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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 

PAR VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

 2020. – 2026. GADAM 

APSTIPRINĀŠANU 

Ventspils novada dome apstiprināja Ventspils novada attīstības programmu 2020. – 2026. gadam 

2020. gada 26. marta domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr. 61, 3.§.) “Par Ventspils novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu” (turpmāk - Attīstības programma). 

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2018. gada 

29. novembra lēmumu “Par Ventspils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes 

uzsākšanu” (prot. Nr.35, 5.§), un tā pielikumu “Darba uzdevums Ventspils novada attīstības 

programmas 2020. - 2026. gadam izstrādei”. 

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada 

attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie 

uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā 

iedzīvotāju labā. Izstrādāts Rīcību plāns, Investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

kārtība. 

Attīstības programmai 2020. - 2026. gadam saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

(14.10.1998.), Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.) un Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 4-02/12 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (12.03.2019.) veikts stratēģiskais 

ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk - SIVN). 

SIVN veikts Attīstības programmas projekta redakcijas sagatavošanas laikā līdz tās nodošanai 

sabiedriskajai apspriešanai. SIVN ietvaros Vides pārskata projekts sagatavots kā Attīstības 

programmas atsevišķa daļa. 

VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 

Attīstības programmas izstrādes procesā, novada attīstības plānošanas dokumentā, tika integrēti 

dažādi vides jautājumi, lai nākotnē saglabātu un uzlabotu vides kvalitāti novadā.  

Tika noteiktas rīcības, uzdevumi un investīciju projekti, kuru ietvaros tiks risināti vides kvalitātes 

uzlabošanas un aizsardzības jautājumi. 

Lai veicinātu vides kvalitātes saglabāšanu un attīstību, plānoti vairāki rīcības virzieni - RV9 

Inženierinfrastruktūra (attīstīt pašvaldības inženierinfrastruktūru un pakalpojumus (t.sk. centralizēto 

siltumapgādi, ūdensapgādi, notekūdeņu apsaimniekošanu), veicināt ilgtspējīgu atkritumu 

apsaimniekošanu),  RV10 Mājokļi un nekustamais īpašums (veicināt mājokļu pieejamību un uzlabot 

daudzdzīvokļu ēku un to piegulošo teritoriju apsaimniekošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu 

un neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju apsaimniekošanu un revitalizāciju), RV11 Vide 

un publiskā ārtelpa (sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, vides aizsardzību un vides 

stāvokļa uzlabošanu, uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu, sekmēt 

publisko ūdeņu apsaimniekošanas un piekļuves iespēju attīstību). 
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Lai sekmētu vides kvalitātes attīstību, vides aizsardzības risinājumi iekļauti arī rīcības virzienā - RV12 

Uzņēmējdarbība (pamesto un nesakopto teritoriju/būvju revitalizācija, pašvaldības koplietošanas 

infrastruktūras attīstība, veicināta alternatīvās, bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, attīstīt tūrisma 

infrastruktūru (takas, velomaršruti, norādes zīmes, tūrisma informācijas stendi u.c.)).  

Dabas teritoriju attīstība un aizsardzība iekļauta rīcības virzienā - RV11 Vide un publiskā ārtelpa, kas 

paredz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un saglabāšanu, veicināt dabas 

aizsardzības plānu izstrādi, izstrādāt piekrastes apsaimniekošanas plānu, īstenot piekrastes 

apsaimniekošanas pasākumus u.c. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un aizsardzība iekļauta rīcības virzienā - RV3 Kultūra un 

kultūrvēsturiskais mantojums, kas paredz saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un 

tradīcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu un aizsardzību. 

VIDES PĀRSKATA, INSTITŪCIJU ATZINUMU UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU INTEGRĒŠANA 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ 

Reizē ar Attīstības programmas izstrādi, tika veikta arī Vides pārskata izstrāde, līdz ar to plānošanas 

procesā tika veikts tās potenciālās ietekmes izvērtējums, kā arī noteikti risinājumi potenciālās 

ietekmes samazināšanai vai novēršanai. 

Attīstības programma un Vides pārskata projekta redakcija tika nosūtīta Vides pārraudzības valsts 

biroja norādītajām institūcijām atzinumu un komentāru saņemšanai. Valsts vides dienesta Ventspils 

reģionālā vides pārvalde un Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa par Vides pārskata 

projektu un Attīstības programmas projekta redakciju priekšlikumus neizteica. Dabas aizsardzības 

pārvaldes Kurzemes  reģionālās administrācijas ieteikumi lielākoties tika ņemti vērā un iestrādāti 

Attīstības programmā un Vides pārskatā. 

Par Attīstības programmu un Vides pārskata projektu atzinumu sniedza Kurzemes plānošanas 

reģions, kas kopumā atbalsta Ventspils novada Attīstības programmas projekta redakcijas 

apstiprināšanu pēc norādīto nepilnību precizēšanas. Norādītās nepilnības tika novērstas veicot 

redakcionālus labojumus. 

Publiskās apspriešanas sanāksmēs (Ventspils pilsētā, Ventavā, Piltenē un Ugālē) diskutējot par 

Attīstības programmas un Vides pārskata projektu, izteiktie priekšlikumi par vides aspektiem vai 

Vides pārskatu tika iestrādāti dokumentos. Piemēram, pašvaldība 2020. gadā veiks Ventspils novada 

Pašvaldības ceļu, ielu, pagalmu pilnveides un labiekārtošanas programmas izstrādi, Piekrastes 

apsaimniekošanas plāna izstrādi, Ainavu izvērtējuma un plāna izstrādi un citu nozaru detalizētāku 

plānošanu. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no 21 iesniedzēja par Attīstības 

programmu, t.sk. viens priekšlikums par Vides pārskatu. Rezultātā Attīstības programmā un Vides 

pārskatā precizēta informācija par vēja elektrostacijām. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas 

rezultātiem un saņemtajiem institūciju atzinumiem, veiktas redakcionālas un papildinošas izmaiņas 

Attīstības programmas ietvaros, kurām nav jāpiemēro atkārtota publiskā apspriešana – galvenokārt, 

precizējumi veikti Pašreizējās situācijas raksturojumā un Rīcības plānā. Savukārt apjomīgākie 

labojumi veikti Investīcijas plānā – apvienoti projekti attiecībā uz piekrastes pieejamības, ceļu 

infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem, jo 2020.gada laikā tiks izstrādāti šo nozaru plānošanas 

dokumenti, kuros situācija tiks detalizētāk izpētīta un precizēta. Paredzams, ka šīs plānošanas 
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dokumenta sadaļas pašvaldība aktualizēs ik gadu, pielāgojot tos aktuālajai situācijai un iespējām tos 

īstenot.  

Par Vides pārskata projektu 2020. gada 28. februārī tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 

atzinums Nr. 4-03/6 “Par Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam Vides 

pārskatu”, kurā secināts, ka Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam Vides 

pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā norādītajam tajā 

veicami papildinājumi. Vides pārskatā tika veikti atzinumā norādītie labojumi un papildinājumi. 

Atzinumā norādīts, ka pilnveidojot un īstenojot Attīstības programmu, ņemami vērā Vides pārskatā 

izteiktie priekšlikumi. 

PIEŅEMTĀ PLĀNOŠANAS DOKUMENTA PAMATOJUMS 

Attīstības programmas redakcija sastādīta, pamatojoties uz Ventspils novada attīstības programmas 

2011.-2017. gadam izvērtējumu, Ventspils novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju, tematisko darba 

grupu sanāksmēs iegūtajiem rezultātiem un pašvaldības sniegto informāciju un viedokļiem. 

Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns sastādīts, rūpīgi saskaņojot saņemtos viedokļus, 

priekšlikumus sabiedrības iesaistes pasākumu laikā. Investīciju plānā visbūtiskākos projektus 

paredzēts īstenot plānošanas perioda sākumposmā. Ventspils novada dome kā lēmējorgāns izvērtēja 

izstrādātāja sagatavoto Attīstības programmas redakciju, veica precizējumus un prioritizēja 

īstenojamos projektus, par to kopīgi vienojoties. Pēc publiskās apspriešanas veikti redakcionāli 

labojumi Attīstības programmā, tādā veidā vēl sekmīgāk prioritizējot īstenojamos projektus, ko 

uzsvērusi sabiedrība.  

Attīstības programmai nav plānoti vairāku alternatīvu scenāriji, jo Rīcības plānā un Investīciju plānā 

izvirzītās aktivitātes tiks īstenotas pakāpeniski, atkarībā no pieejamā finansējuma, tehniskajām 

iespējām un sabiedrības vēlmēm un vajadzībām - pašvaldībai nav finansiālu iespēju par saviem 

līdzekļiem īstenot visus Investīciju plānā ietvertos projektus, tāpēc lielā mērā Attīstības programmas 

realizācija ir atkarīga no valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu atbalsta. 

Lēmumu pieņemšanas process – sabiedrības iesaistes pasākumi, viedokļu uzklausīšana, izvērtēšana 

un ņemšana / neņemšana vērā, pašvaldības lēmējorgāna (domes) iesaiste izvirzot idejas un tās 

izvērtējot, izstrādājot Attīstības programmas redakciju - ir alternatīvo risinājumu vērtēšanas un 

salīdzināšanas process. 

PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI 

Attīstības programmas īstenošanas monitorings ir noteikts MK noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.).   

Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 28. februāra atzinumā Nr. 4-03/6 “Par Ventspils novada 

attīstības programmas 2020.-2026. gadam Vides pārskatu” noteikts, ka, lai konstatētu Ventspils 

novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz 

vidi, Ventspils novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, 

vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2025. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī 

elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. 


