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Informatīvais ziņojums par plānošanas dokumentu  

“Ventspils pilsētas attīstības programma 2021.-2027.gadam” 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2022.gada 17.februārī pieņēma lēmumu Nr.25 

(protokols Nr.4; 21.§) “Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

apstiprināšanu”. 

Ventspils pilsētas attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – Ventspils AP2027) ir 

pašvaldības vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir definētas vidējā termiņa 

prioritātes, izvirzīti rīcības virzieni un noteikti uzdevumi to īstenošanai un ilgtermiņa 

attīstības mērķa – iedzīvotāju skaita saglabāšana - sasniegšanai. 

Ventspils AP2027 ir izstrādāta, ņemot vērā Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

līdz 2030. gadam, kā arī veiktās Ventspils pilsētas SVID analīzes rezultātus. Ventspils 

AP2027 ir definētas trīs vidējā termiņa prioritātes – Prasmes, Līdzdarbība un Vide, kā arī 

izvirzīti 23 rīcības virzieni. Ventspils AP2027 ir sagatavots Rīcības plāns, Investīciju plāns 

un Vides pārskats. 

Ventspils AP2027 gala redakcijā, salīdzinot ar Ventspils AP2027 redakciju, kurai veikts 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, ir veiktas šādas korekcijas, kurām nav konstatēta 

ietekme uz vidi un līdz ar to nav veikti labojumi Vides pārskatā: 

• Ievads papildināts ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma prasību - 

pēc 2022. gada 1. janvāra līdz 2029. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes 

pirmajai sēdei – Ventspils valstspilsētas pašvaldībai jāsadarbojas ar Ventspils novada 

pašvaldību arī pašvaldības mantas apsaimniekošanas, saimnieciskās darbības 

sekmēšanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas un bērnu tiesību aizsardzības jomās. 

• Ievadā ir precizēta informācija par pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras institūcijām 

atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.7 (prot. Nr. 10; 7. §) “Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības nolikums”. 

• Ievads papildināts ar informāciju par Vides pārskatu un tā izstrādātāju. 

• Ievads papildināts ar informāciju par Ventspils AP2027 pielikumiem. 

• Katram Ventspils AP2027 rīcības virzienam ir aktualizēta informācija par politikas 

plānošanas dokumentiem nākamajam plānošanas periodam. 

• Ventspils AP2027 papildināta ar 6.sadaļu “Pārskats par attīstības programmas 

izstrādes gaitu un sabiedrības līdzdalību”. 

• Ventspils AP2027 Investīciju plānā ir aktualizēta atsevišķu projektu informācija - 

precizēti projektu nosaukumi, indikatīvās finansējuma summas, projektu plānotie 

darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji. 

Ventspils AP2027 Investīciju plāns papildināts ar Ventspils brīvostas pārvaldes projektiem, 

kuriem vides novērtējuma procedūras (pēc nepieciešamības – sākotnējais izvērtējums, 

ietekmes uz vidi novērtējums vai cits) tiks veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

projektu īstenošanas ietvaros. 

Informatīvais ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 

(turpmāk – Birojs) 2021.gada 29.decembra atzinumā Nr.4-03/13 “Par Ventspils pilsētas 
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attīstības programmas 2021.-2027.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un 

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam. 

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā 

Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004. gada 23. 

marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums”, kā arī ņemot vērā Biroja 2021.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.4-02/28 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, tika veikts stratēģiskais 

ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tika sagatavots Vides pārskats. Stratēģiskais 

ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts, lai identificētu iespējamās vides problēmas, kas 

saistītas ar Ventspils AP2027 un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, veiktu labojumus 

Ventspils AP2027, kā arī papildinātu ar pasākumiem iespējamās ietekmes novēršanai vai 

samazināšanai. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika izstrādāts Vides pārskats, kurā 

atspoguļots esošais vides stāvoklis pilsētā, ar Ventspils AP2027 īstenošanu saistītās vides 

problēmas un veikts būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko 

ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles pamatojums un izvērtējums. 

Vides pārskatā iekļautie risinājumi un Biroja atzinumā ietverti iebildumi būtisko ietekmju 

novēršanai un samazināšanai ir ņemti vērā, precizējot Ventspils AP2027, un pamatā tie tiks 

ņemti vērā Ventspils AP2027 paredzēto projektu īstenošanas laikā. 

 

Izteiktie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti 

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu tika ievietots laikrakstā “Ventas balss” 

2021. gada 7. oktobrī. Papildu informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tika 

publicēta laikrakstā “Ventas balss” 2021. gada 13. oktobrī. Ventspils AP2027 un Vides 

pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notika līdz 2021. gada 7. novembrim. Vides 

pārskata projekts tika iesniegts šādām institūcijām: 

• Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei; 

• Dabas aizsardzības pārvaldei; 

• Veselības inspekcijai; 

• Kurzemes plānošanas reģionam; 

• Ventspils novada pašvaldībai. 

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļai, 

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei un Ventspils novada pašvaldībai 

priekšlikumu un komentāru par Vides pārskata projektu nebija. 

Komentāri par Vides pārskata projektu tika saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes un 

Ventspils brīvostas pārvaldes. Saņemtie komentāri un atbildes uz tiem apkopoti tabulā. 



3 
 

Institūcijas 

nosaukums 

Rekomendācijas atzinumā Atzīme par 

ievērošanu 
1. 2. 3. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma 

(turpmāk – Likums) 12.panta 1.punktam ir aizliegta 

īpaši aizsargājamo sugu augu visās to attīstības 

stadijās lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī 

dzīvotņu postīšana. Šī norma attiecināma arī uz 

Ventspils pilsētu. Likuma 13.pants nosaka, ka, 

iegūstot īpaši aizsargājamās sugas indivīdus, 

jānodrošina labvēlīga šīs sugas aizsardzība un 

jāievēro šajā likumā noteiktie iegūšanas noteikumi. 

Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešama 

ikreizēja atļauja. Likuma 14.panta pirmā daļa 

nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu indivīdus 

atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav 

pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo 

populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā 

izplatības areālā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pārvalde 

rekomendē papildināt Vides pārskatu ar norādi, ka, 

īpaši aizsargājamu sugu indivīdu 

iznīcināšana/ieguve atļauta tikai gadījumā, ja 

saņemta Pārvaldes rakstiska atļauja. 

Vides pārskats ir 

papildināts ar 

attiecīgu informāciju 

un ieteikumiem 

ietekmes 

mazināšanai 

Ventspils AP2027 

īstenošanas gaitā 

Otra problēma, kas saistīta ar dabas aizsardzību un 

nav atspoguļota Vides pārskatā, ir invazīvo, 

ekspansīvo, agresīvo sugu (svešās sugas, kas 

aklimatizējušās jaunās teritorijās ārpus sava 

dabiskā areāla, iekļāvušās jaunajās ekosistēmās un 

rada draudus šo ekosistēmu vietējiem 

organismiem) izplatība Ventspils pilsētā. Svarīgi 

savlaicīgi novērst šo sugu izplatīšanos, šajā 

gadījumā jau plānošanas dokumenta izstrādes 

laikā.  

Pārvalde rekomendē Vides pārskatā iekļaut 

informāciju par šīm sugām, iespējamo izplatību, 

teritoriju, kur tās visvairāk atrodamas, ietekmes 

vērtējumu plānošanas dokumenta īstenošanas 

gadījumā. Pašreiz Ventspils pilsētā viena no 

galvenajām ekspansīvajām augu sugām ir Kanādas 

zeltslotiņa, kas aizņem būtiskas platības ar tendenci 

palielināt tās 

Vides pārskats ir 

papildināts ar 

informāciju. 

Ventspils 

brīvostas 

pārvalde 

Vēršam uzmanību, ka Ventspils brīvostas pārvalde 

nav atbildīgā institūcija par putekļu, smaku un 

kaitīgo vielu monitoringa sistēmas nodrošināšanu, 

par to atbild piesārņojošo darbību operators, Valsts 

vides dienests un attiecīgā pašvaldība. Saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

Nav ņemts vērā. 

Komentārs attiecas 

uz tekstu, kas 

apraksta Ventspils 

AP2027 rīcības 

virzienu, pasākumu 

un atbildīgo 

institūciju. 
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Institūcijas 

nosaukums 

Rekomendācijas atzinumā Atzīme par 

ievērošanu 
1. 2. 3. 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 

operators saņem attiecīgo piesārņojošas darbības 

atļauju no Valsts vides dienesta, ar konkrētiem 

atļaujas nosacījumi, tai skaitā, gaisa aizsardzība. 

Tāpēc aicinām Vides pārskata projektā veikt šādas 

korekcijas: 
Lpp. Vides pārskata 

projektā publicētā 

informācija 

Nepieciešamās 

korekcijas 

67 Gaisa kvalitāte:  

rīcības virziens ietver 

pasākumu “Putekļu, 

smaku un kaitīgo vielu 

monitoringa sistēmas 

nodrošināšana”, kā 

atbildīgo institūciju 

nosakot Ventspils 

Brīvostas pārvaldi līdz 

ar piesārņojošo 

darbību operatoriem. 

Dzēst norādi, ka 

atbildīgā 

institūcija ir 

Ventspils 

brīvostas 

pārvalde. 

Redakcija pēc 

izmaiņām: 

“Gaisa kvalitāte: 

rīcības virziens 

ietver pasākumu 

“Putekļu, smaku 

un kaitīgo vielu 

monitoringa 

sistēmas 

nodrošināšana”, 

kā atbildīgo 

nosakot 

piesārņojošo 

darbību 

operatoru.” 
 

 

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais 

variants 

Tā kā normatīvie akti neparedz izstrādāt alternatīvas attīstības programmai, tad, veicot 

Ventspils AP2027 stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un izstrādājot Vides pārskatu, ir 

izvēlēta un novērtēta tā saucamā nulles alternatīva, respektīvi - Ventspils AP2027 netiek 

izstrādāta un saglabājas esošais stāvoklis.  

Salīdzinot Ventspils AP2027 īstenošanas scenāriju ar “nulles” alternatīvu, tiek rekomendēta 

Ventspils AP2027 īstenošana, kā rezultātā sagaidāmas vairāk pozitīvas ietekmes uz vides 

aspektiem. 

 

Pasākumi Ventspils AP2027 īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa 

ziņojuma iesniegšanas termiņus 

Vides pārskata 8.nodaļā “Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai” ietverta 

informācija par vides monitoringa indikatoriem un iespējamiem informācijas avotiem. Vides 



5 
 

pārskatā Ventspils AP2027 īstenošanas monitoringa nodrošināšanai ir atzīmētas astoņas 

konkrētas indikatoru grupas: 

1) Klimata pārmaiņas; 

2) Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana; 

3) Gaisa kvalitāte; 

4) Vides troksnis; 

5) Bioloģiskā daudzveidība; 

6) Ūdens kvalitāte un plūdu risks; 

7) Augsne un piesārņojums; 

8) Kultūrvēsturiskās vērtības un ainava. 

Saskaņā ar Biroja 2021.gada 29.decembra atzinumu Nr.4-03/13 “Par Ventspils pilsētas 

attīstības programmas 2021.-2027.gadam Vides pārskatu”, lai konstatētu Ventspils AP2027 

īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 

vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2027.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un 

jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Birojā. 


