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Projekta īstenošanas laiks mēnešos 34 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis ir stiprināt ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti 
Grobiņas novadā un nodrošināt kvalitatīvu un 
ilgtspējīgu vietējā līmeņa teritorijas plānošanas 
procesu, izstrādājot Grobiņas novada ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – 
teritorijas plānojumu, kas kalpos par pamatu 
novada teritorijas attīstības ilgtermiņa 
skatījumam un vadlīnijām. 

Projekta īstenošanas laiks ir plānots no 
2011.gada 1.marta līdz 2013.gada 
31.decembrim.  

Projektā plānotās darbības ir: 
1. Ekspertu pakalpojumi „Grobiņas novada 
teritorijas plānojuma” dokumentu izstrādei. 
2. Sabiedrisko apspriežu un semināru 
organizēšana. 
3. Ar projekta darbībām tieši saistītās 
publicitātes un komunikācijas pasākumi. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāti 3 pētījumi 
sekojošās jomās: 



1. Apdzīvojuma, apkalpojošās infrastruktūras un 
publisko pakalpojumu pieejamība. 
2. Dabas resursu un to procesu, alternatīvo 
energoresursu un ainavas attīstība. 
3. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
individuālās aizsardzības zonas. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts, saskaņots 
un apstiprināts Grobiņas novada teritorijas 
plānojums turpmākajiem 12 gadiem un veikts 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
minētajam ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentam.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas 
procesu un sabiedrības iesaistes iespējas, 
uzsākot Grobiņas novada teritorijas plānojuma 
izstrādi tiks organizētas 5 iedzīvotāju ideju 
darbnīcas, 2 sabiedriskās apspriedes, kas 
saistītas ar teritorijas plānojuma pirmās un 
galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu, un 3 
semināri, kuru ietvaros novada iedzīvotāji un 
citu Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību 
pārstāvji, kā arī citi interesenti tiks iepazīstināti 
ar projekta ietvaros izstrādāto pētījumu 
rezultātiem.  

Lai nodrošinātu ar projekta darbībām tieši 
saistītās publicitātes un komunikācijas 
pasākumus, projekta īstenošanas laikā tiks 
sagatavotas 7 preses relīzes, 4 reizes tiks 
ievietota informācija masu medijos un 12 reizes 
tīmekļa vietnē www.grobina.lv, kā arī projekta 
īstenošanas vietā uzstādīts Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras sagatavotais plakāts par ES 
Sociālā fonda projekta īstenošanu.  

Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīva 
teritorijas plānojuma izstrādi, kas respektē visas 
novada teritorijas pašreizējo situāciju un 
attīstības procesus, izvirza sabiedrības 
vairākumam pieņemamas ilgtermiņa prioritātes, 
nosaka pieņemamāko telpiskās attīstības 
perspektīvu, nosaka šai potenciālajai novada 
attīstībai piemērotākos telpiskos risinājumus, 
ievērojot telpiskās plānošanas pamatprincipus, 
nodrošinot izsvērtu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
visas Grobiņas novada teritorijas turpmāko 
ilgtermiņa attīstību, sniedzot pamatojumu arī 
turpmākai vidēja un īstermiņa teritorijas 
attīstības plānošanai. 

 


