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Ievads 
 
 
Attīstības programmas II.daļa „Stratēģija” ir viena no attīstības programmas sastāvdaļām.  
 
Stratēģija izstrāde balstās uz: 

1. nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem un attīstības programmu izstrādi regulējošiem normatīvajiem 
aktiem; 

2. Ventspils novada pieejamo resursu analīzi.  
 

Stratēģija nosaka Ventspils novada: 
1. specializāciju; 
2. vīziju līdz 2020.gadam; 
3. ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes; 
4. vidējtermiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. 
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Novada esošās situācijas kopsavilkums 
 
Kopsavilkums par novada esošās situācijas raksturojumu izstrādāts balstoties uz Ventspils novada attīstības programmas 2011.- 2017. 
I.daļas „Esošās situācijas un SVID analīze”.  
 
Novada ilgtspējīgu attīstību nosaka sabiedrības, tautsaimniecības un vides dimensiju savstarpējo izaugsmi un mijiedarbību laikā un telpā. 
 
Dimensija „Sabiedrība” nosaka pasākumu kopumu, kas orientēts uz izglītotas, kultūrbagātas, veselīgas, aprūpētas un saliedētas 
sabiedrības veidošanu, veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu un motivāciju dzīvot, mācīties un strādāt savā novadā. 
 
Dimensija „Tautsaimniecība” nosaka pasākumu kopumu, kas orientēts uz iedzīvotāju labklājības pieaugumu, novada tautsaimniecības 
izaugsmi, veidojot jaunas darba vietas un palielinot produkcijas ražošanas apjomus. 
 
Dimensija „Vide un telpa” nosaka pasākumu kopumu, kas orientēts uz pievilcīgas un ilgtspējīgas dzīves, darba un atpūtas telpas 
saglabāšanu, veidošanu un izkopšanu iedzīvotājiem un novada viesiem. 
 
Kopsavilkums par novada esošās situācijas raksturojums sniedz pārskatu par novadu augstākminēto dimensiju griezumā. 
 
 
Sabiedrība  
 
Iedzīvotāji 
 
Ventspils novadā ietilpst Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pilsēta un Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales 
pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts un Zlēku pagasts. Novada platība ir 2472 km

2
, 

novads aizņem 3,8% Latvijas teritorijas. 
 
Novadā dzīvo aptuveni 4,5% no Kurzemes reģiona iedzīvotājiem un 0,6% no Latvijas iedzīvotājiem. Novadā ir vismazākais iedzīvotāju 
blīvums – 5,5 cilvēki uz km

2
 un ļoti zems urbanizācijas līmenis. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Ventspils novadā 2010.gada sākumā bija 13 

586. Vislielākais iedzīvotāju skaits (2520) bija Ugāles pagastā, bet vismazākais (370) Jūrkalnes pagastā. Iedzīvotāju skaitam ir tendence 
samazināties, kas skaidrojams ar zemu dzimstības līmeni un pieaugošu iedzīvotāju migrācijas līmeni.  
 
Pēc nacionālā sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks. 2007. gadā no 13945 iedzīvotājiem 97% bija latvieši (12499).  
 
Ventspils novada iedzīvotāju īpatsvaram līdz darbspējas vecumam ir tendence samazināties, kas pamatā ir saistīts ar zemo dzimstības 
līmeni. Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram, savukārt, ir neliela tendence palielināties. Līdzīgi kā valstī kopumā, iedzīvotāju virs 
darbspējas vecuma īpatsvaram ir tendence samazināties. 
 
Izglītība 
 
Novads atbilstoši sava ģeogrāfiskā stāvokļa īpatnībām iedzīvotājiem ir nodrošinājis plašas izglītošanās iespējas. Ventspils novadā darbojas 

5 PII (Ances, Popes, Ugāles un Vārves pagastos, kā arī Piltenes pilsētā), 8 pamatskolas, 2 vidusskolas (Ugāles pagastā un Piltenes pilsētā), 1 

speciālā internātpamatskola bērniem ar īpašām vajadzībām (Puzes pagastā), Bērnu un jaunatnes sporta skola ar tās filiālēm 5 novada 

skolās (Ugāles un Piltenes vidusskolās, Zūru, Popes un Tārgales pamatskolās), mūzikas un mākslas skola Ugāles pagastā, mūzikas skola 

Piltenes pilsētā un Skolēnu nams, kas koordinē un līdzfinansē interešu izglītību. Abās novada vidusskolās ir radīta iespēja vidējo izglītību 

iegūt arī strādājošiem jauniešiem neklātienē 10. – 12. klasēs Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā. 

Ņemot vērā zemo dzimstības līmeni novadā, skolēnu skaits katru gadu lēnām samazinās. Skolēnu skaita turpmāka samazināšanās var būt 

reāls drauds vairāku novada skolu pastāvēšanai. Lai arī tuvāko 2 gadu prognozes ir visai pesimistiskas, ikviens pagasts vēlas savā teritorijā 

saglabāt vismaz sākumskolu, jo skolai ir ļoti nozīmīga loma pagasta sabiedriskajā dzīvē. Mūžizglītības iespējas novadā pamatā nodrošina 

Puzes pagasta biedrība „Niedre” un Ventspils augstskolas Mūžizglītības cents.  

Skolotāju izglītības līmenis gan PII, gan skolās ir atbilstošs. Arī skolēnu sagatavotība un sasniegumi ir  vērtējami kā apmierinoši.  

 
Veselība 
 
Ventspils novadā veselības jomas pārraudzībai nav izveidota kopīga sistēma. Novadā veselības jomā, galvenokārt, darbojas ģimenes ārsti 

un to palīgi. 2007. un 2008.gadā bijušo feldšeru punktu un ārstu ambulanču vietās strādāja 5 sertificētas ģimenes ārstu privātprakses. 

Līdzīga situācija ir saglabājusies arī 2010.gadā. Kopumā visā novadā darbojas 11 vidējo medicīnas darbinieku pieņemšanas vietas, no 
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kurām 9 ir kā ģimenes ārstu prakšu otrās pieņemšanas vietas. Pašreiz Usmas pagasts ir vienīgais, kam nav sertificētu telpu, līdz ar to arī 

ģimenes ārsts uz vietas pacientus nepieņem.  

Lai nākotnē nepasliktinātu esošo situāciju lauku iedzīvotāju medicīniskajā apkalpošanā, esošās sertificētās iestādes būtu jāsaglabā 

paredzot vienlīdzīgus noteikumus, materiāli jāatbalsta to pastāvēšana, uzsvaru liekot medicīnas nozarei, kas sadarbojas ar sociālo 

dienestu, jo liela daļa novada veco cilvēku dzīvo viensētās, kas atrodas tālu viena no otras un tālu no medicīnas u.c. pakalpojumu 

sniegšanas vietām. 

Pēc Ugāles slimnīcas pārstrukturēšanas, Ventspils novadā nav pieejama stacionārā veselības aprūpe. Novada iedzīvotāji pamatā izmanto 

Ventspils pilsētas veselības infrastruktūru. 

 
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
 
Ventspils novada teritorijā ar sociālās palīdzības sniegšanu nodarbojas Ventspils novada Sociālais dienests. Tā ir Ventspils novada domes 

izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada iedzīvotājiem. Daļa no 

nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek pirkti no citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Ventspils novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību realizēšanai nepieciešamo palīdzību sniedz atbilstoši sagatavoti cilvēki- 

tie ir visos novada pagastos.  

Novadā ir aptuveni 700 pieaugušie un 40-50 bērni ar īpašām vajadzībām, tādēļ ir nepieciešams speciālists darbam tieši ar šo mērķa grupu. 

Tāpat novadā ir nepieciešams sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, īpaši ar sociāli nelabvēlīgajām un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajām ģimenēm. Daudzviet novadā nepieciešams uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem un 

māmiņām ar bērnu ratiņiem. 

Ventspils novadā ir divas sociālās mājas Ances un Ugāles pagastos, un pieci sociālie dzīvokļi, savukārt, vecie vientuļie pensionāri var 
saņemt aprūpi mājās.  
 
Puzes pagastā atrodas bērnu nams „Stikli”. 2010. gada sākumā bērnu namā uzturējās 47 bērni ar speciālās izglītības līmeņiem A, B un C. 

Nama tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr ļoti nepieciešams ir ierīkot ugunsdzēsības signalizāciju iespējamo nelaimes gadījumu 

prevencijai.  

 
Kultūra 
 
Kultūras jomā Ventspils novads ir bagāts ar kultūras klāsta daudzveidību. Tā teritorijā atrodas 201 kultūras piemineklis. Novada teritorijā 

ir vairāki pilskalni, kulta vietas, apmetnes, senkapi, viduslaiku kapsētas un citi arheoloģijas objekti. Ir vairāki arhitektūras pieminekļi, muižu 

kompleksu apbūves, sakrālās arhitektūras pieminekļi, arī cita veida apbūve.  

Novadā ir vairāki parki un vasaras estrādes, tai skaitā 8 brīvdabas estrādes- Piltenes pilsētā, Ances, Popes, Puzes, ziru, Zlēku pagastos un 2 

Jūrkalnes pagastā-, 11 luterāņu, 3 baptistu baznīcas, 2 katoļu un viena pareizticīgo baznīca.  

Daļa Ventspils novada Tārgales un Ances pagasta ietilpst kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts”. 

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts ietilpst suitu kultūrtelpā, kas ar 2009.gada 1.oktobra UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma 

starpvaldību komitejas lēmumu ir iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojumā, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana. 

Novada teritorijā nav akreditētu muzeju, tomēr ir vairākas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātuves ar apskates iespējām. Vairākās skolās ir 

skolas un pašvaldības vēstures ekspozīcijas, dažviet nelielas ekspozīcijas ir izvietotas bibliotēkās. Piltenē vietējās vēstures un kultūras 

muzejs ir izveidots kultūras namā. Vārves pagastā vēstures muzejs atrodas muižas telpās. Visredzamākais apskates objekts ar 

kultūrvēsturisku nozīmi ir Ovīšu bāka Tārgales pagastā.  

2011. gadā novadā darbojās 85 kolektīvi un interešu grupas, tai skaitā 32 tika finansēti no novada budžeta. 
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Tautsaimniecība 
 
Nozares 
 
Ventspils novadā tradicionālās tautsaimniecības nozares ir mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība un pakalpojumi. 
 
Pēdējo gadu laikā visnozīmīgākās tautsaimniecības nozares ir mežizstrāde un kokapstrāde, strauji attīstījies koksnes un kokmateriālu 
eksports. Ik gadu Ventspils novadā izcērt vairāk kā 200 tūkst. m

3
 koksnes. Mežos pastāvīgi tiek veikti mežierīcības un atjaunošanas darbi. 

Kā šobrīd visnozīmīgāko nozari savā pašvaldībā mežistrādi un kokapstrādi ir atzīmējušas šādas pašvaldības: Piltenes pilsēta un Piltenes 
pagasts, Ances, Ugāles un Zlēku pagasti. Savukārt, Puzes, Vārves, Ziru, Jūrkalnes, Tārgales un Usmas pagasti šo nozari ierindojušas kā otro 
nozīmīgāko.  
 
Ventspils novada rietumdaļa atrodas Piejūras zemienes daļā, kas raksturojas ar tipiskām podzolu, velēngleja, aluviālajām un velēnu 
podzolētajām augsnēm un izdevīgiem apstākļiem, lai varētu veikt intensīvu lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Šīs teritorijas 
īpatnējais ģeogrāfiskais stāvoklis un lielās mežu zemju aizņemtās platības nosaka atšķirīgas iespējas lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošanai. Piltenes pilsēta un Piltenes pagasts, Zlēkas, Užavas, Vārves un Tārgales pagastu dienvidu daļa ir piemēroti intensīvai 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, bet Jūrkalnē lauksaimniecības produkcijas ražošana prasa lielākus finansiālus ieguldījumus 
augsnes ielabošanā. 
 
Novada austrumu daļa atrodas Kursas zemienē, kas raksturojama ar tipiskām podzola, velēnu podzolētajām augsnēm un aluviālajām 
augsnēm Stendes un Rindas upju ielejās pieguļošajās teritorijās. Tā kā tipiski podzolētās augsnes lauksaimniecībā maz piemērotas to 
stiprā skābuma (pH 3-4) un sliktā mitruma režīma – pārpurvošanās dēļ, tad Ugālē, Usmā, Puzē un Ancē lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošana prasa lielākus finanšu resursu ieguldījumus.  
 
Ventspils novadā lauksaimnieciski izmantojamās zemes ir 26 % (87634,5 ha) no kopējas kopplatības (246234,3 ha).  
 
Zemnieku saimniecību darbības spektrs ir visai plašs – no lauksaimnieciskas darbības ģimenes vajadzībām līdz rūpnieciskai kokapstrādei, 
tirdzniecības un transporta pakalpojumu sniegšanai. Galvenie ražošanas virzieni ir augkopība, lopkopība, gaļas un piena ražošana, 
nedaudz arī augļkopība. Lauksaimnieciskā darbība visintensīvāk notiek Piltenes pilsētā un Piltenes pagastā, Tārgales, Užavas, Vārves un 
Zlēku pagastos.  
 
Galvenās, profilējošās lauksaimnieciskās ražošanas nozares Ventspils novadā ir gaļas un piena lopkopība, augkopība, augļkopība, 
dārzeņkopība. Atsevišķās saimniecībās nodarbojas arī ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu un netradicionālo lauksaimniecību.  
 
Augkopība ir lauksaimniecisko uzņēmumu nodarbošanās visos pagastos un to audzēšanai nepieciešamās platības aizņem lielāko īpatsvaru 
no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Augļkopības un dārzeņkopības vajadzībām nepieciešamās zemes aizņem salīdzinoši mazas 
platības no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Ar augļkopību nodarbojas saimniecības 6 pagastos, ar dārzeņkopību - 5 pagastos. Ar 
netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas Vārves, Piltenes, Popes, Puzes, Ugāles pagastos. 
 
Pēdējos desmit divpadsmit gadus tūrisms ir kāpinājis savu potenciālu, radījis arvien jaunus piedāvājumus. Ventspils novads ir bagāts ar 
neskartu dabu - mežiem, upēm, jūru. Arī viesu mājas novada teritorijā ir pietiekošā daudzumā.  Tūrisma attīstību  negatīvi ietekmē 
tūrisma sezonalitāte un jaunu, atraktīvu tūrisma piedāvājuma trūkums.   
 
Ventspils novadā galvenie tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli izvietojušies divās samērā kompaktās teritorijās: Usmas ezeram 
pieguļošā teritorijā - Usmas un Ugāles pagastos un Baltijas jūrai pieguļošā teritorijā Jūrkalnes, Užavas, Tārgales un Vārves pagastos. Šādu 
situāciju ir sekmējuši sekojoši faktori: 

– bagātais un daudzveidīgais kultūrvēsturiskais mantojums; 
– Baltijas jūra; 
– Usmas ezers; 
– dabas vērtības un teritorijas ainaviskā kvalitāte;  
– ekonomiski aktīvais privātais sektors, nodrošinot pietiekami plaša spektra pakalpojumus (naktsmītnes, aktīvās atpūtas 

iespējas). 
 

Saskaņā ar 2010.gada Ventspils novada pašvaldības sniegtajiem datiem viesnīcu un citu tūrisma mītņu skaits laika posmā no 2006.līdz 
2010.gadam ir pieaudzis aptuveni 9 reizes.  
 
Ar dabas un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem bagātākie ir Jūrkalnes, Usmas, Zlēku, Tārgales, Puzes pagasti un Piltenes pilsēta un 
Piltenes pagasts. 
 
Ventspils novadā nav vienmērīgs tirdzniecības un pakalpojumu pārklājums - mazākajos pagastu centros visbiežāk ir pieejami tikai pārtikas 
veikali, uz pavisam attāliem ciemiem reizi vai divas reizes nedēļā brauc autoveikals. Lielākajos centros pakalpojumu klāsts ir plašāks, 



Ventspils novada attīstības programma 2011 – 2017  

II daļa „Stratēģija”  

 

 

7 

tomēr pat tādos lielos pagastos kā Tārgalē un Vārvē ir visai niecīgs pakalpojumu piedāvājums. To ietekmē Ventspils pilsētas tuvums un 
nespēja konkurēt ar pilsētas piedāvājuma klāstu.  
 
Pēc 2005.gada ir ievērojami samazinājies pašnodarbināto personu īpatsvars, savukārt pieaudzis komercsabiedrību īpatsvars. 
 
Ventspils novadā ir 5 uzņēmumi, kas nodarbojas ar ceļu apsaimniekošanu- Ances pagastā, Piltenē, Popes pagastā un Tārgales pagastā. 
Vārves pagastā darbojas meliorācijas un ceļu būves uzņēmums. Ar būvniecību nodarbojas Ances, Popes, Ugāles pagastos un Piltenē, bet 
ar kravas pārvadājumiem nodarbojas uzņēmumi Ugāles, Puzes un Tārgales pagastos. 
 
Netālu no Usmas ezera Ugāles pagastā atrodas uzņēmums SIA ‘’MicroS”, kas izgatavo un remontē jahtas un laivas, turpat Ugālē izgatavo 
un restaurē ērģeles. 
 
Ventspils novadā tiek attīstīta vēja elektrostaciju būvniecība - ir uzstādīti 4 vēja ģeneratori: Užavas pagastā – 1, Popes pagastā -1 un 
Vārves pagastā -2. Strauji attīstās vēja elektrostaciju būvniecības ieceres. Vēja elektrostacijas parkus plānots izbūvēt īpašumos, kur 
izstrādāti detālie plānojumi elektrostaciju parku izbūvei: Tārgales pagastā („Platenes pļavas” un „Kamārcīte”), Užavas pagastā („Garenči”) 
un Popes pagastā („Grīvas”, „Liepiņi”, „Velēnas”, „Jaunarāji”). Mazāka apjoma vēja elektrostaciju būvniecība nākotnē plānota arī citos 
pagastos, ņemot vērā pagastu teritoriju plānojumos vēju ģeneratoru būvniecībai atļautās teritorijas. 
  
Ventspils novadā atrodas z/s „Zaksi” alus darītava ar tirgus marku „Užavas alus”.   
 
Nodarbinātība 
 
Ekonomiski aktīvā tirgus sektorā vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Ventspils novadā, salīdzinot ar citiem Kurzemes plānošanas reģiona 
novadiem, ir vidējs – 35 vienības. Strādājošo skaitam pēdējos piecos gados Ventspils novadā un valstī kopumā ir tendence samazināties 
sabiedriskajā sektorā un palielināties privātajā sektorā. Ventspils novadā sabiedriskā sektorā 2009.gada 3.ceturksnī bija 710 darbinieki, 
bet 2010.gada 1.ceturksnī – 655. Tieši pēdējo gadu laikā samazinās strādājošo skaits veselības, sociālās aprūpes, sabiedrisko, sociālo un 
individuālo pakalpojumu, koksnes ražošanas, būvniecības, vairumtirdzniecības sfērās, kā arī valsts pārvaldē un aizsardzībā, bet palielinās 
privātā sektorā nodarbināto skaits lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un mežizstrādē. 
 
Sākot ar 2008.gada otro pusi, bezdarba rādītājs sāka pieaugt ne tikai Ventspils novadā, bet arī valstī kopumā, ko izraisīja globālās 

ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmē radusies ekonomiskā krīze Latvijā. Ventspils novadā bezdarbnieku skaits uz 2010.gada 8.augustu 

sastādīja 927 jeb 8,3%. Ventspils novadā lielāko bezdarbnieku grupu veido iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 34 gadiem, kas var ietekmēt 

ekonomisko situāciju novadā nākotnē, ja šīs grupas iedzīvotāji meklēs darba vietas ārpus valsts robežām. 

Darba samaksa  
 
2009.gada darba samaksas rādītāji Ventspils novadā ir nedaudz zemāki kā iepriekšējā gadā, kas ir novērojams arī valstī kopumā un saistīts 
ar ekonomisko krīzi. Vidējā darba samaksa Ventspils novadā 2009.gadā bija Ls 459 (2008.gadā – Ls 477), salīdzinot ar vidējo darba 
samaksas apjomu vidēji valstī 506 Ls, tā bija zemāka. Darba samaksa Ventspils novadā, līdzīgi kā valstī, ir pieaugusi kopš 2004.gada. Algu 
pieaugumu kopš 2004. gada ietekmēja trīs galvenie apstākļi: augstā inflācija, kā arī strauji augošais darbaspēka pieprasījums un 
darbaspēka tirgus atvēršana tādās augsti attīstītās valstīs kā Īrija un Lielbritānija, kas palielināja konkurenci Latvijas darba tirgū.  
 
Vide un telpa 
 
Novada pieejamība un sasniedzamība 
  
Ventspils novadā ir samērā labi attīstīts autotransporta tīkls. Novadu austrumu – rietumu virzienā šķērso valsts galvenais autoceļš A-10 
Rīga - Ventspils (vienlaicīgi arī Eiropas TEN autoceļš E22), I, II šķiras un pašvaldības autoceļi ar kopējo garumu apmēram 1396 km. Novadu 
ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso I šķiras autoceļš P 111 Ventspils – Leči - Grobiņa, I šķiras autoceļš P 108 Ventspils - Kuldīga, I šķiras 
autoceļš P 124 Ventspils – Kolka, I šķiras autoceļš P 122 Ventspils – Piltene. 
 
Novada teritoriju šķērso nacionālas un TEN nozīmes autoceļš E22/ A-10 Rīga – Ventspils ar asfaltbetona segumu 48 km kopgarumā. Uz tā 
2001.gadā konstatētā satiksmes intensitāte ir vairāk kā 1500 transporta vienības diennaktī, pie tam 40 % no tām veido kravu pārvadājumi.  
 
Valsts 1.šķiras autoceļu tīkls Ventspils novadā ir vidēji attīstīts – tas savieno novada centru ar ziemeļu un dienvidu daļu, kamēr vidusdaļa 
daļa ir sasniedzama salīdzinoši grūtāk. 1.šķiras autoceļu tīkls novadā galvenokārt savieno pagastu apdzīvotās vietas savstarpēji un ar 
blakus apdzīvotājām vietām – Kolku, Talsiem, Tukumu, Kuldīgu, Alsungu, Pāvilostu, Liepāju, ar Rīgu, kā arī citu šķiru un klašu valsts 
autoceļiem un pašvaldību ceļiem.  
 
Ceļu izmantošanas efektivitāti ietekmē seguma kvalitāte. Visiem šīs kategorijas valsts nozīmes ceļiem to pašreizējais segums - 
asfaltbetona klājums ir ļoti nolietojies un nodilis - atsevišķos posmos ir daudz bedrīšu, kas rada draudus satiksmes drošībai.  
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Valsts 2.šķiras autoceļi novadā, galvenokārt, savieno dažāda lieluma pagastu apdzīvotās vietas ar augstākas klases valsts autoceļiem un 
pašvaldības ceļiem. To kopējais garums - 465 km. Pēc 1990. gada valsts 2. šķiras autoceļu remonti to periodiskai uzturēšanai nav tikuši 
veikti nepieciešamā apjomā. Valsts ceļu apsaimniekošanā galvenā vērība tiek veltīta galveno un 1.šķiras ceļu uzturēšanai. 2.šķiras ceļi 
praktiski netiek remontēti, izņemot planēšanas darbus. 
 
Pašvaldību autoceļi novadā, galvenokārt,t savieno pagastu apdzīvotās vietas savā starpā, kā arī ar augstākas klases valsts autoceļiem. To 
kopējais garums - 851.9 km, blīvums 2.9 km/km

2
. Vietējo pašvaldību ceļu tīkls ir blīvs un transporta kustības intensitāte ir zemāka, bet tā 

kā šos ceļus izmanto arī mežizstrādē un derīgo izrakteņu izstrādē apkalpojošais transports, tad grants seguma ceļiem atsevišķos laika 
periodos stāvoklis ir pasliktināts. 
 
Ventspils novadu šķērso dzelzceļa līnija no Jelgavas un Rīgas uz Ventspils ostu, kravas pārvadājumi tiek veikti, galvenokārt, ar Ventspils 
ostas darbību saistītajām tranzītkravām. 
 
Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma datiem ir prognozējama dzelzceļa parka „Ventspils II” tālāka attīstība un visas dzelzceļa 
infrastruktūras attīstība Tārgales pagastā. 
 
Pasažieru pārvadājumus ar autotransportu Ventspils novadā nodrošina vietējie pārvadātāji un tranzītpārvadātāji. 
 
Saskaņā ar pašvaldības speciālistu sniegto informāciju novadā ir laba satiksme starp pagastu centriem un Ventspils pilsētu, bet sliktāka 
starp pagastu centriem. Atsevišķos novada areālos ir nepietiekams nodrošinājums pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu. 
Sabiedriskais transports nav pieejams iedzīvotājiem Tārgales pagastā, kuri dzīvo pie autoceļa Ventspils – Kolka, Ziru pagastā esošajiem 
ciemiem, kas neatrodas centrā. Problēmas ar sabiedrisko transporta ir pagastu ciemu iedzīvotājiem, kuri nedzīvo esošā sabiedriskā 
transporta maršruta tuvumā. Visvairāk grūtības tas sagādā skolēniem, tāpēc pašvaldībās tiek veikti skolēnu pārvadājumi – veicot reisus uz 
skolu un atpakaļ. 
 
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību divos vietējas nozīmes Ventspils novada attīstības centros Ugālē un Piltenē, novadā tiek plānota 
investīciju piesaiste, lai veiktu ceļu un ielu infrastruktūras uzlabojumus šajos attīstības centros. Kā tiešā labumu guvēji būs Ugāles pagasta 
un Piltenes pilsētas  pagasta iedzīvotāji, bet netiešā labuma guvēji – visi Ventspils novada iedzīvotāji. 
 
Mobilā tīkla operatori Ventspils novadā ir SIA „LMT”, „Tele 2” un „Bite”. Atsevišķās novada vietās, visbiežāk vietās, kuras ir attālinātas no 
centra, kurā ir uzstādīta bāzes stacija vai raidītājs, kā arī vietās, kuras atrodas ieplakās, ir grūtības ar mobilo sakaru uztveramības zonas 
nodrošināšanu. 
 
Vadošais fiksēto telekomunikāciju tīkla operators Ventspils novadā ir SIA „Lattelecom”. Telekomunikāciju sakaru tīkla attīstība notiek 
nepārtraukti.  
 
Ar interneta pieslēgumu tiek nodrošinātas 100% skolas (valsts projekta LIIS programmas ietvaros), apmēram 70 % pašvaldības un 100 % 
pašvaldības bibliotēku.   
 
Mājoklis 
 
Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju (m²)  Ventspils novadā (31,2 m

2
) ir lielāks kā pārējos Kurzemes reģiona novados un Latvijā 

kopumā. Ventspils novadā ir zemākā mājokļa apsaimniekošana maksa 12,6 santīmi, salīdzinot ar Kurzemes plānošanas reģiona novadu un 
valstī vidējo apsaimniekošanas maksu. 
 
Ventspils novadā ir novērojama ļoti lēna dzīvojamo ēku būvniecība, tas saistīts ar nelielo iedzīvotāju skaitu un zemo ienākumu līmeni,  kā 

arī ar investīciju  un darbavietu trūkumu. 

Daudzviet novada pagastos (īpaši Jūrkalnē) dzīvojamā fonda trūkums uzskatāms kā viens no faktoriem, ko nepieciešams atrisināt, lai 
piesaistītu jaunatni palikt pagastos.  
 
Komunālā saimniecība 
 
Ūdens patēriņš pagastos atkarīgs no aktīvo ražošanas uzņēmumu daudzuma un iedzīvotāju skaita. Visvairāk ūdeni izmanto sadzīves 
saimnieciskajām vajadzībām un ražošanā, tai skaitā - lopkopībai un lauksaimniecībai. 
 
Pēc VRVP datiem pēdējo gadu izmantotais ūdens daudzums novadā kopumā ir nemainīgs. Novadā centralizētā ūdensapgādes sistēma ar 
ūdens padevi un artēziskajiem urbumiem pastāv apdzīvotajās vietās un nodrošina dzeramā ūdens apgādi ciemos: Ancē, Irbenē, Puzē, 
Puzeniekos, Blāzmā, Stiklos, Usmā, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Labragā, Sārnatē, Užavā, Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, Tārgalē un Dokupē. 
Individuālai ūdens apgādei viensētās un nelielās apdzīvotās vietās izmanto grodu akas, ūdensapgādes urbumus, kuri nav dziļāki par 20 
metriem un dabiskos avotus. Šis iegūtais ūdens daudzums netiek instrumentāli uzskaitīts un reģistrēts.  
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Ventspils novadā iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs jonu saturs. Ūdens atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas tikai dažiem 
centrālajiem urbumiem: Tārgalē, Dokupē, SIA „Zaksi”, Zlēkās, Usmā, Jūrkalnē, Piltenē un Užavā. Užavas, Popes un Ances pagastos pēdējos 
gados ūdenssaimniecības sistēmā atjaunoti arī visi dzeramā ūdens cauruļvadi. Vārves centrā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārta, bet tā 
nepieciešamo dzeramā ūdens kvalitāti nenodrošina. Problēmu nevar atrisināt tikai ar atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanu, jāveic arī 
ūdensapgādes trases rekonstrukcija, jo esošā infrastruktūra ir novecojusi. Sakarā ar ūdensapgādes sistēmu nolietošanos, novadā bieži 
notiek avārijas noplūdes un ir dzeramā ūdens zudumi. Sliktie cauruļvadi negatīvi ietekmē arī dzeramā ūdens kvalitāti.  
 
Ventspils novadā notekūdeņu attīrīšana notiek divējādi: ar mehāniskām un bioloģiskām attīrīšanas iekārtām. Kopumā novadā darbojas 28 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: 20 bioloģiskās un 8 mehāniskās. Centralizētās sadzīves un ražošanas notekūdeņu savākšanas sistēmas 
nodrošina notekūdeņu savākšanu un pēc tam attīrīšanu ciemos: Ancē, Puzē, Puzeniekos, Blāzmā, Stiklos, Usmā, Ugālē, Popē, Zlēkās, 
Jūrkalnē, Labragā, Užavā, Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, Tārgalē, kuras atbilstoši to tehniskajam stāvoklim un nodrošinājumam veic visa 
veida notekūdeņu attīrīšanu.  
 
Ventspils novadā 2004.gadā tika veikta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrācija. Reģistrācijas laikā tika izvērtētas un 
aprakstītas 93 Ventspils novada piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, no tām: 

- 32 vietas identificētas kā potenciāli piesārņotas; 
- 61 vietas identificētas kā potenciāli nepiesārņotas. 

 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils novadā ir labi nodrošināta. 2004. gadā darbu uzsāka sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi” 
Vārves pagastā, kuru apsaimnieko pašvaldības SIA ”Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Bijušās sadzīves atkritumu izgāztuves pagastos 
ir rekultivētas. 
 
Ventspils novadā raksturīgākie bīstamie atkritumi ir naftas produktu sārņi, izstrādātās eļļas, naftas produktus saturoši ūdeņi, mazuta 
kvēpi, luminiscentās lampas, akumulatori un nolietotā elektronika. Naftas produktus saturošus sateču ūdeņus iespējams attīrīt a/s 
“Ventbunkers”, atstrādātās eļļas savāc SIA “Dzintarjūra” un nodod utilizācijai, luminiscentās lampas, kas satur dzīvsudraba tvaikus, 
iespējams nodot utilizēšanai Liepājas Demerkurizācijas centrā, nolietotos akumulatorus, baterijas, tai skaitā arī sadzīvē lietojamās 
baterijas, kā arī nolietoto elektroniku, kas satur bīstamas vielas, iespējams nodot A/S ”BAO”.  
 
Atpūtas iespējas 
 
Ventspils novadā galvenie tūrisma un rekreācijas teritoriju areāli pamatā koncentrējas Jūrkalnes pagastā un ap Usmas ezeru. Ar dabas un 
kultūrvēsturiskiem apskates objektiem bagātākie ir Jūrkalnes, Usmas, Zlēku, Tārgales, Puzes pagasti un Piltenes pilsēta.  
 
Lai piekļūtu pie Baltijas jūras, pagastos trūkst labiekārtotu autostāvvietu, kurās varētu novietot automašīnas un netiktu bojāta kāpu 
zemsedze. Līdzīgi arī citās dabas aizsardzības teritorijās jārisina jautājumi par tūristu piesaisti, vienlaicīgi domājot - lai ar to nedegradētu 
esošo vidi un negatīvi neietekmētu ekosistēmu kopumā. 
 
Kā būtisku pārvietošanos ierobežojumu ar velosipēdiem ir jāmin veloceliņu trūkumu. 
 
Kā tūrisma pakalpojums ir pieejamas labas jahtu burāšanas iespējas Usmas ezerā, kur notiek arī starptautiskas mēroga sacensības un 
pasaules čempionāti burāšanu sacensības. 
 
Popes pagastā ir Eiropas standartiem atbilstoša autotrase, bet Ziru pagastā- mototrase un Ugāles pagastā- Triāla trase.  
 
Vides kvalitāte 
 
Gaisa piesārņojuma apjoms Ventspils novadā kopumā ir salīdzinoši zems. Ventspils novadā saimnieciskās aktivitātes līmenis, salīdzinot ar 
Ventspils pilsētu, ir zems. Galvenās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas ir saistītas atmosfēras gaisa piesārņojumu, notiek pagastu 
komunālajos dienestos, t.i. katlu mājās. Sākot ar 2003. gadu katlu māju emisijas veido virs 90% no kopējā emisiju apjoma. 
 
2009.gadā pēc LVĢMA datiem Ventspils novadā kā kurināmo siltuma vai elektroenerģijas ražošanai un tehnoloģiskiem procesiem 
visvairāk izmanto šķeldu un koksni, kas salīdzinoši ar mazutu un šķidro kurināmo gaisa piesārņojuma ziņā videi ir labvēlīgāks kurināmā 
veids.  
 
Pēc VRVP datiem neatjaunojamā resursa – mazuta izmantošana pēdējo septiņu gadu laikā samazinās. Samazinoties mazuta patēriņam, 
būtiski samazinās atmosfērā novadītā sēra dioksīda daudzums. Tas vērtējams atzinīgi, jo SO2 ietekme uz gaisa kvalitāti ir izteikti negatīva. 
Kurināmā patēriņa datu analīze liecina, ka uzņēmumos kurināmā izmantošanas bilancē arvien lielāku īpatsvaru iegūst tieši vietējais 
kurināmais: šķelda un koksne, kas kvalificējams kā atjaunojamais enerģētiskais resurss. Atzinīgi ir vērtējama koksnes kā galvenā kurināmā 
izmantošana. 
 
Organizācijas, kuru darbības rezultātā tiek visvairāk patērēts kurināmais un tā rezultātā arī notiek lielākā emisija atmosfērā, ir „BIO 
ENERGI” SIA, Ugāles katlu māja,  „KUREKSS” SIA,   „VIA” SIA, ABR „Ugāle” un SIA „Vecventa”.  
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Dabas resursi 
 
Ventspils novadā visbiežāk izmantojamie derīgie izrakteņi ir smilts, smilts-grants maisījums, kūdra, retāk – māls, sapropelis, laukakmeņi 
un smilšmāls. Nozīmīgākās smilts un grants iegulas atrodas augstieņu rajonos, senajās apraktajās ielejās un ledāju reljefa formu vairāk 
saposmotajos zemieņu apvidos. Kūdras galvenie krājumi atrodas zemienēs. 
 
Ventspils novadā atrodas: 46 izpētītas un novērtētas smilts un smilts - grants atradnes, 7 mālu atradnes, uzskaitītas 97 kūdras atradnes un 
vairāki perspektīvie mālu iegulu laukumi, kur vēl nav veikti detāli ģeoloģiskie pētījumi, bet ir noteikta iegulu laukumu izplatība un derīgā 
slāņa biezums.  
 
Ventspils novadā atrodas 28 valsts izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 1 dabas rezervāts, 2 dabas parki, 18 dabas liegumi, 9 
dabas pieminekļi.  
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Novada resursi un specializācija 

Ventspils novada resursi 

Apdzīvotā vieta Resursi 

 
Ances pagasts 

 

 
Dabas resursi 
Kultūra un mākslinieciskā pašdarbība 
Starptautiskais radioastronomijas centrs Irbene 

Jūrkalnes pagasts 
 

Pludmale , stāvkrasts 
suitu kultūrtelpa - UNESCO pasaules kultūras mantojums 

Piltene ar lauku teritoriju 
 

Kultūra 
Ražotnes 
Sportisti 

Popes pagasts 
 

Dabas resursi 
Kultūra un mākslinieciskā pašdarbība 
Autotrase 

Puzes pagasts 
 

Dabas resursi 
Kultūra un mākslinieciskā pašdarbība 
NVO 

Tārgales pagasts 
 

Dabas resursi 
Kultūra (īpaši izceļot Miķeļbāku un lībiešu ciemus) 

Ugāles pagasts 
 

Kultūra un kultūras mantojums (īpaši izceļot ērģeles) 
Izglītība 
Tirdzniecības vietas un ražotnes 
Triāla trase 

Usmas pagasts 
 

Meža un ūdens resursi (īpaši izceļot Usmas ezeru) 
Tūrisms 

Užavas pagasts 
 

Dabas resursi 
Izglītība 
Kultūra un tradīcijas 
Ražotnes (īpaši izceļot „Užavas alu”) 

Vārves pagasts Dabas resursi, īpaši lauksaimniecības zemes 
Ražotnes 
Sakopta vide 

Ziru pagasts 
 

Dabas resursi 
Kultūra 
Mototrase 

Zlēku pagasts 
 

Dabas resursi 
Kultūra 

 
 
Ventspils novada specializācija 
 

2010 2020 

Kurzemē reģionā Ventspils novads - netradicionālās 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, atjaunojamās enerģijas un 
tūrisma  novads 
Ventspils novads ir īpašs ar netradicionālo lauksaimniecību – 
biškopību, zirgkopību, strausu, pīļu, ūdeļu un slieku audzēšanu. Šo 
nozaru un tūrisma attīstību labvēlīgi ietekmē plašie dabas resursi, 
tīrais gaiss un nepiesārņotā dabas vide. Novadā tradicionāli augsti 
attīstīta ir mežsaimniecības nozare - pateicoties esošajiem meža 
resursiem. Kā uzņēmējdarbības veids nākotnē tiek plānots 
atjaunojamās enerģijas ražošana.  
 
Latvijā Ventspils novads – zaļā telpa,  kultūras un tradīciju 
glabātuve 
Ventspils novads Latvijas līmenī ir pārvaldes, pakalpojumu, 

Kurzemē reģionā Ventspils novads – dzīvei, darbam un atpūtai 
pievilcīgs, draudzīgs un drošs attīstības centrs 
Ventspils novads nākotnē sevi redz kā dzīvei, darbam un atpūtai 
pievilcīgu, draudzīgu un drošu attīstības centru, kas sekmēs 
vienmērīgu iedzīvotāju pieaugumu, ļaus saglabāt un pilnveidot 
esošo kultūrvidi un infrastruktūru, sekmēs vērtību stabilizēšanu 
Latvijas līmenī - attīstīt dabai draudzīgu komercdarbību ar augstu 
pievienoto vērtību. 
 
 
 
Latvijā Ventspils novads – dabai draudzīgas komercdarbības ar 
augstu pievienoto vērtību attīstības centrs 
Ventspils novads sevi redz kā dabai draudzīgas uzņēmējdarbības ar 
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2010 2020 

ražošanas un tūrisma centrs. Novads izceļas ar plašajiem mežiem 
un bagāto ainavu, kas padara novadu pievilcīgu dzīves un atpūtas 
telpai. Ventspils novads ir īpašs ar savu latviskumu, kultūras 
mantojumu, identitātes apzināšanos un tradīciju izkopšanu.  
 
Eiropā Ventspils novads – neskartas dabas oāze tūrismam un 
atpūtai 
Ventspils novads pamazām iegūst neskartas dabas oāzes nozīmi 
ārpus Latvijas robežām,  piedāvājot tūristiem lielu vides dažādību - 
pasakainu pludmali, ainaviskas upju senlejas un bagātus mežu 
masīvus. Novadā atrodas Eiropā pazīstama ērģeļu būves un 
restaurācijas darbnīca Ugāles pagastā un Starptautiskais 
radioastronomijas centrs Ances pagastā. Jūrkalne kā suitu 
kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā. Perspektīvie tūrisma veidi ir visi aktīvie un uz vietējām 
tradīcijām balstītie tūrisma veidi – velotūrisms, ūdenstūrisms, 
pārgājienu tūrisms, medicīnas un rehabilitācijas tūrisms, 
gastronomiskais tūrisms, dabas tūrisms (putni utt.), nišu tūrisms. 
 

augstu pievienoto vērtību attīstības centru, kā vadošās 
komercdarbības nozares izvirzot kokapstrādi, mežsaimniecību, 
lauksaimniecību, tai skaitā netradicionālo lauksaimniecību, ieguves 
rūpniecību, tūrismu, kā arī citas videi draudzīgas komercdarbības 
nozares ar augstu pievienotu vērtību un augstu intelektuālo 
potenciālu. 
 
Eiropā Ventspils novads – neskartas dabas oāze – videi draudzīga 
tūrisma centrs 
Ventspils novads sevi redz kā neskartās dabas oāzi - videi draudzīga 
tūrisma centru, piedāvājot skaistu pludmali, ainaviskas upju 
senlejas un bagātus mežu masīvus ar plašu aktīvās atpūtas 
piedāvājumu klāstu - laivu, jahtu, velosipēdu nomu, dabas takām, 
veloceliņiem un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem, muzejiem 
un ekspozīcijām, ko papildina novadā sniegtie pakalpojumi 
(ēdināšanas pakalpojumi, dažāda servisa līmeņa naktsmītnes, SPA 
centri, pirtis u.c.). 
 

 
 
 
 
Vīzija 
 
Ventspils novads - bagāts un turīgs novads Latvijā – ar sakārtotu infrastruktūru, dabisku un drošu dzīves, darba un atpūtas telpu Baltijas 
jūras piekrastē, kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, sabiedriski aktīvi, patriotiski un sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas 
konkurētspējīgi komersanti, kas piedāvā un nodrošina kvalitatīvas darba vietas un investīciju piesaisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stratēģiskie mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 
 
 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS STRATĒĢISKĀ MĒRĶA PAMATOJUMS 
 

STRATĒĢISKĀ MĒRĶA NOZĪMĪGUMS 
 

 

SM 1: Sociāli nodrošināta, 

veselīga, izglītota, radoša, 

aktīva un patriotiska 

sabiedrība 

 
Sociāli nodrošinātas, veselīgas, izglītotas, aktīvas un patriotiskas sabiedrības pamatā ir kvalitatīva izglītības sistēma, sakārtota veselības un sociālās 
aprūpes sistēma, droša, daudzveidīga un ilgtspējīga dzīves un komercdarbības vide un telpa. Mūsdienās vēl vairāk kā jebkad agrāk ir nepieciešama 
kvalitatīva un pieejama visu līmeņu izglītība, ietverot akadēmisko izglītību dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanai, kā arī 
interešu izglītību cilvēka radošā potenciāla atraisīšanai un mūžizglītību cilvēka zināšu pilnveidošanai,  pārkvalifikācijai un pašrealizācijai.  Strauji 
attīstoties tautsaimniecībai un ienākot jaunām tehnoloģijām, tikpat strauji mainās darba tirgus pieprasījums pēc dažāda līmeņa speciālistiem, tāpēc 
izglītības iestādēm ir jāspēj strauji pielāgoties šīm pārmaiņām, nodrošinot kvalitatīvu izglītības piedāvājumu un pieejamību visa mūža garumā. 
Mainoties valstī sociālekonomiskai situācijai, mainās arī pieprasījums pēc speciālistiem, tādējādi  pieaug dabas un eksakto zināšanu loma. Lai 
nodrošinātu konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu, jāveicina izglītības iestāžu sadarbība ar darba devējiem, sekmējot savlaicīgu profesionālo 
orientāciju. Bet novada vidusskolām jāizstrādā papildus izglītības piedāvājumu. Nepieciešama arī nepārtraukta pedagogu kvalifikācijas celšana, 
nepieciešams sekmēt izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizāciju un pilnveidošanu. Būtiski ir stiprināt mūžizglītības 
lomu sabiedrībā, piedāvāt pārkvalificēšanās iespējas un jaunu zināšanu apguvi jebkurā vecumā.  Dzīves kvalitātes, ģimenes labklājības pamatu, tai 
skaitā arī demogrāfisko situāciju, labvēlīgi iespaidos kvalitatīva veselības aprūpes sistēma. Tāpēc novada teritorijā ir jābūt sertificētiem ģimenes ārstu 
pieņemšanas punktiem. Nepieciešams popularizēt veselīgu dzīves veidu, īpaši bērnu un jauniešu vidū. Veselības pakalpojumiem jābūt pieejami 
līdzsvaroti visā novada teritorijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības pakalpojumu piedāvājumu ir nepieciešama veselības nozarē strādājošo 
speciālistu piesaiste, to kvalifikācijas paaugstināšana.  Daudzveidīgi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība sekmēs to cilvēku dzīves kvalitāti, kuri ir 
nonākuši trūkumā, sociālo risku grupā vai paši nespēj par sevi parūpēties. Pašvaldībā jādarbojas mehānismam, kas sekmē savlaicīgu un adekvātu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu. Novada teritorijā ir jābūt kompetentam sociālajam dienestam un nepieciešamai infrastruktūrai 
sākot no dažādu mērķu grupu dienas centriem līdz veco ļaužu un sociālajiem namiem. Sociāliem pakalpojumiem un sociālai palīdzībai jābūt pieejamai 
līdzsvaroti visā novada teritorijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu piedāvājumu ir nepieciešama sociālās aprūpes nozarē strādājošo 
speciālistu piesaiste un to kvalifikācijas paaugstināšana. Taču, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu 
sociālo aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi. Bagātīga un daudzveidīga kultūras un kultūrmantojuma saglabāšana veicinās kultūras 
vērtību nodošanu nākamām paaudzēm un kvalitatīvu piedāvājumu cilvēka garīgai izaugsmei. Cilvēka labklājības un apmierinātības līmeni lielā mērā 
ietekmē saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Amatiermākslas kolektīvi, sporta klubi, mednieku, makšķernieku biedrības sniedz cilvēkam 
vienlaicīgi iespēju atpūsties un pašrealizēties, būt aktīvam un apzināties savu lomu un vietu sabiedrībā, dod stimulu būt līdzatbildīgam par procesiem 
savā teritorijā, rada patriotismu. Līdz ar to ir nepieciešams attīstīt kultūras, atpūtas, sporta nozarēs strādājošo cilvēku resursu, infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi. Atbildīga un efektīva novada pārvalde veido priekšnosacījumus sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, sabalansē to intereses. 
Laba publiskā pārvalde nodrošina nepārtrauktu darbības monitoringu, kas sekmē savlaicīgu iespējamo problēmu identificēšanu un kvalitatīvu esošās 
situācijas maiņu. Publiskās pārvaldes sadarbība ar sociālajiem partneriem, tai skaitā NVO, to iesaiste lēmumu pieņemšanā, sekmē dialogu ar 
sabiedrību un stiprina demokrātiju, kā arī ļauj ievērot sabiedrības intereses. Lai nodrošinātu pārvaldes darbības efektivitāti ir nepieciešams 
paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti, popularizēt novada tēlu, kā arī veicināt jaunu speciālistu piesaisti, uzlabot pārvaldes infrastruktūru 
un materiāli tehnisko bāzi. 

 

 
Stratēģiskais mērķis veicinās novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmēs novada iedzīvotāju labklājības pieaugumu, 
kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanu visā mūža garumā. Pateicoties kvalificētam darbaspēkam tiks sekmēta 
komersantu konkurētspējas paaugstināšanās, veicināta nodarbinātība. Kultūras vērtību saglabāšana un izkopšana sekmēs cilvēka 
garīgo izaugsmi. Sakārtota primārās veselības aprūpes sistēma, sporta un rekreācijas iespējas vairos iedzīvotāju labklājību, netieši 
paaugstinās darba ražīgumu, pagarinās pilnvērtīgas dzīves ilgumu un veselīgas sabiedrības veidošanos. Sakārtota sociālās aprūpes 
sistēma parūpēsies par tiem iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir nonākuši sociālā riska grupā. Atbildīga un efektīva publiskā 
pārvalde sekmēs iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos un novada pozitīva publiskā tēla veidošanu.  

 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES VIDĒJTERMIŅA PRIORITĀTES RĪCĪBAS VIRZIENI UZDEVUMI SASNIEDZAMIE REZULTĀTI VIDĒJĀ TERMIŅĀ 

IP1: Veselīga dzīvesveida, 
radošas un izglītotas 
sabiedrības attīstība. 
 

VTP1.1: Sociālo un veselības 

pakalpojumu pieejamība 

VTP1.1: Izglītības, kultūras, sporta un 

brīvā laika pakalpojumu pieejamība 

VTP1. 3: Novada pārvaldes kapacitātes 

stiprināšana 

RV1.1: Vienotas sociālās palīdzības 
sistēmas, sociālo pakalpojumu un 
aprūpes tīkla pilnveidošana, attīstība un 
pieejamības nodrošināšana 
RV1.2: Veselības pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana, attīstība un to pieejamības 
nodrošināšana 
RV1.3: Kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšana un mūžizglītības 
veicināšana  
RV1.4: Kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, 
daudzveidības un pieejamības 
nodrošināšana 
RV1.5: Novada pārvaldes kapacitātes 

stiprināšana un novada tēla 

popularizēšana, kā arī sabiedriski aktīvas 

un patriotiskas sabiedrības veidošana 

U1.1: Paaugstināt sociālo darbinieku kvalifikāciju; 
U1.2: Nodrošināt sociālos pakalpojumus visām riska grupām; 
U1.3: Pilnveidot alternatīvās aprūpes piedāvājumu un nodrošināt to 
pieejamību; 
U1.4: Veicināt sabiedrības integrāciju; 
U1.5: Nodrošināt vides pieejamību sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām grupām; 
U1.6: Nodrošināt sociālo dzīvokļu pieejamību; 
U1.7: Pilnveidot dienas centrus bērniem un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām grupām 
U1.8: Nodrošināt vienmērīgu ģimenes ārstu prakšu vietu 
pieejamību 
U1.9: Nodrošināt vispārējās, pirmsskolas un interešu izglītības 
piedāvājumu un pieejamību; 
U1.10: Paaugstināt izglītojamo mācīšanas, mācīšanās un zināšanu 
apguves kvalitāti; 
U1.11: Pilnveidot un attīstīt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības 
piedāvājumu: mācību programmas un materiāltehnisko bāzi; 
U1.12: Paaugstināt pedagogu kompetenci, prasmes un inovatīvo 
darbību; 
U1.13: Paplašināt izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju, t.sk., 
sociālā riska grupām 
U1.14: Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu; 
U1.15: Nodrošināt kultūras un sporta pasākumu daudzveidību un to 
pieejamību; 
U1.16: Saglabāt esošo bibliotēku skaitu un to pieejamību 
iedzīvotājiem 
U1.17: Veicināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju iesaisti sabiedrībai 
svarīgu jautājumu risināšanā; 
U1.18: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību novadā; 
U1.19: Nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību visām 

iedzīvotāju grupām 

 

 

Nr. p.k. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads 
Pašreizējā 

vērtība 
2017.g. sasniedzamie 

rādītāji 
Avots 

1. Iedzīvotāju skaits 2009. 13768 13 993 CSP 
2. Dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem 2009. -4,6 0 CSP 
3. Iedzīvotāju struktūra     

3.1. Iedzīvotājus skaits pirms darbaspējas 
vecuma 

2009. 136% 16% CSP 

3.2. Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 2009. 54,0% 66% CSP 
3.3. Iedzīvotājus skaits pēc darbaspējas vecuma 2009. 22,4% 18% CSP 

4. Iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību 2007. 5,9% 6% CSP 
5. Migrācijas saldo 2009. -119 0 CSP 
6. Iedzīvotāju blīvums (iedzīvotāju skaits uz 

1km2) 
2009. 5,5 5,8 CSP 

7. Bezdarbnieku skaits (%) 2009. 6% 5% VNA 
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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS STRATĒĢISKĀ MĒRĶA PAMATOJUMS 
 

STRATĒĢISKĀ MĒRĶA NOZĪMĪGUMS 
 

 
 
SM 2: Dabiska, droša, 
sakārtota un pieejama vide 
dzīvei, darbam un atpūtai 
 

 
 

Pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vide ir pamats novada attīstībai, uzlabojot tā pieejamību, sasniedzamību un radot labvēlīgus dzīves, darba un 
atpūtas apstākļus ik vienam novada iedzīvotājam. Moderns, mūsdienīgs un bagāts novads nevar ilgtspējīgi attīstīties bez sakārtotas transporta, 
sakaru infrastruktūras, komunālās saimniecības infrastruktūras un dzīvojamā fonda nodrošinājuma, vienlaicīgi saglabājot vides kvalitāti un racionāli 
izmantojot dabas resursus. Lai novads būtu dzīvotspējīgs un nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, būtisks priekšnosacījums ir 
novada pieejamībai un sasniedzamībai. Tāpēc ir būtiska iedzīvotāju un komersantu prasībām atbilstoša un sakārtota transporta infrastruktūra, kur 
svarīga loma ir sabiedriskā transporta nodrošinājumam, ceļu kvalitātei un satiksmes drošībai.  Mūsdienu sabiedrības dzīve nav iedomājama bez 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, ko regulāri izmanto publiskajā pārvaldē, komercdarbībā un mājsaimniecībā. Tāpēc ir jāveic regulārs darbs 
informācijas sabiedrības veidošanā un e-pakalpojumu klāstu paplašināšanā. Ģimeņu dzīves kvalitāti un arī demogrāfisko situāciju novadā var sekmēt 
dzīvojamā fonda attīstība, nodrošinot daudzveidīgu piedāvājumu un pieejamību dažādām ienākuma līmeņu iedzīvotāju grupām.  Būtiska loma ir 
komunālās saimniecības kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem ar sakārtotu infrastruktūru, vienlaicīgi nodrošinot resursu taupīšanu un dzīves, darba 
un atpūtas telpas labiekārtošanu. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem labvēlīgus dzīves un darba apstākļus, novadam ir jānodrošina kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu pieejamība – apkure, ūdensapgāde, atkritumu savākšana. Attīstoties apdzīvotām teritorijām un komercdarbības platībām, jāveido 
pievilcīga dzīves un darba telpa – dzīvojamo kvartālu labiekārtošana, rotaļu laukumu izveide, parku izveide, stāvlaukumu ierīkošana un atpūtas zonas 
iekārtošana utt. Kā piejūras novadam īpašu uzmanību jāpievērš jūras piekrastes teritorijai, attīstot to kā tūristu piesaistes un atpūtas zonu, nenodarot 
kaitējumu apkārtējai videi un tās unikālajam raksturam. Novadam attīstoties, jāsaglabā bagātie dabas resursi – meži, ainavas, ezeri, upes, 
aizsargājamās dabas teritorijas un jānodrošina vides kvalitātes rādītāju saglabāšanos.  

 

 
 
Stratēģiskā mērķis sekmēs novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanu ar dabisku, drošu, sakārtotu un pieejamu vidi. Novads var 
veidoties kā pievilcīga vieta dzīvei un darbam, nodrošinot iedzīvotājus ar drošu un draudzīgu telpu, kvalitatīvu mājokli, komunālajiem 
pakalpojumiem, transporta un sakaru infrastruktūru. Dabas resursu racionāla izmantošana un dabiskās vides saglabāšana veicinās 
tūrisma pieaugumu, kas palielinātu pašvaldības ieņēmumus budžetā un nodarbinātību. 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES VIDĒJTERMIŅA PRIORITĀTES RĪCĪBAS VIRZIENI UZDEVUMI SASNIEDZAMIE REZULTĀTI VIDĒJĀ TERMIŅĀ 

IP2: Videi draudzīgas un 
ilgtspējīgas infrastruktūras 
attīstība 
 

VTP2.1: Novada sasniedzamības un 
pieejamības nodrošināšana 
VTP2.2: Ekoloģiski tīras vides 
saglabāšana un dabas resursu 
ilgtspējīga  izmantošana 
VTP2.3: Pievilcīgas dzīves vides 
nodrošināšana 
 

RV2.1: Transporta un sakaru 
infrastruktūras uzlabošana un attīstība  
RV2.2: Vides kvalitātes līdzsvarota 
saglabāšana un  dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana 
RV2.3: Dzīvojamā fonda attīstība un 
pieejamības nodrošināšana 
RV2.4: Komunālās saimniecības 
pakalpojumu un infrastruktūras 
uzlabošana un attīstība 
RV2.5: Pievilcīgas dzīves telpas 
veidošana 
 

U2.1: Uzlabot autoceļu seguma kvalitāti; 
U2.2: Nodrošināt sabiedrisko pārvadājumu piedāvājumu un 
pieejamību; 
U2.3: Izstrādāt un izvietot vienotas informatīvās zīmes tūrisma un 
atpūtas objektiem; 
U2.4:  Nodrošināt brīvo interneta punktu pieejamību  un veicināt 
platjoslu interneta infrastruktūras attīstību visā novada teritorijā 
U2.5:  Veicināt atkritumu saimniecības pilnveidošanu; 
U2.6: Veicināt dzeramā ūdens racionālu izmantošanu, samazinot tā 
zudumus; 
U2.7: Samazināt neattīrīto notekūdeņu negatīvo ietekmi uz vidi; 
U2.8: Veikt nepieciešamos pasākumus ĪADT ekosistēmas 
saglabāšanā  
U2.9: Veicināt zemes dzīļu un mežu resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 
U2.10: Veikt esošo dzīvojamo ēku renovāciju; 
U2.11: Veikt nepieciešamos pasākumus ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošanai; 
U2.12: Uzlabot notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti un to 
uzskaites sistēmu; 
U2.13: Veikt energoefektivitātes pasākumus siltumenerģijas 
zudumu samazināšanai 
U2.14: Labiekārtot dzīvojamo ēku pieguļošās teritorijas; 
U2.15: Saglabāt unikālās dabas un kultūrvēsturskās vērtības, veidot 

publiski pieejamas un pievilcīgas rekreācijas zonas 

 

Nr. p.k. Rezultatīvie rādīāji Bāzes gads 
Pašreizējā 

vērtība 
2017.g. sasniedzamie 

rādītāji 
Avots 

1. Dzīvojamais fonds, platība tūkst. m2 2008. 418 427 CSP 
2. Dzīvojamais fonds, vid. uz 1 iedzīvotāju 2008. 30,8 32,3 CSP 
3. Mājokļu skaits 2008. 6912 7332 CSP 
4. Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izmaksas, 

santīmi par platības 1 m2 
209. 12,6 12,6 CSP 

5. Autoceļiem melnā seguma apjoms, km 2008. 295,6 490 Pašvaldība 
6. Tiltu skaits, kuriem nepieciešama rekonstrukcija 2008. 9 5 Pašvaldība 
7. Veiktās rīcības dabas vērtību saglabāšanā 2009. 1 5 DAP 
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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS STRATĒĢISKĀ MĒRĶA PAMATOJUMS 
 

STRATĒĢISKĀ MĒRĶA NOZĪMĪGUMS 
 

 

Stratēģiskais mērķis 3: 

Konkurētspējīga 

komercdarbības vide 

daudzveidīgu pakalpojumu 

un ražošanas attīstībai 

 

 
Ņemot vērā ekonomikas krīzes izraisītās sekas, kā arī  zemu dzimstības līmeni un pieaugošu iedzīvotāju migrācijas līmeni novadā ir nepieciešams veikt 
aktīvi un stratēģiski stimulēt uzņēmējdarbības atveseļošanos un attīstību. Pašreiz dominējošās tautsaimniecības nozares - lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un tūrismu - būtu jāpapildina ar ieguves rūpniecību un jebkuru citu videi draudzīgu komercdarbības formu, kas rada augstu pievienoto 
vērtību.  Ir būtiski nodrošināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, veidojot izpratni par komercdarbības lomu novada attīstībā, radot motivāciju un 
sniedzot atbalstu jaunu komercsabiedrību veidošanai. Līdz ar to, īpaši būtiski ir strādāt ar jauno paaudzi, radot tajā interesi par jaunu 
komercsabiedrību veidošanu, nodrošināt dialogu un pieejamu informāciju par komercdarbības uzsākšanu, sniegt atbalsta infrastruktūru un 
pakalpojumus jaunajiem komersantiem, kā arī veidot efektīvas sadarbības formas. Lai piesaistītu komersantus novadam, ir nepieciešams popularizēt 
novada tēlu, piedāvāt komercdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un mazināt birokrātiskos šķēršļus.  Būtiska loma uzņēmējdarbības 
sekmīgai attīstībai ir komersantu kooperācijai un sadarbībai gan esošo produktu ražošanā, gan jaunu iniciēšanā, projektu realizēšanā, kopīgu noieta 
tirgu meklēšanā un kopīgo interešu lobēšanā.  Attīstoties novada ekonomikai ir jānodrošina novada pieejamās teritorijas attīstība, piedāvājot 
teritorijas investoriem dažādu industriālo ēku būvniecībai. Ņemot vērā novada unikālo vērtību – dabu, ir plašas iespējas pilnveidot tūrisma 
piedāvājumu un veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību. Taču tam ir nepieciešams sakārtot un veidot atbilstošu infrastruktūru – ceļi, stāvvietas, 
tualetes, atkritumu urnas, atpūtas, nakšņošanas un ēdināšanas vietas un informāciju norādes. Papildus nepieciešamas kartes, ceļveži, bukleti un gida 
pakalpojumi arī svešvalodās. 

 

 
Stratēģiskais mērķis veicinās vispārīgu tautsaimniecības attīstību, komersantu aktivitāti, iedzīvotāju nodarbinātību, investīciju piesaisti, 
saražotās produkcijas apjoma pieaugumu un eksporta pieaugumu, pakalpojumu daudzveidību, komersantu konkurētspējas palielināšanos 
vietējā un starptautiskā tirgū un novada tēla popularizēšanu. 

 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES VIDĒJTERMIŅA PRIORITĀTES RĪCĪBAS VIRZIENI UZDEVUMI SASNIEDZAMIE REZULTĀTI VIDĒJĀ TERMIŅĀ 

IP3 Konkurētspējīgas un 
daudzveidīgas 
uzņēmējdarbības attīstība. 
 

VTP3.1: Konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība 
VTP3.2: Tūrisma pakalpojumu 
daudzveidība 
 

RV3.1: Komercdarbības vides 
uzlabošana, veicinot ražošanas, 
pakalpojumu un kooperāciju 
komercsabiedrību attīstību novada 
konkurētspējas paaugstināšanai 
RV3.2: Lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, zivsaimniecības,  

netradicionālās lauksaimniecības un 
atjaunojamo vēja  energoresursu 
izmantošanas attīstības sekmēšana 
RV3.3: Tūrisma pakalpojumu 
daudzveidības un kvalitātes uzlabošana 
 

U3.1: Sekmēt ekonomiski aktīvo komersantu piesaisti novadam; 
U3.2: Veikt nepieciešamos pasākumus ārvalstu investīju piesaistei; 
U3.3: Sekmēt komersantu savstarpējo sadarbību, pieredzes 
apmaiņu un informētību par aktuālajiem jautājumiem; 
U3.4: Veicināt aktīvā tūrisma piedāvājumu daudzveidību; 
U3.5: Veicināt tūrisma objektu nodrošinājumu ar nepieciešamo 

infrastruktūru un pakalpojumu daudzveidību. 

 

Nr. 
p.k. 

Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads 
Pašreizējā 

vērtība 
2017.g. sasniedzamie 

rādītāji 
Avots 

1. IKP uz 1 iedzīvotāju (Ls) 2007. 1 980 2 000 CSP 
2. Nefinanšu investīcijas (salīdzināmās cenās 

milj.Ls) 
2007. 14,7 20 CSP 

3. Reģistrētie uzņēmumi 2009. 31 50 CSP 
4. Likvidētie uzņēmumi 2009. 28 20 CSP 
5. Darba samaks     

5.1. Bruto vidējā darba samaksa, Ls 2009. 459 500 CS 
5.2. Vidējā bruto darba samaksa sabiedriskā 

sektorā, Ls 
2009. 393 450 CSP 

5.3. Vidējā bruto darba samaksa privātā sektorā, 
Ls 

2009. 408 500 CSP 

6. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību 
skaits uz 1000 vienībām 

2009. 35 50 CSP 

7. Privātā sektora komersanti ar nodarbināto 
saitu > 50 

2009. 792 950 CSP 

8. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2009. 470 520 CSP 
9. Viesnīcu u.c. tūrisma mītņu skaits 2009. 43 45 Pašvaldība 
10. Bezdarbnieku skaits () 2010. 6 5 NVA 



 

Ventspils novada attīstības programmas saskaņotība un pēctecība 

 
Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar ES, nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas 
dokumentiem, tajā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem ir tieša sasaiste un ietekme uz  šajos dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu 
sasniegšanas veicināšanu.  
 
„ ES 2020” stratēģija 

Galvenais „ES 2020” stratēģijas (turpmāk – stratēģija) mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES kopumā un katrā ES  dalībvalstī 

atsevišķi. „ES 2020” stratēģijai ir trīs galvenās prioritātes: gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. 

Ventspils novada attīstības programmā ir paredzētas rīcības un uzdevumi, kas vērsti uz  sociāli nodrošinātas un izglītotas sabiedrības 

attīstību, kā arī efektīvākas pārvaldes nodrošināšanu, kas veido lielāko daļu no stratēģiskajā mērķī „Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, 

radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība” iekļautajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem. Īstenojot šīs aktivitātes, Ventspils 

novadā tiks nodrošināta šādu stratēģijas mērķu izpilde: 

- strukturālā bezdarba mazināšana, nodrošinot labāku kvalifikācijas un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām; 

- skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara samazināšana; 

- nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu līdzdalības darba tirgū veicināšana. 

Ventspils novada attīstības programmā iekļautā stratēģiskā mērķa „Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai” 

ietvaros paredzēts īstenot tādus stratēģijā iekļautus virzienus un pasākumus, kā: 

- mājokļu un citu būvju rekonstrukcija, t.sk. ar mērķi palielināt to energoefektivitāti; 

- citu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana ar mērķi samazināt siltuma zudumus. 

Ventspils novada attīstības programmā ietvertais stratēģiskais mērķis „Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu 

un ražošanas attīstībai” paredz aktīvu pašvaldības iesaisti, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi novadā. Šī mērķa ietvaros tiks īstenoti šādi 

stratēģijā iekļautie virzieni un mērķi: 

- uzlabota uzņēmējdarbības vide, tiecoties vienkāršot administratīvo slogu un attīstot konsultatīvu un tehnisku atbalstu tiem 

uzņēmējiem, kas izvēlas darboties Ventspils novadā. 

- sekmēta pašnodarbinātība un uzņēmējdarbība. Šis Reformu Programmas mērķis ir vērsts tieši uz retāk apdzīvotajām lauku 

teritorijām un paredzams, ka attīstības programmā plānotās rīcības papildinās plānotajam valsts atbalsta pasākumus šajā jomā. 

 

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija  

Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijas pamatvērtības ir cieņa, izcilība, zināšanas, iesakņotība un bērni. 

Ventspils novada attīstības programmas ietvaros noteiktie stratēģiskie mērķi ir virzīti uz Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijas noteikto 
pamatvērtību saglabāšanu un izkopšanu. 
 
Ventspils novada izvirzītais stratēģiskais mērķis „Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība” nosaka 
pasākumu kopumu, kas orientēts uz izglītotas, kultūrbagātas, veselīgas, aprūpētas un saliedētas sabiedrības veidošanu, veicinot 
iedzīvotāju skaita pieaugumu un motivāciju dzīvot, mācīties un strādāt savā novadā. 
 
Stratēģiskais mērķis „Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai” nosaka pasākumu kopumu, kas orientēts uz 
pievilcīgas un ilgtspējīgas dzīves, darba un atpūtas telpas saglabāšanu, veidošanu un izkopšanu iedzīvotājiem un novada viesiem.  
 
Stratēģiskais mērķis „Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai” nosaka pasākumu 
kopumu, kas orientēts uz iedzīvotāju labklājības pieaugumu, novada tautsaimniecības izaugsmi, veidojot jaunas darba vietas un palielinot 
produkcijas ražošanas apjomus.  
 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns  

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā par galveno izaicinājumu tuvākajiem septiņiem gadiem noteikts radīt pāreju no ekonomikas, kas 
balstīta uz mazkvalificētu darbaspēku un produkcijas ar zemu pievienoto vērtību ražošanu, uz zināšanās balstītu ekonomiku. Šāda 
izaicinājuma īstenošanai noteicoša ir izglītota un radoša sabiedrība, efektīvās tehnoloģijās balstīta komercdarbība, zinātnes un pētniecības 
attīstība.  
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Ievērojot Valsts izaugsmes mērķi „Dzīves kvalitāte” un Nacionālajā attīstības plānā izvirzīto stratēģisko mērķi „Izglītība un zināšanas 
tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai”, Ventspils novada attīstības programmā izvirzīti stratēģiskie mērķi „Sociāli 
nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība”, „Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un 
atpūtai” un „Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai”. 
 
Nacionālais attīstības plāns nosaka šādus valsts izaugsmes priekšnosacījumus: izaugsme reģionos, iekļaujošs un noturošs darba tirgus, 
vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā, droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība, moderna infrastruktūra un pakalpojumi, Latvijas izaugsmes 
starptautiskā dimensija, pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa un laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 
 
Ventspils novads ievērojot valsts izaugsmes priekšnosacījumus ir definējis šādus novada attīstības rīcības virzienus: 
 
Sabiedrības attīstībai: 

- Vienotas sociālās palīdzības sistēmas, sociālo pakalpojumu un aprūpes tīkla pilnveidošana, attīstība un to pieejamības 
nodrošināšana  

- Veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, attīstība un to pieejamības nodrošināšana  
- Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un mūžizglītības veicināšana 
- Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un pieejamības nodrošināšana 
- Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšana un novada tēla popularizēšana, kā arī sabiedriski aktīvas un patriotiskas sabiedrības 

veidošana 
 
Dzīves, darba un atpūtas telpas un vides attīstībai: 

- Transporta un sakaru infrastruktūras uzlabošana un attīstība 
- Komunālās saimniecības pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana un attīstība 
- Vides kvalitātes līdzsvarota saglabāšana 
- Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 
- Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana 
- Pievilcīgas dzīves telpas veidošana 

 
Tautsaimniecības attīstībai: 

- Komercdarbības vides uzlabošana, veicinot ražošanas, pakalpojumu un kooperāciju komercsabiedrību attīstību novada 
konkurētspējas paaugstināšanai  

- Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, netradicionālās lauksaimniecības un vēja elektrostaciju parku attīstības 
sekmēšana  

- Tūrisma pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana. 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģija  

Tabulā atspoguļota Ventspils novada attīstības programmas saikne ar Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā un attīstības 
stratēģijā noteiktajiem attīstības mērķiem/ prioritātēm:  
 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums/ Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības stratēģija 

Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam 

Reģiona telpiskās attīstības vispārīgie mērķi (Teritorijas plānojums): 
1. Integrēta attīstība un konkurētspēja 
2. Ilgtspējīga attīstība 
3. Augsta dzīves kvalitāte 

 
Reģiona attīstības prioritātes (Attīstības stratēģija): 

1. Stimulēt un dažādot reģionālo ekonomiku un attīstīt 
ražošanu 

2. Pilnveidot reģiona multimodālā transporta un infrastruktūras 
iespējas 

3. Investēt cilvēku resursos un attīstīt inovāciju kultūru 
4. Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un 

sekmēt nomaļo teritoriju attīstītību 
 

Iezīmētā specializācija starppašvaldību pakalpojumu nodrošinošiem 
centriem - mazās pilsētas un lielie ciemi: 
Šo centru uzdevums ir tuvākās apkārtnes iedzīvotāju pieprasījuma 
nodrošināšana pēc pirmās nepieciešamības precēm un 
pakalpojumiem, ņemot vērā arī tuvākās apkārtnes visu apdzīvoto vietu 
vajadzības un funkcijas. Katra centru līmeņa apdzīvotajai vietai 

Ventspils novada attīstības programma nosaka attīstības 
pasākumu kopumu novadam, kas orientēts uz: 

1. izglītotas, kultūrbagātas, veselīgas, aprūpētas un 
saliedētas sabiedrības veidošanu, veicinot iedzīvotāju 
skaita kāpumu un motivāciju dzīvot, mācīties un 
strādāt savā novadā; 

2. pievilcīgas un ilgtspējīgas dzīves, darba un atpūtas 
telpas saglabāšanu, veidošanu un izkopšanu 
iedzīvotājiem un novada viesiem 

3. iedzīvotāju labklājības pieaugumu, novada 
tautsaimniecības izaugsmi, veidojot jaunas darba 
vietas un palielinot produkcijas ražošanas apjomus 
 

Novads ir noteicis šādus stratēģiskos mērķus novada attīstības 
veicināšanai: 

1. „Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva 
un patriotiska sabiedrība” 

2. „Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, 
darbam un atpūtai” 

3. „Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu 



Ventspils novada attīstības programma 2011 – 2017  

II daļa „Stratēģija”  

 

 

18 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums/ Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības stratēģija 

Ventspils novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam 

nepieciešams uzturēt un veicināt tās īpašo saimniecisko un sabiedrisko 
lomu un unikālās īpatnības. Apdzīvojuma struktūras dinamiskai 
attīstībai paredzama un veicināma specializēšanās, tās atšķirīgā 
ekonomiskā un kultūras potenciāla stiprināšana. 

pakalpojumu un ražošanas attīstībai”. 

 

Attīstības programmā paredzēto rīcības virzienu būtiskas un nebūtiskas ietekmes uz vidi vispārīgais novērtējums 
 
Ventspils novada attīstības programma ir stratēģiskās plānošanas dokuments, kas atstāj noteiktu ietekmi uz vidi no vairākiem teritorijas 
attīstības un saimnieciskās darbības aspektiem. Plānošanas dokumenta kvalitāte lielā mērā var ietekmēt dabas vides un iedzīvotāju dzīves 
vides kvalitāti. Lai gan plānošanas dokumentu darbības ietekmi uz vidi ir grūti definēt, tomēr ir mēģināts noteikt attīstības programmā 
paredzēto rīcības virzienu būtiskas un nebūtiskas ietekmes uz vidi:  
 

Attīstības programmas  rīcības virziens Būtiska ietekme uz 
vidi 

Nebūtiska ietekme uz 
vidi 

SM1:  

SM1  Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība 

Rīcības virzieni 

 
1.1. Vienotas sociālās palīdzības sistēmas, sociālo pakalpojumu un aprūpes tīkla 

pilnveidošana, attīstība un to pieejamības nodrošināšana 

 x 

 
1.2. Veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, attīstība un to pieejamības 

nodrošināšana 

 x 

1.3. Kvalitatīvu izglītības nodrošināšana un mūžiglītības veicināšana  x 

 
1.4. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, 

daudzveidības un pieejamības nodrošināšana 

 x 

 
1.5. Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšana un novada tēla popularizēšana, kā 

arī sabiedriski aktīvas un patriotiskas sabiedrības veidošana 

 x 

SM2   Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai 

Rīcības virzieni 

 
2.1. Transporta un sakaru infrastruktūras uzlabošana un attīstība  

x  

 
2.2. Vides kvalitātes līdzsvarota saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana 

x  

 
2.3. Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana 

x  

 
2.4. Komunālās saimniecības pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana un 

attīstība 

x  

 
2.5. Pievilcīgas dzīves telpas veidošana 

x  

SM3  Konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai 

Rīcības virzieni 

 
3.1. Komercdarbības vides uzlabošana, veicinot ražošanas, pakalpojumu un 
kooperāciju komercsabiedrību attīstību novada konkurētspējas paaugstināšanai  

 x 

 
3.2. Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, netradicionālās 

lauksaimniecības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstības 
sekmēšana 

x  

 
3.3. Tūrisma pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana 

x  
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Sabiedrības līdzdalība attīstības programmas izstrādē 
 
Izstrādājot Ventspils novada attīstības programmu 2011.‐2017.gadam, sabiedrības pārstāvji tika aicināti līdzdarboties attīstības 
programmas izstrādē: uzsākot attīstības programmas izstrādi - veicot anketēšanu un attīstības programmas izstrādē ‐ iesaistoties 
tematiskajās darba grupās, piedaloties publiskajā apspriešanā un sabiedriskajā apspriedē. 
 
Paziņojumi uzsākot attīstības programmas izstrādi 
 
Uzsākot attīstības programmas izstrādi tika publicēti paziņojumi: 
1) Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” (2010.gada jūlijs); 
2) laikrakstā „Ventas Balss” (09.06.2010.); 
3) Ventspils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  (2010.gada augusts). 
 
Paziņojumos novada iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti iepazīties ar pašvaldības interneta mājas lapā publicēto spēkā esošo Ventspils 
novada attīstības programmu un sniegt ierosinājums par prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, kas Ventspils novadam jāsasniedz līdz 
2017. gadam. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus varēja iesniegt Ventspils novada domē (Skolas iela 4, Ventspils, LV3601) un 
Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 
 
Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja 
 
Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” 2010.gada oktobra izdevumā attīstības programmas izstrādes 
ietvaros tika publicēts aicinājums novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem piedalīties aptaujā ar mērķi novērtēt esošo situāciju un noteikt 
Ventspils novada attīstības virzienus un stratēģiskos mērķus. Aptaujas anketas bija pieejamas arī pašvaldības mājas lapā  
www.ventspilsnovads.lv. Aptaujas rezultāti tika apkopoti un to rezultāti izmantoti izstrādājot attīstības programmas I. daļu „Esošās 
situācijas un SVID analīze” un II. daļu „Stratēģija”.  
 
Attīstības programmas izstrādes darba grupas  
 
Izstrādājot attīstības programmu tika organizēti vairāki tematiskie darba semināri, aicinot tajās piedalīties novada uzņēmējus un 
speciālistus: 
 
1)  Ventspils novada esošās situācijas un SVID analīzes darba seminārs 2010.gada 9.septembrī. 
 
Seminārā tika aicināti piedalīties Ventspils novada attīstības programmas izstrādes nozaru darba grupu pārstāvji, pašvaldības speciālisti,  
komercsabiedrību pārstāvji. Seminārā piedalījās 14 dalībnieki. Darba grupu dalībnieki tika aicināti identificēt problēmas attiecīgajās 
nozarēs un ieteikt risinājumus. Balstoties uz semināra rezultātiem tika aktualizēta SVID analīze.  
 
2)  Ventspils novada stratēģiskās plānošanas seminārs 2010.gada 9.novembrī. 
 
Seminārā tika aicināti piedalīties Ventspils novada attīstības programmas izstrādes nozaru darba grupu pārstāvji, pagastu pārvaldnieki, 
pašvaldības speciālisti, NVO, komercsabiedrību pārstāvji. Seminārā piedalījās 19 dalībnieki. Balstoties uz semināra rezultātiem notika 
attīstības programmas stratēģiskā daļas vīzijas un stratēģisko mērķu aktualizēšana, noteiktas ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes un 
rīcības virzieni.  
 
3) Diskusijas ar Ventspils novada komersantiem 2010.gada 21.oktobrī. 
 
Seminārā tika aicināti piedalīties Ventspils novada pašvaldības speciālisti un komercsabiedrību pārstāvji. Seminārā piedalījās 9 dalībnieki. 
Balstoties uz semināra rezultātiem tika noteiktas būtiskākās problēmas, izaicinājumi un prioritātes komercdarbības attīstībai novadā, kas 
ņemti vērā pie novada attīstības programmas I. daļas „Esošās situācijas un SVID analīze” un II. daļas „Stratēģija” izstrādes. 
 
4) Investīciju plāna aktualizēšana 2011.gada 11.martā. 
 
Seminārā piedalījās Ventspils novada pagasta pārvaldnieki un novada pašvaldības speciālisti. Seminārā piedalījās 20 dalībnieki. Seminārā 
tika aktualizēti novadā izstrādātie projekti, kuri tiek vēl realizēti, kā arī izskatīti novada pagasta pārvaldnieku iesniegtos priekšlikumus par 
iespējām investīciju piesaistīšanā jaunos projektos. Semināra dalībnieku ierosinājumi tika izskatīti un iestrādāti attīstības programmas III. 
daļā  „Investīciju plānā”. 
 
Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana 
 
Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta no 2011.gada 4.februāra līdz 2011.gada 
18.martam. 
Uzsākot dokumentu 1.redakcijas publisko apspriešanu, tika publicēti paziņojumi: 
1) Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” (2011.gada februāris); 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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2) laikrakstā „Ventas Balss” (11.02.2011.); 
3) Ventspils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  (03.02.2010.); 
4) Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv  (03.02.2011.). 
 
Ar attīstības programmas 1.redakciju bija iespējams iepazīties Ventspils novada domē. Attīstības programmas 1.redakcija bija publicēta 
Ventspils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 
 
2011.gada 25.februārī Ventspils novada Domē plkst. 13.00. tika organizēta Ventspils novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam 
un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme (sanāksmes protokolu skatīt pielikumā Nr.1). 
 
Ventspils novada interneta mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  tika publicēts paziņojums par Ventspils novada attīstības programmas 
2011.-2017.gadam un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu ar aicinājumu sniegt atsauksmes un priekšlikumus līdz 2011.gada 
18.martam. Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi, kas 
tika ņemti vērā (priekšlikumu apkopojumu skatīt pielikumā Nr.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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Attīstības programmas ieviešana un uzraudzība 
 
Attīstības programmas ieviešanas kontrole un uzraudzības sistēma ir izveidota, lai: 

- izpildītu un uzraudzītu attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu; 
- nodrošinātu sekmīgu investīciju plāna ieviešanu atbilstoši novada sociālās un ekonomikas izaugsmes vajadzībām, to 

savstarpējai integrētībai, papildinātībai un pēctecībai; 
- nostiprinātu partnerību starp valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām, komercsabiedrībām, nevalstiskajām 

organizācijām, iedzīvotājiem nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī. 
 
Attīstības programmas ieviešana un uzraudzība 
Kontroli un uzraudzību par Ventspils novada attīstības programmas ieviešanu veic Ventspils novada dome, kas ar Ventspils novada domes 
lēmumu izveido divu līmeņu darba grupas: 

1 līmenis – Vadības grupa 
2 līmenis – nozaru darba grupas 

Vadības grupa ir atbildīga par attīstības programmas ieviešanas uzraudzību, konceptuālu lēmumu pieņemšanu un priekšlikumu sniegšanu 
domei par izmaiņu veikšanu attīstības programmā. Lai nodrošinātu attīstības programmas ieviešanas ikgadēju novērtēšanu, Vadības 
grupas sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizi gadā.  
 
Par attīstības programmas ieviešanas ikdienas darbu koordināciju un ieviešanu ir atbildīgas nozaru darba grupas: 

- tautsaimniecības, infrastruktūras un vides darba grupa; 
- sociālās jomas darba grupa. 

 
Nepieciešamības gadījumos nozaru darba grupas sēdēs var tikt pieaicināti pašvaldības, NVO, komercsabiedrību u.c. institūciju pārstāvji. 
 
Katra nozaru darba grupa savas kompetences ietvaros reizi pusgadā sagatavo un iesniedz Vadības grupai atskaiti par: 

- attīstības programmas ieviešanas progresu, problēmām un risinājumiem. 
- rezultatīvo rādītāju analīzi, kas kopumā raksturo attīstības tendences un sasniegto attīstības programmas ietvaros. Stratēģisko 

mērķu rezultatīvo rādītāju analīzi veic reizi pusgadā vai gadā atbilstoši pieejamiem datiem oficiālajos datu turētājos. 
- ieteikumiem nepieciešamo izmaiņu veikšanai attīstības programmā. 

 
Vadības grupas un  nozaru darba grupu tehniski materiālo darbu izpildi nodrošina Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļa. 
 

Atskaite ir izmantojama domes publiskā pārskata izstrādē un budžeta plānošanai kārtējam gadam. 

Partnerība 
Attīstības programmas ieviešanas procesā, realizējot novada noteiktos attīstības veicināšanas iniciatīvas un projektus, dome uztur aktīvu 
sociālo dialogu ar dažādiem sociāliem partneriem (NVO, komercsabiedrības, izglītības iestādes u.c. institūcijas) pilsētas, plānošanas 
reģionu, valsts un starptautiskā mērogā.    
 
Attīstības programmas aktualizācija 
Atbilstoši attīstības tendencēm Eiropā, Latvijā, Kurzemes plānošanas reģionā un novadā, izmaiņas attīstības programmā tiek veiktas ne 
retāk kā vienu reizi divos gados. Taču tas neizslēdz, ka izmaiņas attīstības programmā var tikt veiktas biežāk, ja tāda nepieciešamība rodas. 
Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļa ir atbildīga par apstiprināto izmaiņu iestrādi attīstības programmā. 
 
Izmaiņas attīstības programmas investīciju plānā dome var veikt reizi gadā, plānojot ikgadējo budžetu, nemainot citas daļas attīstības 
programmā. 
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Pielikumi 
 

Pielikums Nr.1 

VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.-2017. 1.REDAKCIJAS 
UN VIDES PĀRSKATA 

 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 

 

PROTOKOLS 
 
2011. gada 25.februārī         Nr.1 
Ventspils novada dome 
 
Sanāksmes sākums: 13:00 
 
Sanāksmes vadītāja – domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks  

Protokoliste - SIA „NK konsultāciju birojs” eksperte Iveta Eniņa 

Sanāksmes dalībnieki: 
1. Māris Dadzis 

2. Genrihs Šķesters 

3. Zane Kalniņa  

4. Mārtiņš Kite 

5. Dace Vašuka 

6. Ginta Roderte 

7. Lita Kozlova 

8. Iveta Straume 

9. Daiga Cekule 

10. Viesturs Andiņš 

11. Gaidis Bože  

12. Viesturs Indāns 

13. Mārcis Laksbergs 

14. Dainis Veidmanis 

15. Helēna Boitmane 

16. Sandra Lāma 

17. Iveta Eniņa 

18. Daina Dzeguze 

Darba kārtībā: 
1. Ventspils novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka uzruna. 
2. Ventspils novada attīstības programma un tās saturs – SIA “NK konsultāciju birojs” Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta 
vadītāja Sandra Lāma. 
3.  Vides pārskats un tā saturs – SIA “NK konsultāciju birojs” eksperte Daina Dzeguze. 
4. Diskusija. 
 

1. Sanāksmi atklāj Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks. 
2.  S. Lāma iepazīstina ar prezentāciju „Ventspils novada attīstības programma un tās saturs”. 
3.  D. Dzeguze iepazīstina ar prezentāciju „Ventspils novada attīstības programmas Vides pārskats”. 
4.  Diskusija: 

 
4.1.  Novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks: Būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību attīstības programmas investīciju plānam, 

lai tajā tiktu iekļautas visas attīstības projektu idejas. Klātesošie tiek aicināti pārskatīt investīciju plānu un sniegt priekšlikumus.  
4.2.  M. Dadzis: Svarīgākais nākotnes virziens ir jāvelta uzņēmēju atbalstam, jādomā par finanšu efektīvāku apgūšanu. 
4.3.   Sārnates ciema uzņēmējs: Man kā uzņēmējam ir svarīgi, lai pa Sārnates ciema ceļiem gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji varētu izbraukt 

jebkuros laika apstākļos, arī ziemā. Tas būtu jānodrošina pašvaldībai. Arī nodokļu politika negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību, 
vajadzētu izpētīt, kā citās valstīs tiek risināti nodokļu maksāšanas jautājumi. Arī citās valstīs ir bijusi krīzes situācija, bet ir rasts veids, 
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kā no šīs situācijas ātrāk  iziet un ir veiksmīgāk atrisinājuši nodokļu jautājumus. Tas ir galvenais, kas man kā uzņēmējam bremzē 
uzņēmējdarbības attīstību. 

4.4.  M.Dadzis: Ne visu var paredzēt attīstības programmā, piemēram, ceļu tīrīšana nav attīstības programmas jautājums. Likumdošanas 

vājie punkti ir atspoguļoti arī attīstības programmā, bet mēs nevaram novadā izsludināt citu nodokļu politiku kā valstī. Investīciju 

plānā viena no prioritātēm ir ceļu infrastruktūras uzlabošana. Piemēram, ja Sārnates ciema ceļa infrastruktūras uzlabošanai 

investīcijās piešķirtu 365 000 latu, vai tas garantētu, ka ciemā uzplauktu uzņēmējdarbība? 

4.5.  Sārnates ciema uzņēmējs: Tas neatrisinās problēmu, varbūt Užavā to var darīt, bet Sārnatē nav bāzes, lai attīstītos uzņēmējdarbība. 

Ventspilī ir bāze un infrastruktūra, tāpēc arī tur attīstās uzņēmējdarbība. 

4.6.  M. Dadzis: Piltenē un Ugālē ir jau izveidota infrastruktūra, to paplašinot un uzlabojot uzņēmējdarbībai būtu iespējas tur attīstīties. 

4.7.  Novada iedzīvotāja: Nesamērīgs finanšu sadalījums Investīciju plānā starp novada pagastiem: piemēram, Puzei plānots projektiem 

izlietot 2,5 miljoni latu, bet Popei tikai 0,25 miljoni latu. 

4.8.  M. Dadzis: Eksperti nenosaka, kuram pagastam un cik lielā apjomā tiek plānots piesaistīt ar investīcijām finansējumu projektiem, jo 

šis jautājums tika apspriests ar novada pārvalžu vadītājiem. 

4.9.  A. Mucenieks: Nevaram attīstīt novadā vienu teritoriju kā rūpniecisko zonu, nevaram to iezīmēt arī attīstības programmā, jo daudz ir 

atkarīgs tieši no uzņēmējiem, novadā nekad nebūs tik viegli attīstīt uzņēmējdarbību kā Ventspils pilsētā. 

4.10.  M. Laksbergs: Mēs novadā esam ļoti atšķirīgā situācijā no Ventspils pilsētas, novadā nav arī brīvostas. 

4.11.  M. Dadzis: Novadā ir lieli attālumi starp uzņēmumiem, tāpēc arī grūti attīstīt vienotu infrastruktūru. 

4.12.  G. Šķesters: Jāsāk ar utopiskām idejām, varbūt jājautā Briselē, kāda ir nākotnes vīzija. Kā utopisks risinājums Tārgalē varētu būt 

tehnoloģiskā parka izveidošana, kas atrastos Ventspils pilsētas tuvumā. Tūrisma attīstībā nopietni jādomā par informācijas 

nodrošinājumu, Ventspils novadā nav izveidots savs tūrisma informācijas centrs. 

4.13.  M. Dadzis: Pašvaldībai ir ieplānots slēgt līgumu ar Ventspils tūrisma informācijas centru, vēl paredzēta Ventspils TIC darbinieku 

tikšanās ar novada pārvaldniekiem. 

4.14. Sārnates uzņēmējs: Ventspilī viss attīstās, jo tur ir brīvā ekonomiskā zona un tiek piesaistīti ES finansējums. 

4.15.  M. Dadzis: Uzņēmēji jau paši var piesaistīt līdzfinansējumu savai uzņēmējdarbībai. 

4.16. Tārgales iedzīvotājs: Mēs neizveidosim jaunu valsti. Tārgalē viens no biznesa veidiem ir nodrošināt darbaspēku Ventspils pilsētai. 

Lielākas problēmas ir tur, kur pagasts atrodas tālāk no Ventspils. 

4.17. M.Dadzis: Lūgums līdz 24.martam iesniegt priekšlikumus.  

Sanāksme slēgta 15.00. 

Sanāksmes protokoliste   /paraksts/   I. Eniņa 
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Pielikums Nr.2 

Apkopojums par komentāriem, kas saņemti Ventspils novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un 

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā 

N.p.k. Ieteikumi Piezīmes 

Komentāri, kas saņemti no Kurzemes plānošanas reģiona administrācija (24.02.2011. vēstule Nr.6-3/12/11) 

1. Ventspils novada Attīstības projektā un Vides pārskata projektā 
norādītas atsauces uz Kurzemes plānošanas reģiona ekonomisko 
profilu, kurš šobrīd ir izstrādes stadijā un nav stājies spēkā. Lūdzam 
koriģēt AP un Vides pārskata projektu atbilstoši norādītajām 
nepilnībām. 

Attīstības programmā un Vides pārskata projektā 
atsauces uz Kurzemes plānošanas reģiona ekonomisko 
profilu ir izņemtas. 

Komentāri, kas saņemti no Veselības inspekcijas (21.02.2011.vēstule Nr.7)  

1. Precizēt informāciju par centralizētām ūdensapgādes sistēmām 

Ventspils novadā. 

Precizēts Vides pārskata 3.2.2.sadaļā 36lpp: Novadā 
centralizētā ūdensapgādes sistēma ar ūdens padevi un 
artēziskajiem urbumiem pastāv apdzīvotajās vietās un 
nodrošina dzeramā ūdens apgādi ciemos: Ancē, Puzē, 
Blāzmā, Stiklos, Usmā, Popē, Zlēkās, Jūrkalnē, Sārnatē, 
Užavā, Zirās, Ventavā, Zūrās, Vārvē, Tārgalē un Dokupē. 

2. Paredzēt rīcības dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai Užavas 

pagasta pārvaldes ūdensapgādes sistēmā un SIA „Ugāles nami” 

ūdensapgādes sistēmā „Centrs”. 

Precizēts Vides pārskata 3.2.2.sadaļā 38lpp: tiek gatavoti 

projektu pieteikumi par ūdenssaimniecības attīstību 

Zlēku pagastā, Vārves pagasta Zūru ciemā un Tārgales 

pagasta Dokupes ciemā, plānots uzsākt tehniski – 

ekonomisko pamatojumu izstrādi ūdenssaimniecības 

attīstībai Usmas, Užavas, Ugāles un Jūrkalnes pagastos. 

3. Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo 

peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu ierīkošanai atbilstoši 

06.04.2010. MK noteikumu Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība” prasībām un 17.06.2008. MK noteikumu 

Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” prasībām. 

Precizēts Vides pārskata 5.4.sadaļā 56lpp: Pašreiz novadā 

nav izveidotas oficiālas peldvietas, kas atbilstu spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Izveidojot novada 

teritorijā publiskās peldvietas, to iekārtošana jāveic 

atbilstoši 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.341 

’’Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 

17.06.2008. MK noteikumiem Nr.454 „Peldvietu higiēnas 

prasības”. 

4. Veikt korekcijas, uzrādot spēkā esošos normatīvos aktus. Precizēts Vides pārskata 5.4.sadaļā 56lpp: 06.04.2010. 

MK noteikumi Nr.341 ’’Peldvietu izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008. MK noteikumi 

Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības”. 

Komentāri, kas saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes (09.03.2011.vēstule Nr.1.12/181)  

1. Labot saīsinājuma „ĪADT” atšifrējumu.  Labots Attīstības programmā 4lpp: īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija. 

2. Papildināt, ka valsts mežus Moricsalas dabas rezervātā 

apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde. 

Papildināts Attīstības programmā 15lpp: Valsts mežu 
apsaimniekotājs ir AS „Latvijas valsts meži”, valsts mežus 
Moricsalas dabas rezervātā apsaimnieko Dabas 
aizsardzības pārvalde. 

3. Precizēt, ka dati par valdošajām koku sugām un koksnes krājas 

apjomu ir nevis par visu novada teritoriju, bet gan tikai par AS 

„Latvijas valsts meži” apsaimniekotajiem mežiem. 

Precizēts Attīstības programmā 15lpp: Pēc AS „Latvijas 
valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, 
AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos novada mežos 
valdošā koku suga ir skujkoki – priede, kuras aizņemtās 
platības ir 106049,46 ha jeb 67 % no kopējā koksnes 
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krājas apjoma. 

4. Precizēt, ka saskaņā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem 

normatīvajiem aktiem ir noteiktas mežu teritorijas, kurās pastāv 

dažāda veida saimnieciskās darbības aprobežojumi – tas 

neattiecas tikai uz mikroliegumiem, bet arī uz ĪADT, aizsargjoslām, 

īpaši aizsargājamo sugu atradnēm. Iesakām minēt, cik lielas 

teritorijas aizņem meži, kuros noteikti dabas vai vides aizsardzībai 

noteikti saimnieciskās darbības aprobežojumi. 

Papildināts Attīstības programmā 15lpp: Pēc AS „Latvijas 
valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības datiem, 
ar normatīviem aktiem noteiktās dabas aizsardzības 
teritorijas Ventspils novadā (uz 21.03.2011.) dotas 1.5.1.-
3.tabulā. 

5. Iesakām iekļaut datus par neapsaimniekotajām lauksaimniecības 

zemēm, jo tās ir potenciālās meža zemes, kas var mainīt mežu un 

lauksaimniecības zemju bilanci novada teritorijā. 

Papildināts Attīstības programmā 16lpp: Pēc 

Ziemeļķurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

sniegtās informācijas uz 2010.gadu Ventspils novadā 

neapsaimniekotās l/s zemes bija ap 16%.  

6. Minēta Ovišu atradne, kas atrodas Baltijas jūras akvatorijā. Ja 

novada attīstība saistīta arī ar resursiem jūrā, tad korekti būtu pie 

ĪADT minēt arī aizsargājamās jūras teritorijas. 

Labots Attīstības programmā 16lpp: Ovišu atradne 
izņemta no teksta. 

7. Precizēt kāds ir aizsargājamo purvu statuss – tie ietilpst ĪADT, 

mikroliegumos u.t.m.l.. 
Precizēts Attīstības programmā 18lpp: Aizsargājamie 
purvi ietilpst ĪADT. 

8. Precizēt, ka Vasenieku purvā, kas ietilps dabas liegumā „Stiklu 

purvi”, ir spēkā Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr.81 

„Dabas lieguma ”Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”, savukārt Dižpurvā, kas ietilps dabas 

liegumā „Ances purvi un meži” ir spēkā gan Ministru kabineta 

02.10.2001. izmantošanas noteikumi Nr.426 „Dabas lieguma 

”Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”, gan arī Ministru kabineta 16.03.2010. noteikuma 

Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”. 

Precizēts Attīstības programmā 18lpp:  Vasenieku purvā, 

kas ietilpst dabas liegumā „Stiklu purvi”, ir spēkā MK 

25.01.2011. noteikumi Nr.81 „Dabas lieguma „Stiklu 

purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”, bet Dižpurvā, kas ietilpst dabas liegumā 

„Ances purvi un meži” ir spēkā MK 02.10.2001. 

noteikumi Nr.426 „Dabas lieguma ‘’Ances purvi un meži” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 

MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības noteikumi”.  

9. 3. pielikumā uzskaitīties purvi, bet ne pie visiem purviem, kas 

atrodas ĪADT, tas norādīts. 

Papildināts Attīstības programmas 3.pielikumā: Dabas 

liegums „Pelcīšu purvs” 

10. Usmas ezera aprakstā lūdzam papildināt, ka Viskūžu sala ir arī 

dabas liegums, savukārt Moricsalas dabas rezervāts saskaņā ar 

likuma ietver ne tikai Moricsalu, bet arī Lielo Alkšņu un Luziķertes 

līci ar akvatoriju. Iesakām papildināt pēdējo teikumu, jo ezers 

nozīmīgs arī dabas aizsardzībā – tajā atrodas divas Eiropas nozīmes 

aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000, ka ari daļa no ezera 

iekļauta putniem nozīmīgas vietas teritorijā. 

Papildināts Attīstības programmā 20 lpp: Lielākā ir 

Viskūžu sala (309 ha), kura arī lielākā ezeru sala Latvijā 

un ir dabas liegums. Moricsalā (83,1 ha) atrodas pirmais 

Latvijā (1912.g.) nodibinātais rezervāts, kas ietver 

Moricsalu, Lielo Alkšņu un Luziķērtes līci un akvatoriju. 

11. Latvijā ir izveidotas tikai ĪADT, bet nav veidoti īpaši aizsargājamie 

dabas objekti. Tā kā 1.5.4.nodaļā ir minēti arī  mikroliegumi, 

iesakām virsrakstā lietot nosaukumu „Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un mikroliegumi”. 

Attīstības programmā 1.5.4. sadaļai 20 lpp lietots 

nosaukums „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un 

mikroliegumi”. 

12. 1.5.4.-1.tabulā nav minētas visas ĪADT, jo dabas pieminekļi ir ne 

tikai ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi, aizsargājamās 

alejas un aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi, bet arī 

aizsargājamie koki un dižakmeņi, kuri iegūst ĪADT statusu, ja 

sasniedz noteiktus Ministra kabineta 16.03.2010. noteikumu 

Nr.264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

Attīstības programmā 20 lpp 1.5.4.-1.tabulā ir minētas 

visas ĪADT un 5.pielikumā norādīti īpaši aizsargājamie 

koki. 
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un izmantošanas noteikumi” 38.1. un 38.2.apakšpunktos, kā arī 

2.pielikumā noteiktos izmērus. Lūdzam to ņemt vērā arī 25.lpp. 

ietvertajā aprakstā un 5.pielikumā. 

13. Papildināt, ka Natura 2000 ir Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas. 

Papildināts Attīstības programmā 20 lpp: Novadā ir 

noteiktas 20 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - 

Natura 2000 teritorijas- Eiropas nozīmes aizsargājamās 

dabas teritorijas. 

14 1.5.4.-2.tabulā, 5.pielikumā ĪADT aprakstā 1.5.4.nodaļā ņemt vērā, 

ka stājušies spēkā Ministru kabineta 25.01.2011.noteikumi NR.82 

„Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos 

Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem””, kur 201. Un 

212.pielikumā noteiktas jaunās dabas liegumu „Ances purvi un 

meži” un „Stiklu purvi” robežas. Nepieciešamas precizēt ĪADT 

platības, kā arī izslēgt tekstu par plānotajām robežu izmaiņām. 

Dabas liegumam „Viskūžu sala” ar šiem Ministru kabineta 

noteikumu grozījumiem robežas netika mainītas un tuvākajā laikā 

iepriekš plānotos robežas grozījumus Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija nav plānojusi, atkārtoti virzīt 

apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Attīstības programmā 21 lpp 1.5.4.-2.tabulā, 5.pielikumā 

ĪADT aprakstā 1.5.4.nodaļā norādītas jaunās robežas pēc 

MK 25.01.2011. noteikumiem NR.82 „Grozījumi Ministru 

kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 

„Noteikumi par dabas liegumiem””: Ances purvi un meži-

10148 ha un „Stiklu purvi”- 7283 ha. 

15. Moricsalas dabas rezervāta apmeklēšanas noteikumus nosaka 

Moricsalas dabas rezervāta likums, bet dabas rezervātu 

apsaimnieko un uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde. 

Attīstības programmā 22 lpp precizēts:  Dabas rezervātu 

„Moricsalas dabas rezervāts” apsaimnieko un uzrauga 

Dabas aizsardzības pārvalde, dabas rezervāta 

apmeklēšanas noteikumus nosaka Moricsalas dabas 

rezervāta likums. 

16. Moricsalas dabas rezervāta robežu nav iespējams koriģēt, 

nemainot Moricsalas dabas rezervāta likuma 2.pielikumu. 

 

17. Dabas lieguma „Užava” aprakstā termina „jūrmalas biotopi” vietā 

lietot „jūras piekrastes biotopi” atbilstoši Ministru kabineta 

05.12.2000. noteikuma Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo 

biotopu veidu sarakstu” pielikuma 6.punktam. 

Attīstības programmā 22 lpp precizēts: Dabas liegums 

„Užava” atrodas Baltijas jūras krastā un ietver 

daudzveidīgus jūras piekrastes biotopus.  

18. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.06.2009. MK noteikumu Nr.507 

„Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.17.
1
 apakšpunktu 

Dabas aizsardzības pārvalde „sagatavo, uztur un sniedz 

ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām un 

mikroliegumiem”, bet valsts aģentūra „Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas aģentūra” ir likvidēta ar Ministru kabineta 

01.07.2009. rīkojumu Nr.448 „Par valsts aģentūras „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu 

pārvaldības valsts aģentūrās likvidāciju un valsts sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” dibināšanu”. 

Precizēts Attīstības programmā 25 lpp: Dabas 

aizsardzības pārvalde sagatavo, uztur un sniedz 

ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām 

un mikroliegumiem, tai skaitā, īpaši aizsargājamām 

sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem. Sugu un 

biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, 

mikroliegumu izveidošanas kārtību regulē LR 2000.gada 

16.martā izdotais likums „Sugu un biotopu aizsardzības 

likums” un saskaņā ar šo likumu izdotie Ministru 

kabineta noteikumi. 

19. Normatīvajos aktus nevis „ņem vērā”, bet gan ievēro.  Precizēts Attīstības programmā 25 lpp: Lai saskaņotu 

dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības 

intereses, kas nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, 

jāievēro esošie normatīvie akti par īpaši aizsargājamo 
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dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un to izmantošanu. 

20. VNAP I. daļā iekļautajā SVID analīzē 95.lpp. teritorijas ar dabas 

aizsardzības vērtību norādītas kā vājā puse, kas traucē resursu 

komerciālu izmantošanu. Nav arī minēti draudi bioloģiskajai 

daudzveidībai, kas traucē resursu ĪADT un mikroliegumu, 

aktivizējot saimniecisko darbību, tajā skaitā dabas resursu ieguvi 

un tūrismu. Iesakām izvērtēt dabas daudzveidību ne tikai kā vājo 

pusi, bet arī kā iespēju attīstībai, jo sevišķi dabas tūrisma 

veicināšanā, kā arī ietver iespējamos draudus dabas daudzveidībai 

un arī dabas tūrisma iespējām intensīvas saimnieciskās darbības 

attīstības gadījumā. 

Attīstības programmas SVID analīzē 97 lpp papildināts: 

Iespējas izmantot dabas daudzveidību dabas tūrisma 

veicināšanai;  

Iespējami draudi dabas daudzveidībai un dabas tūrisma 

iespējām intensīvas saimnieciskās darbības attīstības 

gadījumā. 

1. Pozitīvi vērtējama ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādes kā 

rezultatīvā radītāja iekļaušana VNAP, kaut gan šāda rezultatīva 

rādītāja izvēle tieši neizriet no prioritātē minētajām rīcībām un 

uzdevumiem. Turklāt jāņem vērā, ka dabas aizsardzības plāns tikai 

konstatē pašreizējo situāciju un identificē nepieciešamās rīcības, 

tāpēc vēlams kā rezultatīvo rādītāju iekļaut arī saskaņas ar Dabas 

aizsardzības plānu veiktās rīcības bioloģiskās daudzveidības un 

unikālo vērtību (uzdevums U2.15) saglabāšanai; 

Ņemt vērā, ka arī 3.2. un 3.3. punktā iekļautajām darbībām var būt 

būtiska ietekme uz vidi un ĪADT. 

AP Stratēģijā 13 lpp stratēģiskam mērķim SM 2: Dabiska, 
droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un 
atpūtai kā rezultatīvais rādītājs iekļauts: veiktās rīcības 
bioloģiskās daudzveidības un unikālo vērtību 
saglabāšanai; 
AP Stratēģijā 13 lpp tabulā 3.2. un 3.3. punktā 

iekļautajām darbībām atzīmēts, ka iespējama būtiska 

ietekme uz vidi un ĪADT. 

 

1. Vides pārskata 5.nodaļā aprakstītie rīcības virzieni, kuru īstenošana 

var radīt ietekmi uz vidi, neatbilst II daļā noteiktajiem rīcības 

virzieniem – mainīta rīcības virzienu numerācija 2.prioritātei. 

Iesakām pārstrādāt vides pārskatu un /vai stratēģiju, lai 

nodrošinātu to atbilstību. 

Pārstrādāta Vides pārskata 5.nodaļā aprakstīto rīcības 

virzienu numerācija pēc Stratēģijas  2. redakcijas 

numerācijas. 

2. Iesakām konkretizēt vides pārskata 11.nodaļā izteikto 

apgalvojumu par to, ka nav paredzēti pasākumi Natura 2000 

teritorijās, kuriem piemērojami kompensējošie mehānismi. 

Piemēram, ja tiek attīstīti vēja enerģijas parki, tad tiem var būt 

negatīva ietekme uz Natura 2000 teritorijām. 

 Vides pārskata 11.nodaļā 67 lpp precizēts: Plānoto vēja 

enerģijas parku būvniecība pieļaujama tikai ar 

detaļplānojuma izstrādāšanu un akceptēšanu konkrētai 

paredzētajai rīcībai. 

3. Iesakām konkretizēt 13.nodaļā minēto monitoringu ziņojumu 

rādītājus. 

Vides pārskata 11.nodaļā 69 lpp precizēts: Monitoringa 

ziņojumā ir iekļaujama informācija par šādiem 

rādītājiem: 

-Atjaunoto un rekonstruēto autoceļu un to posmu 
garums; 
--Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu garums; 
-Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi; 
-Ūdens kvalitāte novada upēs, ezeros un Baltijas jūrā, tai 
skaitā peldvietās un prioritārajiem zivju ūdeņiem; 
-Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits novadā; 
-Gaisa piesārņojuma izmeši no stacionāriem avotiem; 

-Tūristu skaits; 

-Tūrisma un atpūtas objektu skaits; 

   - Realizēto attīstības un investīciju projektu skaits. 
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Komentāri, kas saņemti no VVD Ventspils RVP (08.03.2011.vēstule Nr.9.5.-33/7) 

1. Iekļaut virszemes ūdeņu un to kvalitātes vērtējumu Ventas baseina 

apgabala apsaimniekošanas plāna kontekstā. 

Vides pārskata 3.1.5.sadaļā 17lpp iekļauts: Ventas 

apgabala upju ūdeņu kvalitāte pēc ekoloģiskiem un 

ķīmiskiem rādītājiem Ventspils novada teritorijā lielākajā 

daļā vērtējama kā laba, bet Užavas upei un Raķupei – 

augsta. Puzes ezera ūdeņu kvalitāte vērtējama kā vidēja, 

bet pārējo novada ezeru ūdeņu kvalitāte vērtējam kā 

laba (skatīt pielikumu Nr.1). 

2. Izvērtēt, kādas Attīstības programmā paredzētās darbības varētu 

ietekmēt īpaši aizsargājamās teritorijas, kuras nebūtu pieļaujamas. 

Vides pārskata 5.1.sadaļā 54lpp precizēts: Vēju parka 
būvniecība var atstāt ietekmi uz ĪADT, īpaši 
aizsargājamajiem biotopiem un īpaši aizsargājamo 
dzīvnieku populācijām, putnu migrāciju un ligzdošanas 
vietām, tāpēc to izvietošana aizliegta vietās, kuras nav 
pieļaujamas rokasgrāmatā „Vēja enerģētisko iekārtu 
attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu 
pasākumu izstrāde” sastādītajā Kurzemes zonējuma 
kartē. 

3. Aktualizēt atsauces uz mājas lapām internetā un normatīvajiem 

aktiem. 

Ņemts vērā. 

4. Ņemt vērā, ka sākot ar 2010.gadu 3.2.1.-1.tabulā un 3.2.1.-

2.tabulā iekļautie rādītāji varētu būt lielāki, jo valsts statistikas 

atskaites „2-Gaiss” tiek sniegtas arī par Ventspils novada teritorijā 

esošajām katlu mājām. 

Šos datus var izanalizēt pēc visu novada pagastu datu 

iekļaušanas LVĢMC datu bāzē  

5. Analizēt ūdens zudumu rādītājus pa pagastiem, lai varētu paredzēt 

pasākumus, šīs problēmas novēršanai, un līdz ar to novērstu 

nelietderīgus dabas resursu zudumus. 

Vides pārskata 3.2.2.sadaļā 37 lpp precizēts: 2009.gadā 

ūdens zudumi bija konstatēti Vārves (9.498 

tūkst.m
3
/gadā), Ziru (9.304 tūkst.m

3
/gadā), Ugāles 

(14.940 tūkst.m
3
/gadā), Popes (1.300 tūkst.m

3
/gadā), 

Puzes (2.300 tūkst.m
3
/gadā), Tārgales (0.217 

tūkst.m
3
/gadā) un Ances (0.300 tūkst.m

3
/gadā) pagastos, 

līdzīga situācija ir bijusi arī iepriekšējos gados, tāpēc 

minētajos pagastos jārisina jautājums par ūdens zudumu 

samazināšanu vai likvidēšanu. Novadā ir uzsākta 

ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošana Ziru 

pagastā un Puzes pagasta Blāzmas ciemā. Attīstības 

programmā paredzēta arī ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pagasta Zūru ciemā, Tārgales pagasta Dokupes 

ciemā, kā arī Usmas, Užavas, Zlēku, Ugāles un Jūrkalnes 

pagastos. 

6. Izlabot 3.2.3.-1.tabulā esošo kļūdu – normatīvi netīrie notekūdeņi 

virszemes ūdens objektos 2009.gadā 4,762 tūkst. m
3
/gadā apjomā 

tika novadīti Piltenes pagastā (no sociālā aprūpes centra „Piltene” 

Landzē, Piltenes pagastā, Ventspils novadā, kas šobrīd vairs 

nedarbojas) nevis Piltenes pilsētā, kā tas norādīts tabulā. 

Vides pārskata 3.2.2.sadaļā 3.2.3.-1.tabulā 39 lpp 

izlabots: normatīvi netīrie notekūdeņi virszemes ūdens 

objektos 2009.gadā 4,762 tūkst. m
3
/gadā apjomā tika 

novadīti Piltenes pagastā. 

7. Aktualizēt notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jautājumu 

Ventspils novadā, jo tā nenotiek atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Vides pārskata 3.2.3.sadaļā 42 lpp precizēts:. Dati par 

notekūdeņu dūņām LVĢMC datu bāzē sniegti līdz 

2005.gadam, kad to saražoto daudzums bija 41 t/gadā, 

tai skaitā viss minētais daudzums reģistrēts kā 

neapstrādātas dūņas. Šāda situācija bija arī 2004.gadā. 

Notekūdeņu dūņas tiek uzglabātas dūņu dīķos NAI 
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teritorijās, kas neatbilst 02.05.2006. MK Noteikumiem 

Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 

kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. 

Notekūdeņu dūņas vai kompostu jānovieto pagaidu 

uzglabāšanai un kompostu gatavo šim mērķim īpaši 

paredzētā un iekārtotā stacionārā vietā, kas nepieļauj 

notekūdeņu dūņu un komposta, kā arī filtrējošo ūdeņu 

nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un pazemes 

ūdeņos. Stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā 

notekūdeņu dūņas vai kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk 

kā trīs gadus. Ja notekūdeņu dūņas uzglabā ilgāk par trim 

gadiem, to dara atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

atkritumu apsaimniekošanu. Ventspils reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas plānā paredzēts ierīkot  

kompostēšanas laukumu Ventspils pilsētā vai poligonā 

„Pentuļi”. Kompostējot, varēs pārstrādāt arī notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu dūņas.
 
 

8. Izlabot Vides pārskata projekta 33.lappusē nepareizi minēto 

uzņēmuma SIA „ZAKSI” darbības vietu no Usmas pagasta uz 

Užavas pagastā. 

Vides pārskata 3.2.3.sadaļā 40 lpp izlabots: Notekūdeņu 

daudzuma instrumentālā uzskaite tiek veikta Ugāles 

pagastā, Piltenes pilsētā un SIA ”Zaksi” (Užavas pagastā). 

9. Izvērtēt problēmu, kas saistīta ar lietus notekūdeņu infiltrāciju 

bojātajās kanalizācijas trasēs, kas rada lieku slodzi notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām. 

Vides pārskata 3.2.3.sadaļā 41 lpp papildināts: 

Vienlaicīgi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām lieku slodzi 

rada bojātās kanalizācijas trases, kurās notiek lietus 

ūdeņu infiltrācija. Tāpēc nepieciešams rekonstruēt 

esošās vai uzstādīt jaunas notekūdeņu savākšanas 

sistēmas un attīrīšanas iekārtas, izmantojot progresīvās 

tehnoloģijas. Notekūdeņu savākšanas sistēmu 

rekonstrukcija plānota Attīstības programmā kā viens no 

rīcības virzieniem RV2.4: Komunālās saimniecības 

pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana un attīstība. 

10. 3.2.4.sadaļā „Atkritumu apsaimniekošana” pareizi būtu minēt, ka 

sadzīves atkritumu izvešanu no Ventspils novada uz cieto sadzīves 

atkritumu poligonu „Pentuļi” nodrošina Pašvaldības SIA „Ventspils 

labiekārtošanas kombināts”. 

 Vides pārskata 3.2.4.sadaļā 43 lpp  izlabots: Sadzīves 

atkritumu izvešanu no Ventspils novada uz sadzīves 

atkritumu poligonu „Pentuļi” nodrošina SIA  „Ventspils 

labiekārtošanas kombināts”. 

11. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs ir pieejams VSIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā 

nevis Ventspils RVP datu bāzē. 

 Vides pārskata 3.2.4.sadaļā 43 lpp  izlabots: Visas 

slēgtās un rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves un 

arī pārējās grunti un gruntsūdeņus piesārņojošās vietas ir 

iekļautas LVĢMC datu bāzē „Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu saraksts” (skatīt sadaļu 3.2.5.). 

12. Veikt Ventspils novada atkritumu apsaimniekošanas atbilstības 

izvērtējumu Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā 

noteiktajam. Tāpat nepieciešams izvērtēt sezonālo atkritumu 

apsaimniekošanu piekrastes teritorijās, ap virszemes ūdens 

objektiem, it īpaši vasarnīcu rajonos. 

Vides pārskata 3.2.4.sadaļā 43 lpp papildināts: Pēc 

Ventspils reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 

datiem saražoto atkritumu daudzums Piltenes pilsētā uz 

1 iedzīvotāju ir ~ 0,2 t (1,0 m
3
) un pagastos ~ 0,18 t (0,9 

m
3
). Plānots, ka pēc 2010.gada sadzīves atkritumu 

savākšanā apkalpojamo iedzīvotāju skaits sasniegs ap 

80% pagastos, kas uz 2008.gadu bija ap 60% no pagasta 

iedzīvotājiem.
 

Tas nozīmē, ka arī tiem vasarnīcu 

iedzīvotājiem, kas uzturas tikai vasaras sezonā, ir jāslēdz 

līgumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
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sniegšanu. Ventspils novada domei nepieciešams 

pieņemt saistošos noteikumus sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā, vienlaicīgi domājot par iespējām šķirot 

atkritumus un nodot tos otrreizējai pārstrādei, tā 

mazinot vides piesārņojumu. Pēc Ventspils reģiona 

atkritumu apsaimniekošanas plāna dalītai atkritumu 

vākšanai būtu jāietver, kā minimums, sekojošu atkritumu 

frakciju savākšana: papīrs/kartons, stikls, PET pudeles, 

polietilēns, metāls (t.sk. dzērienu bundžas), atlikusī 

atkritumu daļa. Darbu šādas sistēmas izveidei ir sākuši 

novadā strādājošie atkritumu apsaimniekošanas 

komersanti. Šķiroto atkritumu savākšanas punktus 

paredzēts izveidot visos novada ciematos.  

13. Izvērtēt Ventspils novada teritorijā plūdu riskam pakļautās 

teritorijas. 

Vides pārskata 3.2.5.3.sadaļā 46 lpp  papildināts: 
Ventspils novada teritorijas plānojumā kā plūdu riska 

teritorijas tiek noteiktas: Ventas upes palienas 

applūstošā teritorija Zlēku, Piltenes un Vārves pagastos; 

Abavas upes palienas applūstošā teritorija Zlēku pagastā. 

Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 

2010.-2015.gadam plūdu apdraudētās teritorijas 

iezīmētas kartē Slodzes Ventas baseinā, kas dotas 

pielikumā Nr.32.
 
 

14. Apzināt Attīstības programmā paredzētās darbības un to 

iespējamo ietekmi uz rūpnieciskā riska objektiem un ekoloģiskā 

riska teritorijām vai tieši pretēji – ietekmes mazināšanu. 

Vides pārskata 8.4.sadaļā 63 lpp  papildināts:    Kopumā 

izvērtējot ietekmes, var secināt, ka lielākā daļa rīcības 

plānā iekļautās darbības dos tiešu vai netiešu, pozitīvu 

ietekmi uz vidi, tai skaitā uz ekoloģiskā riska objektiem 

un rūpnieciskā riska objektiem. Vēja parku izveidošana 

jāveic ievērojot 5.1.sadaļā norādītajam zonējumam un 

izstrādājot detālplānu, kurā izvērtēta konkrētās vietas 

atbilstība plānotajai darbībai, līdz ar to ietekme uz 

rūpnieciskā un ekoloģiskā riska objektiem tiktu mazināta 

vai arī tos neietekmētu. Rekreācijas infrastruktūras 

attīstība neatstās negatīvu ietekmi uz ekoloģiskā riska 

objektiem, bet to varētu ietekmēt pieaugošais tūristu 

skaits. Attīstības programmā plānotās darbības kopumā 

nepasliktinās vides stāvokli novada teritorijā. 

15. Precizēt īpaši noteiktās novada teritorijas vēja ģeneratoru parka 

izbūvei, izskatīt iespēju tās attēlot grafiski. 

Vides pārskata 5.1..sadaļā 52 lpp papildināts: Novada 

teritorijā ir uzstādīti 4 vēja ģeneratori: Užavas pagastā -1, 

Popes pagastā -1 un Vārves pagastā -2. Vēja 

elektrostaciju parku būvniecība plānota īpaši noteiktajās 

novada teritorijās, kur ir izstrādāti detaļplānojumi vēja 

elektrostaciju parkiem: Užavas pagastā īpašumam 

„Garenči”, Tārgales pagastā – „Platenes pļavas” un 

„Kamārcīte” un Popes pagastā – „Grīvas”, „Liepiņi”, 

„Velēnas”, „Jaunarāji”, un zemes īpašumam AS „Latvijas 

valsts meži”. Tārgales pagastā uzsākta detaļplānojuma 

„Klāņu mežs” izstrāde, kurā paredzēta vēja ģeneratoru 

uzstādīšana atbilstoši teritorijas plānojumā atļautai 

teritorijas izmantošanai.  
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16. Izvērtēt un noteikt teritorijas Ventspils novadā, kurā vēja 

ģeneratoru izbūve būtu pieļaujama un kur tā nav atļauta, ņemot 

vērā gan ekspertu – ornitologu atzinumus par migrējošiem 

putniem nozīmīgiem migrācijas ceļiem un barošanas vietām, gan 

esošo un plānoto vēja ģeneratoru radīto ietekmi. 

Vides pārskata 5.1..sadaļā 52 lpp papildināts:  Vides 

projektu rokasgrāmatā „Vēja enerģētisko iekārtu 

attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu 

pasākumu izstrāde” sastādīta Kurzemes zonējuma karte, 

kurā izdalītas zonas vēja ģeneratoru izvietošanas 

plānošanai, ņemot vērā ietekmi uz migrējošiem vai 

ligzdojošiem savvaļas putniem. 5.1.-1. attēlā parādīts 

zonējums, kas var radīt potenciālu konfliktu 

ornitoloģiskajai situācijai Ventspils novadam. Šīs 

teritorijas iezīmētas ar sarkanu krāsu kā dabas 

aizsardzības un vēja enerģētikas potenciāli augstākā 

konflikta riska zonas, kurās vēja elektrostaciju un to 

parku izvietošana nav pieļaujama. Ap šīm dabas 

teritorijām kartē ar dzeltenu krāsu iezīmētas buferjoslas, 

kurās katram vēja elektrostaciju plānam ieteicams veikt 

rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz to iespējamo ietekmi uz 

ĪADT. 

Komentāri, kas saņemti no LR VARAM  (04.04.2011.) 

1. Iekļaut attīstības programmā informāciju par sabiedrības iesaisti 
attīstības programmas izstrādē. 

Attīstības programmā informācija par sabiedrības iesaisti 

attīstības programmas izstrādē ir iekļauta. 

2. Sadaļā „Nodarbinātība” aicinām norādīt vismaz 10 lielākos darba 
devējus publiskajā un privātajā sektorā, pašnodarbināto skaita 
izmaiņas novadā. 

Attīstības programmā 3.3.4. sadaļā ir dota 3.3.4.-1.tabula 

44 lpp par 20 uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu par 

2009.gadu, tie ir lielākie darba devēji novadā, darbinieku 

skaits pa atsevišķiem uzņēmumiem Lursoft datu bāzē 

nav norādīts. 

3. Sadaļā „Bezdarbs” aicinām iekļaut informāciju par bezdarbnieku 
grupām (sievietes, invalīdi, jaunieši, pirmspensijas vecuma cilvēki), 
pa bezdarbnieku profesijām un bezdarbnieku teritoriālo 
izvietojumu (pa pagastiem). 
 

Attīstības programmā 2.2.2. sadaļā 2.2.2.-1.tabulā 33 lpp 

Ir iekļauta informācija par bezdarbnieku grupām: 

sievietes, invalīdi, jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, 

jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ilgstošie 

bezdarbnieki, personas pēc bērnu kopšanas 

atvaļinājuma, pirmspensijas vecuma sievietes, 

pirmspensijas vecuma vīrieši un šo grupu izvietojumu pa 

pagastiem, bet nav norādītas bezdarbnieku profesijas. 

Procentuāli ir doti rādītāji par izglītības līmeni novadā 

kopumā. 

4. Sadaļā „Transports un satiksmes infrastruktūra” aicinām norādīt 
autoceļu un ielu garumu pa pagastiem, iekļaujot arī informāciju 
par melnā seguma garumu un  autoceļu posmus, kuros 
vissteidzamāk nepieciešami remontdarbi vai rekonstrukcija. 
 
 

Attīstības programmā 4.1.1. sadaļā 49 lpp papildināts: 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” sniegtā informācija par 

Ventspils novada esošo valsts ceļu sadalījumu pēc to 

seguma veida (uz 01.01.2011.) dota 4.1.1.-2.tabulā. 

Valsts autoceļu posmi Ventspils novada teritorijā, kur 

rekonstrukcija ir visvairāk nepieciešama, doti 4.1.1.-

3.tabulā. 

5. Sadaļā „Sabiedriskā drošība, riski un aizsardzība” aicinām norādīt 
informāciju par noziegumu un ceļu satiksmes negadījumu skaita 
izmaiņām. 
 
 
 

 Attīstības programmā 6.4.2. sadaļā 62 lpp ir iekļauta 

informācija par ceļu satiksmes negadījumu skaita 

izmaiņām 6.4.2.-2.tabulā, bet informācija par 

reģistrētiem nodarījumiem un noziedzības līmeni ir dota 

6.4.2.-2.tabulā. 
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6. Sadaļā „Izglītība un tālākizglītība” aicinām norādīt nozīmīgākos 
pēdējos 3-5 gados īstenotos investīciju projektus, piem., veiktos 
remontdarbus, jo pašlaik norādīts, ka investīcijas ir bijušas tikai 
Stiklu speciālajā internātpamatskolā. 

 Attīstības programmā 7.2. sadaļā 67 lpp  Iekļauta 

informācija 7.2.-5. tabulā par novada skolās īstenotiem 

investīciju projektiem. 

7. Stratēģiskā daļā aicinām pārskatīt un sasaistīt pašreizējās situācijas 
analīzē aprakstīto pašvaldības specializāciju un stratēģiskajā daļā 
aprakstīto pašvaldības specializāciju, jo pašreizējās situācijas 
analīzē norādīts, ka pašvaldības specializācija ir lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, atjaunojamās enerģijas ražošana un tūrisms, bet 
stratēģiskajā daļā aprakstīta vien netradicionālā lauksaimniecība 
un tūrisms. 

AP Stratēģijas daļā 10 lpp Ventspils novada specializācija 
noteikta: Kurzemē reģionā Ventspils novads - 
netradicionālās lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
atjaunojamās enerģijas un tūrisma  novads 
Ventspils novads ir īpašs ar netradicionālo 
lauksaimniecību – biškopību, zirgkopību, strausu, pīļu, 
ūdeļu un slieku audzēšanu. Šo nozaru un tūrisma 
attīstību labvēlīgi ietekmē plašie dabas resursi, tīrais 
gaiss un nepiesārņotā dabas vide. Novadā tradicionāli 
augsti attīstīta ir mežsaimniecības nozare - pateicoties 
esošajiem meža resursiem. Kā uzņēmējdarbības veids 
nākotnē tiek plānots atjaunojamās enerģijas ražošana.  

8. Aicinām pārskatīt Ventspils novada vīziju, izceļot tajā novada 
atrašanās vietu Latvijā, atšķirīgo starp citām Kurzemes 
pašvaldībām un jūras nozīmi pašvaldības attīstībā, jo Ventspils 
novadam ir garākā piekraste Latvijā 

AP Stratēģijas daļā 11 lpp Ventspils novada vīzija 
papildināta: Ventspils novads - bagāts un turīgs novads 
Latvijā – ar sakārtotu infrastruktūru, dabisku un drošu 
dzīves, darba un atpūtas telpu Baltijas jūras piekrastē, 
kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, sabiedriski aktīvi, 
patriotiski un sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas 
konkurētspējīgi komersanti, kas piedāvā un nodrošina 
kvalitatīvas darba vietas un investīciju piesaisti. 

9. Aicinām pārformulēt pirmo ilgtermiņa prioritāti (piem., „radošas, 
izglītotas un sabiedriski aktīvas sabiedrības attīstība”, vai 
tamlīdzīgi), pretējā gadījumā divas no vidēja termiņa prioritātēm 
nav sasaistītas ar šo ilgtermiņa prioritāti. 

AP Stratēģijas daļā 12 lpp Ilgtermiņa prioritāte ir 
noformulēta: IP1: Veselīga dzīvesveida, radošas un 
izglītotas sabiedrības attīstība. 

10. Pozitīvi ir vērtējams, ka par vienu no vidēja termiņa prioritātēm ir 
izvirzīta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība”. Vienlaikus ar 
investīciju plānā paredzētajiem projektiem ir stipri par maz 
prioritātes īstenošanai. Prioritātes ietvaros būtu jāparedz projekti, 
kas būtu vērsti uz specializācijas attīstībai un uzņēmējdarbības 
videi nepieciešamo priekšnosacījumu radīšanu (darbaspēka, 
infrastruktūras, pakalpojumu ziņā utt.), lai noteiktā specializācija 
nepaliktu „uz papīra”. 
 

AP Investīciju plānā 15 lpp paredzēts projekts Ceļu un 

ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novadā, kura mērķis 

ir veicināt uzņēmējdarbību ar infrastruktūras 

sakārtošanu 2 novada attīstības centros. 

Komentāri, kas saņemti no iedzīvotājiem 

1. A.Vāvere:  

1) Sakarā ar to, ka Ventspils novadā vairākās ūdenstilpnēs ir 
noteikta licencēta amatierzveja-makšķerēšana, būtu 
ieteicams novada attīstības programmā ieviest terminu 
makšķerēšanas tūrisms. 

 

 
 
 
 

2) Paredzēt nelielas investīcijas vides saglabāšanas un 
informācijas jomās ūdens tūrisma maršrutam Usma- 
Baltijas jūra. 

 

 

 

 

 

 

Skaidrojums: 

Makšķerēšanas tūrisms  attīstības programmā ir iezīmēts 

kā viens no perspektīviem tūrisma veidiem. Perspektīvie 

tūrisma veidi ir visi aktīvie un uz vietējām tradīcijām 

balstītie tūrisma veidi – velotūrisms, ūdenstūrisms, 

pārgājienu tūrisms, medicīnas un rehabilitācijas tūrisms, 

gastronomiskais tūrisms, dabas tūrisms, nišu tūrisms 

(medības, makšķerēšanas tūrisms u.c.). 

 

Investīciju plānā paredzētas šādas rīcības un projekti: 

1) Rīcības virzienā RV4: Kultūras, sporta un brīvā laika 

pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un 

pieejamības nodrošināšana ir paredzēta investīciju 

piesaiste projektam Sporta infrastruktūras un tūrisma 

attīstība Ventspils novadā, 

2) Rīcības virzienā RV1: Komercdarbības vides 

uzlabošana, veicinot rūpniecības ar augstu pievienoto 

vērtību attīstību un kooperāciju komercsabiedrību 
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N.p.k. Ieteikumi Piezīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Iekļaut investīciju plānā zušu mazuļu ielaišanu Puzes 
ezerā. 

 

 

konkurētspējas plānots piesaistīt investīcijas projektam 

Laivu piestātņu izveide Baltijas jūras piekrastē un 

publiskajos ūdeņos Ventspils novadā. Tā mērķis ir uzlabot 

tūrisma un ūdenstūrisma pakalpojumu attīstību, kā arī 

veicināt zvejniecības infrastruktūras attīstību. Projekta 

sagaidāmais rezultāts ir - tūrisma pakalpojumu 

uzlabošanās un individuālo zvejnieku nodarbinātības 

pieaugums. 

 

3) Rīcības virzienā RV3: Tūrisma pakalpojumu 

daudzveidības un kvalitātes uzlabošana plānots piesaistīt 

investīcijas projektā Ūdens tūrisma piedāvājuma un 

iespēju attīstība. Tā mērķis ir paaugstināt tūrisma 

nozares konkurētspēju un projekta gaidāmais rezultāts: 

realizēts kopīgs ūdens tūrisma projekts un tūristu skaita 

pieaugums. 

 

Rīcības virzienā RV1: Komercdarbības vides uzlabošana, 

veicinot rūpniecības ar augstu pievienoto vērtību 

attīstību un kooperāciju komercsabiedrību 

konkurētspējas plānots piesaistīt investīcijas projektam 

Laivu piestātņu izveide Baltijas jūras piekrastē un 

publiskajos ūdeņos Ventspils novadā. Tā mērķis ir uzlabot 

tūrisma un ūdenstūrisma pakalpojumu attīstību, veicināt 

zvejniecības infrastruktūras attīstību. Projekta 

sagaidāmais rezultāts ir - tūrisma pakalpojumu 

uzlabošanās un individuālo zvejnieku nodarbinātības 

pieaugums. 

2. Raitis Krūmiņš: 

1) Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu:  vai iespējams šīs 
attīstības programmas ietvaros risināt sakaru problēmas 
novadā, respektīvi, optisko kabeļu izbūvi līdz visiem 
novada ciemiem. Iespējams iepriekš iespējams veikt 
iedzīvotāju un uzņēmumu aptauju par vēlmi pēc šādiem 
sakariem. 
 

2) Par attīstības programmas aktivitātēm: iespējams, kā 
vienu no realizējamām aktivitātēm varētu būt uzņēmēju 
apmācība. Šobrīd aktuāla tēma ir mikrouzņēmumu 
dibināšana, inovatīvu produktu ražošana, konkurētspējas 
paaugstināšana, produktu ražošana ar augstu pievienoto 
vērtību, uz eksportu vērsta ražošana un tamlīdzīgi. Cits 
jautājums vai cilvēki ir gatavi ko tādu klausīties, un vai 
piedāvātās apmācības nebūs pārāk sausi teorētiskas. 
Iespējams apmācības jāpiedāvā kādos vienkāršos arodos, 
piemēram, ir dzirdēts, ka uz eksportu labi ejot ar rokām 
darinātas koka rotaļlietas, varbūt ka sadarbībā ar dārgu 
modes apģērbu ražotājiem ir iespējams veicināt apģērba 
atsevišķu detaļu adīšanu vai tamborēšanu ar rokām. 
Iespējams iedzīvotājiem nepieciešama informācija par 
nodokļiem un grāmatvedību - ar iespējām to neveikt 
pašiem un nealgot grāmatvedi atsevišķi, bet gan uzticēt 
to firmām. 

Skaidrojums: 

Optiskā kabeļa izbūve novada teritorijā nav iekļauta 

Investīciju plānā.  

 

 

Rīcības virzienā RV5: Novada pārvaldes kapacitātes 

stiprināšana un novada tēla popularizēšana, kā arī 

sabiedriski aktīvas un patriotiskas sabiedrības veidošana 

plānota investīciju piesaiste projektam Ventspils novada 

domes administrācijas ēkas, klientu pakalpojumu centra, 

uzņēmējdarbības atbalsta un NVO centra izveide. Tā 

mērķis ir uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti Ventspils novada iedzīvotājiem, 

tajā skaitā – uzņēmējdarbības veicināšanai. 

 


