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15.p.  

Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

/Ziņo: V. Jansons/ 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada 

attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un 

jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027.gada prioritātēm, sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 

2021.gada, kā arī, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punktu un 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma, 12.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 2020. gada 13. oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 2.punktu, Dienvidkurzemes novada Finanšu 

komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu (rakstiskās lēmuma pieņemšanas procedūras protokols Nr.10, 

lēmums Nr.1), un pastāvīgās Finanšu komitejas 2021.gada 23.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.4), 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs,  Sandra Grosberga, Iveta Mame, 

Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un novadu 

pašvaldībām un Liepājas pilsētas pašvaldību, uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādi. 

15.2. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, un novadu 

pašvaldībām un Liepājas pilsētas pašvladību, uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 

attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādi. 

15.3. Pilnvarot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu slēgt līgumu starp 

jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām (Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
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Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem) un Liepājas pilsētas pašvaldību par 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma “Liepājas valstspilsētas un 

Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam, Liepājas valstspilsētas un 

Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. LPP 

2020/204) līguma izpildi. 

15.4. Apstiprināt lēmuma 1. un 2.  punktā minēto plānošanas dokumentu izstrādes kopējās izmaksas 

saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma Nr. LPP 2020/204 iepirkuma 

rezultātu - 51 794,00  EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 euro 

centi) un 10 876,74 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 74 euro centi) 

pievienotās vērtības nodoklis, kopā 62 670,74 EUR (sešdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro 

un 74 euro centi), no tām: 

15.4.1. Valsts budžeta mērķdotācija (57,76%) – 36 200,00 EUR; 

15.4.2. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,82%) – 18 060,31 EUR; 

15.4.3. Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējums (3,22%) – 2 015,95 EUR; 

15.4.4. Durbes novada pašvaldības līdzfinansējums (1,05%) – 659,22 EUR; 

15.4.5. Grobiņas novada pašvaldības līdzfinansējums (3,40%) – 2 131,10 EUR; 

15.4.6. Nīcas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,24%) – 777,45 EUR; 

15.4.7. Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,03%) – 647,09 EUR; 

15.4.8. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums (1,99%) – 1 247,30 EUR; 

15.4.9. Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums (0,60%) – 377,78 EUR; 

15.4.10. Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējums (0,88%) – 554,54 EUR. 

15.4.11. Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa var tikt precizēta atbilstoši publiskā 

iepirkuma rezultātam. 

15.5. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo plānošanas 

dokumentu Vadības darba grupā Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu. 

15.6. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo plānošanas 

dokumentu Izstrādes darba grupā Vaiņodes novada domes projektu vadītāju Oskaru Zveju. 

15.7. Paziņojumu par kopīgās attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.vainode.lv un informatīvajā izdevumā ”Vaiņodes novada vēstis”. 

15.8. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu nosūtīt Liepājas pilsētas pašvaldībai un 

Kurzemes plānošanas reģionam. 

15.9. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu piecu darba dienu laikā ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

15.10. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-

2027.gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. 
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Sēdes vadītājs                             /personiskais  paraksts/                                        V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs            /personiskais  paraksts/                             V. Barakauska 

/zīmogs/ 
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Vaiņodes novada pašvaldības 

sekretāre                                     V. Barakauska  

Vaiņodē 01.03.2021.                                                                                     


