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I E VA D S 
 

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2039.gadam (turpmāk – Durbes novada stratēģija) ir 
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. 

Stratēģijas tiesisko pamatu veido 19.05.1994. likums „Par pašvaldībām”, 13.10.2011. „Teritorijas attīstības 
plānošanas likums", 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, 25.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, 16.10.2012. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Durbes novada 
domes 2013.gada 28.novembra lēmums „Par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2039.gadam 
izstrādes uzsākšanu”. 

Stratēģija atbilst hierarhiski augstākajiem ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem – „Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2030” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem 
ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.  

Līdz šim par Durbes novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem kalpoja Durbes 
novada attīstības programma 2013.–2019.gadam un Durbes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam. 
Ņemot vērā, ka abi iepriekš minētie dokumenti ir apstiprināti 2013.gadā, tādējādi nezaudējot savu aktualitāti, 
Durbes novada stratēģijā saglabāts attīstības programmā ietvertais novada attīstības stratēģiskais ietvars un 
teritorijas plānojumā iekļautie telpiskās struktūras attīstības risinājumi. 

Durbes novada stratēģija sastāv no četrām daļām:  (1) pirmā daļa raksturo Durbes novada pašvaldības pašreizējo 
situāciju, kā arī atspoguļo tās atbilstību augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem; (2) otrajā 
daļā definēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritāte un teritorijas specializācija; (3) šajā sadaļā 
rakstiski un grafiski attēlota pašvaldības telpiskās attīstības perspektīva tematiskā griezumā, kurā atspoguļota 
vēlamā teritorijas telpiskā struktūra un attīstības vadlīnijas, savukārt (4) daļā iekļauta informācija par Durbes 
novada stratēģijas īstenošanas un uzraudzības plānoto kārtību. 

Durbes novada stratēģija tika izstrādāta 2014.gadā (apstiprināta 2014.gada 25.septembrī), Durbes novada 
pašvaldībai sadarbojoties ar uzņēmumu SIA „METRUM”. 

 
  

MĒRĶU REALIZĀCIJA ZEMES 
IZMANTOŠANAS LĪMENĪ 

ATTĪSTĪBAS VĪZIJA JEB DURBES NOVADS 
2039.GADĀ 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVA 

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTE 

VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
PRIORITĀTES UN RĪCĪBAS VIRZIENI 

(PASĀKUMU KOPUMS) 

RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS 

REZULTĀTS 

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2039.gadam 
25 gadu periodam 

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
12 gadu periodam (noteikts saskaņā ar domes lēmumu) 

Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 
7 gadu periodam 

Tematiskie plānojumi, lokālplānojumi, 
detālplānojumi 
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I  DURBES  NOVADS PAŠREIZĒJĀ  S ITUĀCIJĀ  
 
1 .1 .  N OV A D A  V I Z ĪT K A RT E  
Ģeogrāfiskais novietojums 

Durbes novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, Kurzemes 
plānošanas reģionā un robežojas ar Aizputes, Priekules, Grobiņas 
un Pāvilostas novadiem. 

Administratīvā teritorija 

Teritoriāli administratīvo reformu Durbe sāka īstenot 2000.gadā, 
apvienojoties Durbes pilsētai ar lauku teritoriju un Tadaiķu 
pagastu. 2009.gadā novadam pievienoja arī Dunalkas un Vecpils 
pagastu. 

Teritorijas platība 

Novada kopējā platība – 320,4 km2. Novadā ietilpst Durbes pilsēta 
(2,2 km2), Durbes pagasts (73,1 km2), Tadaiķu pagasts (77,6 km2), 
Vecpils pagasts (80,1 km2) un Dunalkas pagasts (87,4 km2). Vidējais 
apdzīvojuma blīvums ir 9,9 iedz./km2. 

Apdzīvojuma centrs 

Lielākā apdzīvotā vieta ir Durbe, un tā ir Latvijas mazākā pilsēta 
pēc iedzīvotāju skaita un viena no senākajām pilsētām Latvijā. 
Pašvaldības administrācija atrodas netālu no Durbes pilsētas 
Tadaiķu pagasta esošajā Lieģu ciemā. 

Iedzīvotāji 

Pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
2014.gada 1.janvāra datiem, novadā dzīvo 
3187 iedzīvotāji (Durbes pilsētā – 575, Durbes 
pagastā – 451, Dunalkas pagastā – 760, 
Tadaiķu pagastā – 905 un Vecpils pagastā 496 
iedzīvotāji), no tiem 1596 vīrieši un 1591 
sieviete. Durbes novada iedzīvotāju nacionālais 
sastāvs ir salīdzinoši vienveidīgs – latvieši no 
visiem novada iedzīvotājiem sastāda 2896 jeb 
~90,9%. Pēdējo piecu gadu laikā Durbes 
novadā ir vērojama tendence iedzīvotāju 
skaitam samazināties (samazinājies par 
aptuveni 6%). 

Iedzīvotāju skaita blīvums Durbes novadā ir 
zemāks (9 iedz./km2) nekā vidēji Kurzemē (19 
iedz./km2) un Latvijā (31 iedz./km2). Salīdzinot 
ar Durbes novadam apkārt esošajiem 
novadiem, Pāvilostas novadā iedzīvotāju 
blīvums ir zemāks, savukārt Priekules, Aizputes 
un Grobiņas novados – augstāks. 

Iedzīvotāju sadalījums pēc skaita pa vecuma 
grupām ir šāds (LR Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes dati uz 01.01.2014.): līdz 
darbspējas – 425, darbspējas vecumā – 2066, 
bet virs darbspējas vecuma – 969 iedzīvotāji. 

 

1.attēls. Durbes novada kaimiņu pašvaldības 

2.attēls. Durbes novada teritoriālais iedalījums 
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Sasniedzamība un galvenie infrastruktūras objekti 

Novads atrodas aptuveni 20 km attālumā no Liepājas, kas ir tuvākais nacionālas nozīmes attīstības centrs un ir 
viena no Latvijas ostas pilsētām. Tuvākie reģionālas nozīmes attīstības centri ir Kuldīga un Saldus. Rīga atrodas 
aptuveni 195 km attālumā. 

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, valsts reģionālais autoceļš P112 Kuldīga – 
Aizpute – Līči un 10 valsts vietējie autoceļi 55,9 km garumā. Teritoriju šķērso arī stratēģiskās (valsts) nozīmes 
dzelzceļa līnija Jelgava (Rīga) - Liepāja. 

Dabas resursi 

Lielāko daļu novada teritorijas veido lauksaimniecības zemes – 25 tūkstoši ha jeb 79%, tādēļ lauksaimniecība kā 
tautsaimniecības veids šobrīd ir Durbes novada nozīmīgākais uzņēmējdarbības veids. Lauksaimniecības zemju 
sadalījums starp pagastiem ir aptuveni vienāds. Tikai Vecpils pagastā ir nedaudz mazāk lauksaimniecības zemju, 
bet proporcionāli vairāk mežsaimniecības un īpaši aizsargājamo dabas objektu zemes. 

Durbes novada teritorija ietilpst divos ūdens baseinos – ziemeļdaļa mazo upju baseinā starp Liepājas kanāla 
baseinu un Ventu, dienviddaļa – Liepājas ezera kanāla baseinā. Novadam cauri tek vairākas lielākas un mazākas 
upes, no tām lielākās ir Durbe, Lāņupe, Trumpe, Ālande (uz robežas ar Grobiņas novadu). Novada teritorijā ir 
vairāki ezeri, kā arī dažādas mākslīgās ūdenskrātuves (Durbes ezers, Purva dīķis, Lielais Bērzu dīķis). Durbes novads 
nav bagāts ar būvmateriālu izejvielu derīgajiem izrakteņiem. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Novadā atrodas divas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Durbes ezera pļavas” un dabas 
piemineklis – aizsargājamais dendroloģiskais stādījums „Vecpils parks”, kā arī 47 aizsargājamie koki (pēc 
2014.gadā pieejamās informācijas) un 9 mikroliegumi. 

Kultūrvēsturiskais mantojums 

Durbes novadā atrodas vairāki ievērojami kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, no tiem, 40 ir valsts aizsardzībā 
esoši arheoloģijas, arhitektūras un mākslas pieminekļi. Durbes pilsētā atrodas vairākas vēsturiski nozīmīgas ēkas, 
līdz ar to Durbes pilsētas vēsturiskajam centram piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss. 

Uzņēmējdarbības vide 

Visplašāk attīstītākās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība, piensaimniecība), dārzeņkopība, 
zivkopība un netradicionālās lauksaimniecības formas (amatniecība, biškopība utt.). Pēc Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem, 2012.gadā bija 358 ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību, t.sk. 158 
pašnodarbinātas personas, 132 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 53 komercsabiedrības un 15 individuālie 
komersanti. Lielākais apgrozījums 2013.gadā (LURSOFT dati) bija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai 
sabiedrībai „Durbes grauds”, piensaimnieku kooperatīvai sabiedrībai „DZĒSE” un SIA „Balticagrar”. 

Vēsturiski ir izveidojies, ka Durbes pilsētā bez tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem nav bijuši lieli 
ražošanas uzņēmumi. 

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto („uz rokas”) 2013.gadā sastādīja 389 EUR. Nodarbinātības Valsts 
aģentūras dati liecina, ka bezdarba līmenis Durbes novadā 2013.gadā bija 7,1%, kas, salīdzinot ar apkārtējiem 
novadiem, ir labāks rezultāts nekā Aizputes (9,8%), Grobiņas (7,2%) un Priekules novadā (11,9%), bet sliktāks nekā 
Pāvilostas novadā (6,1%). 

Teritorijas attīstības indekss 

Saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras aprēķināto teritorijas attīstības līmeņa indeksu1 Latvijas 
novadiem un republikas pilsētām, 2013.gadā Durbes novads starp 110 novadiem ierindojas 43.vietā, no kaimiņu 
pašvaldībām piekāpjoties tikai Grobiņas novadam (37.vieta), kas kopumā vērtējams kā pozitīvs rādītājs. Salīdzinot 
ar 2011.gada datiem, Durbes novada rādītājs ir pieaudzis – ja 2011.gadā bija -0,164 (57.vieta), tad 2013.gadā tas 
bija -0,019. 

 

                                                        
1 Vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju 
standartizētās vērtības 
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Vietējās priekšrocības 

Durbes novada vietējās priekšrocības var skatīt no dažādiem aspektiem, pirmkārt, tā ir vietējā sabiedrība – cilvēki, 
kuri vēlas dzīvot, strādāt un audzināt nākamo paaudzi Durbes novadā. Otrkārt, tās ir novada teritorijā esošās 
dabas vērtības (Durbes ezers, ainaviski vērtīgās teritorijas), kultūrvēsture (Durbes pilsētas kultūrvēsturiskais 
mantojums, Durbes kauja, muižas u.tml.). Par vēl vienu vietējo priekšrocību var uzskatīt arī ilgstošās 
uzņēmējdarbības tradīcijas lauksaimniecībā (pārtikas produktu ražošana, lauksaimniecības pirmreizējās 
(neapstrādātas produkcijas) ražošana, zivju mazuļu audzēšana, Durbes veltes u.c.). Par vērtību var uzskatīt arī 
novada izvietojumu attiecībā pret valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, Liepājas pilsētas nelielo 
attālumu, kā arī  vietējās tradīcijas kultūras, mākslas un sporta piedāvājuma jomā.   

 

 

v Akt īvi  un uzņ ēm ī gi  iedz ī votā j i  

v  Nozī mīgas da bas vēr t ības 

v  Pievi lc ī ga un harmoni ska lauku a inava 

v Ko mpak ts  novads ar  augstu vides kval i tāti  

v  Izdev īgs novada ģeogr āf iska is  izvietojums 

v  Ievēroja ms daudzums kultūr vēsturiski  noz īm ī gu objektu 

v  Pirmsskolas  un vispā rē jās  izgl īt ības iesp ējas  

v  Plašs  inter ešu izgl ītī bas pi edā vā jums skolni ekiem 

v  Durbes pi lsēta –  Latvi jas  ma zākā  pi lsēta  (pēc iedz īvotā ju skaita)  

v  Pašvald ības sni egto pakalpojumu pi eeja mī ba 
(sociā l ie pakalpojumi,  kultūras iestā des,  b ibl iotēkas)  

v  Komunā lo pakalpojumu nodroš inā jums 

v Vietējo  dabas r esurs u pi eeja mī ba uzņ ēmējda rb ības att īstīb ai  

v  Att īst īta  mazā  un vidē jā  komer cdar b ī ba 

v  Uzturētas  un aps aimni eko tas lauksaimni ecīb ā  i zmantoja mās  zemes 

v Latvisks  novads 

v Trad īci ju  uz turēšana kā  tūr isma veids (amatnieku akti vitātes)  
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1.2. NOVADS NACIONĀLA UN REĢIONĀLA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS 

Izstrādājot Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir ņemti vērā hierarhiski augstāki – nacionāla un 
reģionāla līmeņa – teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un tajos definētie attīstības virzieni. 

2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināts Latvijas 
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments – Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk 
tekstā – Latvijas stratēģija 2030). 

Saskaņā ar Latvijas stratēģijā 2030 noteikto Latvijas 
nākotnes telpisko struktūru (Telpiskās attīstības 
perspektīvu), Durbes novads ietilpst Kurzemes attīstības 
centru funkcionālajā tīklā), un tās teritorija noteikta kā 
lauku telpas areāls, kā arī teritorija, kura nacionālā līmenī 
atzīmējama kā dabas aizsardzības, ainavu un 
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpa. Šī telpa 
tiek raksturota kā vieta, kur koncentrētas tās unikālās 
vērtības, kas veido Latvijas un tās dažādo reģionu 
identitāti un starptautisko atpazīstamību.  

Durbes novada stratēģija respektē dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības un nosaka vadlīnijas to 
saglabāšanai. Savukārt konkrēti teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi sabiedrībai nozīmīgām dabas un 
kultūrainavu teritorijām nosakāmi izstrādājot novada 
teritorijas plānojumu. 

Jebkuras pašvaldības viens no attīstības veicināšanas 
faktoriem  ir sasniedzamība, un tās nodrošināšanā galvenā 
loma ir autoceļiem.  Latvijas stratēģijā 2030 autoceļš A9 
Rīga (Skulte) – Liepāja ir noteikts kā starptautiskas 
nozīmes transporta koridors, bet valsts reģionālais autoceļš P112 Kuldīga – Aizpute – Līči kā nacionālas nozīmes 
transporta koridors. 

Latvijas stratēģijā 2030 noteikts (330.punkts), ka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
nosaka novada nozīmes attīstības centrus. Atbilstoši tam, Durbes novada stratēģijā ir definēts viens novada 
nozīmes attīstības centrs – Durbes pilsēta. 

Attiecībā uz apdzīvoto vietu plānošanu, Latvijas stratēģijā 2030 atzīmēts (353.punkts), ka pilsētu attīstības 
plānošanā ir jānovērš pilsētu izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas dabas resursu, kā arī piemērojot 
„kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu. Uz šādu pieeju ir balstīti arī 
Durbes novada stratēģijas risinājumi, neparedzot jaunas blīvas dzīvojamās teritorijas attīstību (t.sk. zemes 
dalīšanu) ārpus novada apdzīvojuma centriem. 

Ar 2008.gada 9.janvāra Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu ir apstiprināts Kurzemes 
plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam. 

Kurzemes reģiona telpiskās attīstības kontekstā Durbes novads iekļaujas Kurzemes reģiona nozīmes lauku telpas 
areālā ar vērtīgām lauksaimniecības zemēm, izņemot Vecpils pagasta daļu, kura atrodas lauku telpā ar lauku-mežu 
mozaīkām. Atzīmējams, ka Durbes novada teritorijā, saskaņā ar 28.05.2013. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.291 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas). 

Ņemot vērā Liepājas pilsētas (nacionālas nozīmes attīstības centrs) tuvumu, Durbes novads iekļaujas arī „tālās 
piepilsētas (Liepājas) areālā”. 

Reģiona nozīmes centru perspektīvajā telpiskajā struktūrā Durbe noteikta kā lauku atbalsta pakalpojuma centrs, 
bet Lieģi kā lauku vietējais pakalpojuma centrs. 

 

3.attēls. Latvijas nākotnes telpiskā struktūra 
Avots: Latvijas stratēģija 2030 
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Attiecībā uz transporta infrastruktūru, Kurzemes reģiona transporta attīstības perspektīva nosaka, ka: 

v Durbe ir lielais novada nozīmes centrs, caur kuru tuvākā perspektīvā plānota valsts galveno autoceļu 
rekonstrukcija par ātrgaitas autoceļiem (sarkana līnija); 

v Plānota dzelzceļa līnijas modernizācija (violetā līnija); posmā Liepāja – Mažeiķi plānota dzelzceļa darbības 
atjaunošana; 

v Tālākā perspektīvā plānota automaģistrāles izbūve, kas savienotu Liepāju ar Kuldīgu, Kuldīgu ar Ventspili un 
Tukumu. 

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona plānoto veloceļu tīkla attīstību, cauri Durbes novada teritorijai plānota 
reģionālo velomaršrutu trase, kas šķērsos Grobiņu un Liepāju, pievienojoties Eurovelo maršruta EV10 pamattrasei. 

 

 

 

 

 

 
 

Durbes novada attīstības stratēģijas mērķu atbilstība Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm un Kurzemes 
plānošanas reģiona teritorijas (telpiskā) plānojuma 2006.–2026.gadam politikas plānošanas principiem 

 
Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 
(telpiskais) plānojums 2006.–2026.gadam 

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2014.–2039.gadam 

Ieguldījumi cilvēkkapitālā Kurzemes reģionā ir veidojama ilgtspējīga 
transporta sistēma, kas atbalsta 
pārvietošanās izvēles brīvību, iedzīvotāju 
veselību, drošību un dzīves kvalitāti, 
veicina konkurētspējīgu ekonomiku un 
līdzsvarotu reģionālo attīstību, nodrošina 
visiem vienlīdzīgu pieeju pakalpojumiem 
un citām aktivitātēm, tai skaitā veciem 
cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

SM1 – Izglītota, radoša un pašapzinīga 
sabiedrība Paradigmas maiņa izglītībā 

Inovatīva pārvaldība un 
sabiedrības līdzdalība 

SM4 – Inovatīva un saliedējoša pārvaldība 
 

Telpiskās attīstības 
perspektīva 

SM3 – Ainaviska un sakopta dzīves vide ar 
bagātu dabas un kultūras mantojumu 

Inovatīva un efektīva 
ekonomika 

SM2 – Ilgtspējīga un produktīva 
lauksaimnieciskā un nelauksaimnieciskā 
uzņēmējdarbība 

Daba kā nākotnes kapitāls SM3 – Ainaviska un sakopta dzīves vide ar 
bagātu dabas un kultūras mantojumu 

Kultūras telpas attīstība SM3 – Ainaviska un sakopta dzīves vide ar 
bagātu dabas un kultūras mantojumu 

 

  

4.attēls. Durbes novads Kurzemes reģiona telpiskajā attīstības perspektīvā 
Avots: Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam 
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STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

SM1
Izglītota, radoša un 

pašapzinīga 
sabiedrība

SM2
Ilgtspējīga un 

produktīva 
lauksaimnieciskā un 
nelauksaimnieciskā 

uzņēmējdarbība

SM3
Ainaviska un sakopta 
dzīves vide ar bagātu 

dabas un kultūras 
mantojumu

SM4
Inovatīva un 

saliedējoša pārvaldība

I I  STRATĒĢ ISKĀ  DAĻA 
 

2.1. ATTĪSTĪBAS VĪZIJA JEB DURBES NOVADS 2039.GADĀ  
Novada attīstības vīzija2 definē vērtības, kādas Durbes novadā sasniedzamas 2039.gadā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE 
Durbes novada stratēģiskie mērķi3 (SM) ir definēti, akcentējot un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” (1994) 
noteikto pašvaldību kompetenci. Stratēģijā izvirzītās Durbes novada vīzijas sasniegšanai un realizēšanai tiek 
noteikti četri stratēģiskie mērķi, no kuriem viens (pirmais stratēģiskais mērķis jeb SM1) ir izvirzīts kā ilgtermiņa 
attīstības prioritāte. Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu turpmāko veicamo darbību identificēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vidēja termiņa Durbes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – Durbes novada attīstības programmā 
katrā no četru stratēģisko mērķu blokiem ir izvirzīti vidēja termiņa (attiecīgi 7 gadu perioda) mērķi. 

 

 

 
                                                        
2 Ilgtermiņa nākotnes redzējums jeb vēlamā situācija Durbes novadā 2039.gadā 
3 Pamats novada attīstības prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo rīcību noteikšanai 

Durbes novads ir sakopta un 
ainaviska lauku teritorija, 

kuru apsaimnieko 
ilgtspējīgas un produktīvas 

ģimenes saimniecības. 
Veiksmīgi darbojas nelieli 

specializējušies 
nelauksaimnieciskie 

uzņēmumi.

Liepājas tuvums, sadarbība 
ar apkārtējām pašvaldībām, 

efektīva transporta 
organizācija un informācijas 

un komunikāciju 
tehnoloģijas nodrošina 

iedzīvotājiem darbavietas un 
pakalpojumus arī apkārt 

esošajās teritorijās.

Novada iedzīvotāji ir 
izglītoti, radoši, saliedēti un 

pašapzinīgi, lepojas ar 
novadu. Jaunatne jūtas 

piederīga novadam, aktīvi 
piedalās tā attīstības 

procesos un īsteno savas 
idejas.
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SM1: Izglītota, radoša un pašapzinīga sabiedrība 

Pirmais pašvaldības stratēģiskais mērķis, kas ir noteikts arī kā ilgtermiņa attīstības prioritāte jeb prioritārais 
mērķis, ir izglītota, radoša un pašapzinīga sabiedrība. Novada iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība, izglītība ir 
labklājības un izaugsmes pamats, savukārt radošums veicina jaunu ideju rašanos un virza izaugsmes potenciālu. 
Mērķa īpašā loma ir veidot un attīstīt Durbes novada cilvēka potenciālu, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu skolas 
izglītību un veidojot radošu un aktīvu vidi, kas bagāta ar kultūras un sporta attīstības iespējām. 

Īstenojot šo mērķi, Durbes novads daudz sekmīgāk spēs apmierināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc darba vietām, kā 
arī sekmēs iedzīvotāju un pašvaldības ieņēmumu palielināšanos. 

SM2: Ilgtspējīga un produktīva lauksaimnieciskā un nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība 

Šis stratēģiskais mērķis ir noteikts atbalstot uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā, akcentējot gan 
lauksaimniecisko, gan nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību. Līdz ar šī mērķa izvirzīšanu, Durbes novada pašvaldība 
mērķtiecīgi uzsver gatavību sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novadā, kā arī piesaistīt jaunus investorus, 
piedāvājot un attīstot industriālo vidi. 

SM3: Ainaviska un sakopta dzīves vide ar bagātu dabas un kultūras mantojumu 

Trešais pašvaldības stratēģiskais mērķis ir ainaviska un sakopta dzīves vide ar bagātu dabas un kultūras 
mantojumu. Mērķis ir vērsts uz novada ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī dzīves telpas sakārtošana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, tai 
skaitā transporta un inženierkomunikācijas jomas attīstību. 

SM4: Inovatīva un saliedējoša pārvaldība 

Mērķis ir vērsts uz efektīvu, sabiedrības interesēs strādājošu vietējo pārvaldi un Durbes novada iedzīvotāju iesaisti 
pašvaldības lēmumu pieņemšanā. 
 

2.3. TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA 
Durbes novada specializāciju nosaka dabas apstākļi – lielā mērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ņemot to 
vērā, kā arī vērtējot pašreizējo uzņēmējdarbības struktūru un tās attīstību, kā novada teritorijas specializācija4 
tiek noteikta lauksaimniecība un pārtikas produktu ražošana. 

Durbes novads Kurzemes reģiona novadu vidū pieskaitāms pie ar lauksaimniecības zemēm bagātiem novadiem, 
tādēļ perspektīvā novada teritorijas vides resursi nodrošina attīstības iespējas lauksaimniecībai, īpaši bioloģiskajai 
lauksaimniecībai un mazāk izplatītām lauksaimniecības nozarēm. 

Novadā ir izveidojušās konkurētspējīgas lauku saimniecības, t.sk. arī veiksmīgi darbojas Latvijas mēroga 
kooperatīvi (piena un graudu nozarē), kuri sekmē efektīvu vietējo lauksaimniecības zemju resursu 
apsaimniekošanu. Atbalsts vietējo kooperatīvu veidošanas iniciatīvām, finansējuma piesaistei u.c. darbībām ir 
viens no virzieniem, kurā pašvaldības stimuls tālākai ražotāju attīstībai ir ļoti nozīmīgs. Par Durbes novada 
attīstības potenciālu šajā jomā var uzskatīt vēl neizmantotās lauksaimniecības zemes un būves, pieejamos 
darbaspēka resursus, kā arī lauksaimnieciskās darbības dažādošanu (netradicionālās un bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstīšanu). Arī pārtikas (augļu un dārzeņu pārstrāde, vietējo vīnu ražošana, jogurtu, tēju, stādu, 
mājražotāju, bioloģisko produktu u.c.) produktu ražošanai novadā ir izteiktas priekšrocības – kompetence, biznesa 
infrastruktūra, realizācijas tirgi u.c.  

Atzīmējot novada ekonomisko specializāciju jeb lomu 
reģionālā mērogā, pašvaldība ir atvērta sadarbībai un 
uzņēmējdarbības attīstības atbalstam, akcentējot 
resursus ekonomiskās attīstības priekšrocībai – 
ģeogrāfiskais novietojums, infrastruktūras pieejamība 
(transporta koridori), lauksaimniecības teritorijas (ap 
79%). 

 

                                                        
4 Teritorijas specializācija ir ekonomiskās darbības veidi, kas varētu ilgtermiņā veidot Durbes novada uzņēmējdarbības vides struktūru 

SPECIALIZĀCIJA

Lauksaimniecība

Pārtikas produktu 
ražošana



   

                                                                           Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2039          12 

Lauku ekonomikas dažādošanas veicināšana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem Durbes novada lauku 
teritorijas attīstībā – uzņēmējdarbības vides attīstība lauku teritorijās, amatniecības tradīciju stiprināšana un 
attīstība, lauku tūrisma, bioloģiskās lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares attīstība. 

Kā perspektīvs virziens Durbes novada ekonomikas dažādošanai ir arī attālinātais darbs - darba attiecības, kurās 
darbinieks veic savus pienākumus ārpus darba devēja telpām (mājās vai citās tam piemērotās telpās - attālinātā 
darba centrā, kafejnīcā, bibliotēkā), izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Plašākā nozīmē attālināto darbu izmanto arī pašnodarbinātie, mikro un mazie uzņēmēji, lielākoties augsti 
kvalificēti darbinieki. Attālinātais darbs ļauj apvienot dzīvi laukos ar augsti kvalificētu darbu, kas tradicionāli tiek 
saistīts ar pilsētām. Attālinātais darba arī samazina ceļa izdevumus un radīto piesārņojumu, un, pateicoties 
elastīgam darba grafikam, sekmē darba un privātās dzīves līdzsvaru. 

Paredzams, ka attālinātais darbs kļūs par arvien biežāk izmantotu alternatīvu, ņemot vērā informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju attīstību, pārmaiņas ekonomikas struktūrā (pāreja uz intelektuālāku darbu pretstatā 
vienkāršam profesijām) un darba kultūrā un organizācijā (lielāka uzticēšanās darbiniekiem, ārpakalpojumu 
īpatsvara pieaugums). Arī transporta izmaksu pieaugums un nepieciešamība mazināt vides piesārņojumu runā par 
labu attālinātā darba attīstībai. 

Attālinātā darba centru veidošana sniedz būtiskus ieguvumus pašvaldībām, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
Uzņēmumiem ir izdevīgi pārcelt saimnieciskai darbībai paredzētās telpas ārpus lielpilsētām, tādā veidā samazinot 
biroja telpu īres, komunālo maksājumu, personāla un citas izmaksas, kā arī paaugstinās darbinieku motivācija un 
ražīgums. Iedzīvotājiem tiek radītas iespējas dzīvot savā dzimtajā pusē ārpus lielpilsētām, tajā pašā laikā veicot 
augsti (vai vidēji) kvalificētu darbu. Uzlabojas darba un privātās dzīves līdzsvars, mazāk laika tiek patērēts ceļā. 
Dinamiskā un radošā vide attālinātā darba centros paver iespējas veidot jaunus kontaktus un sadarbību 
darbiniekiem un uzņēmējiem, kas līdz šim strādājuši mājas apstākļos. Savukārt pašvaldības, kurā tiek piedāvātas 
attālinātā darba iespējas, kļūst pievilcīgākas kā dzīvesvieta, jo aug uzņēmējdarbības aktivitāte un darba vietu 
skaits, kā arī palielinās ienākumi pašvaldības budžetā. 

Attālinātā darba centru var izveidot pašvaldībai brīvās telpās, bibliotēkās, biznesa inkubatoru telpās, saieta namos 
u.c. Attālinātā darba centrā ir nepieciešama datortehnika ar atbilstošu programmnodrošinājumu, ātrgaitas 
internets un biroju tehnika (kopētājs, printeris u.c.).  

Ņemot vērā Durbes novada stratēģijas darbības termiņu – 2039.gadu, kā arī novada ģeogrāfisko novietojumu, 
šāds virziens ir uzskatāms par perspektīvu un atbalstāmu. 
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I I I  TELPISKĀS ATT ĪST ĪBAS PERSPEKT ĪVA 
 

Telpiskās attīstības perspektīva attēlo Durbes novada nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un 
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Ar tās palīdzību tiek panākta vienošanās (vienota izpratne) par novada attīstības 
galvenajiem telpiskās attīstības virzieniem. 

Durbes novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva ir veidota, lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības 
iespējas, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi novada iedzīvotājiem, transporta un tehniskās infrastruktūras attīstību, 
blīvi apdzīvoto vietu un lauku teritoriju attīstību un ekonomiskās vides attīstību, saglabājot dabas un 
kultūrvēsturisko mantojumu. 

Telpiskās attīstības perspektīva ir pamats, nosakot Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 
funkcionālo zonējumu Durbes novada teritorijā un izvirzot prasības teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, kā arī ietvars vidēja termiņa mērķu definēšanai novada attīstības programmā. 

 
3.1. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS 
Novadu veido četras administratīvi teritoriālās vienības – Durbes pagasts ar Durbes pilsētu (sākotnēji Durbes 
novads izveidots 2000.gadā, apvienojoties Durbes pilsētai ar lauku teritoriju un Tadaiķu pagastam, Vecpils un 
Dunalkas pagasts pievienots novadam 2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā), Dunalkas pagasts, 
Vecpils pagasts un Tadaiķu pagasts. 

Izvērtējot vēsturiski izveidojušos apdzīvojuma telpisko struktūru, iedzīvotāju skaitu, apbūves struktūru, sociālās 
infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī iedzīvotāju skaita, pakalpojumu un saimnieciskās darbības 
attīstības tendences, Durbes novada apdzīvojuma struktūru var iedalīt šādos līmeņos: 

v Novada nozīmes attīstības centrs; 
v Vietējas nozīmes attīstības centrs; 
v Lauku telpa ar viensētu apdzīvojumu. 

Durbes pilsēta ir novada attīstības centrs –galvenais novada pakalpojumu sniegšanas centrs (atrodas novada 
dienvidu daļas centrā). Durbe kā apdzīvota vieta ir attīstījusies kopš 13.gs., bet pilsētas tiesības tika piešķirtas 
1893.gadā. Līdz ar Durbes novada stratēģiju, Durbes pilsēta tiek noteikta kā novada nozīmes attīstības centrs, 
savukārt vietējas nozīmes attīstības centri – ar ciema statusu, trīs apdzīvotas vietas – Dunalka, Vecpils un Lieģi. 

Izstrādājot Durbes novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam, ciema statuss tika noteikts visiem Durbes 
novada pagasta centriem, kā arī Rāvai, kas pašreizējā situācijā nav pagasta centrs, bet kurā ir izveidojusies 
kompakta apbūve. Ņemot vērā esošo apdzīvojuma struktūru, kā arī efektīvu pārvaldes principu, Durbes novada 
stratēģija nosaka, ka Rāvai ilgtermiņa perspektīvā ciema statuss būtu maināms uz „lauku telpa ar viensētu 
apdzīvojumu”. 

Durbes novada lauku telpu veido pārējās vēsturiski apdzīvotās vietas, viensētu grupas un atsevišķas viensētas 
(lauku sētas), kas kalpo  kā tradicionālais lauku apdzīvojuma veids, tādējādi saglabājot novada teritorijai raksturīgo 
kultūrainavu un veicinot vienmērīgu lauku teritoriju apdzīvotību. 

Noteiktie attīstības centri ir koncentrētas publisko pakalpojumu saņemšanas vietas. Pašreizējā situācijā un arī 
perspektīvā attīstības centru un pakalpojumu struktūra Durbes novadā veidojama pēc policentriskā attīstības 
modeļa, t.i., pēc iespējas ilgākā laikā saglabājot esošo un uzlabojot pakalpojumu pieejamību ne tikai Durbē un 
Lieģos, bet arī Vecpilī un Dunalkā, tādējādi nodrošinot teritoriāli vienmērīgu pakalpojumu pieejamību visā novada 
teritorijā. 

Durbes novada pašvaldības administrācija atrodas Lieģos, tādējādi tā ar pilsētu kopumā veido vienotu 
pakalpojuma sniegšanas areālu (funkcionāli saplūduši). Lai stiprinātu Durbes kā novada nozīmes attīstības centra 
lomu, un uzlabotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību, arī Durbē ir izveidots pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrs. 

Durbes novada pašvaldība kā mērķi izvirza pēc iespējas ilgākā laika posmā saglabāt novadā pieejamos 
pakalpojumus, veicināt to attīstību un, izvērtējot pašvaldības iespējas, izveidot jaunus pakalpojuma sniegšanas 
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veidus, kuri līdz šim nav bijuši pašvaldībā, bet pēc tiem ir bijusi nepieciešamība, piemēram, sociālais centrs 
Dunalkā un Vecpilī. 

Durbes novada pašvaldības darbs līdz 2039.gadam būs veltīts tam, lai paaugstinātu esošo pakalpojumu kvalitāti, 
kā arī, lai radītu no jauna tos pakalpojumus, pēc kuriem, pirmkārt, novada iedzīvotājiem ir pieprasījumus, un, 
otrkārt, kurus ieviešot, pašvaldība var stimulēt kopējo novada (ne tikai nozares) attīstību. 

Lai saglabātu un sekmētu kvalitatīvu dzīves vidi Durbes pilsētas un novada ciemu teritorijās, Durbes novada 
pašvaldība stratēģiski atļaut izvietot rūpnieciskos objektus (ražotnes) un fermas pēc iespējas atstatus no blīvi 
apdzīvotām vietām, tādējādi Durbes novada stratēģijā ap Durbes pilsētu un ciemiem noteikti ierobežotas 
saimnieciskās darbības areāli. Šāds risinājums ir grafiski precizējams un konkrēti nosacījumi nosakāmi Durbes 
novada teritorijas plānojumā. 

Durbes novada funkcionālās saites veido dažādas sfēras – transporta koridori, tūrisms, uzņēmējdarbība un darba 
tirgus, valsts institūcijas, reģionālie pakalpojumi u.tml. Visintensīvākās ārējās funkcionālās saites veidojas ar 
Liepājas pilsētu, Grobiņu un Aizputi. Neskatoties uz vēlmi iegūt lielāku ekonomisko neatkarību, joprojām vērojama 
augsta tendence daļai iedzīvotāju meklēt darbavietu un doties saņemt pakalpojumus ārpus novada. Īpaša 
nozīmīga ietekme Durbes novada ekonomiskajā attīstībā ir Liepājas pilsētas tuvumam. Liepāja ir ne tikai vieta, kur 
tiek nodrošinātas augstākās un profesionālās izglītības iespējas, pieejami dažāda veida sadzīves un sociālie 
pakalpojumi, bet arī kalpo kā noieta tirgus Durbes novada vietējo uzņēmumu radītajai produkcijai.  
 
Vadlīnijas apdzīvojuma plānošanai un pakalpojumu nodrošināšanai: 

v Sekmēt Durbes kā novada nozīmes attīstības centra sasniedzamību ar vietējas nozīmes attīstības centriem un 
ārpus attīstības centros dzīvojošajiem novada iedzīvotājiem. 

v Stiprināt un attīstīt esošo novada un vietējas nozīmes attīstības centru dzīvotspēju. Durbes novada teritorijas 
plānojumā un attīstības programmā ir jānosaka pasākumi, ar kuru palīdzību stiprināt attīstības centrus, attīstot 
savstarpējās saiknes un to saiknes ar lauku apvidiem. 

v Nepieļaut jaunu apbūves koncentrāciju ārpus esošajiem blīvi apdzīvotajiem centriem – Durbes, Dunalkas, 
Vecpils un Lieģiem. 

v Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pārējā novada teritorijā, pašvaldība uztur 
pašvaldības ceļus, veic atsevišķu iedzīvotāju grupu pārvadājumus, sekmē elektronisko sakaru pieejamību, 
organizē atkritumu apsaimniekošanu u.c. pakalpojumus, saskaņā ar pašvaldības noteiktajām funkcijām. 

v Vēsturiski apdzīvotajām vietām, kurām raksturīgs lauku telpas apdzīvojums – Prāmciemam, Aisterei u.c. (kartē 
attēlotas kā pārējās vēsturiski blīvi apdzīvotās vietas), saglabājami un izceļami to vēsturiskie nosaukumi, 
tādējādi nezaudējot šo vietu vēsturisko attīstību un vietas identitāti. 

v Lauku teritorijā jāsaglabā raksturīgā kultūrvēsturiskā ainava ar atsevišķām viensētām un to grupām, 
lauksaimnieciskās ražošanas ēkām un būvēm, tūrisma un atpūtas pakalpojumu objektiem.  

v Durbes pilsētas un ciemu teritorijās, kā arī to tiešā tuvumā nepieļaut iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes 
pasliktināšanos ar trokšņu, smaku vai cita veida piesārņojumu. 
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P U B L IS K O  P A KA L P O J UM U  K L ĀS T S  
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3.2. GALVENIE TRANSPORTA KORIDORI UN TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
Durbes novadā kopumā ir pietiekami attīstīts transporta infrastruktūras tīkls, kas novadu padara labi sasniedzamu. 
Durbes novadu šķērso valsts galvenais autoceļš valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, reģionālais 
autoceļš P112 Kuldīga – Aizpute – Līči, kā arī vietējie un pašvaldības autoceļi. Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina 
nepieciešamās saites starp apdzīvotajām vietām, un jaunu pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav 
nepieciešama. 

Durbes novada teritoriju šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Liepāja – Jelgava (Rīga). Vecpils pagasta teritorijā 
atrodas dzelzceļa stacija „Ilmāja”. Dzelzceļš  pašreizējā situācijā tiek izmantots gan kravu, gan pasažieru 
pārvadājumiem. 

Gar autoceļu A9 ir izbūvēts gājēju – veloceliņš, kas savieno Durbes pilsētu ar Lieģu ciemu. Velomaršrutu tīkls 
izveidojams visā novada teritorijā, veicot ceļu rekonstrukciju (pārbūvi), tādējādi savienojot apdzīvotās vietas un 
interesantus apskates objektus. Apdzīvotajās vietās veicama arī gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūve. 

Lauku – pilsētu teritoriju mijiedarbības uzlabošanai liela nozīme ir daļu no pakalpojumiem padarīt pieejamākus 
iedzīvotājiem, tieši paplašinot mobilo pakalpojumu un e-pakalpojumu klāstu pašvaldībā un valsts iestādēs, kā arī 
uzņēmējdarbības jomās, t.sk. bezvadu interneta punktu ierīkošana. Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta 
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros, 
Durbes novada teritorijā ir paredzēts izbūvēt piekļuves punktus Lieģos, Raibāmuižā un Vecpilī (ar maģistrālo 
piekļuves punktu Grobiņā) un optisko kabeļu līnijas, kas savienos maģistrālos piekļuves punktus ar piekļuves 
punktiem. 

Pašvaldības teritoriju šķērso maģistrālās 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, kā arī maģistrālie gāzes vadi. 
Durbes pilsētas, Dunalkas, Vecpils, Lieģu, Līgutu un Rāvas ciemu centrālo daļu iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni 
nodrošina centralizētā ūdensapgādes sistēma, un ir izbūvēta centralizēta kanalizācijas sistēma. Centralizētas 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises ir izbūvētas Dunalkā, Vecpilī, Lieģos un divas Durbes pilsētā. Centralizētas 
kanalizācijas sistēmas izveide un attīstība visās novada blīvi apdzīvotās vietās ir viens no svarīgākajiem mērķiem 
novada infrastruktūras attīstībā, īpaši attiecībā uz vides kvalitātes uzlabošanu ūdensteču piesārņojuma kontekstā, kā 
arī iedzīvotāju veselības un drošības kontekstā. Durbes novadā tiek nodrošināta arī centralizētā siltumapgāde. 

Turpmākajā attīstībā transporta un infrastruktūras jomā būtiska loma būs Nacionālajā attīstības plānā 2014.–
2020.gadam paredzētajam finansējumam reģionālo un vietējo autoceļu segumu uzlabošanai un sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pilnveidošanai. 

 
Vadlīnijas transporta un tehniskās infrastruktūras plānošanai: 

v Attīstīt sabiedriskā transporta sistēmu, lai nodrošinātu sabalansētu apdzīvoto vietu (attīstības centru)  un lauku 
attīstību. 

v Veicināt ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu modernizāciju, vides 
piesārņojuma samazināšanu un infrastruktūras pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Inženierkomunikāciju 
infrastruktūra primāri attīstāma Durbes pilsētas un novada ciemu teritorijās. 

v Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to integrēšanu kopējā tūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu tīklā. 

v Atbalstīt mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu izveidi, nodrošinot augstas kvalitātes sakaru 
infrastruktūru. 

v Atbalstīt videi draudzīgo enerģiju – alternatīvos energoapgādes veidu un videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, 
izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus. Konkrēti risinājumi alternatīvo energoapgādes objektu 
izvietošanai novada teritorijā nosakāmi teritorijas plānojumā. 
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3.3. DABAS TERITORIJU TELPISKĀ  STRUKTŪRA 
Lauksaimniecības zemes kopumā aizņem lielāko daļu Durbes novada teritorijas (~79%), vairāk kā puse no tām ir 
apstrādātas. Vērtīgās lauksaimniecības zemes ir pašvaldības potenciāls lauksaimniecības attīstībai. Pēc Valsts 
zemes dienesta vidējā svērtā kvalitatīvā novērtējuma, novada lauksaimniecības zeme vērtējama kā vidēji auglīga 
(37-45 balles/ha). 

Mežu teritorijas (mežsaimniecībā izmantojamās zemes, t.sk. īpaši aizsargājamo objektu zemes) aizņem ~15% no 
kopējās Durbes novada teritorijas. Tiem ir gan bioloģiska, gan saimnieciska, gan ainavas vērtība, kā arī liela nozīme 
novada iedzīvotāju un viesu rekreācijas nodrošināšanā, vides piesārņojuma samazināšanā, mikroklimata 
uzlabošanā, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā un tradicionālās ainavas saglabāšanā 

Kopējās purvu teritorijas Durbes novadā aizņem 465,9 ha, lielākais no tiem ir Durbes purvs, kas izveidojies 
Trumpes vecupes gultnē. 

Durbes novada vienoto ūdens telpisko struktūru veido ezeri un upes. Var uzskatīt, ka upes un ezeri ir Durbes 
novada  dabas teritoriju  telpiskās struktūras vienojošais elements – zilie koridori un takas, kā arī novada ainavas 
veidola noteicošais elements. Tūrisma attīstībai būtiski nodrošināt informācijas pieejamību un piekļuvi dažādiem 
ūdensobjektiem. 

Durbes ezers 670,5 ha platībā aizņem tikai daļu no tā senākās teritorijas. Joprojām viena no aktuālākajām 
problēmām ir šī ezera eitrofikācijas process jeb aizaugšana. Neskatoties uz to, ezers un tā apkārtne veido unikālu 
ekosistēmu Latvijā retu dabisku pļavu ainavas un lielo putnu sugu dzīvotni. To saglabāšanai Lāņupes un Durbes 
ezera ziemeļaustrumu teritorijas palienu pļavas ir iekļautas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju  sarakstā kā dabas 
liegums „Durbes ezera pļavas” (596 ha, izveidots 2004.gadā), t.sk. Natura 2000 aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā. Dabas liegumam šobrīd nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju 
noteikts arī dabas piemineklis „Vecpils parks” (dendroloģiskais stādījums 26 ha platībā).  

Durbes novads nav bagāts ar būvmateriālu izejvielu derīgajiem izrakteņiem. Derīgo izrakteņu ieguvi stratēģija kā 
atļauto izmantošanu paredz ne tikai esošajās atradnēs, bet arī pārējā novada teritorijā ārpus apdzīvotajām vietām, 
izstrādājot detalizētākus noteikumus teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Iedzīvotāji par visnozīmīgāko Durbes novada vērtību uzskata Durbes ezeru, taču kā sava veida unikālas vai 
nozīmīgas dabas vērtības Durbes novadā tiek minētas iespējamās naftas atradnes, Durbes upe, Dunalkas skolas 
birzs ar aizsargājamiem augiem, putniem un darbīgo purvu, Kīka kalns, Anniņas kalns, Kartavu kalns (Elku kalns), 
Kapu kalniņš (Durbes pagastā), kalnavoti „Dzirnavnieku mājās”, kā arī Vecpilī un Rāvā, auglīgā zeme, dzeramā 
ūdens atradnes, sapropelis u.c. 

 
Vadlīnijas dabas teritoriju izmantošanai: 

v Lauku telpā atbalstāma daudzveidīga lauksaimniecības zemju izmantošana (apdzīvojuma veidošanai, 
lauksaimnieciskajai ražošanai, t.sk. netradicionālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, tūrismam, amatniecībai 
u.tml.). 

v Lauksaimniecības attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība, īpaši 
atbalstot lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi. 

v Atbalstīt tūrisma infrastruktūras attīstību, pilnvērtīgi izmantojot labvēlīgos dabas apstākļus, ainavas, dabas 
resursus un kultūras mantojumu. 

v Nodrošināt dabas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, saglabāt un uzturēt visas estētiski un ekoloģiski 
nozīmīgās vietas un ainavas. 

v Jāveic teritoriju labiekārtošanas un sakopšanas darbi, īpašu uzmanību pievēršot vecajiem muižu parkiem, 
jāveido atpūtas vietas, kas piemērotas gan ziemā, gan vasarā. 
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3.4. KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGU TERITORIJU STRUKTŪRA 
Durbes novadā ir daudzveidīgs un interesants kultūrvēsturiskais mantojums – Durbes vecpilsēta, muižu apbūve, 
parki, pilskalni, senkapi, ainaviski vērtīgas teritorijas u.c. 

Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi ir nozīmīgi Durbes novada unikālās kultūrvides veidotāji. Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti 40 novadā esoši pieminekļi (33 valsts nozīmes un 7 vietējas 
nozīmes). Starp tiem: 19 arheoloģijas pieminekļi, 9 arhitektūras pieminekļi, 9 mākslas pieminekļi, 2 vēstures 
objekti un 1 pilsētbūvnieciskais objekts. Īpaši atzīmējams ir Durbes pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir 16.- 19.gs. 
pilsētbūvniecības piemineklis, Durbes evaņģēliski luteriskā baznīca, Līgutu muižas pils, Dunalkas muižas apbūve, 
Vecpils katoļu kapsēta u.c. 

Novadā atrodas arī citi kultūrvēsturiski objekti, kuri nav iekļauti valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, bet ir 
nozīmīgi novada vēstures veidotāji, piemēram, Vecpils centrā atrodas 1874.gadā celtā Dižlāņu muižas Kungu māja, 
Rāvas muiža, kā arī tās apbūve un parks, Vecpils pagastnams, kas iekļauts Eiropas kultūras pieminekļu sarakstā kā 
20.gs. 30-tajiem gadiem raksturīgs tipveida risinājums sabiedrisko celtņu būvniecībā u.c. 

Durbes novada pašvaldība arī turpmāk veicinās un atbalstīs ne tikai valsts aizsardzībā esošu, bet arī novada 
nozīmes teritorijas kultūrvēsturiskās izpētes turpināšanu, apzināto vērtību aizsardzību un saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm, kā arī atbalstīs sabiedrības radošo potenciālu – radošās biedrības, pašdarbības kolektīvus, u.c., kas 
saglabā un kopj savu kultūras mantojumu. Kultūrvēsturisko vietu saglabāšana un aizsardzība ir arī viens no 
tūrisma attīstības priekšnoteikumiem. 

 
Vadlīnijas kultūrvēsturiski nozīmīgu teritoriju izmantošanai: 

v Nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, saglabāt un uzturēt vēsturiski nozīmīgās 
vietas un ainavas, kā arī nodrošināt to pieejamību. 

v Apzināt novada nozīmes kultūrvēsturiskus un dabas objektus, izstrādāt plānu šo objektu un teritoriju 
turpmākai saglabāšanai. 

v Sekmēt valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu 
izstrādi.  

v Veicināt Durbes novada pievilcību tūrisma attīstībai (tūrisma infrastruktūras attīstība, informācijas aprite, 
novada mārketings u.c.), izmantojot vietējās identitātes priekšrocības. 
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3.5. PRIORITĀRI ATTĪSTĀMĀS TERITORIJAS UN VĒLAMĀS ILGTERMIŅA 
IZMAIŅAS 
Durbes novada telpisko struktūru veido savstarpēji integrēts telpisko elementu kopums, kas balstīts uz novada 
ilgtermiņa stratēģiskiem mērķiem. 

Durbes novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva veidota, lai nodrošinātu novadā (Durbes pilsētā un 
četros pagastos) ilgtspējīgu attīstību, pilnvērtīgu funkcionēšanu, labvēlīgu investīciju vidi, daudzveidīgu 
saimniecisko darbību, kvalitatīvu dzīves telpu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī saglabājot dabas ainavas, 
kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu.  

Izvērtējot novada dabas, kultūras un tehniskos resursus nacionālā, reģionālā un pašvaldības kontekstā, ņemot 
vērā novada ilgtermiņa attīstības intereses, Durbes novada telpiskās attīstības perspektīva parāda vēlamo 
novada telpisko attīstību un teritorijas plānošanas trīs virzienus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telpiskā struktūra paredz veicināt saliedētas un policentriskas apdzīvojuma sistēmas veidošanu, attīstot 
transporta infrastruktūru un nodrošinot labu novada sasniedzamību. 

Durbes novada prioritāri attīstāmās teritorijas ir definētie attīstības centri. Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas saistītas 
ar resursu koncentrēšanu un esošo pakalpojumu kvalitātes palielināšanu, tādējādi Durbes novada stratēģijā ir 
noteikts viens novada nozīmes attīstības centrs Durbes pilsēta un tā atbalsta centri jeb vietējās nozīmes 
attīstības centri – Lieģi, Dunalka un Vecpils. Vēsturiskajām apdzīvotajām vietām tiek saglabāti to vēsturiskie 
nosaukumi. Durbes novada stratēģija neparedz izmaiņas pilsētas un ciemu statusu noteikšanā esošajām 
apdzīvotajām vietām, izņemot apdzīvoto vietu Rāva, kurai ilgtermiņa perspektīvā ciema statuss būtu maināms uz 
„lauku telpa ar viensētu apdzīvojumu”. 
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IV  STRATĒĢ I JAS  ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZ ĪBA 

 

Stratēģijas īstenošanas pamata instrumenti būs Durbes novada attīstības programma 2013.–2019.gadam, kurā tiek 
noteikti darāmie darbi turpmāko 3 un 7 gadu periodam, un Durbes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam, 
kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības līmenī. Papildus tam, par Durbes novada stratēģijas 
ieviešanas instrumentiem uzskatāms ikviens pašvaldības ikdienas darbs un rīcība. 

Visu šo trīs teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
uzraudzības kārtība, gan satura ziņā, gan laika griezumā, ir izstrādājama un organizējama kompleksi. Minēto 
dokumentu ievērošanas pārraudzība ir Durbes novada domes kompetencē, atbildīgajai personai uzraudzības 
procesā aktīvi iesaistot pašvaldības struktūrvienības un iestādes. 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības pamatā būs pārskats par Durbes novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu. Ar tā palīdzību Durbes novada iedzīvotāji tiks informēti par 
to, kā norit ceļš uz vīzijas un mērķu sasniegšanu (publicējot informāciju Durbes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.durbe.lv, kā arī iepazīstoties ar to klātienē Durbes novada domē un pagastu pārvaldēs). 

Durbes novada stratēģijā ir noteikti galvenie izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. Šie rādītāji ir noteikti, lai raksturotu 
sociāli ekonomisko situāciju Durbes novadā kopumā, kā arī sniegtu salīdzinājumu ar citām Latvijas pašvaldībām un 
kalpotu kā Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto četru stratēģisko mērķu ieviešanas „ātras 
pārbaudes lapu”. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas virzību vērtē veidojot dialogu ar 
sabiedrību. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti parādīs kvalitatīvo virzību mērķu sasniegšanā, savukārt statistika – virzību 
kvantitatīvos rādītājos. 

 

Rādītājs Bāzes vērtība Vēlamā tendence 
vidējā un ilgtermiņā Datu avots 

Iedzīvotāju skaits 2921 
(2014.gada sākumā) 

↓ 
Samazinās par mazāk 

kā 10% līdz 
2020.gadam un 20% 

līdz 2030.gadam 

Centrālā statistikas 
pārvalde 

Bērnu un jauniešu īpatsvars, % 13,3 
(2012.gada sākumā) ↑ 

Centrālā statistikas 
pārvalde 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi pašvaldības budžetā 
uz vienu iedzīvotāju, EUR 

190 
(2011.gadā) 

↑ 
Pieaug par 15% līdz 
2020.gadam un 25% 

līdz 2030.gadam 

Valsts kases dati 

Bezdarba līmenis, % 6,9 
(2013.gada sākumā) ↓ 

Nodarbinātības valsts 
aģentūra 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora 
statistikas vienību skaits 

387 
(2011.gads) ↑ 

Centrālā statistikas 
pārvalde 
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DURBES NOVADS  –  IESPĒJU ZEME! 
 
 
 
 
 
 
IZ STRĀDE S VAD ĪTĀ J S  –  Dur bes  novad a do m es  i z p i l ddi rektor s  V I LN I S  KĀ RKLI Ņ Š  
 
IZ STRĀDE S DARBA GRUPAS DAL ĪBNIE K I  
Do mes p ri ekš sēd ētā j s  J Ā N I S RU ŠKO 
N ekus tamā  ī pa šu ma  admi ni s tra tor e I VET A  PE N KU LE  
L i et ved ī b as  sekr etār e M A DA RA  LA GZDI ŅA 

 

K ONSULTANTI  
Pr oj ek ta  va d ī tā j a ,  ter i to ri ja s  p l āno tā j a  I LZE  CI RCE N E  
V i des  s pec i ā l i s te,  ka r to gr ā fe V I TA  J EVDOKI MOVA   
Da tu ap str ādes s peci ā l i sts  A RT I S  MA RKOTS  
Du rb es  novada  att ī st ī b as  pr ogr am ma s 2 013 . -2019 . ga dam i zs tr ādā tā j a  A l is e V Ī TOLA  
Du rb es  novada  att ī st ī b as  pr ogr am ma s 2 013 . -2019 . ga dam i zs tr ādā tā j s  A rt i s  GRI N BE RGS  
 
 

SIA  „M ETR UM”  
R ī ga s b i ro js  
E l i z abetes i e l a  2 0,  R ī ga,  LV-105 0 
T ā l r . 67 609 030 ,  fa ks s  6760 904 4  
E -pas ts:  metr u m@metr u m. l v  
w w w . metr um. l v  
 
F otoa tt ē l i :  SI A „ ME TRU M” ,  Dur bes no va da p aš val d ī ba 
 

  


