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LĒMUMS 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

 

2014. gada 30.oktobrī       Protokols Nr. 16., 14.§ 

 

Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. -2030. gadam 

izstrādes uzsākšanu 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatores Vizmas 

Ģēģeres 20.10.2014. iesniegumu par attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.  

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:  

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa - Ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības 

prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu 

kopumu;  

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20. pants- Vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti: Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti 

attīstības plānošanas dokumenti: 1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija;  

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. pants- Vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija: (1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes 

un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. (2) Telpiskās attīstības 

perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 

vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas. (3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar 

pašvaldības domes lēmumu; 

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.  

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam izstrādi;  

2. Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam izstrādes 

vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri; 

3. Apstiprināt darba uzdevumu un darba izstrādes termiņus Pāvilostas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2015.- 2030. gadam (Pielikums);  

mailto:dome@pavilosta.lv


4. Paziņojumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 

Novada Ziņas”;  

5. Lēmumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 

Kurzemes plānošanas reģionam.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 21.10.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 

Lēmumu izsniegt: 

1. Kurzemes plānošanas reģions 

2. Vizma Ģēģere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIELIKUMS 

Pāvilostas novada domes 

30.10.2014. sēdes protokolam Nr. 16., 14.§ 
  

 

DARBA UZDEVUMS 

Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 
 

1. Izstrādāt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, kurā 

noteiktas pašvaldības ilgtermiņa prioritātes;  

 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:  

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa - Ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības 

prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu 

kopumu;  

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20. pantu- Vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti: Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti 

attīstības plānošanas dokumenti: 1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija;  

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. pantu- Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija: (1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir 

ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes 

un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. (2) Telpiskās attīstības 

perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 

vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas. (3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar 

pašvaldības domes lēmumu;  

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”;  

 

3. Par lēmuma izpildi atbild Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma 

Ģēģere;  

 

4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”;  

 

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:  

5.1. definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, 

ilgtermiņa prioritātes un teritorijas specializāciju (perspektīvos uzņēmējdarbības 

virzienus), Telpiskajā attīstības perspektīvā aprakstīt un brīvi izvēlētā veidā grafiski 

attēlot vēlamo teritorijas telpisko struktūru; 

5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;  



5.3. izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos 

novada teritoriālo vienību plānošanas dokumentus;  

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, 

iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta 

MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

noteiktajam;  

 

6. Sagatavot iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai;  

 

7. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi:  

7.1. 1. redakcijas izstāde – līdz 2015.gada 15.februārim; 

7.2. Publiskā apspriešana – 2015.gada februāris – marts; 

7.3. Saskaņošana ar Kurzemes plānošanas reģionu līdz 2015. gada aprīlim; 

7.4. Gala redakcijas izstrāde – līdz 2015. gada maijam; 

7.5. Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšana 

domes sēdē – 2015. gada maijā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      U.Kristapsons 


