
aizsprostiem; upju baseinu apgabalus ar to robežām un riska 
ūdensobjektus; ogĜūdenražu izpētes un ieguves licences laukumus, 
esošās un plānotās atklātās derīgo izrakteĦu ieguves vietas; rekreācijas 
un ainavu objektus/teritorijas, t.sk. pludmales un atpūtas vietas; 
rekreācijas un ainavu objektus/teritorijas, t.sk. pludmales un atpūtas 
vietas; enerăijas ražotĦu (t.sk. vēja elektrostacijas, koăenerācijas, 
biogāzes stacijas, katlu mājas) teritorijas un objektus; dzīvnieku novietĦu 

 
Izpildīts, Ħemot vērā Durbes novada pašvaldības specifiku un ar 
teritorijas plānojumu risināmos plānošanas jautājumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
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kompleksus; piesārĦojošās darbības objektus; saimnieciskās darbības un 
infrastruktūras objektus un teritorijas ar to aizsargjoslām un 
aprobežojumiem. 
 

III Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daĜā: 
1) Atzīmēt pilsētas, pagasta un ciemu teritoriju plānojumos norādītos 

likumdošanas aktus par vides un dabas resursu aizsardzību un 
aprobežojumiem. 

Veikt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piemēroto vides un 
dabas resursu likumdošanas aktu aktualizāciju un harmonizāciju.  
 
 

2. Valsts kultūras 
pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 
 
SaĦemts 17.02.2011. 

Nosacījumi: 
1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko 

darbību kultūras pieminekĜos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši 
normatīvie akti: 
� Likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību”; 
� MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekĜu 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām 
un  vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu”; 

� citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzības 
jautājumi. 

2. Kultūras pieminekĜu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama 
tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai 
mazināt kultūras pieminekĜu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās 
būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas 
saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo 
māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas. 
Saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu aizsardzības zonā plānojama 

ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 

ĥemts vērā. 

 

 

 

 

ĥemts vērā. 
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saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot 
pieminekĜa vizuālo uztveri. 

3. Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu 
būvniecība un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

4. Teritorijas plānojuma teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama 
informācija: 

� Par kultūras mantojumu Durbes novadā kopumā; 
� Par Valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to 

uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekĜa pašreizējo 
stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar 
objektu raksturojošu fotoattēlu. 

5. Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie 
kultūras pieminekĜi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajiem 
materiāliem pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekĜa 
nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

6. Apbūves noteikumos: 
� Ietveramas prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai un 

izmantošanai; 
� Norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekĜu 

aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – 
apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas 
pasākumu veikšanu; 

� Ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem, nojaukšanai; 
� Ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem, 

apsaimniekošanai; 
� Atsevišėā nodaĜā ietveramas prasības kultūrvēsturiski nozīmīgo 

objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā 
noteikti. 

Ieteikumi: 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekĜiem var 

izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas 
pieminekĜa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un 

 
Izpildīts. 
 
 
 
 

Izpildīts. 

 

 

Izpildīts. 

 

 

 

 

 

PieĦemts zināšanai. 

 

 

 

 
ĥemts vērā. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteiktas detalizētasprasības Durbes 
vēsturiskā centra aizsardzībai. 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 90

pieminekĜa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem 
Nr.392 „Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas 
metodika”. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona – 
samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, Ĝautu 
racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras 
pieminekĜa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un 
teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiskā vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku 
norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas 
teritorijas, kas nav iekĜautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekĜu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišėi 
arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. 
SadaĜā, kas attiecināma uz pašvaldībai kultūrvēsturiski nozīmīgajiem 
objektiem, uzrādīt kārtību, kādā veidā notiek to iekĜaušana vai izslēgšana 
no pašvaldības saraksta, kā arī sniegt noteikumus attiecībā uz šādu 
objektu turpmāku apsaimniekošanu. Plānojot objektiem piemērotu 
izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla 
papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība 
un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceĜi” 
 
SaĦemts 17.10.2011. 

VAS „Latvijas Valsts ceĜi” (turpmāk LVC) Durbes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 
1) apbūves teritoriju (jauno vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) 

sasaisti ar valsts autoceĜu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, 
tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai 
valsts vietējiem autoceĜiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita 
samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu 
satiksmes drošības apstākĜus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts 
galvenajiem autoceĜiem nav pieĜaujama, bet reăionālajiem tikai 
izĦēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla 
pārplānošanu plašākā apkārtnē; 

2) nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālplānojumi, ir jāĦem vērā 
princips, ka, ja nav nodrošināta piekĜuve kādam atsevišėam zemes 
īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzĦēmējdarbību, vai attīstot 
apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali 

 
 
ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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vairākos, pašvaldībai saskaĦā ar Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 6., 7., 8. un 9.punktu prasībām, šiem īpašumiem ir jāierosina 
detālplānojuma izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina piekĜūšana katrai zemes 
vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts 
autoceĜu tīklam (skat. iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā 
jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus 
īpašumiem kopēja iekšējo ceĜu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts 
autoceĜiem starp jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceĜu 
pieslēgumiem valsts autoceĜam, pēc iespējas samazinot jau esošo 
atsevišėo īpašumu pieslēgumu skaitu; 

3) teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Durbes novada transporta 
shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguĜotu 
piekĜūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa 
atsevišėiem gājēju un veloceliĦiem), ar akcentētām vietējā ceĜu (ielu) tīkla 
pieslēgšanas vietām valsts autoceĜu tīklam. 

4) Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daĜā un 
attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts 
galvenajiem un reăionālajiem autoceĜiem, kurām (kopumā vai 
atsevišėiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekĜūšanas 
iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta 
piekĜūšanas no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceĜiem. 

5) Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no 
valsts autoceĜiem, lai būtu nodrošināti apstākĜi, kas neprasa papildus 
pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot 
teritoriju plānojumu, jāĦem vērā Ministru Kabineta 2004.gada 13.jūlija 
noteikumu Nr.597 „TrokšĦu novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” 
prasības; 

6) Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atĜautais 
braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus 
apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās 
(atĜautās) vietas pie valsts galvenajiem un reăionālajiem  autoceĜiem 
atbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, 
saskaĦot individuāli; 

 
 
 
 
 
3.-6.punkts - nav teritorijas plānojuma darba uzdevums. Teritorijas 
plānojumā noteiktas un attēlotas ielu sarkanās līnijas. 
Nav teritorijas plānojuma darba uzdevums. 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 

 
 

ĥemts vērā. 
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7) Teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos 
jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto 
valsts autoceĜu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju 
izmantošanu autoceĜa rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās 
noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu. 

Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daĜu iesniegt 
VAS „Latvijas Valsts ceĜi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā.  

4. Veselības inspekcija 
 
SaĦemts: 18.10.2011. 

1. Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, paredzēt sekojošo normatīvo 
dokumentu ievērošanu: 
• LR 22.05.2002. „Teritorijas plānošanas likums”; 
• LR 05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”; 
• LR MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi”. 
2. Teritorijas plānojumā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, 

kuriem, saskaĦā ar „Aizsargjoslu likumu” ir paredzēta sanitārās, drošības, 
ekspluatācijas aizsargjoslas (t.sk. paaugstinātas bīstamības objektiem). 

 
 
 
 
 
3. Ražošanas un noliktavu teritorijas plānot tā, lai objektu darbības laikā 

netiktu apdraudēta cilvēku veselība no bīstamo vielu daĜiĦu vai gāzu 
klātbūtnes gaisā. 

4. Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus saskaĦā ar MK 18.09.2007. 
noteikumu Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu 
noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku pienākumiem riska 
samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” prasībām. 

5. Teritorijas plānojumā iekĜaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu 
vides trokšĦa emisiju. CeĜu satiksmi, objekta izvietojumu ar paaugstinātu 
trokšĦa emisiju (piemēram, vēja elektrostacijas) plānot tā, lai netiktu 
pārsniegti vides trokšĦa robežlielumi apbūves teritorijā atbilstoši LR MK 
13.07.2004. noteikumu Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” prasībām. 

Ievērots. 
 
 
 
Izpildīts. Atbilstoši mēroga noteiktībai, Grafiskās daĜas kartēs 
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. 
ĥemtsvērā. 
 
4.-5.punkts - navteritorijasplānojumadarbauzdevums. 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
ĥemotvērā, 
kapašreizējāsituācijāDurbesnovadateritorijānavvējaelektrostacijas, 
drošībasaizsargjoslasnetiekprojektētas. 
Ievērots. 
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6. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekĜaut prasības: 
• par rīcībām vides trokšĦa normatīvu ievērošanai; 
• par trokšĦa samazināšanas līdzekĜu (prettrokšĦa pasākumu) 

projektēšanu atbilstoši LR MK 01.07.2004. noteikumu Nr.468 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 „Būvakustika” 
prasībām”. 

7. Ap vēja elektrostacijām projektēt drošības aizsargjoslas un paredzēt 
Aizsargjoslu likuma un LR MK 05.12.2006. noteikumu Nr.982 
„Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
prasību ievērošanu. 
 

8. Apbūvei paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja 
nav iespējams veidot pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt 
jaunas ūdens Ħemšanas vietas. 

9. Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī 
samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu 
kvalitāti, ap ūdens Ħemšanas vietām noteikt stingrā režīma, 
bakterioloăisko un ėīmisko aizsargjoslas saskaĦā ar MK 20.01.2004. 
noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas 
metodika” prasībām. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus 
saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām 
individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas). 

10. Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši MK 29.04.2003. noteikumos 
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām. 

11. Raksturot notekūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētas 
sistēmas). NotekūdeĦu novadīšanas vietas atzīmēt teitorijas plānojumā. 
Aizsargjoslas platumu ap notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā 
no izmantotās tehnoloăijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši 
„Aizsargjoslas likuma” 28.panta prasībām. 

12. Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas 
tīkliem un atsevišėu tīklu elementiem un paredzēt cilvēku aizsardzības 
prasību ievērošanu tajās atbilstoši MK 10.10.2006. noteikumu Nr.883 

Izpildīts. 
 
 
 
 
 
ĥemtsvērā. 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
ĥemtsvērā. 
 
 
 
TIAN noteiktasprasībaspeldvietuierīkošanai. 
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„Ekspluatācijas aizsargjolsu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem” prasībām. 

13. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot atbilstoši 28.12.2004. 
noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām. 

14. Attālumus starp dzīvojamām ēkām plānot saskaĦā ar izsauĜojuma, 
apgaismojuma prasībām. Dzīvojamo ēku izvietojumu, to savstarpējos 
attālumus un orientāciju plānot tā, lai tiktu nodrošināta dzīvojamo telpu un 
teritorijas nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2.5 stundām dienā, laika 
posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. 

15. Inspekcija iesaka paredzēt apdzīvoto vietu teritorijas apzaĜumošanu, 
labiekārtošanu, mākslīgo apgaismojumu. Noteikt atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās. Plānojot dzīvojamo apbūvi, 
paredzēt teritorijas dažādai funkcionālai izmantošanai: bērnu rotaĜām; 
pieaugušo bērnu atpūtai; sporta nodarbībām; suĦu pastaigām; 
autosstāvvietām; saimnieciskiem mērėiem (atkritumu konteineru 
novietošanai). 

16. Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo 
peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu ierīkošanai atbilstoši MK 
06.04.2010. noteikumu Nr. 341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība” un MK 17.06.2008. noteikumu Nr.454 „Peldvietu higiēnas 
prasības” prasībām. 

5. Valsts Zemes 
dienests 
 
Pieejami elektroniski 
mājas lapā 
www.vzd.gov.lv 
(skatīts 02.03.2012.) 

1. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā digitālā veidā vektordatu 
formā Latvijas ăeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga 
noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko 
daĜu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama 
atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne. 

2. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz attiecīgajā dienesta teritoriālajā 
struktūrvienībā atzinuma sniegšanai elektroniskā formā (grafiskos 
materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā). 
Teritorijas plānojuma grafiskai daĜai elektroniskajā datu nesējā pievieno 
aizsargjoslu sadaĜā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta teritoriālās 

Izpildīts. 
 
 
 
Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma par 1.redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanaipieĦemšanas. 
 

Izpildīts. 

 
Izpildīts. 
 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Durbes novada pašvaldība 95

struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas grafiskos datus. 

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo 
objektu aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma 
teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā 
daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 2.pielikumā noteikto 
klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami 
ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda 
ir. 

5.1. MicroStation vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams 
attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu 
izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam.  
5.2. ArcMap vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot 
tā, lai plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, 
kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam.  

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 

Pašvaldība divu nedēĜu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 
Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma 
eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
48.2.apakšpunkta prasībām uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu 
dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās 
daĜas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

 

Izpildīts. 

 

 

 

 

 

 
Izpildīts. 

Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma pieĦemšanas. 

6. AS „Latvenergo” 
 
SaĦemts 31.10.2011. 

AS „Latvenergo” 
Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, jāievēro sekojoši AS 
„Latvenergo” nosacījumi: 
• visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atĜauta 

Ievērots. 
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inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, 
inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana. 

• jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt 
mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un 
apsaimniekošanas nepieciešamībai. 

AS „Sadales tīkls” 
Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, 
plānojumā uzrādīt esošās AS „Sadales tīkls” 20 kV elektrolīnijas un 20/0,4kV 
transformatoru apakšstacijas. Datus par esošiem un plānotiem AS „Sadales 
tīkls” 20kV elektrotīkliem Jūs varat saĦemt AS „Sadales tīkls” Rietumu 
reăionā, Rīgas ielā 56, Liepājā. 
Uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma minimālās 
zemes vienības platības ierobežojumus. 
Energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes 
platības un novietojumu saskaĦot ar AS „Sadales tīkls”. 
Teritorijas plānojumā jāietver informācija cilvēku drošībai un elektrolīniju 
aizsardzībai: 
1. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju 

aizsargjoslās saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45.pantu. 
2. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 

elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaĦā 
ar 2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par 
ārējo inzenierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās”, 2006.gada 5.decembra MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada 
5.februāra „Aizsargjoslu likumu” un elektroiekārtu būvniecības noteikumu 
prasībām. 

AS „Latvijas elektriskie tīkli”: 
1. Ierosinām Teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un 
elektrolīniju aizsardzībai: 

� par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja 
tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110 kV un 330 kV elektrolīnijas 

 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 
2006. noteikumi Nr.982, 11.punkts). Apbūves, autoceĜu, būvdarbu 
veikšanas un mežizstrādes projekti elektrolīnijas tuvumā jāsaskaĦo ar AS 
„Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai 
elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. (Atbilstoši Eiropas 
Savienības Direktīvā noteiktajam par elektroenerăijas pārvades sistēmas 
operatora nodalīšanu, AS „Latvenergo” ir nodibinājusi meitas sabiedrību 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā ir pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 
kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 2011.gada 
1.aprīlim apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls”).  
� par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas 
aizsargjoslās saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma (1997. g.) 35. un 45. pantu; 
� par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 
elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaĦā 
ar 2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un  lauku teritorijās”, 
2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likumu un 
elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

2. Lūdzam Ħemt vērā izmaiĦas Aizsargjoslu likumā saskaĦā ar 2009.gada 
likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV un 330 kV elektrolīniju 
aizsargjoslas palielināšanu (izmaiĦas likuma 16.pantā). 

3. Esošās pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīnijas attēlotas pagastu 
teritoriju plānojumos. 

4. Lūdzam Durbes novada pašvaldību Teritorijas plānojuma teksta daĜā 
iekĜaut informāciju par plānoto 330 kV elektrolīnijas ierīkošanu, izmantojot 
esošo 110 kV elektrolīniju trasi un attēlot to grafiskajā daĜā. Plānotā 
elektrolīnija ir projekta „Kurzemes loks” (GrobiĦa-Ventspils-Dundaga-
Tome-Rīga) posma „GrobiĦa-Ventspils” sastāvdaĜa. 

7.   AS „Latvijas Gāze” 
 
SaĦemts 25.10.2011. 

Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaĜu 
– Gāzes apgāde, lūdzam: 
1. uzrādīt: 

1.1. esošā pārvades gāzesvada Iecava-Liepāja DN 350 mm novietni, 

 
 
Izpildīts. 
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1.2. pārvades gāzesvada atzara uz GRS „Tadaiėi” novietni, 
1.3. GRS „Tadaiėi” 

Kā arī augstāk minēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam.  
2. Uzrādīt esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadus un 

to iekārtu novietnes un ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam. 

3. Teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos: 

3.1. noteikt esošo pārvades gāzesvadu sistēmas, esošo sadales 
gāzesvadu un to iekārtu aizsargjoslas un ierobežojumus tajās, 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, 

3.2. ietvert informāciju par krānu laukumiem, anodu zīmējumiem, anodu 
kabeĜiem, sakaru kabeĜiem un pretkorozijas elektroėīmiskās 
aizsardzības stacijām, 

3.3. iekĜaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze” izsniedz: 
3.3.1. tehniskos noteikumus būvprojetu izstrādei, kā arī veic to 

sasakĦošanu, 
3.3.2. nosacījumus un atzinumus (saskaĦojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus 
nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to 
iekārtām. 

Informējam, ka Durbes novada teritorijas perspektīvā gāzes apgāde 
iespējama no esošiem vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem 
un individuālajiem patērētājiem Durbes novada apdzīvotajās vietās, 
izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju, projektējot 
jaunus autoceĜus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijā un autoceĜu 
nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu 
novietni atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 
lauku teritorijās” un Aizsargjoslu likumam. 

 
 
 
 
Izpildīts. 
 

Izpildīts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PieĦemts zināšanai. 
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Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un 
sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot 
topogrāfiskos plānus, ielu, ceĜu, jaunbūvju, rekonstrukciju un 
inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem 
patērētājiem Durbes novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes 
risinājumus turpmākajā periodā. 

Izstrādāto Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumus iesniegt izdrukas 
vai CD formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības daĜā atzinuma saĦemšanai. 

Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma par teritorijas plānojuma 
1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saĦemšanai pieĦemšanas. 

8. Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
 
SaĦemts 19.10.2011. 

Pamatojoties uz „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu”, „Civilās 
aizsardzības likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” izstrādājot Durbes novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam, VUGD KRB Liepājas 1.daĜa uzskata 
par nepieciešamu paredzēt šādu pasākumu izpildi: 

1. Esošos un perspektīvos piebraucamos ceĜus paredzēt tā, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekĜūšanu visām esošām 
un perspektīvām ēkām, būvēm atbilstoši LBN 201-10 „Būvju 
ugunsdrošība” prasībām; 

2. Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši LBN 201-10 „Būvju 
ugunsdrošība” prasībām; 

3. Būves projektēt un būvēt saskaĦā ar LBN 006-01 „Būtiskās prasības 
būvēm” prasībām; 

4. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt atbilstoši LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.  

ĥemts vērā. 

9. Kurzemes 
plānošanas reăions 
 
SaĦemts 12.10.2011. 

Norādām, ka, izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, ir jāĦem vērā 
Kurzemes plānošanas reăiona plānojuma III daĜā noteiktās teritorijas 
plānojuma vadlīnijas 2006.-2026.gadam, īpašu uzmanību pievēršot vadlīniju 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.8.sadaĜām. 

ĥemts vērā. 

10. Lauku atbalsta 
dienesta 

Dienvidkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde dara zināmu, ka 
meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroles un 

- 
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Dienvidkurzemes 
reăionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
 
SaĦemts 14.10.2011. 

uzraudzības funkcijas pilda valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

SaskaĦā ar Meliorācijas likuma 32.panta 2.punktu melioratīvās tehniskās 
dokumentācijas arhīvu glabā VSIA „ZMNI”, tādēl iesniegums ar pielikumiem 
par teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumu sniegšanu Durbes novadā 
pārsūtīts VSIA „ZMNI” Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜai Skolas ielā 2, 
Pastendē, ĂibuĜu pag., Talsu novadā, LV-3251. 

VSIA “Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie 
īpašumi” 
 
SaĦemts 03.11.2011. 

[…] 
Informējam, ka pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem 
Durbes novadā ir 14 405 meliorētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes un 
69,84 ha valsts nozīmes regulētas ūdensnotekas. 

SaskaĦā ar LR 2010.gada 14.janvāra likumu “Meliorācijas likums” valsts 
meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un 
uzturēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbilstību “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”. 
Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam: 
1. Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, pašvaldības 

meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju 
un uzturēšanu atbilstoši LR 2010.gada 14.janvāra likuma “meliorāciajs 
likums” prasībām. 

2. Durbes novadā esošo meliorāciajs sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši 
LR MK 2010.gada 03.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām. 

3. Paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt 
atbilstoši LR MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.261 “meliorācijas 
sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām. 

4. Paredzēt aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un 
ierīcēm atbilstoši LR 1997.gada 5.februāra likuma “Aizsargjoslu likums” 
prasībām. 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daĜā norādīt: 
a) Par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu regulēto valsts nozīmes 

un koplietošanas ūdensnoteku posmos atbilstoši LR MK 2003.gada 
13.maija noteikumu Nr.258 “Noteikumi par ekspluatācijas 

ĥemts vērā. 
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aizsargjoslu ap meliorāciajs būvēm un ierīcēm noteikšanas 
metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” 
prasībām; 

b) Būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, kā arī 
derīgo izrakteĦu ieguvei un meža ieaudzēšanai meliorētajā zemē, 
ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm vai 
vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, 
nepieciešami VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
izdoti tehniskie noteikumi. 

6. Topogrāfiskā plāna izstrādei minētajai teritorijai nepieciešamos drenu 
nosprauduma plānus un valsts nozīmes ūdensnoteiku izvietojumu var 
saĦemt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes 
reăiona meliorācijas nodaĜā Skolas ielā 2, ĂibuĜu pagats, Talsu novads, 
e-pasts ints.freibergs@zmni.lv. 

7. Kontaktpersona: Liepājas sektora vadītājs Juris Gusts. 

11. Valsts meža 
dienests 
 
SaĦemts 19.02.2011. 

1. Teritorijas plānojumā iekĜaujama sekojoša informācija: 

1.1. teksta daĜā: 
1.1.1. nepieciešamā informācija, kas saistīta ar zemes transformāciju; 
1.1.2. pietiekami detalizēta informācija par teritoriju atĜauto izmantošanu, tai 

skaitā norādot teritorijas, kur atĜauta neperspektīvo lauksaimniecības 
teritoriju apmežošana. 

1.2. teksta un grafiskajā daĜā: 

1.2.1. aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās (saskaĦā 
ar Aizsargjoslu likumu un Meža likumu), t.sk. objektu, kuri atrodas ārpus 
teritorijas plānojuma teritorijas, bet kuru aizsargjoslas iesniedzas teritorijas 
plānojuma teritorijā. 
1.2.2. valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas (īpaši aizsargājamā 
teritorija dabas liegums „Durbes ezera pĜavas”) objekti, to zonējums un 
aizsardzības prasības; 
1.2.3. vietējas nozīmes (pašvaldības) aizsargājamas dabas teritorijas (piem.: 
vietējas nozīmes dabas parks „Stroėu parks”), objekti, to zonējums un 
aizsardzības prasības; 
1.2.4. kultūras pieminekĜi un nosacījumi to aizsardzībai.  

ĥemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma risināmajiem 
jautājumiem. 
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1.3. grafiskajā daĜā: 
1.3.1. ūdensteču nosaukumi, sevišėi ūdensteču augšgalā, lai novērstu 
pārpratumus par ūdensteču faktisko atrašanās vietu; 
1.3.2. mākslīgie ūdensobjekti, to aizsargjoslas, t.sk. mākslīgās ūdensteces, 
dabīgo ūdensteču regulētie posmi. 

2. Vēršam uzmanību uz to, ka īpaši aizsargājamu dabas teritoriju robežām un 
zonējumam jāsakrīt ar normatīvajos aktos norādītajām robežām.  

3. Informējam par sekojošo: 
3.1. SaskaĦā ar 30.01.2001. MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
Dienvidkurzemes virsmežniecība ikreiz ir nosūtījusi attiecīgajai (Dunalkas, 
Vecpils, Durbes) pašvaldībai informāciju par ierosinājumu veidot jaunu 
mikroliegumu un lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai atcelšanu (ar 
teritorijas plānojuma izstrādē nepieciešamo informāciju). Priekšlikumus par 
mikrolieguma izveidošanu vai atcelšanu var ierosināt jebkura fiziska vai 
juridiska persona. 
3.2. Meža likuma 3.pants nosaka, kas uzsaktāms par mežu vai meža zemi. 
3.3. Meža likuma 42.pants nosaka: 

„(1) Ja meža zemi transformē, transformācijas ierosinātāja pienākums ir 
atlīdzināt zaudējumus valstij par dabiskās meža vides iznīcināšanu. 
(2) Meža zemes transformācijas nosacījumus un atĜaujas saĦemšanas 
kārtību, kā arī zaudējumu aprēėināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka 
02.10.2004. MK noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 
(turpmāk „Transformācijas noteikumi”). 
(3) Zemes dzīĜu izmantošana meža zemēs notiek likumā „Par zemes dzīlēm” 
noteiktajā kārtībā”. 

3.4. Meža likuma 41.pants nosaka, ka, paredzot meža zemes transformācijas 
citos lietošanas veidos, nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atĜauja 
meža zemes transformācijai citos zemes lietojuma veidos. 

IzĦēmumi, kad transformācija nav nepieciešama, minēti Transformācijas 
noteikumu 3.1.punktā. 
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12. VAS „Latvijas Valsts 
meži” 
 
SaĦemts 31.10.2011. 

1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot teritoriju atbilstoši 
pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērėiem 
un kadastra vienībām: 
� Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas – zemes vienībām 4308,65 
ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1: 
- Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

� Mežsaimnieciskā izmantošana; 
� Meža infrastruktūras objekti; 
� Dabas aizsardzība; 
� Rekreācija; 
� Zivju dīėi; 
� Telšu laukums, atpūtas vieta; 
� Derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 
� Vēja ăeneratori; 
� Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

 - Meža zemei ir pieĜaujama transformācija derīgo izrakteĦu atradnes 
ierīkošanai, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību. 

� Satiksmes infrastruktūras teritorijas: 
- Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

� Tiltu izbūve un rekonstrukcija; 
� Mežsaimniecības ceĜi; 
� Citi ceĜi. 

� Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija – zemes vienības daĜai ar 
kadastra apzīmējumu 642700202008001 5.58 ha platībā. Plānojumā 
paredzēt arī sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 
� Mežsaimnieciskā izmantošana; 
� Rekreācija; 
� Zivju dīėis; 
� Infrastruktūras objekti; 
� Telšu laukums, atpūtas vieta; 
� Derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 
� Vēja ăeneratori; 
� Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 
� Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija meža 

ĥemts vērā. 
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zemēs pieĜaujama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 
saskaĦojot ar novada pašvaldību; 

2. Vides aizsardzības prasības: 
2.1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro LR 05.02.1997. likumā 
„Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Meža likums”, LR likumā „Par īpaši 
aizsargājamām teritorijām”, LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu 
aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības; 
2.2. Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus jāprecizē Valsts 
meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībā, kura uztur un kārto 
Meža valsts reăistru; 
2.3. Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos 
izveidotajās atpūtas vietās, dabas takās, plānot kultūras pieminekĜu 
uzturēšanu. 
2.4. Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeĦi, 
dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu 
teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par 
objektiem vktoru datu formātā.  

3. Vispārējās prasības 
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM 
apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, 
saskaĦojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”. 

 
4. Citas prasības  
Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, 
iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (J.Gūta, e-pasts: j.guta@lvm.com) 
teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota pdf faila formātā. 

 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma pieĦemšanas. 

13.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 
 
SaĦemts 24.10.2011. 

1) Dabas liegums „Durbes ezera pĜavas” (robežas noteiktas Ministru 
Kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem” 1.216.punktā un 258.pielikumā. 

2) Dabas pieminekĜi: 
� aizsargājamie dendroloăiskie stādījumi „Vecpils parks” (robežas 

noteiktas Ministru kabineta 20.03.2011. noteikumu Nr.131 
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„Noteikumi par dendroloăiskajiem stādījumiem” 43.punktā un 
43.pielikumā); 

� 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 – teritorija ap kokiem 
vainagu projekcijas platā joslā no tā (Pārvaldē pieejama informācija 
par 47 aizsargājamajiem kokiem Durbes novadā); 

� dižakmeĦi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam – laukakmeĦi, kuru 
virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru plata 
josla ap tiem. 

SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu 
sekojošas ĪADT iekĜautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) sarakstā iekĜauts dabas liegums „Durbes pĜavas”.  

SaskaĦā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daĜu Durbes 
novada teritorijā izveidoti 8 mikroliegumi īpaši aizsargājamu putnu sugu un 
īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Informācija par mikroliegumiem 
nosūtīta uz e-pasta adresi dome@durbe.lv. 

SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” 21.pantu, 
veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra 
noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu, teritoriju plānošanā jāievēro 
mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības. Izstrādājot 
Durbes novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 

1. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ĪADT un ML aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, tajā skaitā: 

� likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
� Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
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kas nosaka aizsardzības un izmantošanas prasības visās ĪADT, 
kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi; 

� likums „Par Eiropas ainavas konvenciju”; 
� Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi; 
� Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. 

noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

� citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie 
akti, tajā skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides 
aizsardzības principi: „piesārĦotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, 
izvērtēšanas. 

2. Iesakām teritorijas plānojuma risinājumos Ħemt vērā izstrādātajā un 
neapstiprinātajā dabas aizsardzības plānā dabas liegumam „Durbes 
ezera pĜavas” ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas 
vērtību saglabāšanai. SaskaĦā ar pieejamo informāciju, Durbes novada 
dome iecerējusi izstrādāt jaunu dabas aizsardzības plānu dabas 
liegumam „Durbes ezera pĜavas”. Rekomendējam dabas aizsardzības 
plānā iekĜaujamos apsaimniekošanas pasākumus un ieteikumus dabas 
lieguma individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem 
pamatot ar jaunākajiem sugu dzīvotĦu un biotopu apsaimniekojumiem 
dabā nākamās 2012.gada veăetācijas sezonas laikā. 

3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 4.5.punktu, kas nosaka 
plānojuma risinājumos Ħemt vērā ne tikai ĪADT un mikroliegumus, bet arī 
saudzējamās ainaviskās teritorijas, lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā 
ainavu aizsardzības prasības.  

4. Iesakām teritorijas plānojuma pievērst uzmanību sekojošām sadaĜām: 
� izvērtēt teritorijas bioloăisko daudzveidību un ăeoloăisko mantojumu 

(reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā 
konstatētās bioloăiski augstvērtīgās pĜavas (zālāji), ăeoloăiskie 

 
 
 

ĥemts vērā. 

 

 

 

 

 
ĥemts vērā. TIAN nosaka vispārīgās prasības aianavu 
aizsardzībai un saglabāšanai. 
 
 
ĥemts vērā atbilstošo Durbes novada pašvaldības specifikai un 
teritorijas plānojuma risināmajiem jautājumiem. 
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objekti, teritorijā izveidotie mikroliegumi un izdalītie dabisko mežu 
biotopi, teritorijas – pĜavas, ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā 
atpūtai un barības un barības ieguvai izmanto migrējošie putni, to 
izvietojums); 

� izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus 
(alejas, parki un stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas 
u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas; 

� izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu 
infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus; 

� iekĜaut nosacījumu par derīgo izrakteĦu atradnes izstrādes un 
rekultivācijas projekta vai plāna nepieciešamību atradnes izstrādes 
uzsākšanai; 

� attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un Ħemt vērā tās 
plānojuma risinājumos; 

� attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 
4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā, kā arī 
aizsargjoslas platumu ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo 
teritoriju noteikt ne mazāku kā visas applūstošās teritorijas platumā 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam. 

� paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt 
vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. SaskaĦā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daĜu 
„paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentiem (izĦemot dabas 
aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišėi vai 
kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var 
būtisko ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara 
neatkarīgi no tā vai darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās.  

14. VAS „Latvijas 
DzelzceĜš” 
 
SaĦemts 1210.2011. 

Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus 
nosacījumus: 
1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceĜa ekspluatācijas un drošības 

aizsargjoslas atbilstoši aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās 

 
Aizsargjoslas attēlotas Grafiskās daĜas teritorijas plānotās 
(atĜautās) izmantošanas kartēs. ĥemot vērā mēroga noteiktību, 
teritorijas plānojumā attēlotas tās aizsargjoslas, kuru platums 
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ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 m no malējās sliedes, bet 
ne mazāk kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, 
drošības aizsargjoslu – 25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 
aizsargjoslu noteikt 100 m no galvenā ceĜa malējās sliedes, drošības 
aizsargjoslu – 50 m. 

 
 
 
 
 
2. Publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves 
veloceliĦus. 

3. Ievērot DzelzceĜa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.panta 
prasības. 

4. Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 
„DzelzceĜa aizsargjoslas noteikšanas metodika” prasības. 

5. Ievērot 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” prasības. 

6. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē Ħemt vērā 
2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.79 „DzelzceĜa 
zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” prasības. 

7. Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju 
sabiedrībā „Latvijas DzelzceĜš” Nekustamā īpašuma direkcijā 
(kontaktpersona Nekustamā īpašuma reăistrācijas daĜas vadītāja 
vietniece E. KalviĦa, eva.kalvina@ldz.lv).  

dabā ir vienāds ar 10 metriem vai pārsniedz 10 metrus, bet 
virszemes ūdensobjektiem tikai tās aizsargjoslas, kuras kaut 
vienā vietā pārsniedz 10 metru platumu. 
ĥemts vērā. 
 

ĥemts vērā. 

Ievērots. 
 

Ievērots. 
 
 

Ievērots. 
 
 

Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma par 1.redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai pieĦemšanas. 

15. SIA „Lattelecom” 
 
SaĦemts 19.10.2011. 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, 
jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: 
� visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, 

kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar 
elektronisko sakaru tīkliem), 35. panta (Vispārīgie aprobežojumi 

Ievērots. 
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aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko 
sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

� teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 
objektu aizsargjoslām; 

� privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA 
„Lattelecom” vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 
jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem 
„Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums 
Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko 
sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

� ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla 
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 
teritorijas saimniekam saskaĦā ar noslēgto robežlīgumu; 

� lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa telekomunikāciju 
iekārtām, atsevišėā gadījumā arī līniju ievadiem; 

� privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 
Ministru kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas 
un būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr.256) un „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 262–05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi 
Nr.257); 

� lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” 
par novada attīstības plānā iekĜauto jauno dzīvojamo māju un 
uzĦēmējdarbības objektu celtniecību; 

� katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par 
nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

Lai, saskaĦā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 
(„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”) Jūs saĦemtu atzinumu 
no SIA „Lattelecom” par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, lūdzu, 
iesniegt SIA „Lattelecom” Komercdienesta Optikas tehnoloăiju biznesa daĜas 
direktoram Uăim Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV–1011. 

Izstrādātā plānojuma sastāvdaĜu iesniegšanas formas, formāti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiks izpildīts pēc attiecīgā lēmuma par 1.redakciajs nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai pieĦemšanas. 
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1) teksta daĜai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko 
datu nesējiem (CD-R); 

2) grafiskai daĜai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R) 
sekojošos formātos: 
- *.pdf (*.jpg) formātā 
- *shp (ArcGIS) formātā, pievienojot: 

1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāĦi; 
2) Datu slāĦu simbolizācijas stilus un fontus. 

- *.dgn (MicroStation) formātā, pievienojot: 
1)plānojumā pielietotos fontus (fontu failus); 
2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus); 
3) karšu slāĦu specifikāciju ar paskaidrojumiem.  

16. SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 
 
SaĦemts 19.01.2012. 

ĥemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. 
telekomunikāciju līniju, torĦu un antenu mastu tehniskos rādītājus, ierosinām 
Durbes novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atĜautā 
izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī 
telekomunikāciju līnijas, torĦi un antenu masti, jaunveidojamā zemes gabala 
minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemes 
gabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais 
augstums m) nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
objektiem. 

ĥemts vērā. 

17.  SIA “BITE Latvija” 
 
Nav saĦemts 

- - 

18. SIA “Tele 2” 
 
Nav saĦemts 
 

- - 

19. GrobiĦas novada 
dome 
 
SaĦemts 19.10.2011. 

Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, plānojot novadu pierobežas 
teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu piesārĦojumu, 
lūdzam paredzēt saskaĦojumu ar GrobiĦas novada pašvaldību.  

Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 
netiek plānoti objketi pierobežas teritorijā, kas varētu radīt 
pārrobežu piesārĦojumu. 

20. Pāvilostas novada 
pašvaldība 

Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu, plānojot novadu pierobežas 
teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu piesārĦojumu, 

Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 
netiek plānoti objketi pierobežas teritorijā, kas varētu radīt 
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SaĦemts 10.10.2011. 

paredzēt saskaĦojumu ar Pāvilostas novada pašvaldību. pārrobežu piesārĦojumu. 

21. Priekules novada 
pašvaldība 
 
Nav saĦemts 

- - 

22. Aizputes novada 
pašvaldība 
 
Nav saĦemts 

- - 
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IV Pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr.
p.k. 

Iesniedzējs, saĦemšanas datums Priekšlikums/iebildums 
Komentārs par priekšlikuma 
iestrādi Durbes novada 

teritorijas plānojuma 1.redakcijā 
1. Ainars ReĦăe, Inita ReĦăe, 

Edgars Pabērzs, Vētra Pabērza 
Ojārs Pabērzs un 254 Durbes 
novada pašvaldības iedzīvotāji 
 
SaĦemts 02.01.2012. 

SaskaĦā ar Durbes novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu “Par Durbes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.11, 6.§) 
uzsākta Durbes novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes 
termiĦi. Ar 2011.gada 25.augusta Durbes novada domes lēmumu “Par Durbes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.11, 7.§) ir uzsākta 
Durbes novadaattīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums 
un izpildes termiĦi. 

Attīstības programmu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 4.janvārim (norādīts Durbes novada 
domes māja lapā www.durbe.lv). 

Pamatojoties uz Tadaiėu pagasta iedzīvotāju lielo neapmierinātību saistībā ar SIA “Green 
Energo” ieceri būvēt vēja elektrostacijas Durbes novada Tadaiėu pagastā, vēja elektrostaciju 
parka būvniecības ietekmes novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā (no 
2011.gada 12.oktobra līdz 31.oktobrim), 225 Durbes novada un Tadaiėu pagasta iedzīvotāji bija 
parakstījušies, ka protestē pret vēja ăeneratoru būvniecību un uzstādīšanu Tadaiėu pagasta 
teritorijā. ĥemot vērā sabiedrības priekšlikumus un viedokĜus, Vides pārraudzības valsts birojs 
(turpmāk – VPVB) norādīja, ka SIA “Green Energo” nepieciešams precizēt informāciju par 
paredzētās darbības iespējamajiem tehnoloăiskajiem risinājumiem un parametriem, tādēĜ 
noteica, ka nepieciešams rīkot atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, pagarinot termiĦu, 
līdz kuram var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību (līdz 18.decembrim). 
Atkārtotās sākotnējās publiskās apspriešanas laikā (līdz 18.decembrim) 152 Durbes novada un 
Tadaiėu pagasta iedzīvotāji bija parakstījušies, ka protestē pret vēja ăeneratoru būvniecību un 
uzstādīšanu Tadaiėu pagasta teritorijā. Iesniegumi ar iedzīvotāju parakstiem iesniegti VPVB. 
Salīdzinot šīs parakstu lapas, redzams, ka 220 Durbes novada iedzīvotāji ir parakstījušies pret 
vēja elektrostaciju (turpmāk tekstā – VES) būvniecību un uzstādīšanu Tadaiėu pagastā un 157 
Tadaiėu pagasta iedzīvotāji parakstījušies uz abiem dokumentiem. Tas liecina par to, ka 
iedzīvotāji nevēlas VES savu māju tuvumā un pagasta apdzīvotajās teritorijās. 

 

Durbes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
risinājumi piedāvā detalizētākus 
nosacījumus vēja ăeneratoru 
izveidei, tos diferencējot 
atkarībā no teritorijām. Vēja 
elektrostacijas nav atĜauts 
veidot Durbes pilsētā (kas tiek 
pamatots ar pilsētas 
kultūrvēsturisko raksturu), un 
elektrostacijas ar augstumu virs 
15 metriem nav atĜauts veidot 
noteiktajās ainaviskajās 
teritorijās, kā arī visās ciemu 
teritorijās. 
Durbes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteikts 
sekojošais: 

Visā novada teritorijā, izĦemot 
Durbes pilsētas teritoriju, 
saskaĦā ar spēkā esošo 
likumdošanu, atĜauts uzstādīt 
vēja ăeneratorus (bez vēja 
parka izveides) ar maksimālo 
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ĥemot vērā minēto, lūdzam ieplānot Durbes novada apdzīvotajās teritorijās tikai tādas VES, 
kuru jauda nepārsniedz 20 kW, un, kas ir piemērotas mājsaimniecību vajadzībām. 
Mājsaimniecību vajadzībām paredzēti nelieli vēja ăeneratori, kas tiek uzstādīti pa vienam blakus 
mājsaimniecībai lauku apvidū, to augstums ir mazāks par 20 m. 

Savu priekšlikumu argumentējam ar to, ka VES ar jaudu, kas pārsniedz 20 kW, domātas 
rūpnieciskai elektroenerăijas gūšanai, tās augstumā pārsniedz 20 m, līdz ar to atstāj būtiskas 
ietekmes gan uz cilvēku undzīvnieku veselību, gan rada piesārĦojumu ar troksni, noēnojumu arī 
blakus esošiem īpašumiem, tādējādi pazeminot apkārtējā īpašuma vērtību, apkārtējās vides 
kvalitāti. 

8. TrokšĦa, ko rada VES, ietekme 

SaskaĦā ar likuma “Par piesārĦojumu” 1.panta 12.1 punktu troksnis ir gaisa vidē nevēlamas, 
traucējošas viu veidu skaĦas, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko saziĦu. 
Fizikālais lielums, ar kuru raksturo troksni, kas var radīt kaitīgas sekas, - tiek definēts kā trokšĦa 
rādītājs (legāldefinīcija 1.panta 14.punktā). Likuma “Par piesārĦojumu” 18.panta trešā daĜa 
noteic, ka troksni, kas var radīt kaitīgas sekas (trokšĦa rādītājus), to piemērošanas kārtību un 
novērtēšanas metodes nosaka Ministru kabinets. SaskaĦā ar šo deleăējumu Ministru kabinets ir 
izdevis Noteikumus Nr.597. No Noteikumu Nr.597 regulējama izriet, ka par kaitīgu (tādu, kam 
pilnīgi noteiki var būt sekas uz cilvējiem un viĦu veselību) ir uzskatāms troksnis, kuram 
ilgtsrmiĦā ir pakĜauti cilvēki, ka šis troksnis atbilst Noteikumu nr.797 2.pielikumā definētajām 
vērtībām. Vadoties no šādas atziĦas – Noteikumu Nr.597 2.pielikums noteic ilgtermiĦa vidējo 
pieĜaujamā trokšĦa robežlieluma vērtību cilvēku apdzīvotās vietās, t.i. – vietās, kur cilvēki 
ilgtermiĦā uzturas un var tikt pakĜauti ilgtermiĦa ekspozīcijai. Šāda vidējā liela vērtība ir 
diferencēta, atkarībā no apdzīvotās vietas izmantošanas mērėa un īpatnībām, reglamentējot 
dažādus ilgtermiĦa ekspozīcijai pieĜaujamos vidējos lielumus mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, 
slimnīcu, bērnu iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu teritorijās, daudzstāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamo ēku teritorijās, kultūras, izglītības, pārvaldes un zinātnes iestāžu teritorijās, dažādu 
funkciju ēku (ar dzīvokĜiem) teritorijās, kā arī viesnīcu, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu, 
sporta un sabiedrisko iestāžu teritorijās. Vietās pie dzīvojamām mājām pēc analoăijas 
ievērojami tie A-izsvarotie ilgtermiĦa vidējie skaĦas līmeĦa (dB(A)), robežlielumi, kas noteikti 
mazstāvu dzīvojamām apbūves teritorijām – 50 dB dienā, 45 dB vakarā un 40 dB naktī 
(Noteikumu Nr.597) 2pielikuma tabulas 1.punkts). 

Saistībā ar minēto jāĦem vērā, ka vēja elektrostacijas rotors kā jebkurš kustīgs objekts, rada 

augstumu līdz 15 metriem. To 
atrašanās zemes vienībā 
jāplāno tā, lai ăeneratora masta 
pamats neatrastos tuvāk no 
blakus esošās zemes vienības 
kā attālums, kas ir vienāds ar 2 
masta augstumiem ar spārnu, 
izĦemot, ja ar zemes vienības 
īpašnieku, kuru īpašumu skar 
noteiktais attālums, noslēgta 
vienošanās par šī attāluma 
samazināšanu vai likvidēšanu. 

Vēja elektrostacijas, tai skaitā 
vēju parka izveide, ar 
maksimālo augstumu virs 15 
metriem atĜauta novada 
teritorijās normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos, izĦemot 
noteiktās ainaviskās teritorijas 
un pilsētas, kā arī ciemu 
teritorijas. Vēja elektrostaciju 
izvietošana veicama saskaĦā ar 
detālplānojumu, kura teritoriju 
nosaka tā, lai plānotajā 
detālplānojuma teritorijā 
iekĜautu ne tikai 
inženierkomunikāciju objektus, 
bet arī to aizsargjoslas. 
Detālplānojuma risinājumi 
jāsaskaĦo arī ar tiem zemes 
vienības īpašniekiem, kas 
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troksni, kas ir mainīgs un var pieaugt, palielinoties vēja stiprumam, turklāt tas var gan 
summēties ar fona trokšĦiem, gan pie lielāka vēja tikt ar fona trokšĦiem slāpēts. SkaĦas viĜĦiem 
izplatoties, notiek skaĦas pakāpeniska dzišana, t.i. – palielinoties attālumam no skaĦas avota, 
samaiznās skaĦas inteksitāte un amplitūda. Tas saistīts ar skaĦas izplatīšaās vidē 
likumsakarībām un skaĦas enerăijas pāreju citos enerăijas veidos. Vadoties no ietekmes 
vērtējumu prakses un situāciju daudzveidības, atkarībā no darbības vietu atšėirīgām 
ăeogrāfiskām īpatnībām, reljefa formām un objektiem tuvākā un tālākā apkārtnē, zināms, ka 
trokšĦa izplatības un vājināšanās rādītāji pie dažādām situācijām var būt mainīgi, tai pašā laikā 
daudzveidīgu torkšĦu izplatības prognožu salīdzinājums Ĝauj izdarīt secinājumus par VES radītā 
akustitskā trokšĦa izplatības līdzībām un sakarībām. Šādas sakarības Ĝauj spriest, ka atkarībā 
no VES modeĜa, VES skaita, izkārtojuma un vietas īpatnībām 45 dB zona ir ~150-200 m rādiusā 
ap VES torni, bet 40 dB zona var būt pat līdz ~400 m. šie rādītāji ir relitatīvi un atkarīgi no katra 
konkrētā gadījuma, bet kopumā Ĝauj spriest par akustiskā trokšĦa iedarbības zonas plašumu, lai 
izdarītu secinājumus par objektu/subjektu daudzumu tajā, sagaidāmo ilgtermiĦa trokšĦa līmeni 
un apgrūtinājuma vai traucējuma būtiskumu”. (Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 
2011.gada 7.septembrī (18.lpp.).) 

“Rotors kustas un tiek ražota elektrība, bet kustība pēc fizikas pamatlikumiem rada telpā 
svārstības, kas izplatās viĜĦu veidā un kam var būt gan mehāniska, gan akustina iedarbība. 
ViĜĦu iedarbības izpausme notiek frekvencēs, kas VES gadījumā saistāmas gan ar nelielu 
elektromagnētisko lauku, gan zemo frekvenču skaĦu un akustisko troksni. To, vai šai iedarbībai 
ir ietekme, nosaka tas, vai ietekmes zonā ir subjekti/objekti – kurus tā var skart.” (Norādīts 
VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 2011.gada 7.septmebrī (12.lpp.).) 

Jau Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras laikā VPVB norādījis, ka Tadaiėu pagastā un 
tuvākā apkārtnē ir lauku apvidum raksturīgais apbūves blīvums un uz daudzām viensētām 
trokšĦa robežlielumi tiks pārsniegti, tādēĜ naktī 13 VES būs nepieciešams samazināt jaudu, 
savukārt, pārējā laikā trokšĦa robežlielumi būs maksimālie iespējamie vai Ĝoti tuvu 
maksimālajam iespējamajam, līdz ar to radot nopietnus draudus tuvumā dzīvojošo (arī bērnu un 
vecu cilvēku) veselībai. VES parki ir industriāla apbūve, kura būtu jānorobežo no Durbes 
novada apdzīvotajām daĜām, nevis jāpieĜauj šādu vēju parku izvietošanu starp dzīvojamajām 
mājām, kā SIA “Green Energo” iecerētajā projektā. 

“Lai cilvēki sarunātos un saprastu viens otru bez grūtībām, apkārtējās vides troksnis nedrīkst 
pārsniegt 35 dB. Neaizsargātām grupām (vājdzirdīgajiem, vecākiem Ĝaudīm, bērniem, kuri ir 
valodas un lasītprasmes apguves posmā, bērniem ar attīstības traucējumiem) trokšĦu līmenim 

atrodas tuvāk no 
detālplānojuma teritorijas 
robežas kā plānotā vēja 
ăeneratora 2 masta augstumi ar 
spārnu. Šādu elektrostaciju 
izveidošana ir jāsaskaĦo ar: 

• Valsts vides dienesta 
reăionālo struktūrvienību; 

• par kultūras pieminekĜu 
aizsardzību atbildīgo valsts 
institūciju (Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības 
inspekciju), ja tā paredzēta 
kultūras pieminekĜa teritorijā 
vai tā aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā); 

• par dabas aizsardzību 
atbildīgo valsts institūciju 
(Dabas aizsardzības 
pārvaldi), ja tā paredzēta 
aizsargājamā dabas 
teritorijā; 

• ar valsts autoceĜu 
infrastruktūras 
apsaimniekotāju (VAS 
„Latvijas Valsts ceĜi”), ja tā 
paredzēta autoceĜa 
aizsargjoslā; 

• ar dzelzceĜa infrastruktūras 
apsaimniekotāju (VAS 
„Latvijas DzelzceĜš”), ja tā 
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jābūt vēl mazākam. Kad trokšĦi traucē runas sapratni, tie izraisa koncentrēšanās problēmas, 
nogurumu, nesaprašanos, nenoteiktību, pašpārliecinātības trūkumu, aizkaitīnājumu, problēmas 
cilvēku attiecībās un stresu, miega problēmas, kā arī samazina darbaspējas.” Rakstīts “World 
Health Organization” – “Pasaules Veselības Organizācijas” ziĦojumā. 
(www.windturbinesydrome.com). Tātad, VES būvniecība Durbes novada apdzīvotajās daĜas vai 
to tuvumā nebūtu pieĜaujam, jo radītais troksnis atstās neatgriezeniskas negatīvas sekas uz 
tuvumā dzīvojošo cilvēku veselību. 
 
9. Kustīgo ēnu, mirgošanas efekta, ko rada VES, ietekme 

“Viens no optiskā traucējuma faktoriem, ko potenciāli var radīt vēja elektrostacija, ir rotora 
spārnu lāpstiĦu kustībā radītās kustīgās ēnas. Kā jebkurš objekts – arī VES saulainā dienas 
laikā rada ēnu, kuras garums ir mainīgs, atkarībā no saules ceĜa un saules augstuma. 
Salīdzinājumā ar citiem objektiem, potenciālā traucējuma aspekts saistībā ar VES ēnu izriet no 
tā apstākĜa, ka VES ekspluatācijas režīmā (atšėirībā no mājas vai ūdenstorĦa) ir kustīgs objekts, 
līdz ar to iekārtas spārnu ēnas pārvietojas rotora griešanās ātrumā. Ilgstoši uzturēties šādā ēnā 
var būt apgrūtinoši un traucējoši, jo tas var radīt subjektīvu nepatiku. Pastāv arī uzskats, ka 
ilgtsoša ekspozīcija iespējams var pasliktināt veselības stāvokĜi cilvēkiem, kas sirgst ar 
epilepsiju Ga mirgošanas frekvence atbilst 2,5 Hz līdz 3 Hz). Ēnu mirgošanas efekta iedarbības 
ietekme uz cilvēku veselību ir atkarīga no tā, vai cilvēks, pirmkārt, atrodas ēnas ceĜā un, otrkārt, 
no mirogšanas ekspozīcijā pavadītā laika. Vadoties no situāciju daudzveidības, atkarībā no 
darbības vietu atšėirīgām ăeogrāfiskām īpatnībām, meteoroloăiskajiem apstākĜiem, reljefa 
formām un objektiem tuvākā un tālā apkārtnē, mirgošanas efekta ietekme un tās būtiskums var 
būt mainīgs. Tai pašā laikā šādas ietekmes novērtēšanai starptautiskajos pētījumos ir izstrādāti 
aprobēti kritēriji, lai VES ēnu ceĜa salīdzinājums Ĝautu izdarīt secinājumus par mirgošanas efekta 
izplatības līdzībām un sakarībām (piemēram, D.Ferrier Environmental Impact assessment 
Request for Scoping opinion for Stornoway wind farm, UK, 2010; Environmental Impact 
Assessment, Scoping Report for Bicton Windfarm, UK, 2009). Praksē ir aprobēts, ka ar 
mirgošanas efektu tiek apzīmēts, saules radītais ēnu ceĜš. Var piekrist, ka arī mēness var varīt 
nosacītu ēnu ceĜu, tomēr salīdzinājumā ar sauli, - šīs ēnas ir mazāk asi konturētas. Šādas ēnas 
iedarbības intensitāte ir atkarīga no attāluma, jo pieaugot distancei no VES – ēna kĜūst mazāk 
asi konturēta un ēnas ceĜa pašā galā faktiski nav manāma. Ēnas kustības ātrums pa ēnu ceĜu ir 
pielīdzināms saules kustībai un tās ir garākās saulei lecot un saulei rietot. Nakts laikā VES 
saules ēnu nemet, līdz ar to dienvidu virzienā ekspozīcijas līkne atbilst VES torĦa punktam. 

paredzēta dzelzceĜa 
aizsargjoslā; 

• ar attiecīgo mobilo sakaru 
operatoru, ja vēja 
elektrostaciju izvieto tuvāk 
par 100 metriem no mobilo 
sakaru torĦa. 
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Līdz ar to, mirgošanas efekta skartā zona raksturojama ar teritoriju, kas atrdoas līdz 1300 abpus 
ziemeĜu virzienam no VES – tālākajos ēnu ceĜa stūros rietumu un austrumu virzienā sasniedzot 
vismaz 7-10 rotora diametra garumus, bet centra virzienā uz ziemeĜiem ievērojami saīsinoties.” 
(Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 2011.gada 7.septembrī (16.lpp.).) 

“Saistībā ar minēto jāĦem vērā, ka Latvijas normatīvi nereglamentē mirgošanas efekta 
ekspozīcijas robežvērtības. Novērtējot šādas iedarbības ietekmi uz vidi un tās būtiskumu, var 
tikt Ħemta vērā galvenokārt starptautiskā prakse un pieredze, kā arī citās valstīs izstrādātās 
rekomendācijas un vadlīnijas. Atbilstošo Lielbritānijas praksei, tiek rekomendēts, lai ēnas ceĜā 
500 m attālumā no avota, kur ēnas ir ar stiprāk izteiktu kontūru (tas gan atkarīgs no VES 
parametriem), mirgošanas efektam dzīvojamās mājas netiktu pakĜautas vairāk kā 30 stundas 
gadā, vai vairāk kā 30 minūtes dienā. Atbilstoši publiski pieejamai informācijai, salīdzināmu 
rekomendējošo kritēriju 30-40 stundas gadā izmanto arī citviet Eiropas Savienībā. Vienlaikus 
šajā aspektā jāĦem vērā arī saulainā laika vidējo biežumu konkrētajā vietā, tostarp saulaino 
dienu vidējo skaitu gada mēnešos un saulaino stundu skaitu saulainajās dienās. Tik tālu, cik tas 
attiecas uz Latviju, - ziemas un rudens mēnešos saulainās dienas ir vidēji 10-15 dienas no 
mēneša, bet dienas laikā saulainās stundas ir vidēji tikai 3 no diennakts gaisājām stundām; 
tomēr vasaras/pavasara periodā saulaino dienu ir vairāk un diennakts gaišaja laikā saulaines 
var būt līdz pat 10 stundām. Līdz ar to, apēnojumu un mirgošanas efekta ietekmes zona un 
ietekmes raksturojošie parametri (pie nepieciešamības) katrā konkrētā gadījumā (Ħemot vērā 
konkrētos faktiskos apstākĜus) var būt atšėirīgi” (norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 
2011.gada 7.septembrī (17.lpp.).) 

ĥemot vērā izkliedēto apdzīvojama struktūru Durbes novada apdzīvotajās daĜās, redzams, ka 
VES radītu būtisku noēnojuma un mirgošanas ietekmi uz Ĝoti daudzām dzīvojamajām mājām. 
Turklāt daudzi Durbes novada iedzīvotāji strādā piemājas vai zemnieku saimniecībās, ja netālu 
no viĦu mājām tiktu uzbūvētas VES, šie cilvēki mirgošanas ietekmei tiktu pakĜauti gan darbā, 
gan savās mājās. 

3. VES ietekme uz cilvēku veselību 

Daudzviet pasaulē, kur uzbūvē vēja parkus, cilvēki pamet savas mājas, jo nespēj samierināties 
ar diskomfortu, kuru rada VES tuvums un darbība. Vēja parki pasaulē jau darbojas ilgu laiku un 
tāpēc medicīnas doktori – zinātnieki no vairākām valstīm (Austrālijas, Dānijas, Lielbritānijas, 
ASV u.c.) ir veikuši pētījumus par tuvumā dzīvojošo cilvēku veselības stāvokli un definējuši 
“Vēja Turbīnu Sindromu” (“Wind Turbine Syndrome”) – sindromu, kad tuvumā esošās vēja 
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turbīnas sāk darbību un izzūd, kad cilvēks atrodas ārpus šī rajoja. Dr.Ninas Pierpontas grāmatā 
“Vēja Turbīnu Sindroms” (“Wind Turbine Syndrome”) ir plašāk aprakstīti šie pētījumi un veselību 
ietekmējošie negatīvie faktori, piemēram, troksnis un kustīgās ēnas no rotoru spārniem. Ārsti 
apstiprina, ka vēja turbīnu tuvumā dzīvojošiem cilvēkiem sekas no VES darbības ir: 

• Miega problēmas – dzirdamais troksnis un fiziskās sajūtas apgrūtina iemigšanu un 
izraisa biežu pamošanas; 

• Galvassāpes, kuras kĜūst biežākas un spēcīgākas; 
• Reibonis, nelabums; 
• Spēka izsīkums, satraukums, dusmas, depresija; 
• Problēmas ar mācīšanos un koncentrēšanos, mirguĜošana traumē arī redzi lasot un 

rakstot; 
• Tinīts (zvanīšana ausīs) u.c. 

Visizplatītākais simptoms ir hronisks bezmiegs. Spēka izsīkums, garastāvokĜa maiĦa, problēmas 
ar koncentrēšanos un mācīšanos ir neizgulēšanās sekas. 

SkaĦa var būt dzirdama, bet var būt arī skaĦa zemās frekvencēs, kas izplatās gan gaisā, gan pa 
zemi. Jūtība pret zemu frekvenču skaĦām ir potenciāls riska faktors. Daži cilvēki zemu 
frekvenču skaĦas biežāk izjūt kā spiedienu uz ausīm, nevis sadzird kā skaĦu, vai izjūt vibrācijas 
krūtīs un kaklā. Cilvēki, kuri dzīvo blakus industriālajām turbīnām, apraksta satraucošo sajūtu – 
it kā elpošana notiek sinhroni ar pulsāciju no turbīnām, kura var būt par nedzirdama, it īpaši 
nanktī, cenšoties aizmigt. Kad saule aust vai riet un ir aiz vēja turbīnas rotora, turbīnas 
griešanās rada mirgošanu, kas arī ir kaitīga veselībai. Lai saglabātu mūsu balansu un justos 
stabili telpā, mēs izmantojam trīs impulsus – no acīm, no stiepuma receptoriem locītavās un 
muskuĜos, no balansēšanas orgāniem iekšējā ausī. Vismaz divām no šīm sistēmām ir 
jādarbojas un jābūt savstarpējā saiknē, lai mēs spētu saglabāt balansu. Ja sistēma nedarbojas 
savstarpējā saiknē, kā tas ir jūras slimības vai vertigo gadījumā, sistēmas jūtas slimas un 
nestabilas. Vēja turbīnas apdraud šī sistēmas caur redzes orgāniem ar kustošo rotoru ēnu 
traucējumiem. Reibonis (īpaši vertigo) ir tad, ja saule atrdoas aiz vēja ăeneratoriem, to rototu 
lāpstu griešanās rada mirgojošus ēnas starus pāri laukiem un mājām, mājās tas rada pastāvīgu 
gaismas intensitātes maiĦu, no kā nevar izvairīties. Pret kustību jūtīgi cilvēki sāk reibt, zaudē 
līdzsvara izjūtu, viĦiem kĜūst slikti, kad viĦi redz rotējošos VES spārnus vai mirgojošo ēnu. Slikta 
dūša, jūras slimība, šie ir simptomi, kas rodas, ja vietas un kustības trīs orgāni (acs, stiepuma 
receptori locītavās un muskuĜos, iekšējā auss) nesaĦem vienādu informāciju, acis uztver 
kustību, bet ausis nē. Tas veicina slimību attīstību. Slimība, jo izraisa VES spārnu kustība, 
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parādās 31% bērnu, 8% pieaugušo, bet pusei ar migrēnu sirgstošo cilvēku. Gaismas 
intensitātes pastāvīga maiĦa var izraisīt lēkmes ar epilepsiju sirgstošiem cilvējiem. Zinātnieki ir 
izpētījuši un pierādījuši, ka vēja elektrostaciju nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību ir vismaz 
2 km no VES (Dr.Nina Pirpont “Wind Turbine Syndrome”). 

Lai uzzinātu, kā jūtas cilvēki, kuri jau 9 gadus dzīvo blakus VES, devāmies uz GrobiĦas novadu 
un aptaujājām vietējos iedzīvotājus. Daudzi no viĦiem atzina, ka izjūt visas augstāk uzskaitītās 
veselības problēmas jau no VES uzstādīšanas sākuma. Kad vējs ir stiprs, tad troksnis esot Ĝoti 
liels gan pagalmā, gan arī dzirdams mājās. Biežākas kā kādreiz, ir kĜuvušas galvassāpes, arī 
miega problēmas, Ĝoti traucējošas ir kustīgās ēnas no rotoru spārniem, tās traucē gan strādājot 
pagalmā, gan mājās. Bieži šiem iedzīvotājiem ir reiboĦi un nelabums, kā arī sirds un 
asinsspiediena problēmas. VES negatīvo ietekmi jūt arī bērni, kuri naktīs bieži guĜ Ĝoti slikti un 
tas sagādā grūtības mācībās. GrobiĦas novada iedzīvotāji apstiprina informāciju, ka VES 
tuvums negatīvi ietekmējis arī viĦu lopkopības saimniecības, jo lopiem radušās agrāk nebijušas 
veselības problēmas, kas, savukārt, radījis saimniecībām zaudējumus. 

4. VES ietekme uz ainavu, dabas vērtībām, ornitofaunu un tūrisma attīstību 

“Ar VES uzstādīšanu var tikt ietekmētas augstvērtīgas dabas vērtības, ja iekārtas tiek paredzēts 
uzstādīt teritorijās ar šādu nozīmi un plānotais izkārtojums paredz šādu vērtību bojāšanu vai 
iznīcināšanu. Tāpat var tikt skartas un ietekmētas nozīmīgas kultūras, atpūtas, rekreācijas u.c. 
sabiedriski nozīmīgas vietas, ja tādas VES vietā vai tās tuvumā atrodas un to lietojums un 
nozīme ar VES parka ierīkošanas mērėi ir savstarpēji konfliktējošs. VES iekārta ir redzama, līdz 
ar to tā rada izmaiĦas ainavā. Šādas iedarbības ietekme ir atkarīga no teritorijas nozīmības un 
ainaviskās vērtības gan attiecībā pret ikdienas vērotāju, gan attiecībā pret vērotāju, kuram 
darbības vieta ir vērtība (ja ir) kā īpaša un augstvērtīga speciāla apskates, tūrisma vai 
rekreācijas zona”. Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdotas 2011.gada 7.septembrī 
(12.lpp.). 

“VES būve var kĜūt par mehānisku barjeru putniem, ja tā tiek uzstādīta putnu 
pulcēšanās/migrācijas vai citādi nozīmīgā teritorijā” (norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 
2011.gada 7.septembrī (12.lpp.).) 

VES būves būtiski ietekmē ainavu, jo “zona, kurā vēja elektrostacijas vizuāli dominē – līdz 2 km 
rādiusā ap tām. Tās tiek uztvertas kā liela mēroga objekti, un rotora lāpstiĦu kustība ir labi 
redzama. Tuvākā ainava vērtējama kā pilnīgi pārveidotal zona, kurā vēja elektrostacijas ir vizuāli 
traucējošas – parasti 1 līdz 4,5 rādiusā ap staciju atkarībā no laika apstākĜiem. Šajā zonā vēja 
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elektrostacijas ir svarīgi ainavas elementi un ir labi redzamas, taču vizuāli nedominē ainavā. 
Rotoru lāpstiĦu kustība ir viegli pamanāma.” Tā norādīts “Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes 
uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībai”, Vadlīnijas 
izstrādāja – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. 

Līdz ar to, lielo VES uzstādīšana Durbes novada apdzīvotajās teritorijās negatīvi ietekmētu gan 
ainavu, gan lauku tūrismu, jo lauku ainava tiktu pilnīgi pārveidota, izzustu lauku tūrismam tik 
nepieciešamais klusums, miers, putnu dziesmas u.tml. Tieši šie faktori ir nozīmīgi atpūtas 
organizēšanai lauku vidē. Par to liecina arī Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceĜotājs” 
sadarbībā ar Eiropas lauku tūrisma federāciju “Eurogites” rīkotās klientu aptaujas rezultāti. “Šajā 
aptaujā piedalījās 3487 respondenti no 55 valstīm, to vidū no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, 
Slovēnijas, Grieėijas, Francijas u.c. Ar lauku tūrismu respondentiem visvairāk saistās aktīvas 
brīvdienas (izjādes, velobraukšana, pārgājieni utt. – 19%) un naktsmītne ar brokastīm vai 
istabas lauku mājā (18%), taču līdzīgu novērtējumu gūst arī lauku saimniecība ar 
mājdzīvniekiem (agrotūrisms – 17%). Jautājot pētījumā iesaistītajiem, kas like tiem uzskatīt 
kādu apmešanās vietu par “kvalitatību un atbilstošu cenai”, visaugstāk tiek novērtēta pievilcīga 
apkārtējā vide – gandrīz 70% aptaujāto šo kritēriju novērtē kā pašu svarīgāko vai otru 
svarīgāko. Lūdzot respondentus novērtēt, kā noteikti, sagaidāmi apstākĜi ietekmē viĦu brīvdienu 
apmešanās vietas izvēli, tika piedāvāti 19 faktori. Visbūtiskāko lomu apmešanās vietas izvēlē 
ieĦem dabas un ainavas pievilcība, nākamie svarīgākie – cenu līmenis, informācijas par mītni 
pilnvērtība un uzticamība, laba atrašanās vieta.” Norāda “Lauku ceĜotājs” (www.celotajs.lv). 

Lai arī šobrīd Durbes novadā nav daudz tūrisma uzĦēmēju, tomēr as nenozīmē, ka nāktonē 
nevarētu attīstīties jauni tūsima piedāvājumi, piemēram, “Kultūras mantojums – jauns 
piedāvājums lauku tūrismā. Tūrismā Eiropas un pārējās pasaules valstīts populārs ir 
piedāvājums ar saukli “Go local!”  to pieprasa cilvēki, kam neinteresē masu tūrisms, bet kuri 
vēlas iepazīt citu valstu vēsturi un kultūru nesamākslotā, autentiskā veidā, iepazīstot vietējo 
ikdienu. Arī Latvijas iedzīvotāji jautā pēc “īstām lauku mājām”, latviešu ēdieniem, kas joprojām ir 
samērā grūti atrodams un izvēles ziĦā neliels piedāvājums kopējā klāstā. Kā zināms, kultūras 
mantojums mums ir bagātīgs, un tas lieliski atbilst šodienas tendencei iepazīt autentiskas 
vērtības. Tradicionālo vērtību mūsdienīgs pielietojums tūrismā vienlaikus gan palīdz saglabāt 
kultūras mantojumu, gan dod ieguldījumu nacionālajā ekonomikā.”. Norāda Latvijas Lauku 
tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”, uzsākot projektu “Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla 
veicināšana Latvijas lauku tūrismā” (www.celotajs.lv). 

UzceĜot lielās VES būves iespējas attīstīties lauku tūrismam būs stipri ierobežotas visu VES 
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kalpošanas laiku – 20 gadus. 

5. VES ietekme uz radiosignāliem 

Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības skatīties televīzijas pārraides, klausīties radio un izmantot 
telekomunikāciju pakalpojumus, taču, uzbūvējot VES, daudziem iedzīvotājiem šādas iespējas 
var tik liegtas, jo “VES tornis var kĜūt par mehānisku barjeru radion signāliem, ja tā tiek uzstādīta 
tieši signāla ceĜā attiecībā pret konkrēto uztvērēju (antenu).” (Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, 
kurš izdots 2011.gada 7.septembrī (12.lpp.).) 

6. VES iespējamās avārijas 

“Tāpat, lai arī avāriju risks ir neliels, notiekot negadījumam, var tikt skarta teritorija ap iekārtu. 
VES daĜas var apledot, jo tās pakĜautas meteoroloăisko apstākĜu maiĦai, tajās var iespert zibens 
u.c. šajā apsektā iedarbības radītā ietekme ir atkarīga no tā, vai var tikt nodrošināts pienācīgs 
VES iekārtas darbības drošības un apkārtnes teritorijas aizsardzības režīms. Ietekme saistībā 
ar drošības aspektiem galvenokārt izriet no, kāda ir VES uzstādīšanai izvēlētēta vieta (kāds ir 
šīs vietas dabiskais drošības raksturojums) – vai pastāv augsts plūdu risks, erozijas risks, 
būtiski nelabvēlīgu meteoroloăisko apstākĜu un dabas kataklizmu (piemēram, spēcīgas vētras) 
risks u.c.” (Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 2011.gada 7.septembrī (11.lpp.).) 

“Pie noteiktiem meteoroloăiskajiem apstākĜiem un jo īpaši gaisa mitruma, nokrišĦu summas un 
gaisa temperatūras attiecības, - priekšmeti dabā var apledot. Tas attiecas uz VES iekārtu. Par 
lielākiem apledojuma veidošanās riskiem iespējams runāt tad, ja VES rotors tiek plānots 100 m 
– 150 m augstumā, vai ja iekārtu paredzēts uzstādīt kalnainā apvidū, kur iekārtas maksimālais 
augstums sasniedz pirmos zemos mākoĦus, tomēr apledošanas risks pastāv arī citos 
gadījumos. Apledojuma veidošanās gadījumā runa lielākoties ir par tādu jēdzienu kā ledus 
“glazūra”, bet atsevišėos gadījumos, par tādu jēdzienu kā ledus “fragmenti”. Attiecībā uz šādām 
apledošanas izpausmēm VES iekārtas ir īpaši jūtīgas, jo tās izjauc iekārtas darbības līdzsvaru, 
ko fiksē iekārtas vadības sistēma, kura uzrauga noteiktus drošas ekspluatācijas parametrus un 
pārtrauc iekārtas rotāciju. VES apledojuma atdalīšanās no iekārtas var būt novērojama pie 
diviem apstākĜiem – VES darbības lailā (arī uzsākot darbību pēc dīkstrāces) vai VES iekārtai 
esot nekustīgā stācoklī. Pirmajā gadījumā uz apledojumu papildus vēja iedarbībai un 
gravitācijas spēkiem var iedarboties centrbēdzes spēks (atdalīšanās gadījumā piezemēšanās 
attālums lielāks), bet otrajā gadījumā pārsvarā tikai gravitācijas spēks un vējš (atdalīšanās 
gadījumā piezemēšanās tuvāka).” (Norādīts VPVB lēmumā Nr.331, kurš izdots 2011.gada 
7.septembrī (14.lpp.).) 
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Tātad, uzbūvējot VES būves, neviens nevar garantēt ne apkārtējo iedzīvotāju, ne satiksmes 
dalībnieku (ja VES atrodas tuvu ceĜiem) drošību kā ziemā, tā vētru laikā. 

7. VES ietekme uz blakus esošo īpašumu vērtību 

Par to, ka nekustamajam īpašumam krītas vērtība, tam atrodoties teritorijā vai blakus tām, 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 atrdoas VES teritorijās, ir tiesības iegādāties kapitāla 
daĜas no kapitālsabiedrības, kurai pieder konkrētās VES, tādējādi, personai tiek nodrošināti 
pastāvīgi ienākumi, kas vēl vūtiskāk atsver nekustamā īpašuma vērtības mazināšanos. (Wind 
Energu and Local Acceptance: How to Get Beyond the Nimby Effect. 247.lpp. un skat. Arī 
Jackson S. (2005). Wind power: The Legal and Environmental Issues. // Environmental 
Protection, Law and Plicy 2nd Edition. Holder J. Lee.M. (red.). Cambridge: Cambridge university 
Press, 695.-696.lpp.). 

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.” Bet 
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.” 

TrokšĦa un ēnas piesārĦojums, ko rada lielās VES, skar svešas robežas, līdz ar to tas rada 
apgrūtinājumus un zaudējumus blakus VES esošo īpašumu īpašniekiem. 

Lai uzzinātu, vai VES uzbūvēšanas rezultātā mainās blakus esošā nekustamā īpašuma vērtība, 
sazinājāmies ar uzĦēmuma “Latio” īpašuma vērtēšanas speciālistu, kurš atzina, ka nekustamā 
īpašuma, kurš atrodas netālu no VES, vērtība automātiski samazinās. Tātad, uzceĜot VES, tiek 
ierobežotas īpašumtiesības īpašniekiem, kuru nekustamais īpašums atrodas blakus VES. Katra 
Latvijas Republikas iedzīvotāja, arī Durbes novada iedzīvotāja, īpašuma tiesības nosaka 
Latvijas Republikas Satversmes 105.pants: 

“Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. 
Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaĦā ar likumu. Īpašumu piespiedu atsavināšana 
sabiedrības vajadzībām pieĜaujam tikai izĦēmuma gadījumos uz atsevišėa likuma pamata pret 
taisnīgu atlīdzību. 
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Šobrīd Latvijā nav sakārtota likumdošana attiecībā uz blakus VES esošā īpašnieka radušo 
zaudējumu atlīdzināšanu. 

Ar augstāk minēto pamatojam savu prasību, lai Durbes novada apdzīvotajās teritorijās 
tiktu būvētas tikai tādas VES, kuru jauda nepārsniedz 20 kW, un, kas ir piemērotas 
mājsaimniecību vajadzībām. Durbes novada iedzīvotāji ir iegādājušies nekustamos īpašumus, 
attīstījuši savas zemnieku saimniecības un mazo biznesu, atjaunojuši savas mājas, jo ir 
vēlējušies arī nāktonē dzīvot Durbes novadā, un turpināt strādāt, attīstīt savu biznesu, atĜaujot 
būvēt VES, kuru jauda pārsniedz 20 kW, tiktu pasliktināta cilvēku veselība, apdraudēta 
saimniecību attīstība un nodarīti zaudēji daudziem nekustamā īpašuma īpašniekiem. Tā kā 
Durbes novadā ir attīstīta lopkopība un biškopība, VES uzbūvēšana to tiešā tuvumā, radītu 
lielus zaudējumus saimniecību īpašniekiem, jo VES rada negatīvu ietekmi uz šīm 
lauksaimniecības nozarēm. Ikkatram Durbes novada iedzīvotājam ir tiesības uz atpūtu 
savāsmājās, pēc lielo VES uzbūvēšanas novada apdzīvotajās daĜās vai to tuvumā, iedzīvotāju 
atpūtas iespējas būs apdraudētas. Latvijas Republikas Satversmes 115.pants nosaka, ka 
“Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziĦas par vides stāvokli un 
rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu”. 

Šajām dokumentam pievienoti 254 Durbes novada iedzīvotāju paraksti, kuri ar savu 
parakstu apliecina, ka vēlas, lai Durbes novada apdzīvotajās teritorijās tiktu uzstādītas 
tikai tādas vēja elektrostacijas, kuru jauda nepārsniedz 20 kW, kas ir piemērotas 
mājsaimniecības vajadzībām. 

2. Laura LiepiĦa 
 
SaĦemts 28.03.2012. 

Nākotnē saimniecības īpašumā esošo zemes gabalu (dārzu un aramzemi) 1,1 ha platībā 
plānots izmantot apbūvei. 

Pielikumā: Zemes gabala robežu plāns ar kadastra numuru 64270010030. 

Zemes īpašumā ar kadastra 
numuru 64270010030 atĜauts 
veidot apbūvi saskaĦā ar 
“Lauksaimniecības teritorijas” 
sadaĜā noteikto. 
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V Cita dokumentācija 
5.1. Durbes novada pašvaldības vēstule LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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5.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, 
t.sk. Durbes novada pašvaldības vēstules 
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5.3. Durbes novada pašvaldības vēstules institūcijām par informācijas sniegšanu 
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