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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2020. gada 30. aprīlī       Protokols Nr. 7., 2.§ 

 

Par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam un Vides 

pārskata gala redakcijas apstiprināšanu 
 

1. Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.1, ir 

izstrādāta Pāvilostas novada attīstības programma 2020.-2026.gadam (turpmāk – Attīstības 

programma). 

2. Attīstības programmas izstrāde ir veikta, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas Attīstības programmu, nodrošināt Attīstības 

programmas realizāciju, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš paredz, ka tikai dome var 

apstiprināt Attīstības programmu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina Attīstības programmu, 

22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības Attīstības programmu apstiprina ar 

pašvaldības domes lēmumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu, kas 

nosaka, ka pēc Attīstības programmas saskaņošanas ar plānošanas reģionu un publiskās 

apspriešanas rezultātu izvērtēšanas, pašvaldības dome pieņem lēmumu par attīstības 

plānošanas dokumentu. 

3. Laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam notika Attīstības programmas un 

Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laikā tika 

organizētas trīs sabiedriskās apspriedes sanāksmes. Publiskās apspriešanas laikā saņemtie 

komentāri un priekšlikumi ir ņemti vērā Attīstības programmas un Vides pārskata gala 

redakcijas izstrādē. 

4. Par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju ir saņemts pozitīvs Kurzemes 

plānošanas reģiona 2020.gada 26.februāra atzinums Nr.2-5.9/33/20, pozitīvs Dabas 

aizsardzības pārvaldes atzinums Nr.4.8/1069/2020, pozitīvs Valsts vides dienesta atzinums 

Nr.11.2/LI/442 un pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 21.aprīļa atzinums 

Nr.4-03/9. Institūciju atzinumos sniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā Attīstības programmas 

un Vides pārskata gala redakciju izstrādē. 

 
PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

4.1. Apstiprināt Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam gala 

redakciju un Vides pārskata gala redakciju; 
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4.2. Paziņojumu par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam gala 

redakcijas un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu publicēt interneta vietnē 

www.pavilosta.lv un pašvaldības izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”; 

4.3. Ievietot Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmu 2020.-2026.gadam un 

Vides pārskatu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un 

interneta vietnē www.pavilosta.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 

 

 
Lēmumu izsniegt: 

1-www.pavilosta.lv (elektroniski) 
2-D. Baumanei (elektroniski) 

3-V. Ģēģerei (elektroniski) 

 

 

 


