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2.pielikums 

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vīzijas, mērķi, prioritātes un rīcības virzieni attīstības plānošanas dokumentos (pirms ATR un jaunizveidotā Tukuma novada pievienošanas KPR) 

Pašvaldība Vīzija Stratēģiskie mērķi Prioritātes (ilgtermiņa) Specializācija Prioritātes (vidēja termiņa) Rīcības virzieni AP 

Aizputes 

novads 

 

IAS 2012-2030 

AP 2019-2025 

Aizputes novads ir vieta, kur, 

balstoties uz sabiedrības, tai 

skaitā novada pārvaldes, 

uzņēmēju un nevalstisko 

organizāciju, aktīvu un 

kompetentu sadarbību, tiek 

veidota un uzturēta pievilcīga 

dzīves vide un kvalitatīva 

infrastruktūra un ir attīstīta 

lauku reģioniem un 

mazpilsētām raksturīga 

ekonomika. 

SM1: Pleca sajūta 1.1. Pārvaldes efektivitāte un 

sabiedrības līdzdalība 

1.2. Izglītība un kultūra 

1.3. Veselības aprūpe un sociālie 

pakalpojumi 

Esošā: 

Lauksaimnieciskā ražošana: 

• Graudaugu audzēšana; 

• Lopkopība, jo īpaši piensaimniecība 

un cūkkopība;  

• Rapšu un, potenciāli, citu eļļas kultūru 

audzēšana; 

• Kartupeļu audzēšana; 

• Bioloģiskā lauksaimniecība. 

Rūpnieciskā ražošana, jo īpaši: 

• Metālapstrāde; 

• Piensaimniecības produktu ražošana; 

• Kokapstrāde, mēbeļu un citu augstas 

pievienotās vērtības koka 

izstrādājumu ražošana; 

• Būvmateriālu ražošana. 

Būvniecības pakalpojumi. 

 

Potenciālā: 

• Augļu koku un ogu audzēšana. 

• Tūrisma un rekreācijas pakalpojumi. 

• Mūžizglītības pakalpojumi. 

• Uzņēmumu attīstība atbilstoši Cīravas 

Profesionālās vidusskolas profilam. 

• Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde. 

P1 Pleca sajūta – efektīva un 

racionāla pārvaldība, iekļaujoša un 

pilsoniski aktīva sabiedrība 

R1.1. Pārvaldība  

R1.2. Sabiedrības līdzdalība 

R1.3. Izglītība  

R1.4. Kultūra 

R1.5. Sociālie pakalpojumi R1.6. 

Drošība 

SM2: Vide un infrastruktūra 1.4. Sociālā infrastruktūra 

1.5. Tehniskā infrastruktūra 

1.6. Dabas un kultūrvēsturiskais 

mantojums 

P2 Vide un infrastruktūra – 

Aizputes pilsētas attīstība, 

pašvaldības ēku un teritoriju 

sakārtošana 

R2.1. Pašvaldības ēkas  

R2.2. Sporta infrastruktūra R2.3. 

Ceļi un ielas  

R2.4. Komunālie pakalpojumi  

R2.5. Labiekārtojums un vide 

SM3: Uzņēmējdarbība 1.7. Uzņēmējdarbības attīstība 

1.8. Tūrisma un rekreācijas 

pakalpojumu attīstība 

P3 Uzņēmējdarbība – labvēlīgi 

apstākļi uzņēmējdarbības veikšanai 

R3.1. Uzņēmējdarbība  

R3.2. Tūrisms 

Alsungas 

novads 

 

IAS 2015-2030 

AP 2015-2020 

Alsungas novads ir vieta ar 

unikālu identitāti, sakārtotu un 

mūsdienīgu dzīves telpu, kurā 

dzīvo gudri, darbīgi un radoši 

cilvēki, mijiedarbojoties 

pārvaldei, uzņēmējiem un 

sabiedriskām organizācijām, 

tiek godātas un saglabātas 

kultūrvēsturiskās un dabas 

vērtības, vienlaikus radot 

daudzveidīgas atpūtas un 

kultūras pieejamību 

SM-1. Saliedēta, izglītota un 

radoša sabiedrība. 

•IP-1.Sociāli aktīvi iedzīvotāji un 

saliedējoša pašvaldība  

•IP-2. Kvalitatīva izglītība kā 

pamats radošuma, uzņēmējspējas 

un novada kultūrvērtību 

stiprināšanai 

1) mežsaimniecība un kokapstrāde, īpaši 

kokapstrāde ar augstu pievienoto 

vērtību, 

2) lauksaimniecības attīstība, īpaši videi 

draudzīga lauksaimniecība un 

kvalitatīvas produkcijas ražošana, 

3) mājražošanas un amatniecības 

attīstība, t.sk. suitu tradīciju 

saglabāšana un zīmola 

popularizēšana, 

4) kultūrvēsturiskā, izziņas, kā arī dabas 

un lauku tūrisma attīstība 

 

Ilgtermiņā neatbalsta: 

• Vidi piesārņojošu darbību;  

• Ģenētiski modificētu lauksaimniecību;  

• Izglītības un veselības aprūpes 

piedāvājuma samazināšanu Alsungas 

novadā;  

• Pievienošanu citiem novadiem 

• Veiksmīga sabiedrības un 

pārvaldes mijiedarbība 

• Nodrošinātas izglītības iespējas, 

dažādotas kultūras un atpūtas 

aktivitātes 

RV5 Pārvaldība un sadarbība 

RV6 Sabiedriskā drošība, 

veselības un sociālā aprūpe 

RV7 Vispārējā izglītība 

RV8 Interešu izglītība 

RV9 Kultūras, atpūtas un 

sabiedriskās aktivitātes 

SM-2. Sakārtota, droša un 

pievilcīga vide. 

•IP-3. Kvalitatīva, droša un 

sasniedzama dzīves telpa  

•IP-4. Ilgtspējīgi apsaimniekotas 

novada ainaviskās vērtības 

• Sakopta dzīves vide un moderna 

tehniskā infrastruktūra 

• Saglabāts kultūrvēsturiskais 

mantojums 

RV2 Tehniskā infrastruktūra 

RV3 Vide un dabas resursi 

RV4 Materiālais un nemateriālais 

kultūrvēsturiskais mantojums 

 

SM-3. Ilgtspējīga un 

daudzveidīga 

uzņēmējdarbība. 

•IP-5. Sakārtota uzņēmējdarbībai 

nepieciešamā infrastruktūra  

•IP-6. Atbalsts uz vietējiem 

resursiem balstītai lauksamniecībai, 

rūpniecībai, amatniecībai, 

mājražošanai un tūrismam 

Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un 

nodrošināta tehniskā infrastruktūra 

RV1 Uzņēmējdarbības vide 

 Horizontālā prioritāte - 

Kultūrvēsturiskā mantojuma un 

novada unikālās identitātes 

saglabāšana, attīstīšana un 

popularizēšana 
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Brocēnu 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Draudzīga, sakopta un labi 

pārvaldīta vide darbam, 

ikdienai un atpūtai 

SM1 Izglītota, veselīga, 

aktīva un patriotiska 

sabiedrība 

IP1 Izglītības, sporta, kultūras 

iestāžu nodrošinājums 

Tradicionālie uzņēmējdarbības veidi: 

• lauksaimniecības nozares attīstība;  

• mežsaimniecības (ietverot 

mežsaimniecību un mežizstrādi) 

nozares attīstība; 

• celtniecības materiālu ražošana 

(cementa ražošana, inertie materiāli un 

betona piegāde); 

• metālapstrāde; 

• ieguves rūpniecības un karjeru 

izstrādes uzņēmumi; 

• mēbeļu izstrādājumu ražošana, 

galdniecība; 

•  tūrisma nozares attīstība 

 

Perspektīvie jaunie uzņēmējdarbības 

veidi: 

• lauksaimniecības produktu pārstrāde 

un produkcijas ražošana; 

• netradicionālā un bioloģiskā 

lauksaimniecība;  

• mājražošana; 

• izklaide, atpūta un tūrisms (kultūras 

pasākumi, nometnes, sporta spēles un 

daudzveidīgi sporta veidi, tūrisma 

maršrutu veidošana u.c.);  

• intelektuālais bizness (attīstot IT jomu, 

grāmatvedības pakalpojumus);  

• attālinātā darba iespēju centri 

VTP1 Piederība savam novadam un 

cilvēkresursu prasmes 

RV1.1: Kopējā novada identitāte 

RV1.2: Izglītība 

RV1.3: Kultūra, sports un 

veselīgs dzīvesveids 

RV1.4: Sociālie pakalpojumi, 

veselības aprūpe un drošība 

SM2 Pilnvērtīga un sakārtota 

dzīves vide 

IP2 Komfortabls dzīvojamais 

fonds, sakārtota tehniskā 

infrastruktūra 

VTP2 Dzīves telpas un mobilitātes 

attīstība 

RV2.1: Transporta infrastruktūra 

RV2.2: Komunālā saimniecība 

un energoefektivitāte 

RV2.3: Dabas resursu 

aizsardzība 

RV2.4: Publiskā ārtelpa 

SM3 Uz vietējo resursu 

izmantošanu balstīta 

ekonomika 

IP3 Uzņēmējdarbības vides attīstība VTP3 Uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumenti 

RV3.1: Uzņēmējdarbības vide un 

sadarbība 

RV3.2: Tūrisms 

SM4 Labi pārvaldīta 

pašvaldība 

IP4 Profesionāla uz vietējo 

sabiedrību orientēta pašvaldība 

VTP4 Paaugstināt pārvaldības 

kapacitāti 

RV4.1.: Pārvaldība un sadarbība 

Dundagas 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Dundagas novads ir miera un 

harmonijas caurstrāvots zaļais 

novads starp divām jūrām un 

diviem vējiem, kas atpazīstams 

kā  Kurzemes virsotne 

Kolkasragā  ‐  lībiskās kultūras 

„Gaismas pils” līdztekus 

unikālām dabas vērtībām un 

dabas daudzveidībai Slīteres 

nacionālajā  parkā, kas iespēju 

robežās pieejamas cilvēkiem. 

SM1 ‐ cilvēks 16M‐P Pozitīva Dundagas novada 

sabiedrības līdzdalība novada 

norisēs, iedzīvotāju līdzatbildība un 

piederības sajūta novadam 

16M‐SP Vide, kurā tiktu mazināta 

iedzīvotāju atstumtība un 

nomāktība, būtu veicināta droša un 

veselīga attīstība 

16M‐K Izzinātas, saglabātas, 

uzturētas un cienītas novada 

vērtības, pievilcīga vide kultūras un 

radošas pašizpausmes jomā – 

nosacījums iedzīvotāju stabilitātei 

novadā  

16M‐IZ Stabilas un pieejamas 

vispārējās, profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iespējas visu 

paaudžu iedzīvotājiem mūža 

garumā  

16M‐A Aktīvi, optimistiski, par 

veselīgu dzīvesveidu lepni un 

harmoniski novada iedzīvotāji   

Vietējā un reģionālajā mērogā: 

• Mežsaimniecība un kokapstrāde;  

• Lauksaimniecība, mājražošana, 

lauksaimniecības produktu pārstrāde; 

• Zivsaimniecība un zivju pārstrāde;  

• Dabas un kultūras tūrisms;  

• Alternatīvās enerģijas ražošana. 

 

Nacionālajā mērogā: 

• Mežsaimniecība un kokapstrāde;  

• Zivsaimniecība un zivju pārstrāde; 

• Dabas un kultūras tūrisms;  

• Alternatīvās enerģijas ražošana. 

 

Starptautiskā mērogā: 

• Mežsaimniecība un kokapstrāde;  

•  Zivsaimniecība un zivju pārstrāde; 

• Dabas un kultūras tūrisms 

7M‐P‐2 – iedzīvotāju 

sabiedriskā   aktivitāte 

7M‐SP‐1 – pieejama 

sociālā   palīdzība  

7M‐SP‐4 – iedzīvotāju 

nodarbinātība 

7M‐K‐4 – kultūras dzīves iespējas 

mazajos ciemos 

7M‐IZ‐1 – visu skolu ilgtspēja  

7M‐IZ‐5 – mūžizglītība 

7M‐A‐1 – atbilstoša infrastruktūra 

Vides jomā: 

7M‐V‐1 Paaugstināt iedzīvotāju 

līdzdalību vides sakopšanā  un 

labiekārtošanā, veicināt 

arī  sezonas rakstura iemītnieku 

iesaistīšanos Dundagas novada 

vietējā kopienā. 

7M‐V‐2 Atbalstīt alternatīvās 

enerģijas izmantošanu Dundagas 

novadā. 

7M‐V‐3 Uzlabot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

darbību Dundagas novadā. 

7M‐V‐4 Uzlabot pieejamību 

Dundagas novada publiskajās 

vietās 

 

Tautsaimniecības jomā: 

7M‐T‐1 Palielināt iedzīvotāju 

informētību par uzņēmējdarbības 

iespējām un veicināt cilvēku 
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SM2 ‐ atpazīstamība 16M‐ NT Miers un harmonija – 

kā īpašais Dundagas novada tēls 

latviskā un lībiskā vidē 

16M‐V Dundagas novada 

iedzīvotāju, pašvaldības un 

uzņēmēju apzināta un pārdomāta 

sadarbība vides jautājumu 

risināšanā. 

16M‐T Stabila atbalsta sistēma 

novada uzņēmējiem – it  īpaši 

novada specializācijas sektoros 

16M‐S Kompleksa ceļu 

infrastruktūras un 

sabiedriskā transporta attīstības 

plānošanas sistēma – 

kā priekšnoteikums sasniedzamības 

uzlabošanai 

16M‐K Izzinātas, saglabātas, 

uzturētas un cienītas novada 

vērtības, pievilcīga vide kultūras un 

radošas pašizpausmes jomā – 

nosacījums iedzīvotāju stabilitātei 

novadā 

7M‐NT‐1 – latviskā un 

lībiskā   identitāte 

7M‐V‐4 –pieejamība 

7M‐T‐3 – nostiprināt specializācijas 

jomas  

7M‐T‐6 – Kolkasraga potenciāls 

7M‐S‐2 – ceļu kvalitāte 

7M‐K‐1 – izzināt kultūras 

mantojumu  

7M‐K‐2 – kultūras objektu 

atjaunošana 

aktivitāti uzsākt savu 

uzņēmējdarbību. 

7M‐T‐2 Veicināt investoru 

piesaisti uzņēmējdarbības 

attīstībai Dundagas novadā. 

7M‐T‐3 Nostiprināt un attīstīt 

Dundagas novada ekonomiskās 

specializācijas jomas – 

mežsaimniecību un kokapstrādi, 

lauksaimniecību, mājražošanu un 

lauksaimniecības produktu 

pārstrādi, zivsaimniecību un 

zivju pārstrādi, tūrismu un 

alternatīvās enerģijas ražošanu, 

stimulēt pašvaldības 

ekonomiskajai specializācijai 

atbilstoša darbaspēka izaugsmi. 

7M‐T‐4 Veicināt pašvaldībai 

draudzīgas likumdošanas 

izmaiņas. 

7M‐T‐5 Palielināt Dundagas 

novada mazo uzņēmēju 

konkurētspēju. 

7M‐T‐6 Plašāk izmantot 

Kolkasraga un Kolkas bākas 

kā  unikālu objektu potenciālu 

tūrisma piesaistei 

 

Kultūras jomā: 

7M‐K‐1 Izzināt, saglabāt un 

uzturēt Dundagas novada 

kultūras mantojumu. 

7M‐K‐2 Nodrošināt plānveidīgu 

kultūras nozīmes objektu 

atjaunošanu un izveidi Dundagas 

novadā. 

7M‐K‐3 Nodrošināt mūsdienīgi 

aprīkotu kultūras un izglītības 

iestāžu pieejamību Dundagas 

novadā. 

7M‐K‐4 Aktivizēt kultūras 

dzīves iespējas Dundagas novada 

mazajos ciemos. 

 

Izglītības jomā: 

7M‐IZ‐1 Nodrošināt visu skolu 

ilgtspēju, uzsverot skolu 

nozīmīgumu novada iedzīvotāju 

piesaistei un ekonomikas 

izaugsmei. 

7M‐IZ‐2 Nodrošināt speciālistu 

pieejamību vispusīgai bērnu 

attīstībai novada izglītības 

iestādēs 

SM3 ‐ tautsaimniecība  16M‐P Pozitīva Dundagas novada 

sabiedrības līdzdalība novada 

norisēs, iedzīvotāju līdzatbildība un 

piederības sajūta novadam 

16M‐V Dundagas novada 

iedzīvotāju, pašvaldības un 

uzņēmēju apzināta un pārdomāta 

sadarbība vides jautājumu 

risināšanā  

16M‐T Stabila atbalsta sistēma 

novada uzņēmējiem – it  īpaši 

novada specializācijas sektoros 

16M‐IN Kvalitatīva, efektīva, 

ekonomiska, videi draudzīga un 

maksimāli pieejama inženierapgāde 

Dundagas novadā  

16M‐S Kompleksa ceļu 

infrastruktūras un 

sabiedriskā transporta attīstības 

plānošanas sistēma – 

kā priekšnoteikums sasniedzamības 

uzlabošanai 

16M‐IZ Stabilas un pieejamas 

vispārējās, profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iespējas visu 

paaudžu iedzīvotājiem mūža 

garumā  

7M‐P‐4 – starptautiskā   sadarbība 

7M‐P‐5 – mērķtiecīga attīstība 

balstīta IAS 

7M‐V‐2 – alternatīva enerģija 

7M‐T‐2 – investoru piesaiste 7M‐

T‐3 – nostiprināt specializācijas 

jomas  

7M‐T‐5 – mazo uzņēmēju 

konkurētspēja  

7M‐T‐6 – Kolkasraga potenciāls 

7M‐IN‐3 – līdzsvars starp attīstību 

un dabas aizsardzību  

7M‐IN‐4 – energoapgādes un 

sakaru kvalitāte 

7M‐S‐2 – ceļu kvalitāte 

7M‐IZ‐4 – mācību programmu 

specializācija  

7M‐IZ‐5 – mūžizglītība 

SM4 – dzīves vide  16M‐ NT Miers un harmonija – 

kā īpašais Dundagas novada tēls 

latviskā un lībiskā vidē 

7M‐NT‐1 – latviskā un 

lībiskā   identitāte 

7M‐V‐4 – pieejamība 
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16M‐V Dundagas novada 

iedzīvotāju, pašvaldības un 

uzņēmēju apzināta un pārdomāta 

sadarbība vides jautājumu 

risināšanā  

16M‐IN Kvalitatīva, efektīva, 

ekonomiska, videi draudzīga un 

maksimāli pieejama inženierapgāde 

Dundagas novadā  

16M‐S Kompleksa ceļu 

infrastruktūras un 

sabiedriskā transporta attīstības 

plānošanas sistēma – 

kā priekšnoteikums sasniedzamības 

uzlabošanai 

16M‐ KM Videi draudzīga, 

līdzatbildīga un energoefektīva ēku 

apsaimniekošana un mājokļu 

attīstība novadā 

7M‐IN‐1‐ kvalitatīva ūdensapgāde 

lielajos ciemos  

7M‐IN‐3 – līdzsvars starp attīstību 

un dabas aizsardzību  

7M‐IN‐4 – energoapgādes un 

sakaru kvalitāte 

7M‐S‐1 – ceļu juridiskais statuss  

7M‐S‐2 – ceļu kvalitāte 

7M‐KM‐1 – ēku energoefektivitāte 

7M‐KM‐2 – līdzatbildība par 

daudzdzīvokļu mājām  

7M‐KM‐3 – dabas 

teritorijā   iederīgi mājokļi 

7M‐IZ‐3 Uzlabot pirmskolas 

izglītības iespējas Dundagas 

novadā. 

7M‐IZ‐4 Īstenot Dundagas 

novada skolu mācību programmu 

specializāciju 

7M‐IZ‐5 Nodrošināt dažādām 

iedzīvotāju grupām un interesēm 

atbilstošu mūžizglītību Dundagas 

novadā 

 

Aktīvam dzīvesveidam: 

7M‐A‐1 Nodrošināt aktīva 

dzīvesveida realizēšanai 

atbilstošu infrastruktūru 

Dundagas novadā. 

 

Sociālā palīdzība, veselības 

aizsardzība un sabiedriskā 

kārtība: 

7M‐A‐1 Nodrošināt aktīva 

dzīvesveida realizēšanai 

atbilstošu infrastruktūru 

Dundagas novadā. 

7M‐SP‐2 Attīstīt audžuģimeņu 

kustību Dundagas novadā. 

7M‐SP‐3 Sekmēt viesģimenes 

statusa piešķiršanu 5 ģimenēm 

Dundagas novadā. 

7M‐SP‐4 Veicināt Dundagas 

novada iedzīvotāju nodarbinātību 

un speciālistu piesaisti 

sociālajā  jomā. 

7M‐SP‐5 Uzlabot Dundagas 

novada publisko objektu vides 

pieejamību un iedzīvotāju 

drošību. 

 

Satiksmes jomā: 

7M‐S‐1 Sakārtot ceļu juridisko 

statusu un nodrošināt to 

kvalitatīvu uzturēšanu. 

7M‐S‐2 Uzlabot Dundagas 

novada ceļu kvalitāti un 

reģionālo centru sasniedzamību. 

 

Inženierapgādes jomā: 

7M‐IN‐1 Veicināt kvalitatīvas 

centralizētās ūdensapgādes un 

videi draudzīgas notekūdeņu 

attīrīšanas nodrošināšanu 

Dundagas novada lielajos ciemos 

7M‐IN‐2 Uzlabot ugunsdrošību 

un samazināt vides piesārņojumu 
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Dundagas un Kolkas ciemu 

daudzdzīvokļu  ēku un 

koncentrētās apbūves teritorijās 

7M‐IN‐3 Nodrošināt samērīgu 

līdzsvaru starp dabas aizsardzības 

pasākumiem un attīstību 

Dundagas novada ciemu 

teritorijās un teritorijās ārpus 

ciemiem 

7M‐IN‐4 Uzlabot energoapgādes 

un sakaru pakalpojumu kvalitāti 

Dundagas novadā 

 

Komunālie pakalpojumi un 

mājoklis: 

7M‐V‐3 Uzlabot atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas 

darbību Dundagas novadā. 

7M‐KM‐1 Paaugstināt 

pašvaldības  ēku 

energoefektivitāti. 

7M‐KM‐2 Attīstīt daudzdzīvokļu 

māju īpašnieku sapratni un 

apziņu par daudzdzīvokļu  ēku 

kā  kopīpašumu. 

7M‐KM‐3 Veicināt dabas 

teritorijās iederīgu mājokļu 

būvniecības praksi Dundagas 

novadā. 

 

Novada tēls: 

7M‐NT‐1 Stiprināt latvisko un 

lībisko identitāti 

Durbes 

novads 

 

IAS 2014-2039 

AP 2013-2019 

Durbes novads ir sakopta un 

ainaviska lauku teritorija, kuru 

apsaimnieko ilgtspējīgas un 

produktīvas ģimenes 

saimniecības. Veiksmīgi 

darbojas nelieli specializējušies 

nelauksaimnieciskie uzņēmumi. 

 

Liepājas tuvums, sadarbība ar 

apkārtējām pašvaldībām, 

efektīva transporta organizācija 

un informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas 

nodrošina iedzīvotājiem 

darbavietas un pakalpojumus 

arī apkārt esošajās teritorijās.  

 

Novada iedzīvotāji ir izglītoti, 

radoši, saliedēti un pašapzinīgi, 

lepojas ar novadu. Jaunatne 

SM1 Izglītota, radoša un 

pašapzinīga sabiedrība 

 

 

Veidot un attīstīt Durbes novada 

cilvēka potenciālu, nodrošinot 

pieejamu un kvalitatīvu skolas 

izglītību un veidojot radošu un 

aktīvu vidi, kas bagāta ar kultūras 

un sporta attīstības iespējām. 

Īstenojot šo mērķi, Durbes novads 

daudz sekmīgāk spēs apmierināt 

iedzīvotāju pieprasījumu pēc darba 

vietām, kā arī sekmēs iedzīvotāju 

un pašvaldības ieņēmumu 

palielināšanos. 

 

Vērtējot pašreizējo  uzņēmējdarbības  

struktūru un tās attīstību, kā novada 

teritorijas specializācija tiek noteikta 

lauksaimniecība un pārtikas produktu 

ražošana 

 

1.1. Izglītības (pirmskolas, 

pamatizglītības, vidējās 

izglītības un interešu izglītības) 

pakalpojumi visu vecumu 

iedzīvotājiem atbilstoši  to  

interesēm un mūsdienu 

ekonomikas vajadzībām. 

1.2. Sporta aktivitātes atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm un 

iespējām 

1.3. Daudzveidīgas kultūras 

aktivitātes kopienas 

stiprināšanai  

1.4. Bibliotēku  pakalpojumi  

zināšanu un informācijas 

pieejamībai  

1.5. Kvalitatīvi un pieejami 

veselības aprūpes pakalpojumi 

1.6. Sociālie pakalpojumi sociālo 

risku  mazināšanai un 

1.3. Izglītības (pirmskolas, 

pamatizglītības, vidējās 

izglītības un interešu 

izglītības) pakalpojumi visu 

vecumu iedzīvotājiem 

atbilstoši  to  interesēm un 

mūsdienu ekonomikas 

vajadzībām. 

1.4. Sporta aktivitātes atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm un 

iespējām 

1.3. Daudzveidīgas kultūras 

aktivitātes kopienas 

stiprināšanai  

1.4. Bibliotēku  pakalpojumi  

zināšanu un informācijas 

pieejamībai  

1.5. Kvalitatīvi un pieejami 

veselības aprūpes 

pakalpojumi 
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jūtas piederīga novadam, aktīvi 

piedalās tā attīstības procesos 

un īsteno savas idejas. 

 

iekļaujošas sabiedrības 

veidošanai 

1.7. Sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana 

 

1.6. Sociālie pakalpojumi sociālo 

risku  mazināšanai un 

iekļaujošas sabiedrības 

veidošanai 

1.7. Sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana 

 

SM2 Ilgtspējīga un 

produktīva lauksaimnieciskā 

un nelauksaimnieciskā 

uzņēmējdarbība 

 

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 

novadā, kā arī  iesaistīt jaunus 

investorus, piedāvājot un attīstot 

industriālo vidi 

 

2.1. Vietējās uzņēmējdarbības 

veicināšanas pasākumi 

ekonomiskās aktivitātes 

celšanai 

2.2. Komunālās infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši vietējās 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

 

2.1. Vietējās uzņēmējdarbības 

veicināšanas pasākumi 

ekonomiskās aktivitātes 

celšanai 

2.2. Komunālās infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši 

vietējās uzņēmējdarbības 

vajadzībām 

 

SM3 Ainaviska un sakopta 

dzīves vide ar bagātu dabas 

un kultūras mantojumu 

 

Novada ilgtspējīgu dabas  resursu 

apsaimniekošana, kultūrvēsturiskā 

un dabas mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana, kā arī dzīves 

telpas sakārtošana atbilstoši 

iedzīvotāju vajadzībām, tai skaitā 

transporta un 

inženierkomunikācijas jomas 

attīstība 

3.1. Ilgtspējīga dabas resursu 

apsaimniekošana 

3.2. Kultūrvēsturiskā un  dabas 

mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana 

3.3. Dzīves telpas sakārtošana 

atbilstoši iedzīvotāju 

vajadzībām 

 

3.1. Ilgtspējīga dabas resursu 

apsaimniekošana 

3.2. Kultūrvēsturiskā un  dabas 

mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana 

3.3. Dzīves telpas sakārtošana 

atbilstoši iedzīvotāju 

vajadzībām 

 

SM4 Inovatīva un saliedējoša 

pārvaldība 

Efektīva, sabiedrības interesēs 

strādājoša vietējā pārvalde un 

Durbes novada iedzīvotāju iesaiste 

pašvaldības lēmumu pieņemšanā 

 

4.1. Efektīva, sabiedrības interesēs  

strādājoša vietējā pārvalde 

4.2. Aktīva sabiedrības iesaiste 

novada attīstībā 

 

4.1. Efektīva, sabiedrības 

interesēs  strādājoša vietējā 

pārvalde 

4.2. Aktīva sabiedrības iesaiste 

novada attīstībā 

 

Grobiņas 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2019-2025 

Interesi rosinošs, aktīvs un 

unikāls novads, kurā lieliski 

sadzīvo pagātnes vērtības, 

tagadnes rosība un nākotnes 

sapņi! 

 

Grobiņas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā doti divi 

skatījumi – (1) pašvaldības kā 

institūcijas loma, un (2) 

attīstības procesu teritoriālais 

izklājums. Pieņemts, ka cilvēki 

ir katras vietas galvenā vērtība, 

un ka viena no svarīgākajām 

lomām pašvaldībai kā 

institūcijai – rūpēties par 

cilvēkiem, uzklausīt viņu 

domas un vēlmes, atbalstīt 

piedalīšanos novada dzīvē. 

 

 

SM1 Daudzskaitlīga, 

izglītota, kulturāla, 

veselīga, droša un 

iniciatīvas bagāta 

sabiedrība 

 

 

 

 

 

• Sekot, kā īstenojas valsts lauku 

attīstības politika konkrētajos 

novada apstākļos (Bārtas lauki, 

Gaviezes un Sustas lauki, 

Medzes, Kapsēdes un Dorupes 

lauki utt.), un kā tā attīstīsies 

turpmāk, izvērtējot tās 

(politikas) ietekmi uz turpmāko 

lauku apvidu attīstību novadā 

(privātās un sabiedrības 

intereses, tūrisms, ainavas 

estētika, vietu pieejamība, 

informācija u.c.).  

• Sekot, kā attīstās notikumi 

novada urbanizācijas areālos 

(Grobiņas centrālais areāls, 

Grobiņas – Medzes lineārais 

areāls), kas vienlaikus ir 

daudzfunkcionālie attīstības un 

riska areāli; operatīvi un 

cēloņsakarībās izvērtēt 

konfliktu situācijas.  

Eiropā un Baltijas jūras reģionā: 

• Kultūrvēsturisko un dabas vērtību 

centrs 

 

Latvijā: 

• Perspektīvs reģiona pakalpojumu 

centrs 

• Kultūrvēsturisko un dabas vērtību 

centrs  

• Atjaunojamās enerģijas ražošanas 

centrs 

 

Kurzemes plānošanas reģionā: 

• Perspektīvs reģiona pakalpojumu 

centrs 

• Kultūrvēsturisko un dabas vērtību 

centrs Lauksaimnieciskās ražošanas 

un pārstrādes centrs Kokapstrādes un 

metālapstrādes centrs Transporta un 

loģistikas centrs Atjaunojamās 

enerģijas ražošanas centrs 

VTP1 Izglītota, radoša un aktīva 

sabiedrība 

 

 

 

RV1. Kvalitatīva un pieejama 

izglītība 

RV2. Kvalitatīvi un daudzveidīgi 

kultūras pakalpojumi 

RV3. Veselības aprūpe un 

sociālie pakalpojumi 

RV4. Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

RV5. Sporta pieejamība un 

aktīvās atpūtas iespējas 

RV6. Efektīva pārvalde un 

sadarbība SM2 Aktīva sabiedrība un 

uz sabiedrību vērsta 

pārvalde 

SM3 Pieejama, droša, 

sakārtota un aktīva dzīves 

un darba vide 
 

VTP2 Pievilcīga un kvalitatīva 

dzīves telpa, kas vērsta uz 

kultūrvēsturisko un dabas vērtību 

saglabāšanu 

 

RV7. Satiksmes infrastruktūra un 

mobilitāte 

RV8. Inženiertehniskā un 

komunālā infrastruktūra 

RV9. Labiekārtota publiskā 

ārtelpa 

RV10. Dabas un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana 

 

SM4 Ilgtspējīgi un 

daudzveidīgi izmantoti 

dabas un kultūrvēsturiskie 

resursi  
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 • Sistemātiski analizēt un vērtēt 

Liepājas un Grobiņas 

attiecības attīstības skatījumā.  

•  Meklēt iespējas, kā veicināt to 

uzņēmēju inovatīvo darbību, 

kas saimnieko aizsargājamās 

teritorijās un ainaviski 

nozīmīgajās teritorijās.  

• Veidot uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamo resursu 

bāzi, it sevišķi novada ciemos 

(pieejamās telpas vai vietas, 

infrastruktūra, vietējie resursi).  

• Veicināt lauku centru attīstību, 

kas ir pakalpojumu vietas un 

inovāciju centri, dodot 

cilvēkiem iespējas izvēlēties 

laukus kā dzīvesvidi (vai nu 

centrā, vai viensētā).  

• Meklēt jaunas iespējas, kā 

saglabāt un uzturēt īpašās 

dabas un kultūras mantojuma 

vērtības un vietas, ņemot vērā 

to attīstības potenciālu.  

 

• Aktīvās atpūtas, sporta, kultūras un 

tūrisma centrs Izglītības un amatu 

apmācības centrs 
SM5 Novada attīstības 

centru izaugsme un to 

potenciāla līdzsvarota 

izmantošana 

 

VTP3 Ekonomiski aktīvs novads ar 

daudzveidīgu saimniecisko darbību 

RV11. Uzņēmējdarbībai 

labvēlīgas vides veidošana 

RV12. Tūrisma attīstība 

Kuldīgas 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Kuldīgas novads 2030.gadā ir 

vienots un dzīvotspējīgs novads 

Kurzemes centrā ar 

daudzveidīgu ekonomisko 

darbību, augstas pievienotās 

vērtības produktiem un 

pakalpojumiem, kā arī dzīvei, 

darbam un atpūtai labvēlīgu 

vidi, raksturīgu dabas un 

kultūrtelpu un piesātinātu 

sabiedrisko dzīvi. 

Kuldīga – unikāla, starptautiski 

atpazīstama kultūras un dabas 

mantojuma vieta, tūrisma un 

radošo industriju pilsēta un 

reģionālas nozīmes centrs. 

SM1 Uzturēt un paaugstināt 

cilvēku potenciālu novadā  

 

IP1 Cilvēks un ģimene 

IP2 Darbs 

IP3 Dzīves vide 

Tradicionālās Kuldīgas novada 

specializācijas jomas ir meža nozare 

(mežsaimniecība, mežistrāde, 

kokrūpniecība, ar tām saistītie 

pakalpojumi), lauksaimniecība un tās 

produktu pārstrāde un vieglā rūpniecība. 

Arvien lielāku lomu novada, it īpaši 

Kuldīgas  pilsētas specializācijā, ieņem  

tūrisms, pakalpojumi plašākai teritorijai 

un radošās industrijas. 

VTP1 Izglītības kvalitāte un 

konkurētspēja 

VTP2 Tehniskā infrastruktūra 

VTP3 Radošais potenciāls 

VTP4 Uzņēmējdarbības vide 

VTP5 Kultūrvēsturiskais 

mantojums 

 

RV1 Sekmēt kvalitatīvas, 

konkurētspējīgas un darba tirgum 

atbilstošas izglītības iespējas 

RV2 Sekmēt sporta un veselīga 

dzīves veida attīstību 

RV3 Attīstīt daudzveidīgus un 

kvalitatīvus kultūras 

pakalpojumus novadā 

RV4 Nodrošināt kvalitatīvus 

veselības aizsardzības, sociālās 

aprūpes pakalpojumus un 

sabiedrisko drošību visiem 

novada iedzīvotājiem 

 

SM2 Uzlabot teritorijas 

sasniedzamību, izkopt 

pilsētas, lauku un dabas vidi, 

un saglabāt tās vērtības 

RV5 Uzlabot teritorijas 

sasniedzamību, autoceļu, ielu un 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju infrastruktūru visā 

novada teritorijā 

RV6 Paaugstināt mājokļu un 

inženierinfrastruktūras kvalitāti 

un pieejamību 

RV7 Paaugstināt pilsētas un 

lauku vides pievilcību un sekmēt 

tās vērtību saglabāšanu 

 

SM3 Veicināt daudzveidīgas 

saimnieciskās aktivitātes, kas 

RV8 Nodrošināt atbalstu vietējai 

uzņēmējdarbībai un sekmēt 
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rada raksturīgus un 

atpazīstamus produktus un 

pakalpojumus 

 

investīciju piesaisti Kuldīgas 

novada ekonomikai 

SM4 Stiprināt novada lomu 

reģionālā, nacionālā  un 

starptautiskā kontekstā un 

veicināt tā atpazīstamību, 

iedzīvotāju, investīciju un 

tūristu piesaisti 

 

RV9 Stiprināt novada un pilsētas 

reģionālo lomu un administratīvo 

rīcībspēju 

RV10 Veicināt pilsētas un 

novada atpazīstamību 

Liepāja 

 

IAS līdz 2030 

AP 2015-2020 

(izstrādē 

jauna 2021-

2027) 

 

Liepāja ir radoša un aktīva 

pilsēta jūras krastā, kurā cilvēki 

pilnvērtīgi dzīvo, izglītojas, 

strādā un atpūšas 

 

Par virsmērķi laika periodam 

līdz 2030.gadam Liepājas 

pilsētas pašvaldība izvirza – 

stiprināt Liepājas lomu un 

atpazīstamību starptautiskā 

mērogā, piesaistot pilsētai 

zinošus un radošus cilvēkus, 

investīcijas, tūristus.  

 

4 attīstības virzieni: 

1. Liepājnieki un viņu 

labklājība 

2. Liepājas dzīvesvide 

3. Liepājas ekonomika 

4. Liepājas sasniedzamība un 

atpazīstamība 

M1-2030 

Liepāja ir labklājības pilsēta 

– draudzīga ģimenēm un 

radošiem cilvēkiem 

 

 1. Tradicionāli spēcīgākās, vadošās un 

starptautiski konkurētspējīgākās 

nozares: 

• Metālizstrādājumu ražošana 

• Apakšveļas un tekstilizstrādājumu 

ražošana 

• Transports un uzglabāšana, 

loģistika un osta 

• Tirdzniecība un remonts 

• Būvniecība 

2. Nozares, kuru lomu ekonomikā 

nepieciešams stiprināt: 

• Pārtikas ražošana 

• Kokapstrāde, mēbeļu ražošana 

• Zivsaimniecība/zvejniecība 

• Komercpakalpojumi 

3. Perspektīvie uzņēmējdarbības 

virzieni: 

• Kurortoloģija, rehabilitācija un 

veselības tūrisms 

• Kultūra, sports un radošās 

industrijas 

• Enerģētika un energoresursi 

• Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju nozare 

 

Kurzemes reģiona kontekstā Liepāja ir: 

• Nozīmīgs ekonomiskās attīstības 

virzītājs 

• Pārvietošanās un lielākais darba 

vietu nodrošināšanas centrs 

• Vieta funkcionālam un 

ekonomiskam mājoklim 

• Augstākās un profesionālās 

izglītības centrs – dzinējspēks 

ekonomiskajai attīstībai 

• Kultūras un radošuma centrs 

• Daudzveidīgas sporta 

infrastruktūras un aktivitāšu 

centrs 

Liepāja ir nacionālas nozīmes 

attīstības centrs un pilnvērtīga 

dzīves un darbavieta 

Rīcībpolitika (1.1.) 

Konkurētspējīga izglītība, 

prasmju attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplašināšana  

 

Rīcībpolitika (1.2.)  

Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki  

 

Rīcībpolitika (1.3.)  

Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, tai skaitā 

mūsdienīga un kvalitatīva 

kultūrizglītība, atpazīstami 

sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana  

 

Rīcībpolitika (1.4.) 

Efektīva pilsētas pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem 

M2-2030 

Liepājā ir kvalitatīva dzīves 

vide iedzīvotājiem un 

pilsētas viesiem 

 Liepājā ir saglabātas un atjaunotas 

dabas vērtības un kultūrvēsturiskais 

mantojums, pilsētas 

apsaimniekošana ir ilgtspējīga 

Rīcībpolitika (2.1.)  

Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un dzīvesveids  

 

Rīcībpolitika (2.2.)  

Liepājas iedzīvotājiem un 

viesiem pievilcīgas publiskās 

infrastruktūras attīstība 

M3-2030 

Liepājā ir līdzsvarota un 

dažāda ekonomika – 

ražošanas un pakalpojumu 

nozares ir konkurētspējīgas 

starptautiskā mērogā 

 Liepājā ir stabila mazo, vidējo 

uzņēmumu darbība un 

modernizētas tradicionālās 

ražošanas nozares 

Rīcībpolitika (3.1.)  

Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai svarīgajās 

nozarēs  

 

Rīcībpolitika (3.2.)  

Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un to 

potenciāla attīstīšana 

M4-2030  Liepāja ir daudzveidīgi 

sasniedzama Baltijas jūras reģionā 

Rīcībpolitika (4.1.)  
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Liepāja ir ātri un ērti 

sasniedzams attīstības centrs 

Baltijas jūras reģionā un 

starptautiskā mērogā 

• Reģionā nozīmīgs sabiedrisko 

pakalpojumu un sociālās 

infrastruktūras centrs 

• Veselības un rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs 

• Valsts un pašvaldības publisko 

pakalpojumu centrs 

Liepājas starptautiskā 

sasniedzamība, pilsētas tēls un 

atpazīstamība 

Mērsraga 

novads 

 

Telpiskās 

attīstības 

stratēģija 

(2011) 

AP 2019-2026 

Mērsraga novads ir skaista 

vieta, kur gribas atgriezties. Tas 

ir bagāts, pārticis un ar labām 

izglītības iespējām. Mērsraga 

novada ļaudis ir labestīgi un 

smaidīgi. 

SM1 Attīstīt novada unikālo 

izdevību – ostu Mērsragā, 

nodrošinot Mērsraga novada 

atpazīstamību, attīstoties par 

reģiona industrializācijas 

centru. 

25M-O Attīstīt Mērsraga ostas 

infrastruktūru – kā priekšnoteikumu 

ekonomikas izaugsmei un 

dažādošanai.  

25M-T Radīt stabilu atbalsta 

sistēmu novada uzņēmējiem. 

25M-NT Veicināt Mērsraga novada 

atpazīstamību un vitalitāti, attīstot 

savas priekšrocības un iespējas. 

 M1 Uzņēmējdarbība Iedzīvotāju 

uzņēmējdarbības iniciatīvas 

veicināšana un atbalsts 

R1.1. Uzņēmējdarbība 

SM2 Veicināt kompleksas 

tūrisma infrastruktūras 

attīstību Mērsraga novadā, 

uzturot līdzsvaru starp 

attīstību un dabas un 

kultūrvides aizsardzību. 

25M-T Radīt stabilu atbalsta 

sistēmu novada uzņēmējiem.  

25M-NT Veicināt Mērsraga novada 

atpazīstamību un vitalitāti, attīstot 

savas priekšrocības un iespējas. 

25M-V Izveidot vienotu vides 

labiekārtošanas un vides attīstības 

sistēmu. 

SM3 Uzlabot iedzīvotāju 

dzīves vidi un pilnveidot 

novada ceļu tīkla struktūru 

un kvalitāti, ievērtējot 

satiksmes noslogotības, 

drošības un vides faktorus. 

25M-M Paaugstināt novada 

iedzīvotāju personisko atbildību par 

savu mājokli un dzīves vidi. 25M-S 

Nodrošināt kompleksu satiksmes un 

transporta attīstības plānošanas 

sistēmu. 

25M-IK Attīstīt Mērsraga novadu 

par vietu, kurā pieejama kvalitatīva 

un ekonomiska inženierapgāde un 

efektīvi komunālie pakalpojumi. 

M2 Infrastruktūra Dzīves vides 

pievilcības palielināšana 

R2.1. Komunālie pakalpojumi 

R2.2. Pašvaldības ēkas  

R2.3. Satiksmes infrastruktūra 

R2.4. Ārtelpa un vide 

SM4 Stimulēt vispusīgi 

attīstītu, radošu personību 

veidošanos novadā, 

nodrošinot atbilstošu 

izglītības sistēmu, 

priekšnoteikumus jaunrades 

izpausmēm un veicinot 

aktīvu un veselīgu 

dzīvesveidu. 

25M-KIS Saglabāt novada kultūras, 

izglītības un sporta darba iestrādes 

un tradīcijas, neskatoties uz 

neprognozējamo valsts politiku 

šajās jomās.  

25M-SP Veidot vidi, kas stimulētu 

iedzīvotāju veselīgu demogrāfisko 

attīstību un mazinātu iedzīvotāju 

atstumtību un pesimismu. 

25M-P Radīt sadarbībai atvērtu un 

uzticamu novada pārvaldi, kas 

darbojas cilvēku labā un veicina 

iedzīvotāju palikšanu novadā. 

M3 Sociālā joma Kvalitatīvi 

pārvaldības un sociālie pakalpojumi 

R3.1. Pārvaldība un drošība 

R3.2. Izglītība un sports  

R3.3. Kultūra  

R3.4. Sociālie pakalpojumi 

Nīcas novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Nīcas novads – vieta laimīgiem 

cilvēkiem! 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

(1). Kvalitatīva dzīves telpa 

ar sevis pilnveides un brīvā 

laika pavadīšanas iespējām 

 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

(2). Sabalansēta, 

Prioritāte (1) „Iedzīvotājam 

draudzīgas dzīves telpas un 

pakalpojumu punktu attīstība” 

 

Prioritāte (2) „Uzņēmējdarbībai 

pievilcīgas vides veidošana” 

 

Nīcas pašvaldības ekonomiskajā 

specializācijā lielākais uzsvars tiks likts 

uz tūrisma un rekreācijas attīstību.  

Papildus tiks attīstīta arī lauksaimniecība, 

zivsaimniecība un rūpnieciskā ražošana ar 

augstu pievienoto vērtību.  

(1) pamatpakalpojumu attīstība,  

 
• Saglabāt un uzlabot izglītības 

gūšanas iespējas visām 

paaudzēm, t.sk. pilnveidot 

izglītības iestāžu infrastruktūru.  

• Nodrošināt dažādām interesēm 

atbilstošas kultūras, sporta un 

atpūtas iespējas, t.sk. 
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konkurētspējīga ekonomiskā 

attīstība un ilgtspējīga vides 

resursu izmantošana 

Prioritāte (3) „Transporta un sakaru 

infrastruktūras attīstība” 

 

Prioritāte (4) „Tūrisma un aktīvās 

atpūtas iespēju attīstība” 

 

Prioritāte (5) „Kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un 

attīstīšana” 

Novadā tiks atbalstīta un veicināta arī cita 

veida ekonomiskā darbība, kas nav 

pretrunā ar novada ilgtspējīgas attīstības 

un dabas aizsardzības plāniem. 

 

Kopumā Nīcas novada ekonomiskā 

specializācija līdz 2020.gadam tiks 

izvērsta, ņemot vērā ilgtspējīgu meža, 

lauku un ūdens resursu apsaimniekošanu, 

sugu daudzveidību, bagātību un 

produktivitātes saglabāšanu, kā arī 

kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu 

izmantošanu. Līdzās tam, pašvaldība 

atbalstīs esošos novada uzņēmējus un 

veicinās jaunu uzņēmumu veidošanos. 

infrastruktūras pilnveidi, 

vienlaicīgi veicinot esošo 

pasākumu un nodarbību 

attīstību un saglabājot novada 

identitāti.  

• Pilnveidot un attīstīt 

sabiedrisko centru, saieta nama 

un jauniešu centra darbību – 

paplašināt to funkcijas un 

dažādot centru sniegtos 

pakalpojumus. 

Uzsākt jaunu daudzfunkcionālu 

sabiedrisko centru izveidi 

novada ciemos.  

• Nodrošināt kvalitatīvu 

veselības aprūpes un sociālo 

pakalpojumu, t.sk. mobilu 

pakalpojumu, pieejamību 

visiem novada iedzīvotājiem 

neatkarīgi no dzīvesvietas un 

veselības stāvokļa.  

• Pilnveidot pašvaldības un tās 

pārraudzībā esošo dienestu – 

Sociālā dienesta, policijas u.c. 

– sniegto pakalpojumu kvalitāti 

un pieejamību. 

(2) esošajiem dabas resursiem 

piemērota un konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība,  

 

• Efektīvi izmantot novada 

zemes un dabas resursus tiem 

atbilstošu lauksaimniecības 

(lopkopības un augkopības) 

nozaru uzņēmējdarbības 

attīstīšanai.  

• Atbalstīt uzņēmējdarbību 

novada ražošanas, 

lauksaimniecības un ūdeņu 

teritorijās (industriālo zonu 

attīstība). Sekmēt nelielu 

uzņēmumu izveidi, kas 

piedāvās darba vietas novada 

iedzīvotājiem.  

• Palielināt tūrisma un atpūtas 

pakalpojumu klāstu.  

• Popularizēt novada 

piedāvājumu tūristiem – 

reģionālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī 

(3) novada sasniedzamības 

uzlabošana,  

 

• Sadarbībā ar valsti sakārtot 

autoceļus, kas savieno novada 

lielākās apdzīvotās vietas ar 

valsts autoceļu tīklu.  

• Uzlabot autoceļu kvalitāti 

novadā, palielināt asfaltēto 

autoceļu tīklu. 

• Attīstīt veloceliņu tīklu.  
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• Sekmēt sabiedriskā transporta 

sistēmas pilnveidi novada 

ietvaros un maršrutos, kas 

savieno Nīcas novadu ar citiem 

novadiem un pilsētām. Izveidot 

saskaņotu laika grafiku 

lokālajam sabiedriskajam 

transportam.  

• Gādāt, lai tiktu uzlabots sakaru 

un komunikāciju (optiskais 

internets, mobilo sakaru tīkls 

u.tml.) nodrošinājums novadā. 

(4) novada ciemu vides un 

infrastruktūras pilnveide,  

 

• Sakārtot un attīstīt 

ūdenssaimniecību, publiskās 

ārtelpas apgaismojumu, 

siltumapgādi un citus 

komunālos pakalpojumus visās 

novada apdzīvotajās vietās.  

• Saglabāt un rekonstruēt 

vēsturisko ciemu centru 

apbūvi.  

• Uzlabot un efektivizēt 

dzīvojamo māju infrastruktūru 

un apsaimniekošanu.  

• Veicināt novada publiskās 

ārtelpas sakopšanu un 

pieejamību.  

• Uzlabot pieeju pludmalei, 

ezeriem un citām dabas 

teritorijām, palielināt 

informatīvo norāžu un dabas 

taku skaitu. 

(5) kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un attīstīšana,  

 

• Veicināt Nīcas novada unikālā 

materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma 

saglabāšanu, popularizēšanu un 

nodošanu nākamajām 

paaudzēm.  

• Sekmēt māksliniecisko 

pašdarbības kolektīvu darbību 

un novadnieku iesaisti tajos.  

• Atjaunot un papildināt 

infrastruktūru novadam 

raksturīgo tradicionālo prasmju 

piekopšanai un uzturēšanai 

(piemēram, amatnieku 

darbnīcas), vienlaicīgi 

iepazīstinot ar tām gan novada 

iedzīvotājus, gan viesus. 
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(6) ieguldījums novada ilgtspējīgā 

nākotnē. 
• Vismaz 1% no pašvaldības 

gada kopbudžeta investēt 

novada attīstības plānošanā un 

pētniecībā, t.sk., projektu 

priekšizpētē, attīstības 

scenāriju izstrādē, pilotprojektu 

realizācijā u.tml.  

• Pirms Nīcas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

ilgtermiņa prioritāšu 

īstenošanas analītiski apzināt 

efektīvākos līdzekļus un 

nepieciešamos ieguldījumus 

konkrētu mērķu sasniegšanai 

Pāvilostas 

novads 

 

IAS 2015-2030 

AP 2020-2026 

Pāvilostas novads 2030.gadā ir 

pieejams konkurētspējīgas un 

drošas uzņēmējdarbības vides 

attīstībai, kurā dzīvo izglītoti, 

radoši, veselīgi, aktīvi un 

materiāli nodrošināti 

iedzīvotāji; tūristiem ērti 

sasniedzams novads ar bagātu 

dabas, kultūrvēsturisko un 

tradīciju mantojumu. 

SM1: Kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana novada 

iedzīvotājiem 

P1: Izglītota, radoša, sociāli 

atbildīga un veselīga sabiedrība 

Novada ekonomiskā specializācija ir 

orientēta uz ostas pakalpojumiem, 

lauksaimniecību, pārtikas produktu 

ražošanu, mežsaimniecību un mežizstrādi, 

zivsaimniecību un lauku tūrismu. 

 

Latvijā un Kurzemes reģionā Pāvilostas 

novada unikālās vērtības saistās 

galvenokārt ar neaizsalstošo mazo ostu un 

plašo tūrisma piedāvājumu. 

VTP1 Izglītotas, sociāli 

nodrošinātas un aktīvas 

sabiedrības veidošana  
 

RV1 Daudzveidīgas un 

kvalitatīvas izglītības 

pieejamība  

RV2 Kvalitatīvi un 

daudzveidīgi kultūras 

pakalpojumi  

RV3 Sociālie pakalpojumi, 

veselības aprūpe un drošība  

RV4 Sporta un aktīvu brīvā 

laika pavadīšanas iespēju 

uzlabošana  
 

SM2: Pāvilostas novads – 

dzīvošanai, darbam un 

atpūtai pievilcīga vieta 

P2: Droša, kopta un pievilcīga 

dzīves vide 
VTP2 Sakārtotas un pievilcīgas 

dzīves telpas radīšana un 

mobilitātes veicināšana  
 

RV5 Satiksmes infrastruktūra  

RV6 Inženiertehniskā un 

komunālā infrastruktūra, 

mājokļi  

RV7 Publiskā ārtelpa, dabas un 

kultūrvēsturiskais mantojums  
 

SM3: Ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība 

konkurētspējīgā novadā 

P3: Novada konkurētspējas 

palielināšana 
VTP3 Novada konkurētspējas 

palielināšana  
 

RV8 Uzņēmējdarbības 

veicināšana novadā  

RV9 Tūrisma attīstība  

RV10 Efektīva pārvalde un 

sadarbība  
 

Priekules 

novads 

 

IAS 2012-2030 

AP 2013-2019 

Priekules novads ir pārticis 

novads, kurā cilvēki grib 

dzīvot, strādāt, iesakņoties, laist 

pasaulē un skolot savus bērnus. 

1. Gudra izaugsme 

 

Novada attīstības ilgtermiņa 

prioritāte ir pievilcīga un droša 

dzīves un darba vide, nodrošinot 

iespējas visiem novada 

iedzīvotājiem. Prioritāte ir vērsta uz 

dzīves vides sakārtošanu un 

attīstību, nodrošinot dabas vides 

sakārtošanu un ilgtspēju. 

 

 

Priekules novada attīstības pamatvirzieni 

(specializācija) ir uzņēmējdarbības 

attīstība – lauksaimniecības un 

mežsaimniecības produkcijas ražošana un 

pārstrāde, tūrisms un ar to saistītie 

pakalpojumi. 

 

Kurzemes reģionā novads ir ar izteiktu 

nomales efektu, kur reģions plāno 

aktivitātes 

Uz zināšanām un inovāciju 

balstītas novada ekonomikas 

izveide 

 

• Inovatīvu metožu ieviešana 

pilsētas novada pārvaldē un 

pašvaldības pakalpojumu 

organizēšanā;  

• Augstākās izglītības un 

zinātniskās pētniecības 

veicināšana novadā;  

• Inovatīvu uzņēmējdarbības 

veidu veicināšana novadā, 

tajā skaitā, veidojot lauku un 

pilsētas uzņēmējdarbības 

klāsterus. 



13 
 

• Pakalpojumu un ražošana 

klasteru veidošana ap robežu 

un ostu;  

• Teritorijas marketinga 

stratēģijas izstrāde un 

īstenošana. 

2. Ilgtspējīga izaugsme 

 

Attīstīt zaļu, konkurētspējīgu 

pilsētas novada ekonomiku, kurā 

resursi tiek efektīvi izmantoti 

 

• Inovatīvu metožu ieviešana 

pilsētas novada pārvaldē un 

pašvaldības pakalpojumu 

organizēšanā.  

• Augstākās izglītības un 

zinātniskās pētniecības 

veicināšana novadā. 

• Inovatīvu uzņēmējdarbības 

veidu veicināšana novadā, 

tajā skaitā veidojot lauku un 

pilsētas uzņēmējdarbības 

klāsterus. 

• Zaļās ekonomikas 

veicināšana pašvaldībā un tai 

piegulošajā akvatorijā 

• Pierobežas un piejūras 

teritoriju dzīvesvides 

pilnveidošana 

• Bāzes infrastruktūras 

sakārtošana 

• Tūrisma veicināšana 

• Veselības un sociālās aprūpes 

uzņēmējdarbības atbalsts. 

3. Iekļaujoša izaugsme 

 

Attīstīt novada ekonomiku ar 

augstu nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un teritoriālo 

kohēziju 

 

• Nodarbinātības iespēju 

dažādošanas programma, tajā 

skaitā sadarbojoties ar citām 

administratīvajām teritorijām 

• Sociālās iekļaušanas 

veicināšana novada 

uzņēmumos un iestādēs 

• Iekšējo (uz citām Latvijas 

teritorijām) un ārējo 

imigrantu atgriešanās 

veicināšana novadā 

• Jauno ģimeņu atbalsts 

Rojas novads 

 

IAS 2015-2030 

AP 2015-2021 

Rojas novads ir patstāvīgi 

funkcionējošs reģionālās 

ekonomikas un sociālās 

aktivitātes centrs, kurš 

nodrošina harmonisku 

piekrastes reģiona attīstību. Tas 

ir novads, kas mainās līdzi 

laikam, bet kur mūsdienīgās 

iespējas lieliski sadzīvo ar 

gadiem krātām tradīcijām. 

Rojas novads ir vieta, kur ir 

SM1 – osta un darbs 

 

Attīstīt novada unikālo izdevību – 

ostu Rojā, nodrošinot Rojas novada 

atpazīstamību un stimulējot 

sadarbībā un līdzatbildībā balstītu 

ekonomisko rosību Rojas novada 

specializācijas jomās. 

VIETĒJĀ UN REĢIONĀLAJĀ 

MĒROGĀ  

• Mazā osta;  

• Zivsaimniecība un zivju pārstrāde; 

• Lauksaimniecība;  

• Mežsaimniecība un kokapstrāde;  

• Dabas un sporta tūrisms.  

 

NACIONĀLAJĀ MĒROGĀ 

•  Mazā osta; 

7M-TO-1 – ostas darbības 

aktivizēšana  

7M-TO-2 – uzņēmējdarbībai 

labvēlīga vide specializācijas jomās 

7M-NT-1 – Rojas unikalitātes un 

mūsdienīguma izcelšana  

7M-NT-3 – novada atpazīstamības 

veicināšana 

7M-IZ-1 – novada skolu ilgtspēja 

7M-IZ-2 – izglītības programmu 

klāsta dažādošana  

Mērķi, rīcības virzieni un rīcības 

strukturētas pa sadaļām: 

• Vide 

• Tautsaimniecība un osta 

• Kultūra 

• Izglītība 

• Aktīvs dzīvesveids 

• Sociālā joma, veselības 

aizsardzība un sabiedriskā 

kārtība 
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prieks dzīvot, ir patīkami 

ciemoties un vienmēr gribas 

atgriezties. 

•  Zivsaimniecība un zivju pārstrāde;  

• Mežsaimniecība; 

• Dabas un sporta tūrisms.  

 

STARPTAUTISKAJĀ MĒROGĀ  

• Mazā osta; 

• Zivsaimniecība un zivju pārstrāde;  

• Mežsaimniecība; 

• Dabas un kultūras tūrisms. 

7M-IZ-4 – mūžizglītības 

piedāvājums 

7M-S-1 – efektīva ceļu 

apsaimniekošana un segumu 

kvalitātes uzlabošana  

7M-S-4 – mobilitātes iespēju 

uzlabošana  

7M-S-5 – unikālu satiksmes 

piedāvājumu attīstība kā tūrisma 

produkts 

7M-IN-3 – energoapgādes 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 

7M-IN-5 – apkures sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana Rojā 

7M-P-1 – pašvaldības, iedzīvotāju 

un uzņēmēju komunikācijas 

uzlabošana  

7M-P-3 – iedzīvotāju līdzatbildības 

veicināšana  

7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības 

sekmēšana  

7M-P-5 – pilnveidošanās un 

pieredze starptautiskās sadarbības 

rezultātā 

7M-A-2 – priekšnoteikumi sporta 

tūrisma attīstībai 

• Satiksme 

• Inženierapgāde 

• Mājoklis, komunālie 

pakalpojumi 

• Novada tēls 

• Pārvaldība 

 

 

SM2 – vide un attīstība 

 

Pilnveidot iedzīvotāju dzīves vidi, 

uzturot līdzsvaru starp attīstību un 

ilgtspējīgu vides pieejamību un 

uzsverot sabiedrības līdzdalības 

lomu vides kvalitātes uzlabošanā. 

7M-V-2 – vides jautājumos zinošu 

cilvēku izaugsme  

7M-V-4 – jūras krasta erozijas 

ierobežošana  

7M-V-6 – ūdens noteču darbības 

uzlabošana 

7M-V-7 – gruntsūdeņu kvalitātes 

uzlabošana  

7M-V-8 – drošas un kvalitatīvas 

atpūtas iespējas ģimenēm 

7M-P-3 – iedzīvotāju līdzatbildības 

veicināšana  

7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības 

sekmēšana  

7M-P-5 – pilnveidošanās un 

pieredze starptautiskās sadarbības 

rezultātā 

7M-NT-2 – vides pieejamības 

uzlabošana publiski pieejamām 

ēkām un teritorijām 

7M-TO-2 – uzņēmējdarbībai 

labvēlīga vide specializācijas jomās 

7M-S-1 – efektīva ceļu 

apsaimniekošana un segumu 

kvalitātes uzlabošana  

7M-S-2 – ceļu un ielu infra- 

struktūras uzlabošana  
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7M-S-3 – automašīnu stāvlaukumu 

nodrošinājums 

7M-IN-1 – lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas izveide  

7M-IN-2 – ugunsdzēsības ūdens 

apgāde ciemos 

7M-IN-3 –energoapgādes pakal- 

pojumu kvalitātes uzlabošana 7M-

IN-5 – apkures sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana Rojā 

7M-MK-1 – iedzīvotāju 

personiskās atbildības 

paaugstināšana par mājokli  

7M-MK-2 – apkārtējā vidē iederīgu 

mājokļu būvniecības prakse 7M-

MK-3 – atkritumu 

apsaimniekošanas un šķirošanas 

sistēma  

7M-MK-4 – apbedīšanas 

pakalpojumu pieejamība 

SM3 – cilvēks 

 

Stimulēt vispusīgi attīstītu, radošu 

personību un kvalitatīva darbaspēka 

veidošanos novadā, nodrošinot 

atbilstošas izglītības iespējas mūža 

garumā, priekšnoteikumus 

jaunrades izpausmēm un veicinot 

aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

7M-K-3 – kultūras un brīvā laika 

pavadīšanas iespēju aktivizēšana 

Kaltenē un Melnsilā  

7M-K-5 – amatiermākslas 

piedāvājuma izkopšana  

7M-K-7 – koncertdzīves 

aktivizēšana  

7M-K-8 – mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošs aprīkojums bibliotēkās 

7M-IZ-1 – novada skolu ilgtspēja 

7M-IZ-2 – izglītības programmu 

klāsta dažādošana  

7M-IZ-3 – pirmskolas izglītības 

iespēju uzlabošana  

7M-IZ-4 – mūžizglītības 

piedāvājums  

7M-IZ-5 – izglītības motivācijas 

paaugstināšana 

7M-A-1 – veselīga dzīvesveida 

uzturēšanai atbilstoša infrastruktūra  

7M-A-2 – priekšnoteikumi sporta 

tūrisma attīstībai 

7M-SJ-5 – veselības pakalpojumu 

pieejamība  

7M-SJ-7 – iedzīvotāju līdzdalība 

sociālo jautājumu risināšanā  

7M-SJ-11 – drošības situācijas 

pilnveide novadā  

7M-SJ-12 – sabiedriskās kārtības 

uzlabošana 

7M-P-1 – pašvaldības, iedzīvotāju 

un uzņēmēju komunikācijas 

uzlabošana  
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7M-P-3 – iedzīvotāju līdzatbildības 

veicināšana  

7M-P-4 – iedzīvotāju līdzdalības 

sekmēšana 

Rucavas 

novads 

 

IAS 2013-2038 

AP 2012-2018 

Dabai draudzīgs un ekonomiski 

attīstīts novads, atrodoties starp 

diviem nozīmīgiem reģiona 

attīstības centriem (Liepāju un 

Klaipēdu), spēj piedāvāt 

pievilcīgu dzīves vietu un 

iespējas saimnieciskām 

aktivitātēm, balstītām 

unikālajās dabas vērtībās un 

bagātīgajā kultūrvēsturiskajā 

mantojumā. 

SM1: ekonomiskās 

aktivitātes atbalstoša un 

ienākumus radoša vide,  

 

IP1: dabas resursu kapitalizācija Rucavas novads specializējas gaļas un 

piena lopkopībā, laukkopībā un 

bioloģiskajā lauksaimniecībā, augļkopībā 

un pārstrādē, ražojot produkciju ar augstu 

pievienoto vērtību. Rucavas novada 

ekonomiskā specializācija ir atspēriena 

punkts Lietuvas un citu ārvalstu tirgus 

apgūšanai. 

 

Kurzemes mērogā: 

tradicionālā lauksaimniecība, augļkopība, 

derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde 

produkcijā ar augstu pievienoto vērtību; 

netradicionālā lauksaimniecība un 

mājražošana; niedru izmantošana, vēja 

enerģijas ieguve, tūrisms; atspēriena 

punkts Lietuvas un citu ārvalstu tirgus 

apgūšanai. 

 

Latvijas mērogā: 

Dabas tūrisms un nemateriālā kultūras 

mantojuma izmantošana ienākumu 

gūšanai.  

Amatniecība. 

 

Starptautiskā mērogā: 

Papes dabas parks un Papes kūrorts – 

dabas resursu izmantošana, pieredzes un 

inovāciju centrs. 

NpEA: Efektīva novada pārvaldība 

un ekonomisko aktivitāšu 

dažādošana  

NpEA-1 Tūrisma attīstība 

NpEA-2 Vietējo resursu 

apsaimniekošana un izmantošana 

saimniecisko aktivitāšu attīstībai 

NpEA-3 Ekonomisko aktivitāšu 

dažādošana 

NpEA-4 Mobilo tehnoloģiju un 

interneta izmantošana 

NpEA-5 Lietuvas tirgus 

apgūšana 

NpEA-6 Pārvaldības uzlabošana 

 

SM2: ilgtspējīgi un 

harmoniski attīstīta Baltijas 

jūras piekraste,  

 

IP2: piekrastes ekonomiskā 

potenciāla izmantošana, 

PR: Saprātīgi apsaimniekoti 

piekrastes dabas un cilvēkresursi  

PR-1 Papes Dabas Parka attīstība 

PR-2 Papes ciema ilgtspējīga 

attīstība 

PR-3 Nidas ciema ilgtspējīga 

attīstība 

SM3: līdzsvarota un 

pievilcīga dzīves vide. 

IP3: radoši risinājumi pakalpojumu 

sniegšanā. 

DzV: Kvalitatīva dzīves vide un 

pamata infrastruktūras izveide  

DzV-1 Mūsdienīga pirmsskolas 

un vispārējā izglītība, plašs 

interešu izglītības un 

mūžizglītības piedāvājums 

DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve 

DzV-3 Pilnvērtīgas aktīvās 

atpūtas un sportošanas iespējas 

DzV-4 Kvalitatīva un pieejama 

veselības aprūpe 

DzV-5 Sociālo pakalpojumu 

pilnveidošana 

DzV-6 Iedzīvotāju mobilitātes 

nodrošinājums 

DzV-7 Kvalitatīva 

ūdenssaimniecība 

DzV-8 Pievilcīga publiskā 

ārtelpa 

DzV-9 Moderni sakari 

DzV-10 Energo taupīgas 

infrastruktūras attīstība 

Saldus novads 

 

IAS 2013-2038 

AP 2013-2020 

Saldus novada pamatvērtības ir 

aktīvi un izglītoti cilvēki, 

izdevīgs ģeogrāfiskais 

stāvoklis, uzņēmējdarbības 

vide, dabas un kultūrvēsturiskās 

vērtības. 

SM1: Dzīvot. 

Veidot visiem novada 

iedzīvotājiem pievilcīgu 

dzīves telpu ar kvalitatīviem 

pakalpojumiem. 

IP 1: Visiem pieejama veselības 

aprūpe 

IP 2: Sociālā palīdzība un 

aizsardzība  

IP 3: Pieejama kvalitatīva vispārējā, 

profesionālā, interešu un 

mūžizglītība 

IP 4: Dzīves kvalitātes uzlabošana 

Ņemot vērā Saldus novadā pieejamos 

resursus un tautsaimniecības nozaru 

tradīcijas un līdzšinējo attīstību, novada 

galvenās specializācijas jomas ir 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

ražošana – pārtikas ražošana, 

metālapstrāde, kokapstrāde un ieguves 

rūpniecība. 

 

Saldus novads Kurzemes reģionā: „Medus 

piliens Kurzemē”. 

Saldus novads vēsturiski veidojies kā 

ražošanas un pakalpojumu centrs, kas 

SM1: Izglītotas, radošas, veselīgas, 

sociāli nodrošinātas un aktīvas 

sabiedrības veidošana: 

1.1. Visa līmeņa izglītības 

pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana 

1.2. Veselības aprūpes un sociālo 

pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana, 

sociālās atstumtības 

mazināšana 

1.3. Kultūras dzīves attīstības 

veicināšana 

1.1.1. paaugstināt pirmsskolas, 

vispārējās, profesionālās un 

augstākās izglītības pakalpojumu 

kvalitāti, nodrošinot pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšanu; 

1.1.2. pilnveidot un izstrādāt 

profesionālās izglītības 

programmas atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam;  

1.1.3. attīstīt un pilnveidot 

mūžizglītības izglītības 

programmas, jaunu prasmju 
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sniedz būtisku ieguldījumu kopējā 

Kurzemes reģiona attīstībā. Galvenās 

tautsaimniecības nozares, kurās 

specializējas komersanti reģiona mērogā 

ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

pārtikas pārstrāde, kokapstrāde un 

metālapstrāde, celtniecība un remontdarbi, 

būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošana 

un ieguves rūpniecība. Saldus novada 

pašvaldība – energoefektīva, resursus 

taupoša pašvaldība. Nozīmīgs 

pakalpojumu centrs un darba vieta blakus 

esošo novadu (Brocēnu, Skrundas, 

Vaiņodes un Auces) iedzīvotājiem. 

1.4. Atpūtas un tūrisma iespēju 

pilnveidošana 

apguvi nodarbinātības 

paaugstināšanai;  

1.1.4. attīstīt interešu izglītību un 

vispārējās prasmes;  

1.1.5. modernizēt, pilnveidot, 

renovēt, rekonstruēt un attīstīt 

izglītības iestāžu infrastruktūru 

un materiāltehnisko bāzi;  

1.1.6. nodrošināt speciālo 

izglītības programmu 

piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām;  

1.1.7. attīstīt bērnu un jaunatnes 

organizāciju un jaunatnes centru 

1.2.1. uzlabot sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti, kā arī 

pilnveidot sociālo pakalpojumu 

piedāvājumu;  

1.2.2. modernizēt, pilnveidot, 

renovēt, rekonstruēt un attīstīt 

sociālo pakalpojumu sniedzēju 

un veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi;  

1.2.3. veicināt sociālo riska 

grupu nodarbinātību un sociālās 

atstumtības mazināšanu;  

1.2.4. paaugstināt sociālās 

aprūpes iestādēs strādājošā 

personāla kvalifikāciju;  

1.2.5. attīstīt kapsētu un 

krematoriju infrastruktūru;  

1.2.6. pilnveidot veselības 

aprūpes apjomu, kvalitāti, 

pieejamību, efektivitāti, veicinot 

veselīgi nodzīvota mūža 

pieaugumu, samazinot 

novēršamo nāvju skaitu un ar 

sociāliem apstākļiem saistītu 

slimību skaitu;  

1.2.7. paaugstināt, pilnveidot 

iedzīvotāju zināšanas un prasmes 

veselības saglabāšanā un 

veicināšanā, riska faktoru 

apzināšanā dažādos vecumos; 

1.3.1. uzlabot kultūras 

pakalpojumu kvalitāti, kā arī 

pilnveidot un dažādot kultūras 

pakalpojumu piedāvājumu; 1.3.2. 

modernizēt, pilnveidot, renovēt, 

rekonstruēt un attīstīt kultūras 
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iestāžu infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi; 

1.4.1. izveidot, renovēt, 

rekonstruēt, izbūvēt un attīstīt 

sportošanai un aktīvai atpūtai 

nepieciešamo infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi; 

1.4.2. pilnveidot un dažādot 

sporta un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas un pakalpojumu 

piedāvājumu 

1.5.1. Veicināt efektīvu dabas 

vērtību saglabāšanu un 

apsaimniekošanu;  

1.5.2. pilnveidot un attīstīt 

atpūtas zonu un objektu 

infrastruktūru;  

1.5.3. veicināt vietējas, 

reģionālas un nacionālas nozīmes 

tūrisma produktu attīstību, 

nodrošinot atzītu novada 

kultūrvēsturisko vērtību tūrisma 

infrastruktūras uzlabošanu. 

SM2: Strādāt. 

Veicināt ekonomisko 

stabilitāti un attīstību, 

izmantojot pieejamos 

resursus, potenciālu un 

investīciju piesaisti 

 

IP 1: Moderna un kvalitatīva 

inženiertehniskā infrastruktūra 

IP 2: Konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība 

IP 3: Sasniedzamība 

SM2: Mūsdienīgas, 

konkurētspējīgas un drošas 

uzņēmējdarbības vides attīstība un 

dažādotas ekonomikas veicināšana: 

2.1. Komercdarbības vides 

uzlabošana un attīstība 

2.2. Lauku teritorijas attīstības 

nodrošināšana 

2.1.1. sakārtot un attīstīt 

komercdarbības veikšanai 

plānotās teritorijas;  

2.1.2. nodrošināt informācijas 

apriti par komercdarbības 

pilnveidošanas iespējām un 

noieta tirgu;  

2.1.3. veicināt uz vietējiem dabas 

resursiem balstītas ražošanas 

attīstību;  

2.1.4. veicināt publiskās - 

privātās partnerības attīstību; 

2.1.5. atbalstīt inovatīvo ideju 

realizēšanu uzņēmējdarbībā un 

uzņēmēju dalību inovatīvos 

projektos;  

2.1.6. IKT infrastruktūras 

attīstība, uzņēmēju izglītošana IT 

jautājumos. 

2.2.1. veicināt lauku 

uzņēmējdarbības dažādošanu un 

jaunu lauksaimniecības 

uzņēmumu veidošanos, t.sk. 

mājražošanas attīstība;  

2.2.2. sekmēt netradicionālās 

lauksaimniecības attīstību – 

ārstniecības augu un maz 

izplatītu dzīvnieku audzēšana, 

bioloģiskā lauksaimniecība; 

2.2.3. nodrošināt un attīstīt 

sadarbību ar lauku teritorijām 
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komercdarbības attīstības 

jautājumos;  

2.2.4. sekmēt uzņēmējdarbības 

un pakalpojumu pieejamību 

novada lauku teritorijā 

SM3: Atpūsties. 

Veidot sakoptu un 

daudzveidīgu vidi atpūtai 

vietējiem iedzīvotājiem, 

ciemiņiem un tūristiem 

IP 1: Apzināts un sakopts 

kultūrvēsturiskais mantojums 

IP 2: Dabas daudzveidība un resursi 

IP 3: Kultūras un sporta aktivitātes 

IP 4 Sabiedriskās organizācijas 

SM3: Pievilcīgas, sasniedzamas un 

dabai draudzīgas dzīves, darba un 

atpūtas telpas veidošana un 

attīstība: 

3.1. Novada infrastruktūras 

renovēšana, būvniecība un 

attīstība un sasniedzamības 

uzlabošana 

3.2. Vides piesārņojuma 

samazināšanas, dabas 

saudzējošas infrastruktūras un 

mājokļu attīstība 

3.1.1. uzlabot autoceļu un ielu 

stāvokli un pilnveidot satiksmes 

organizāciju un drošību;  

3.1.2. pilnveidot un attīstīt IKT 

pakalpojumu, infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi;  

3.1.3. nodrošināt pieejamību 

dzīves, atpūtas un 

komercdarbības telpai 

3.2.1. Uzlabot vides un gaisa 

kvalitāti novadā; 3.2.2. 

Nodrošināt visa veida atkritumu 

(t.sk. bīstamo atkritumu) 

šķirošanas sistēmas pieejamību; 

3.2.3. Uzlabot un pilnveidot 

ūdenssaimniecības pakalpojumus 

un infrastruktūru; 3.2.4. Veicināt 

vidi saudzējošu tehnoloģiju 

ieviešanu; 

 3.2.5. Rekultivēt un attīstīt 

degradētās teritorijas;  

3.2.6. Veicināt aizsargājamo 

dabas teritoriju ilgtspējīgu 

attīstību;  

3.2.7. Modernizēt un attīstīt 

siltumapgādes sistēmu  

3.2.8. Nodrošināt 

energoefektivitāti un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu;  

3.2.9. Renovēt, labiekārtot, 

attīstīt dzīvojamo fondu un 

nodrošināt apsaimniekošanu. 

SM4: Efektīvas publiskās pārvaldes 

darbība: 

4.1. Novada pārvaldes kapacitātes 

stiprināšana un novada tēla 

popularizēšana 

4.1.1. Paaugstināt novada 

pārvaldes darbinieku 

kompetenci, zināšanu un 

kvalifikācijas līmeni, kā arī 

piesaistīt kvalificētus 

speciālistus;  

4.1.2. Veicināt kvalitātes vadības 

sistēmu un labas pārvaldības 

principu ieviešanu pašvaldības 

pakalpojumus sniedzošajās 

organizācijās;  

4.1.3. Nodrošināt kvalitatīvus un 

sabiedrības vajadzībām 

atbilstošus publiskos 

pakalpojumus;  
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4.1.4. Veicināt un attīstīt 

publisko pakalpojumu 

pieejamību;  

4.1.5. Modernizēt un attīstīt 

novada pārvaldes infrastruktūru 

un materiāltehnisko bāzi;  

4.1.6. Veicināt dialogu starp 

privāto sektoru, NVO un 

publisko pārvaldi, atbalstīt NVO 

iniciatīvas;  

4.1.7. Organizēt pasākumus un 

sekmēt novada tēla 

popularizēšanu iedzīvotāju vidū; 

4.1.8. E-pārvaldes un 

elektroniskās datu apmaiņas 

risinājumu ieviešana;  

4.1.9. Pilnveidot publiskās 

elektroniskās informācijas 

pieejamību un digitālo 

programmu ieviešanu, IKT 

attīstību lauku teritorijās. 

Skrundas 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Sakopts un ražīgs novads 

Kurzemes centrā ar sociāli un 

ekonomiski aktīviem 

iedzīvotājiem. 

SM1: Sociāli un ekonomiski 

aktīva sabiedrība 

SM2: Sakopta dzīves un 

atpūtas vide 

SM3: Daudzveidīga 

ekonomiskā vide 

IP1 Mūsdienīgi pakalpojumi; 

IP2 Kvalitatīva vide un ilgtspējīgi 

apsaimniekoti resursi; 

IP3 Sociālo un ekonomisko 

aktivitāšu attīstība; 

IP4 Sadarbība ekonomiskai 

izaugsmei. 

Vietējo resursu izmantošana 

(lauksaimniecības zemes, 

mežsaimniecības teritorijas, derīgie 

izrakteņi, atjaunojamie enerģijas resursi) 

un pakalpojumi ir pamats ekonomikas 

attīstībai. 

• Skrundas novads specializējas: 

Lauksaimniecībā un lauksaimniecības 

produktu pārstrādē; 

• Mežsaimniecībā (ietverot 

mežsaimniecību, mežizstrādi un 

kokapstrādi); 

• Derīgo izrakteņu ieguvē un 

izmantošanā; 

• Zivsaimniecībā; 

• Tūrismā. 

 

Eiropā: PSRS militārais mantojums un 

tūrisma galamērķis - novads ar visu 

laikmetu vēstures liecībām. 

Latvijā un Kurzemē: Tūrisma mērķis - 

novads ar visu laikmetu vēstures liecībām,  

Latvijas brīvvalsts cīņu krustceles, 

Kurzemes centrs ar kultūras tradīcijām, 

dabas vērtībām (Ventas upi, gravām, 

klintīm, u.c.). 

Prioritāte VP1 – Cilvēkresursu 

prasmes, izglītība un dzīves 

kvalitāte 

 

RV1.1: Izglītība 

RV1.2: Kultūra un sports 

RV1.3: Sociālie pakalpojumi, 

veselības aprūpe un drošība 

Prioritāte VP2 – Mobilitāte un 

tehniskā infrastruktūra 

 

RV2.1: Novada sasniedzamība 

un mobilitāte 

RV2.2: Mājokļi un tehniskā 

infrastruktūra 

Prioritāte VP3 – Skrundas novada 

atpazīstamība 

 

RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju 

aktivizēšana 

RV3.2: Tūrisma infrastruktūras 

un pakalpojumu attīstība, dabas 

vides ilgtspēja 

Prioritāte VP4 – Kompakta un 

efektīva pārvaldība 

RV4.1: Pārvaldes attīstība 

RV4.2: Sadarbības attīstība  

Talsu novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2014-2020 

Talsu novads - ekonomiski 

attīstīts novads Ziemeļkurzemē 

ar reģiona centru Talsos, ar 

konkurētspējīgiem un 

inovatīviem uzņēmumiem, ar 

drošu un pievilcīgu dzīves vidi, 

bagāts ar izglītotiem, radošiem 

Sociālie aspekti: 

i - IEDZĪVOTĀJI 

Izglītota, radoša un pilsoniski 

aktīva, veselīga, ģimeniska 

un pārtikusi sabiedrība 

 

 

i-1 Mobilitāte 

i-2 Izglītība  

i-3 Brīvā laika pavadīšana  

i-4 Veselības aprūpe  

i-5 Sociālais atbalsts  

i-6 Mājoklis  

i-7 Ūdenssaimniecība  

Talsu novada specializāciju nosaka 

vietējais dabas kapitāls un uzņēmumi. 

Talsu novada specializācija ir 

lauksaimniecība (īpaši piensaimniecība, 

graudkopība), lauksaimniecības 

produkcijas pirmapstrāde un pārtikas 

ražošana, zivsaimniecība, mežizstrāde, 

i-1 Mobilitāte 

i-2 Izglītība  

i-3 Brīvā laika pavadīšana  

i-4 Veselības aprūpe 

i-5 Sociālais atbalsts  

i-6 Mājoklis  

i-7 Ūdenssaimniecība  

i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu 

programma 

i-1-2 Nozīmīgākie valsts autoceļi 

i-1-3 Ilgtspējīgs sabiedriskais 

transports. Talsu mobilitātes 

centrs 
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un pilsoniski aktīviem 

cilvēkiem, kuri veido veselīgu, 

ģimenisku un pārtikušu 

sabiedrību; efektīvi pārvaldīts 

novads, kurā katrai pilsētai un 

pagastam ir sava dabas un 

kultūras pievilcība. 

 

 

i-8 Siltumapgāde  

i-9 Vide un publiskā ārtelpa 

kokapstrāde, būvmateriālu ieguve un 

ražošana, ceļu būvniecība, tūrisms un 

amatniecība. Reģiona nozīmes centrs - 

Talsu pilsēta veicina publiskā sektora 

kapacitāti Ziemeļkurzemē. Talsi – deviņu 

pakalnu pilsēta, Ziemeļkurzemes 

pakalpojumu un attīstības centrs ar dabas 

un vēstures harmoniju. Stende – pilsēta 

rūpniecībai, Sabile – pilsēta ar odziņu, 

Valdemārpils – kultūrvēsture un ainava. 

 

Talsu novada specializācija Kurzemē: 

Piensaimniecība, lauksaimniecības 

produkcijas pirmapstrāde un pārtikas 

ražošana, zivsaimniecība, mežizstrāde, 

kokapstrāde, būvmateriālu ieguve un 

ražošana, ceļu būvniecība, tūrisms un 

amatniecība, reģiona nozīmes 

pakalpojumi (ārstniecība, profesionālā 

izglītība, darbs ar jauniešiem); 

sabiedriskie auto pārvadājumi 

 

i-8 Siltumapgāde  

i-9 Vide un publiskā ārtelpa 

i-1-4 Pašvaldības autotransporta 

mobilitātes un loģistikas 

pakalpojumi 

i-1-5 Dzelzceļš 

i-2-1 Novada izglītības sistēmas 

pārvaldība 

i-2-2 Pirmskolas izglītība 

i-2-3 Vispārējā izglītība 

i-2-4 Interešu izglītība 

i-2-5 Profesionālās ievirzes 

izglītība 

i-2-6 Profesionālā izglītība 

i-2-7 Augstākā izglītība 

i-2-8 Pieaugušo izglītība un 

mūžizglītība 

i-2-9 Talsi – reģiona līmeņa 

centrs darbam ar jauniešiem 

i-3-1 Vispārēja iedzīvotāju 

veselības veicināšana 

I-3-2 Aktīvās atpūtas un brīvā 

laika pavadīšanas piedāvājums 

i-3-3 Talantu audzināšana 

i-3-4 Sporta, kultūras, tūrisma un 

jaunatnes speciālisti 

i-3-5 Kultūras, sporta un tūrisma 

nozaru pārvaldība 

i-4-1 Veselības izglītība un 

profilakse 

i-4-2 Atbalsts Ziemeļkurzemes 

reģionālās slimnīcas Talsu filiālei 

i-4-3 Atbalsts evides 

pakalpojumu ieviešanai veselības 

aprūpē 

i-4-4 Veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība 

i-5-1 Nodarbinātības veicināšana 

i-5-2 Sociālie un atbalsta 

pakalpojumi 

i-5-3 Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju kapacitāte 

i-5-4 Sociālo un aprūpes pakalp 

i-6-1 Pašvaldības mājokļu 

politika 

i-6-2 Sociālie mājokļi 

i-6-3 Labi apsaimniekots 

dzīvojamais fonds 

i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu 

dzīvojamās apbūves teritoriju 

attīstība 

i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu 

ieviešana 

i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes 

un kanalizācijas risinājumi 
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i-7-3 Ūdenssaimniecības 

pārvaldība 

i-8-1 Novada vienota 

centralizētās siltumapgādes 

politika 

i-8-2 Talsu pilsētas centralizēto 

siltumapgādes sistēmu pārbūve 

i-8-3 Kompleksie siltumapgādes 

pasākumi, pielietojot 

atjaunojamos energoresursus 

i-9-1 Vides monitorings 

i-9-2 Publiskā ārtelpa 

i-9-3 Dabas daudzveidības 

saglabāšana 

i-9-4 Kapsētas 

i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana 

i-9-6 Vides izglītība 

Ekonomiskie aspekti: 

e - EKONOMIKA 

Vides resursos balstīta 

progresīva un attīstīta 

daudznozaru ekonomika 

 

e-1 Uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumenti 

e-1 Uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumenti 

e-1-1 Ražošanas teritoriju 

attīstīšana 

e-1-2 Informatīvais atbalsts 

uzņēmējiem 

e-1-3 Finanšu un atbalsta 

instrumenti vietējiem 

uzņēmumiem 

e-1-4 Darbaspēks 

e-1-5 Pakalpojumi 

Vides aspekti: 

u - UNIKALITĀTE 

Talsu pilsētas izcilība, 

novada nozīmība un 

atpazīstamība – novada 

svītrkods 

 

u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes 

pakalpojumu un ekonomiskās 

izaugsmes centrs 

u-2 Kultūrvides uzturēšana un 

attīstība 

u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes 

pakalpojumu un ekonomiskās 

izaugsmes centrs 

u-2 Kultūrvides uzturēšana un 

attīstība 

u-1-1 Talsi – reģiona līmeņa 

izglītības, kultūras, sporta un 

veselības aprūpes centrs 

u-1-2 Valsts un pašvaldību 

pakalpojumi 

u-1-3 Mārketinga pasākumi 

u-2-1 Novada pasākumi 

u-2-2 Kultūrvēsturiskais 

mantojums 

u-2-3 Nemateriālais kultūras 

mantojums 

u-2-4 Bibliotēku darbības 

attīstība 

u-2-5 Dabas mantojums 

Pārvalde: 

p - PĀRVALDĪBA 

Iedzīvotājiem tuva 

pašvaldība, stipra un efektīva 

pārvaldība 

p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība 

p-2 Moderna pašvaldība 

p-3 Sadarbības partneri 

 

p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība 

p-2 Moderna pašvaldība 

p-3 Sadarbības partneri 

 

p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība 

lēmumu pieņemšanā 

p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un 

privāto sektoru 

p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā 

pieejamība 

p-1-4 Sabiedrības informētība 

p-1-5 Civilā aizsardzība un 

iedzīvotāju drošība 

p-2-1 Pašvaldības iestāžu 

darbība, infrastruktūra un 

materiāli tehniskā bāze 

p-2-2 Pašvaldības nekustamo 

īpašumu attīstība 
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p-2-3 E-pārvaldes ieviešana 

p-2-4 Pašvaldības attīstības 

plānošana 

p-2-5 Vienota metodiskā vadība 

novadā 

p-3-1 Talsu novada stratēģiskās 

intereses 

p-3-2 Pašvaldību sadarbība 

pakalpojumu sniegšanā 

(savstarpējie norēķini) 

p-3-3 Starptautiskā sadarbība 

p-3-4 Sadarbība starp sektoriem 

nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanā 

Vaiņodes 

novads 

 

IAS 2015-2030 

AP 2013-2019 

Vaiņodes novads – labvēlīga 

vide uzņēmējdarbībai, īpaši 

lauksaimnieciskai ražošanai, kā 

arī inovatīvu risinājumu jomā, 

kas novada teritorijā radītos 

produktus un pakalpojumus 

padara konkurētspējīgus, un ar 

augstu pievienoto vērtību. 

Novada iedzīvotāji ir sociāli un 

ekonomiski aktīvi. Vaiņodes 

novads – „zaļa”, ilgtspējīga 

dzīves vide, kam pamatā ir 

dabas un ainavu vērtības. 

Sakārtota un droša dzīves telpa 

ar daudzveidīgu kultūras un 

sporta dzīvi 

SM1 Aktīva un izglītota 

sabiedrība 

 

IP1 Sabiedrības attīstība Vaiņodes novads specializējas:  

• Lauksaimniecībā: 

lopkopība; 

lauksaimniecības produkcijas ražošana 

• mežsaimniecībā (t.sk. kokapstrāde);  

kokapstrāde ar augstu pievienoto 

vērtību; 

mēbeļu ražošana’’ 

• tūrismā: 

dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 

tūrisms. 

VP1 – Cilvēkresursu attīstība, 

dzīves kvalitātes uzlabošana 

RV1 Konkurētspējīgs izglītības 

un mācību apstākļu piedāvājums 

RV2 Mācībspēku kvalitātes 

nodrošinājums  

RV3 Izglītības programmu 

daudzveidība  

RV4 Izglītības iestāžu 

nodrošinājums ar mūsdienīgu 

materiāli tehnisko bāzi  

RV5 Mūžizglītības pieejamība 

RV6 Kultūras dzīves pieejamība 

un daudzveidība  

RV7 Sporta aktivitāšu 

pieejamība un daudzveidība 

RV8 Jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju daudzveidība 

SM2 Pievilcīga, ilgtspējīga 

dzīves vide 

 

IP2 Dzīves vides attīstība VP2 – Ekoloģiski tīra vide 

VP3 – Kvalitatīva dzīves telpa 

 

RV9 Dabas parku sakārtošana un 

apsaimniekošana  

RV10 Ūdenskrātuvju krastu 

sakārtošana un uzturēšana 

RV11 Organizēta atkritumu 

apsaimniekošana 

RV12 Esošās dzīvojamās 

apbūves atjaunošana  

RV13 Graustu nojaukšana  

RV14 Inženierkomunikāciju tīklu 

atjaunošana un paplašināšana 

RV15 Ielu un laukumu 

labiekārtošana 

 RV16 Sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana  

RV17 Veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība 

RV18 Sociālo pakalpojumu 

pieejamība un klāsta 

daudzveidība 

SM3 Labvēlīga vide 

uzņēmējdarbībai 

IP3 Uzņēmējdarbības vides attīstība VP4 – Sakārtota ceļu un 

inženierkomunikāciju tīklu 

infrastruktūra 

VP5 – Atbalsts uzņēmējdarbībai 

RV19 Ilgtspējīga 

inženierkomunikāciju tīklu 

nodrošināšana un 

apsaimniekošana  
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VP6 – Tūrisma infrastruktūras 

attīstība 

VP7 – Efektīva, mūsdienīga novada 

pārvaldība 

 

RV20 Pašvaldības ceļu tīkla 

kvalitātes uzlabošana  

RV21 Atbalsts inovatīvām 

iniciatīvām uzņēmējdarbībā 

RV22 Alternatīvas enerģijas 

izmantošana 

RV23 Uzņēmējdarbības 

informācijas centrs  

RV24 Kvalificēta darbaspēka 

pieejamība 

RV25 Pārrobežu sadarbības 

kontaktu dibināšana 

RV26 Novada tēla veidošana 

(novada mārketings)  

RV27 Tūrisma infrastruktūras, 

t.sk. kultūrvēstures objektu 

sakārtošana 

RV28 Aktīvās atpūtas objektu 

darbības veicināšana 

RV29 Intelektuālās kapacitātes 

stiprināšana novada pārvaldībā 

RV30 Elastīga pārvaldības 

lēmumu pieņemšana  

RV31 Sabiedrības līdzdalības 

veicināšana lēmumu pieņemšanā 

RV32 Interaktīva informācijas 

apmaiņa ar sabiedrību 

Ventspils 

pilsēta 

 

IAS 2014-2030 

AP2014-2020 

Ventspils ir ziedoša eiropeiska 

piejūras pilsēta ar augstu dzīves 

kvalitāti.  

Drošā, pievilcīgā, inovatīvā un 

cilvēcīgā pilsētvide, ērtie 

pakalpojumi un uz izmaiņām 

reaģējoša, rosīga ekonomiskā 

vide, kas labvēlīga gan 

organizācijām, gan arī mājās 

jeb attālinātajās darba vietās 

strādājošiem indivīdiem, 

nodrošina Ventspils iedzīvotāju 

skaita pieaugumu.  

Pilsētas sabiedrību veido gan 

latvieši, gan arī citas Eiropas 

nācijas.  

Ventspils ir svarīgs globālā 

transporta tīkla mezgls Eiropā 

ar modernu industriju. 

Ventspils ir būtisks elements 

starptautiskajā izglītības un 

zinātnes institūciju tīklā, 

Eiropas līmeņa viedo 

tehnoloģiju centrs. 

Sabiedrība (S): 

Izglītota, radoša, aktīva, 

veselīga, ģimeniska un 

pārtikusi sabiedrība 

 

 

 

• Ģimene ar bērniem; 

• Sabiedrības grupu pašiniciatīva;  

• Sadarbība; 

• Viedo tehnoloģiju ieviešana. 

Ventspils pilsētai saskaņā ar Latvija 2030 

ir nacionālas nozīmes attīstības centra un 

Baltijas jūras reģiona attīstības centra 

statuss. 

 

Attiecībā uz pilsētas statusu un Ventspils 

lomu valsts attīstībā Latvija 2030 paredz: 

• Ventspils potenciāls ir pietiekams, lai 

tā nostiprinātos kā konkurētspējīgs 

partneris Baltijas jūras reģiona valstu 

pilsētu tīklā pildot starptautiskas 

nozīmes attīstības centra lomu 

transnacionālajā un pārrobežu 

sadarbībā.  

• Ventspilij, balstoties uz pilsētas 

loģistikas un multimodālo transporta 

pakalpojumu nodrošinājumu, 

izglītības iespējām, zinātnes un 

pētniecības potenciālu, ir iespēja kļūt 

par inovāciju, augstas pievienotās 

vērtības rūpniecības un 

inženierzinātņu (īpaši elektronikas, 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā), kā arī loģistikas un 

tranzīta attīstības centru Baltijas jūras 

reģionā. 

Sabiedrība (S): 

Izglītota, radoša, aktīva, veselīga, 

ģimeniska un pārtikusi sabiedrība 

 

S-1 Mūsdienīga pirmsskolas, 

vispārējā un interešu izglītība 

S-2 Tirgus pieprasījumam 

atbilstošs profesionālās, 

augstākās un mūžizglītības 

piedāvājums, zinātnes un 

pētniecības attīstība  

S-3 Daudzveidīga, intensīva 

iedzīvotājus un apmeklētājus 

saistoša kultūras dzīve  

S-4 Daudzveidīgas sportošanas, 

aktīvās atpūtas un augstas klases 

sporta iespējas  

S-5 Kvalitatīva veselības aprūpe 

S-6 Progresīvi sociālie 

pakalpojumi un sociālā palīdzība 

S-7 Iedzīvotāju grupu, īpaši 

jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts 

S-8 Sabiedrībai tuva un moderna 

pilsētas pārvalde  

S -9 Pašvaldības un valsts 

sadarbība drošības un kārtības 

nodrošināšanā 

Ekonomika (E): 

Augoša daudznozaru 

sabalansēta ekonomika ar 

• Izglītības, zinātnes un biznesa 

kompleksa sadarbība;  

• Energoefektivitāte; 

Ekonomika (E): 

Augoša daudznozaru sabalansēta 

ekonomika ar attīstītu globālā 

E-1 Pilsētas sasniedzamības 

uzlabošana un integrācija TEN-T 

transporta pamattīklā  
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attīstītu globālā transporta 

sistēmā integrētu brīvostu 

 

• Inovāciju radīšana un inovāciju 

pārnese, viedo tehnoloģiju plaša 

izmantošana. 

 

Ziemeļkurzemes mērogā Ventspils ir 

izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika 

pavadīšanas, veselības aprūpes, darījumu, 

ekonomisko aktivitāšu centrs. 

 

Nacionālā mērogā Ventspils 

specializācija ir: 

• osta un ar to saistītā tranzīta un 

loģistikas nozare;  

• modernās industrijas, tai skaitā 

ražošana un IKT industrija;  

• kompleksas izglītības – zinātnes – 

biznesa sadarbības centrs;  

• aizraujoša un patīkama apmeklējuma 

vieta, sevišķi ģimenēm ar bērniem 

 

Starptautiskā mērogā Ventspils 

specializācija ir:  

• multimodālais transporta mezgls ar 

TEN-T ostu, attīstītu tranzīta un 

loģistikas, un ražošanas nozari;  

• viedo tehnoloģiju centrs, tai skaitā 

Kosmosa izpētes tīkla elements; 

• iecienīta atpūtas vieta ģimenēm ar 

bērniem 

transporta sistēmā integrētu 

brīvostu 

 

E-2 Ventspils brīvostas 

stiprināšana un ar ostas darbību 

saistītu uzņēmumu attīstība  

E-3 Ražošanas attīstība pilsētā  

E-4 Mazā un mikro biznesa 

attīstība  

E-5 Izglītības, zinātnes, 

pētniecības un biznesa sadarbība, 

zinātņu ietilpīgu uzņēmumu 

attīstība 

E-6 IKT nozares attīstība  

E-7 Tūrisma attīstība 

Pilsētvide (P): 

Ērta, droša, pievilcīga un vidi 

saudzējoša dzīves un darba 

telpa 

 

• Ģimene ar bērniem; 

• Tīra vide; 

• Energoefektivitāte; 

• Viedo tehnoloģiju izmantošana. 

Pilsētvide (P): 

Ērta, droša, pievilcīga un vidi 

saudzējoša dzīves un darba telpa 

 

P-1 Augstas kvalitātes pilsētas 

transporta infrastruktūra un 

sabiedriskais transports  

P-2 Centralizētas siltumapgādes 

sistēma P-3 Visā pilsētā pieejama 

kvalitatīva ūdenssaimniecība  

P-4 Atkritumu saimniecība ar 

augstu pārstrādes īpatsvaru  

P-5 Ērts, pievilcīgs, inovatīvs 

pilsētas labiekārtojums  

P-6 Kvalitatīvu un komfortablu 

mājokļu attīstība  

P-7 Augsta vides kvalitāte 

 P-8 Droša elektroapgāde 

 P-9 Visaptveroša 

energoefektivitāte  

P-10 Ātri moderni sakari 

Ventspils 

novads 

 

IAS 2014-2030 

AP 2020-2026 

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 

darbavietas un investīciju 

piesaisti. 

SABIEDRĪBA 

SM1: Sociāli nodrošināta, 

veselīga, izglītota, radoša, 

aktīva un patriotiska 

sabiedrība 

IP1 Veselīga dzīvesveida, radošas 

un izglītotas sabiedrības attīstība 

Kurzemes reģionā: 

• lauksaimniecība (t.sk. netradicionālā 

lauksaimniecība, lauksaimniecības 

produktu pārstrāde);  

• mežsaimniecība;  

• atjaunojamā enerģija;  

• tūrisms. 

 

Latvijā: 

• tūrisms un rekreācija;  

• lauksaimniecība (t.sk. netradicionālā 

lauksaimniecība, lauksaimniecības 

produktu pārstrāde);  

• ieguves rūpniecība;  

• kokapstrāde un mežsaimniecība. 

 

Eiropā: 

• neskartas dabas oāze – videi draudzīga 

tūrisma centrs. 

VTP1: Veselīga, radoša un 

līdzdarbīga kopiena 

 

 

RV1 Kopiena  

RV2 Izglītība un prasmes  

RV3 Kultūra un 

kultūrvēsturiskais mantojums  

RV4 Sports un veselīgs 

dzīvesveids  

RV5 Sociālā aizsardzība un 

veselības aprūpe  

RV6 Pārvaldība un sadarbība 

DZĪVES TELPA 

SM2: Dabiska, droša, 

sakārtota un pieejama vide 

dzīvei, darbam un atpūtai 

IP2 Videi draudzīgas un 

ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība 

 

VTP2: Ilgtspējīga dzīves vide un 

droša infrastruktūra 

RV7 Mobilitāte  

RV8 Drošība  

RV9 Inženierinfrastruktūra 

RV10 Mājokļi un nekustamais 

īpašums 

RV11 Vide un publiskā ārtelpa 

EKONOMIKA 

SM3: Konkurētspējīga 

komercdarbības vide 

daudzveidīgu pakalpojumu 

un ražošanas attīstībai 

IP3 Konkurētspējīgas un 

daudzveidīgas uzņēmējdarbības 

attīstība 

VTP3: Labvēlīga vide 

uzņēmējdarbības attīstībai  

RV12 Uzņēmējdarbība  

RV13 Tūrisms 

     


