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INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTA IZSTRĀDES PROCESU 
 
Izstrādes uzsākšana 

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam (turpmāk tekstā – Durbes novada 
IAS) izstrāde uzsākta, pamatojoties uz 28.11.2013. Durbes novada domes sēdē pieņemto lēmumu 
„Par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam izstrādes uzsākšanu” 
(protokols Nr.19, 48.§), apstiprinot darba uzdevumu un par izstrādes vadītāju nosakot Durbes novada 
domes izpilddirektoru. Minētais lēmums tika publicēts vietējā laikrakstā „Durbes novada vēstis” un 
Durbes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.durbe.lv. 

Tās izstrādes procedūru nodrošināja un izstrādi veica Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar 
teritorijas plānošanas, mērniecības un fotogrammetrijas uzņēmumu SIA „METRUM”, ar mērķi noteikt 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un 
specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. 

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas instrumenti ir 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. Plānošanas dokumenta izstrādē par pamatu tika izmantota gan šajos 
plānošanas dokumentos paustās nostādnes, gan darba grupās un tikšanās reizēs paustie viedokļi un 
ierosinājumi. 

Pieņemot lēmumu par Durbes novada IAS izstrādi, Durbes novada pašvaldība (20.01.2014. vēstule 
Nr.2.1.11/100) informēja Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk tekstā – VPVB) par plānošanas 
dokumenta izstrādes uzsākšanu, lai attiecīgā institūciju varētu pieņemt lēmumu par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu, kā to nosaka 23.03.2004. 
MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Izvērtējot 
iesniegumā iekļauto informāciju, kā arī Durbes novada pašvaldības 11.02.2014. vēstulē papildus 
sniegto informāciju, VPVB 19.02.2014. pieņēma lēmumu Nr.6 par minētās procedūras 
nepiemērošanu. 

Lai nodrošinātu 16.10.2012. MK noteikumos Nr.711 un „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” un 25.08.2009. MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktās prasības attiecībā uz sabiedrības iesaisti plānošanas 
procesā, Durbes novada pašvaldība aicināja termiņā līdz 2014.gada 10.februārim iedzīvotājus un citus 
interesentus izteikt priekšlikumus par Durbes novada ilgtermiņa nākotnes redzējumu. Informācija par 
sabiedrības līdzdalības iespējām tika publicēta Durbes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.durbe.lv. 

Durbes novada pašvaldība 20.01.2014. nosūtīja vēstules kaimiņu pašvaldībām (Grobiņas, Pāvilostas, 
Aizputes, un Priekules novada pašvaldībai) ar aicinājumu iesaistīties un sniegt viedokli/priekšlikumus 
par pašvaldību kopīgajām funkcionālajām saitēm un interešu teritorijām, lai ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā iekļautu iespējamos attīstības virzienus arī ārpus Durbes novada administratīvajām 
robežām. Atbildes vēstule tika saņemta no Grobiņas un Priekules novada pašvaldības. Priekules 
novada pašvaldība norādīja, ka, izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ir jāņem vērā vairāki 
jautājumi, kas galvenokārt attiecas uz autoceļu infrastruktūras uzlabošanu un attīstību, savukārt 
Grobiņas novada dome informēja, ka pašvaldībai ir apstiprināta pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija, kā arī citi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (ainavu tematiskais plānojums un 
pašvaldības teritorijas plānojums), kuros ietvertās atziņas varētu būt lietderīgas, plānojot pieguļošo 
teritoriju turpmāko ilgtermiņa attīstību Durbes novadā. 

Publiskā apspriešana 

Durbes novada IAS projekta publiskā apspriešana tika organizēta, pamatojoties uz 24.07.2014. 
Durbes novada domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.266 „Par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014.-2039.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.12, 27.§). 
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Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 28.07.2014. līdz 26.08.2014., savukārt publiskās 
apspriešanas sanāksme tika organizēta 18.08.2014. plkt.10.00 Durbes kultūras namā. 

Paziņojums par Durbes novada IAS projekta publisko apspriešanu tika publicēts un ar izstrādāto 
plānošanas dokumentu bija iespējams iepazīties Durbes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.durbe.lv. Ar izstrādāto dokumentu visu publiskās apspriešanas laiku varēja iepazīties arī Durbes 
novada domē un pagastu pārvaldēs, kā arī SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv. 

Publiskās apspriešanas laikā par izstrādāto Durbes novada IAS projektu tika saņemts viens oficiāls 
(rakstisks) priekšlikums (skatīt 4.sadaļu „Priekšlikumi”). Mutiski priekšlikumi/iebildumi tika saņemti 
publiskās apspriešanas sanāksmes laikā, kuri ņemti vērā sagatavojot Durbes novada IAS galīgo 
reakciju. 

Kurzemes plānošanas reģiona atzinums 

Pamatojoties uz 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, Durbes novada pašvaldība 30.07.2014. 
elektroniski iesniedza izstrādāto Durbes novada IAS Kurzemes plānošanas reģionam izskatīšanai un 
atzinuma sniegšanai. 28.08.2014. tika saņemts pozitīvs Kurzemes plānošanas reģiona atzinums. 

Apstiprināšana 

Durbes novada IAS apstiprināta 25.09.2014., pieņemot Durbes novada domes lēmumu „Par Durbes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2039.gadam apstiprināšanu”. 
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I DOMES LĒMUMI 
 
1.1. Durbes novada domes 28.11.2013. lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu, t.sk. darba uzdevums  
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1.2. Durbes novada domes 24.07.2014. lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai  
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1.3. Durbes novada domes 24.09.2014. lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 
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II PUBLIKĀCIJAS 
 

2.1. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu Durbes novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.durbe.lv 
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2.2. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publisko apspriešanu Durbes novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.durbe.lv  
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2.3. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publisko apspriešanu SIA „METRUM” tīmekļa 
vietnē www.metrum.lv  
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III PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 
 

3.1. 18.08.2014. publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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3.2. Publiskās apspriešanas sanāksmes prezentācija 
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IV PRIEKŠLIKUMI 
 

Nr. 
p.k. Iesniedzējs Saņemtais priekšlikums/iebildums Priekšlikuma/iebilduma 

ņemšana vērā 
1. Rīgas Tehniskās universitātes 

Teritoriju attīstības pārvaldības 
un pilsētekonomikas katedras 
pētnieki; 
Projekta „Micropol – attālinātā 
darba centri ārpus metropoļu 
reģioniem" pētnieki Maija 
Šenfelde, Ilze Judrupa, Iveta 
Baltiņa un Alise Vītola 
 
Saņemts elektroniski 20.08.2014. 

Ierosinām Durbes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
ietvaros izskatīt attālināto darbu kā 
daudzsološu iespēju apdzīvotības 
saglabāšanai Latvijas lauku telpā 
(t.sk. mazpilsētās), pievienojot to 
stratēģijas sadaļā 2.3. „Teritorijas 
specializācija”. 

Vēršam uzmanību, ka attālinātais 
darbs kā perspektīvs virziens lauku 
teritoriju ekonomikas dažādošanai 
ir minēts Balvu, Alojas, Limbažu u.c. 
novadu ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijās, kā arī Durbes novada 
attīstības programmā 2013.-
2019.gadam. 

Atbalstīts. 
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V CITA INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI 
 

5.1. Durbes novada domes vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 
Kurzemes plānošanas reģionam par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 
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5.2. Durbes novada pašvaldības vēstules kaimiņu pašvaldībām par līdzdalības iespējām, t.sk. 
kaimiņu pašvaldību atbildes vēstules 
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5.3. Durbes novada pašvaldības vēstules, t.sk. iesniegums, Vides pārraudzības valsts birojam 
lēmuma pieņemšanai par SIVN piemērošanu/ nepiemērošanu 
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5.4. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par SIVN nepiemērošanu 
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VI KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS, t.sk. Durbes novada pašvaldības vēstule 
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