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savādāk nekā iepriekš? Vai
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vērtēt kā viedu? Kā izstrādāt
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Sākam darboties. Laiks
izvērtēt savus spēkā esošos
teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus. Vai
tie mūs apmierina? Vai
gaidītais ir sagaidīts? Kā to
vērtē pašvaldības darbinieki?
Kam šie dokumenti ikdienā
der, un pēc kā tie savu mērķi
vēl neaizsniedz?
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Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas ieteikumiem, Rīgas
plānošanas reģiona
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par ko domājām iepriekš.
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uzsākt novada attīstības
programmas izstrādi.
Sarunas, diskusijas, darba
grupas. Laiks izstrādāt
attīstības programmu.

IEVADS

Kandavas novada dome 2014.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu
(protokols Nr.17, 49§) par jaunas novada attīstības programmas
izstrādi. Līdzšinējās Kandavas novada attīstības programmas, kas
apstiprināta 2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē,
darbības termiņš noslēgsies 2016.gadā. Līdzās dokumenta darbības
termiņa noslēgšanai, ir arī realizēti gandrīz visi programmā norādītie
projekti. Attīstības programmā ir noteikti pašvaldības stratēģiskie
mērķi, bet, tā kā pēc programmas izstrādes, 2013.gadā, pašvaldība
strādāja pie jaunā likumdošanā paredzētā dokumenta - Kandavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas - arī šie mērķi šādā redakcijā ir
zaudējuši savu aktualitāti.
Lai arī attīstības programmu izstrāde ir samērā skaidri atrunāta
likumdošanā un Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības
ministrijas, kā arī Rīgas plānošanas reģiona izstrādātajās metodikās,
tomēr rodas jautājums, kādu šo dokumentu Kandavas novada
pašvaldībai izstrādāt. Pirms (nereti) pārsteidzīga lēmuma par
pakalpojuma, tātad attīstības programmas, iepirkšanu no āra ar
tipveida darba uzdevuma sagatavošanu, pašvaldība meklē pieeju, kā
strādāt – tieši Kandavas novadam un tā situācijai atbilstošu.
Jaunās novada attīstības programmas darbības termiņš paredzēts no
2016. – 2022.gadam, un tā izstrādi pašvaldībā paredzēts veikt
2015./2016.gadā. Šīs vadlīnijas, meklējot atbildes uz jautājumiem,
iecerētas kā ievada materiāls tālākam darbam pie attīstības programmas
izstrādes. Vietējo iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku aktīva
iesaistīšana plānošanas procesā ir viens no galvenajiem jaunās attīstības
programmas izstrādes uzstādījumiem. Līdz ar to šī materiāla galvenā
mērķauditorija ir pašvaldība un tās iedzīvotāji – tie, kam būs jāpieņem
lēmums par attīstības programmas izstrādi. Sabiedrības un tās pašas
valdības – pašvaldības – novada 15 deputātu lēmumu vadībā.

Vadlīnijas Kandavas novada attīstības programmas izstrādei
sagatavotas 2015.gada augustā Kandavas novada pašvaldības, tās
priekšsēdētāja Normunda Štoferta vadībā, savās pieejās, pārdomās un
pieredzē uzklausot:






teritorijas plānotāju Ilzi Circeni, kurai ir pieredze Kandavas novada
pašvaldības līdzšinējo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē;
attīstības plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti Sabīni Zāģeri,
kurai ir pieredze pētījuma “Rīgas plānošanas reģiona viedās
specializācijas iespējas” izstrādē (2014.gadā);
reģionālās attīstības speciālisti Alisi Vītolu, kurai ir pieredze saistībā
ar iespējām pašvaldībai piesaistīt ārējā finansējuma līdzekļus;
Ogres novada pašvaldības projektu vadītāju Ritu Grāvīti, kurai ir
pieredze pašvaldību attīstības programmas izstrādes vadībā, kā
pašvaldības pārstāvei vadot attīstības programmas izstrādi un
iesaistot pašvaldības darbiniekus un deputātus tā izstrādes
procesā.

Vadlīniju dokumentu veido trīs daļas – pirmajā tiek vērtēta novada
attīstība kopumā, meklējot atbildi uz jautājumu, vai novada attīstību
varam vērtēt kā viedu un vērtējot novada attīstības iespējas reģionālā
un nacionālā mērogā, otrajā daļā tiek analizēti līdzšinējie pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, savukārt trešajā,
noslēdzošajā daļā, tiek atbildēts uz jautājumu, ko darīsim savādāk nekā
iepriekš jeb kā strādāsim pie jaunās novada attīstības programmas
izstrādes.
„Kandavas novads – pirmais novads Latvijā”. Šis sauklis ne tikai atsauc
atmiņā administratīvi teritoriālās reformas pirmsākumus 1996.gadā, bet
ik uz soļa pašvaldībai atgādina, ir jāuzdrīkstas un jāmeklē jaunas
pieejas. Novada attīstība ir mūsu pašu rokās, mūsu spēkos un interesēs.
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I PAR NOVADA ATTĪSTĪBU

1.1. Vai Kandavas novada attīstību varam vērtēt kā viedu?
Mēs zinām, kas mēs esam un protam to atbilstoši izmantot
Attīstībai pēc savas būtības ir jābūt viedai, sevišķi jau kapitālisma
politiku būtiski ietekmētā laikā, kad izstrādātā attīstības programma,
kas pēc satura, esot pakārtota aktuālajām tendencēm, var būt
novecojusi jau tās izstrādes vai apstiprināšanas procesā.
“Vajadzētu mērīt iedzīvotāju laimes sajūtu – varbūt tas ir daudz
svarīgāk nekā zināt IKP rādītājus.” (M.Parkinson, 2004)
Vieda specializācija ir politikas koncepcija, kas pašlaik vēl tiek uzskatīta
par samērā jaunu. 2008.gadā izstrādāta akadēmisko ekspertu grupā,
koncepcija strauji atstājusi būtisku ietekmi uz politisko auditoriju, jo
sevišķi Eiropā. Politika ir aizsteigusies priekšā teorijai, kamēr jēdzienam
vieda specializācija vēl nav pieņemta stingra akadēmiska pamata.1
Publiskā pārvalde, tai skaitā pašvaldības, tradicionāli ir bijušas
orientētas uz sākotnējiem jeb resursu rādītājiem (piemēram, skolēnu
skaits, noasfaltēto ielu garums). Nepietiekoša uzmanība ir pievērsta
rādītājiem, kas raksturo darbības izpildi, rezultātu (piemēram,
noasfaltēto ielu kvalitāte) un tā ietekmi uz dažādiem procesiem. Šāda
situācija arī novērojama lielākajā īpatsvarā, kā sabiedrība raugās uz
attīstību, tomēr par viedu attīstību varam runāt, ja vispirms
apzināmies kvalitātes nozīmi, savu identitāti, talantus un spējas,
darām to, ko spējam labāk, kā citi, apzināmies pieprasījumu un
īstenojam attīstību savai būtībai, nevis tikai nosacījumu ietvaram
atbilstošā pieejā.
Foray, Dominique, Paul A. DAVID, and Bronwyn H. HALL. Smart
specialization from academic idea to political instrument, the surprising career
of a concept and the difficulties involved in its implementation. No. EPFLWORKING-170252. EPFL, 2011.

Kā uz viedas attīstības jautājumiem raugās ārpus Latvijas robežām?
Eiropa 2020 - Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei izvirzītas trīs prioritātes, kuras savstarpēji papildina cita citu: Gudra
izaugsme, Ilgtspējīga izaugsme, Integrējoša izaugsme. Investīcijas
pētniecībā, inovācijās un cilvēkkapitālā ir būtiskas visos reģionos, taču
reģionos ir dažādi talanti un spējas, bet šī dažādība tiek uzskatīta par
vērtību. Inovāciju rezultātā tā veicina dažādus attīstības ceļus. Politikas
gudrai izaugsmei pamatā ir perspektīva, ka pastāv potenciāli lieli
ieguvumi no stratēģijām, kurās tiek izmantota oriģināla, starptautiski
konkurētspējīga specializācijas niša, pamatojoties uz reģionālajām
vērtībām un spēcīgajām pusēm salīdzinājumā ar citiem reģioniem, kā
arī spējā apzināties specializāciju, kura var tikt attīstīta salīdzinājumā ar
citu reģionu specializācijām.2
Pamatojoties uz Eiropa 2020 Stratēģijas prioritāti Gudra izaugsme,
Latvijā nacionālā līmenī pieņemta Viedas specializācijas stratēģija jeb
RIS3 - ekonomiskās attīstības stratēģija, kas paredz mērķtiecīgu
pētniecības un inovāciju resursu fokusēšanu atsevišķās inovāciju
prioritātēs – zināšanu specializācijas jomās, kur valstij ir salīdzinošās
priekšrocības vai arī eksistē aktīvi, uz kuru bāzes šādas priekšrocības
var radīt (plašāk par to - http://www.ris3.lv/). Savukārt reģionālā līmenī,
pamatojoties uz to, viedā attīstība iekļauta Rīgas plānošanas reģiona
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 un attīstības programmas
2014-2020 aktuālās redakcijas vīzijā, un izvirzīta kā viena no astoņām
prioritātēm ar mērķi panākt viedas attīstības stratēģiju izstrādi katrā
reģiona pašvaldībā, integrētu tās plānošanas dokumentos un to
īstenošanā. Tātad arī Kandavas novada pašvaldībā. Jaunajā stratēģijā

1

European Commission (2011). REGIONAL POLICY FOR SMART GROWTH
IN EUROPE 2020. European Union Regional Policy. Directorate-General for
Regional Policy.
2
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vieda attīstība definēta kā elastīga - balstās uz zināšanām, gatavību
pārmaiņām, aktivitāti, vietas un globālo procesu respektēšanu.
Viedums izpaužas darbos – jau pastāv un vairojas pašpietiekamas
vietas enerģijas radīšanas un patērēšanas līdzsvarā.
Savukārt pētījumā «Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas
iespējas»3, viedas attīstības koncepcija definēta kā visaptveroša, vietu
resursos, pastāvošajā un potenciālajā specializācijā balstīta attīstība,
stratēģiska pieeja ekonomiskajai attīstībai, sniedzot mērķtiecīgu
atbalstu pētniecībai un inovācijām, ar visu pašvaldības attīstībā
iesaistīto dalībnieku izprastu mērķtiecīgu sadarbību un visos līmeņos
saskaņotu darbību. Pētījumā arī akcentēts, ka viedas specializācijas
stratēģija pašlaik aktīvi tiek apspriesta reģionālās studijās - gan vadošās
politikas veidošanā, gan izzinošos akadēmiskos pētījumos, apvienojot
divus konceptus - vieda specializācija un vieda pilsēta vai plānošana,
un tādējādi veido iespēju izmatot jēdzienu „vieda attīstība”, uzmanību
fokusējot nevis uz kvantitāti, bet kvalitāti un atbilstīgumu talantiem
un spējām, kur esam vai varam būt pārāki, līdz ar ko sekojoši tiek
sasniegta arī kvantitāte. Tādēļ viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir
koncentrēt materiālos un nemateriālos resursus salīdzinoši
daudzsološākajām jomām, kur Kandavas novada pašvaldības
gadījumā, kā viena no tādām varētu būt, piemēram, sporta jomas
attīstība.
Ar skatu no malas par Kandavas novada viedumu gribas teikt, ka
novadā apzinās stiprās puses un saudzējamas vērtības, kopumā arī
talanti un spējas ir apzināti. Tomēr retāk apzināta un atzīta par vērtību
ir vietas resursu, talantu un spēju dažādība, kas apvienota ar
inovācijām, un varētu garantēt specifisku attīstības ceļu – oriģinālu,
starptautiski konkurētspējīgu specializācijas nišu.
Par viedu attīstību varam runāt gan lielos darbos, gan arī šķietami
nebūtiskās ikdienas pieejās un rīcībās. Par pozitīvu piemēru var atzīmēt
Kandavas novada domes pašvaldības 2014.gada publiskajā pārskatā
(apstiprināta Kandavas novada domes sēdē 2015.gada 25.jūnijā)

minēto, kur līdzās informācijai par projektu, tiek akcentēti vairāku
pakāpju mērķi:
„2014.gada otrajā pusē Latvijas vides aizsardzības fonds atbalstīja
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projektu
Kandavā, Valteru ielā, piešķirot līdzfinansējumu, un tika noslēgts
līgums ar darba izpildītāju. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies
vides piesārņojums un Abavas upes baseinā nokļūs attīrīti notekūdeņi,
tiks uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība Kandavā, līdz ar to
saglabājot Latvijas nacionālo dabas objektu - Abavas senlejas dabas
parku un kultūrvēsturisko teritoriju - Abavas ieleja.”
Vēl kā pozitīvu viedumu apliecinošu aspektu var atzīmēt novada
pašvaldības darbā novērotās iezīmes, tādas kā vēlme atkārtoti veicot
kādu darbību, to veikt labāk, savādāk, tendencēm atbilstošāk. Līdz ar to
arī šajā gadījumā, jaunās attīstības programmas izstrādi, iecerēts veikt
ar jaunu, kvalitatīvu un Kandavas novadam atbilstošu pieeju.
Pašvaldības darbā pieaugoša tendence ir arī izprasta un mērķtiecīga
sadarbība visu pašvaldības attīstībā iesaistīto dalībnieku starpā un
virzība uz saskaņotu darbību visos līmeņos.
Tātad, vai Kandavas novada attīstību varam vērtēt kā viedu? Jā, tās
atsevišķos darbus noteikti, bet vai attīstību kā mērķtiecīgu sadarbību?
Pašlaik, ar jaunu skatu un pieredzi analizējot Kandavas novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, īpaši attīstības
programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, atrodam galveno
uzdevumu tālākajam plānošanas darbam - no vairāk kvantitatīvi
orientēta pašnovērtējuma tiekties uz stratēģisku ievirzi, kur ir izceltas
novada konkurētspējīgākās jomas - salīdzinošās priekšrocības
kvalitātēs, kā tās varam un spēsim stratēģiski izmantot, virzoties
augstāk par standarta iespēju nodrošinājumu. Tādēļ šo vadlīniju viens
no galvenajiem mērķiem ir raksturot pieeju, kā pakārtoti jau
izstrādātajai novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, dokumentā
izvirzītos mērķus un prioritātes ietērpt viedā attīstības programmā,
viedos attīstības soļos.

Pētījums «Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas», pieejams:
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=183
3
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1.2. Kā Kandavas novads izskatās Rīgas plānošanas reģiona kontekstā?
Nomale vai tilts uz Kurzemi
Jebkurai pašvaldībai kā nozīmīga attīstības procesa sastāvdaļa jāapzinās
sava pozīcija lokālā, reģionālā un starptautiskā līmenī - jo plašākā un
padziļinātākā veidā pozīcijas tiks novērtētas, jo veiksmīgāk tās varēs
mērķtiecīgi izmantot attīstības procesā. Šajā gadījumā, pamatojoties uz
pētījuma “Rīgas plānošanas reģiona Viedas attīstības iespējas”
rezultātiem, Kandavas novads ir viena no 30 Rīgas plānošanas reģiona
pašvaldībām, kas reģiona kontekstā aplūkota pēc atsevišķiem
faktoriem, ir nomale, bet vienlaikus pēc citiem aspektiem - tilts uz
Kurzemi. Pētījuma ietvaros veikta reģiona pašvaldību klasifikācija pēc
pašvaldību attīstības pamatrādītājiem (sociāliem un ekonomiskiem),
pēc pašvaldību stiprajām pusēm un iespējām caur viedas attīstības
kritērijiem un pēc Rīgas aglomerācijas un reģiona nozīmes attīstības
centru saistītajām telpām, klasifikāciju attēlojot arī kartoshēmās. To
plašāk var aplūkot pētījumā, bet šajā gadījumā vairāk uzmanības
vērsīsim uz to, kā Kandavas novada pašvaldība izskatās tādā
klasifikācijā.
Pēc attīstības pamatrādītājiem
Summāri rangs, kādā Kandavas novada pašvaldība ierindojas starp
reģiona 30 pašvaldībām pēc pašvaldību attīstības pamatrādītājiem ir
nr.25, tādējādi esot līdzīgās pozīcijās ar kaimiņu pašvaldībām,
pozicionējoties augstāk par Jaunpils novadu un Engures novadu, bet
zemāk par Tukuma novadu. Turpat blakus ar līdzīgiem rādītājiem
rangā ir arī Ogres, Mālpils un Saulkrastu novada pašvaldības. Pētījumā
atspoguļotais Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rangs galvenokārt
izstrādāts ar mērķi atainot sociāli un ekonomiski nevienlīdzīgo situāciju
reģionā kopumā, tas ir starp Pierīgas un pārējām reģiona pašvaldībām.
Augstais centralizācijas līmenis reģiona vispārēju attīstību būtiski
ierobežo, un rada spēcīgu arēju ietekmi uz tādām pašvaldībām kā
Kandavas novads, kam tieša sociālekonomiska sasaiste ar galvaspilsētu
nav tādā mērā kā Pierīgas pašvaldībām ar līdz pat 80-90% darbspējas
iedzīvotāju nodarbinātību Rīgā. Līdz ar to, ka Pierīgas pašvaldību
mijiedarbība vērsta tikai galvaspilsētas virzienā, attālākās reģiona

pašvaldības tiek atbīdītas nomalē, tādējādi arī neveidojot ciešāku
sasaisti ar blakus reģioniem. Tas nozīmē, ka Pierīgas pašvaldību
uzceltais valnis ap galvaspilsētu ir jāirdina no abām pusēm – no Rīgas
un iekšzemes pašvaldību puses, caur sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām
virzīt un motivēt šo pašvaldību mērķtiecīgu darbu sava ekonomiska
pamata attīstībā. No otras puses attīstības pamatrādītāju rangs
neatspoguļo citu attīstībā nozīmīgu informāciju, vienīgais, kas tās atšķir
vienu no otras, ir kvantitatīvi izmērāmi rādītāji – resursu apjoms, nevis
to kvalitāte, pašvaldību identitāte un salīdzinošās priekšrocības, tādēļ
vispārīgai kvalitātes vērtēšanai, pētījumā reģiona pašvaldības vērtētas,
par pamatu ņemot viedu attīstību raksturojošus kritērijus.
Pēc pašvaldību stiprākām, vājākām pusēm, iespējām un draudiem caur viedas
attīstības kritērijiem
Viedas attīstības kritēriji pēc kādiem pētījumā vērtētas reģiona
pašvaldību stiprās, vājās puses, iespējas un draudi izriet no 6
raksturlielumu kvalitāti izsakošiem indikatoriem – prioritātēm
(augstāks uzmanības īpatsvars vērtībām), unikalitātei, dinamikai,
kreativitātei, sadarbīgumam un citiem. Izvirzot ap 30 kritērijiem,
dalītiem 6 raksturlielumos, vērtēts pašvaldību viedums ekonomikā,
cilvēkos, mobilitātē un IKT, pārvaldībā, vidē un dzīvošanā. Vērtējuma
rezultātā katrai pašvaldībai izceltas viedas attīstības salīdzinoši
stiprākās puses un iespējas, kā arī norādītas salīdzinoši vājākās puses
un draudi, līdz ar to arī Kandavas novada pašvaldībai. Aplūkojot šos
rezultātus, kā stiprākas puses Kandavas novada pašvaldībā pašreizējā
situācijā izceltas - vieda vide (dabas resursi) un vieda dzīvošana
(dzīves kvalitāte), kas nozīmē, ka pašvaldībā rodamas tādas kvalitātes
kā dabas apstākļu pievilcība, zema piesārņojuma pakāpe, privātas
iniciatīvas vides aizsardzībā, viedokļu apmaiņa, ilgtspējīga resursu
pārvaldība un apsaimniekošana; kultūras telpas potenciāli, vietu
pievilcība tūrismam, sociālā kohēzija, izglītības iespējas, veselības
aprūpes pieejamība un kvalitāte, individuālā drošība, mājokļu
kvalitāte. Savukārt kā iespējas Kandavas novada pašvaldībā izcelta
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Vieda pārvaldība (politiskā līdzdalība), kas nozīmē iespējas
pārvaldībā īstenot tādas kvalitātes, kā savstarpēja uzticība, paļāvība
sabiedrības iekšienē un attiecībā uz politiskās vides caurspīdīgumu,
visaptveroša domāšana, kreativitāte, stratēģisks redzējums.
Līdzsvarota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, publisko un privāto
iniciatīvu kvantitāte un kvalitāte. Taču kā salīdzinoši vājākas atzīmētas
– vieda ekonomika (konkurētspēja) un vieda mobilitāte (transports un
IKT), kas nozīmē, ka pašvaldībā mazāk attīstītas tādas kvalitātes, kā
novatoriska, zināšanu ietilpīga ekonomika, specializēta (ekonomiskais
tēls, profils), produktīva kvalitatīvi un kvantitatīvi, priekšrocību
izmantojums, starptautiska ekonomika – labas reputācijas, ārvalstu
tirgos esoši uzņēmumi; zaļās mobilitātes īpatsvars – ilgtspējīgas,
inovatīvas un drošas transporta sistēmas – sabiedriskā transporta
pārklājums, pieejamība un kvalitāte, ekonomiskāku automobiļu
izmantojums. Starptautiska sasniedzamība, IKT pieejamība un
kvalitāte. Savukārt kā drauds Kandavas novada pašvaldībā atzīmēts viedi cilvēki (sociālais un cilvēkkapitāls) - pamatojoties uz strauji
sarūkošo iedzīvotāju skaitu un kvalifikāciju, galvenokārt ārēju faktoru
ietekmē strauji sarūkot tādām kvalitātēm, kā vienojošs un savienojošs
cilvēkkapitāls – kopiena, kvalifikācija (spējas un prasmes), laikmetīga
mūžizglītība, sociālā un etniskā daudzveidība kopienā, kas vienota
vērtībās. Visaptveroša domāšana, sadarbīga kopiena – aktīva dalība
sabiedriskajā dzīvē un politiskajās aktivitātēs, iniciatīvas, radoša un
virzoša kopiena. Rīgas plānošanas reģionā ar līdzīgu vērtējumu
stiprāko, vājāko pušu, iespēju un draudu dalījumā novērtētas vēl divas
pašvaldības – Jaunpils novads un Lielvārdes novads.

Pierīga, Piekraste un Iekšzeme), kontekstā ar Rīgas aglomerācijas
funkcionālo saišu telpu, aglomerācijas precizēto robežu4.5 Tā rezultātā
redzams, ka Rīgas aglomerācijas robežas ir lielā mērā saistītas ar
autotransporta un dzelzceļa infrastruktūras pieejamību, lielāko upju
ceļiem un kādreizējo rajonu robežām, aglomerācijā ietverot lielāko daļu
reģiona pašvaldību, iestiepjoties arī Zemgales un Vidzemes plānošanas
reģionu pašvaldībās. No reģiona pašvaldībām aglomerācijā neietilpst
Alojas, Limbažu, Krimuldas novadi, daļa Ogres un Tukuma novadu un
arī Kandavas un Jaunpils novadi. Rīgas aglomerācija ir neformāla telpa
bez vienotas pārvaldības institūcijas, kas koordinētu tās attīstību,
veicinātu un piedalītos telpā ietilpstošo pašvaldību sadarbībā, tā virzot
līdzsvarotas, policentriskas attīstības īstenošanu. Tomēr pētījuma
rezultāti, kas paredz reģiona pašvaldību sadarbības platformas izveidi
Rīgas aglomerācijai, ir integrēti jaunajā Rīgas plānošanas reģiona
attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kas arī savā ziņā ir labs
priekšnosacījums, lai tādas pašvaldības kā Kandavas, Engures, Tukuma
un Jaunpils novadi varētu kļūt par sadarbības tiltu uz Kurzemes
plānošanas reģiona pašvaldībām.

Pēc Rīgas aglomerācijas un reģiona nozīmes attīstības centru saistītajām
telpām

Tādām pašvaldībām kā Kandavas novads attīstība Rīgas plānošanas
reģiona pašvaldību starpā ir dēvējam par neapskaužamu, bet
vienlaikus ir arī liels izaicinājums un ietver arī sava veida priekšrocības,
piemēram, finansiāla atbalsta pieejamība kādas jomas attīstībai, kas
nereti nav pieejams Pierīgas, kā turīgām pašvaldībām, lai ieviestu
atbalsta sistēmu vietējās ekonomikas attīstībai pašvaldībā, ko tās nespēj
vai nevēlas īstenot no iekšējiem resursiem. Līdz ar to var vien vēl
piebilsts, ka Kandavas novads reģionā galvenokārt atainojas kā neitrāla
pašvaldība, kurai kā jau visām, klusībā tiek glabāti nerealizēti
potenciāli.

Lai pamatotu un attēlotu reģiona pašreizējo situāciju un viedas
attīstības īstenošanai būtisku aspektu ievērošanu, pētījuma ietvaros,
papildus iepriekš veiktajam izvērtējumam un sniegtajiem rezultātiem,
izstrādāta kartoshēma, kas attēlo reģiona telpisko dalījumu (Rīga,

4

Pēc pētījuma «Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana», Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas
katedra, 2012 rezultātiem.
5 Pētījums «Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas», pieejams:
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=183
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1.3. Kandavas novada attīstības iespējas saistībā ar Nacionālo attīstības plānu un jauno plānošanas periodu 2014. – 2020.gadam?
Kas mums ne tikai ir pieejams, bet patiesi der mūsu specializācijai?
Latvijas publisko investīciju prioritātes ir noteiktas Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā 2014.-2020.gadam, kas ietver trīs prioritātes – tautas
saimniecības izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas
teritorijas – plāna vadmotīva “Ekonomikas izrāviens” īstenošanai.
Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” paredz priekšnoteikumu
radīšanu ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai Latvijas
pilsētās un novados, īstenojot gudru un efektīvu pieejamo resursu
apsaimniekošanu un teritoriju attīstības iespēju pilnvērtīgu
izmantošanu.
Latvijas
Nacionālajā
„Pašvaldība ir valdības un iedzīvotāju
attīstības plānā 2014.sadarbības starpnieks un organizators.”
2020.gadam
paredzēta
virkne
uzdevumu
ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai
un
dabas
un
kultūras
kapitāla
ilgtspējīgai
apsaimniekošanai reģionos, ierobežotu resursu apstākļos paredzot
publisko ieguldījumu koncentrēšanu nacionālās un reģionālās nozīmes
attīstības centros, vienlaikus sekmējot pakalpojumu un darbavietu
pieejamību un sasniedzamību apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Nacionālajā attīstības plānā noteiktie uzdevumi tiek īstenoti ar Eiropas
Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu, kā arī
valsts budžeta attīstības daļas līdzekļiem. Būtiskākās Eiropas Savienības
strukturālo un investīciju fondu programmas, kas nodrošina Nacionālā
attīstības plāna īstenošanu, ir darbības programma “Izaugsme un
nodarbinātība”, Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam un
Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam, kā arī
teritoriālās sadarbības programmas, Norvēģijas finanšu instruments un
Latvijas – Šveices sadarbības programma.

Kandavas novada attīstības programmas uzdevums (viens no
uzdevumiem) ir sagatavot dokumentu Nacionālajā attīstības plānā
noteikto prioritāšu un uzdevumu pārnešanai vietējā līmenī, izmantojot
gan pieejamo pašvaldības budžeta finansējumu, gan arī piesaistot
investīcijas no ārējiem finanšu avotiem (skatīt attēlu).

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Valdības
deklarācija
un Valdības
rīcības
plāns

Nozaru
politikas
attīstības
plānošanas
dokumenti

Rīgas plānošanas reģiona
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un
attīstības programma

Kandavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija

Kandavas
novada
attīstības
programma

Kandavas
novada
teritorijas
plānojums
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Attīstības programmas investīciju plānam ir jākalpo par instrumentu
attīstības programmā noteikto mērķu un prioritāšu īstenošanai, un tajā
jāizvirza īstenojamie attīstības projekti 2016., 2017. un 2018.gadam. Lai
gan bieži dominē apgalvojums, ka pašvaldības nevarēs piesaistīt ārējā
finansējuma līdzekļus, ja konkrētā iecere nebūs minēta pašvaldības
attīstības programmā, jāatīst, ka atbilstība investīciju plānam ir noteikta
kā obligāts priekšnosacījums tikai daļā Eiropas Savienības strukturālo
un investīciju fondu aktivitāšu. Tomēr esošajai situācijai atbilstošs
investīciju plāns palīdzēs mērķtiecīgi sekmēt Kandavas novada
attīstības „engura” nišas jeb novada stiprās puses, kas nosakāms
izstrādājamā dokumentā.
Atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajam,
pašvaldībām ārpus nacionālas un reģionālās nozīmes centriem ir
pieejami līdzekļi attīstības projektu īstenošanai zemāk minētajās
programmās. Atzīmējams, ka perspektīvē var būt kādas izmaiņas
(patreiz tas vēl nav zināms), t.i. izmaiņas iespējamas pēc Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam vidustermiņa izvērtējuma
veikšanas 2017.gadā, izvērtējot līdz šim sniegtā atbalsta ietekmi, kā arī
finanšu apguves rādītājus.
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu darbības
programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka atbalsta jomas, kur
2014.-2020.gada periodā ieguldīs vairāk nekā 4,4 miljardus eiro Eiropas
Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda
finansējuma. Šajā programmā pašvaldības ir noteiktas kā finansējuma
saņēmējas šādos stratēģiskā atbalsta mērķos jeb aktivitātēs:












8.1.2.2. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem”;
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” (saistāms ar profesionālās izglītības kompetences centru
„Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikums”);
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
9.2.4.2. „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai”;
9.3.1.1.
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Noteicošie kritēriji atbalsta saņemšanai šajās programmās būs nozares
rādītāju izpilde, kas raksturo sniegtā atbalsta efektivitāti, piemēram,
skolu atbalsta programmās, tas būs skolēnu skaits skolā.
Vairākās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
aktivitātēs atbalsts tiks sniegts tikai tiem projektiem, kas ir iekļauti
pašvaldību attīstības programmās, un tās ir:






3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
4.2.2.
“Atbilstoši
pašvaldības
integrētajām
attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

2.2.1.1. “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu
izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”;
3.2.1.1. “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”;
5.2.1.1. “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība”;
5.4.1.1. “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” (Kandavas novadā
atrodas trīs Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas jeb Natura
2000) teritorijas – dabas parks „Abavas senleja”, dabas liegumi
„Čužu purvs” un „Matkules meži”);
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Arī Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam6 pasākumā lauku
pašvaldības ceļu izbūvei vai pārbūvei uzņēmējdarbības aktivitāšu
veicināšanai teritorijā (7.2.) ieguldījumi tiks veikti saskaņā ar teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam prioritātēm un
pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos iekļautajiem
projektiem.
Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam7 nosaka atbalsta jomas
lauksaimniecības un lauku attīstībai vairāk nekā 1,5 miljardus eiro
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumam. Bez
iepriekš minētā pasākuma lauku pašvaldību ceļu izbūvei, šajā
programmā pašvaldībām pieejams atbalsts arī tādiem pasākumiem kā
LEADER aktivitātēm „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (19.2.), kur atbalsts tiks sniegts
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju; meliorācijas
sistēmu pārbūve un atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs,
laukumu pie ražošanas objektiem un pievadceļu būvniecība, pārbūve
un atjaunošana (4.3.) un ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās cietuša
meža potenciāla atjaunošana (8.4.).
Pašvaldībām iespējams saņemt atbalstu investīcijām arī teritoriālās
sadarbības programmās8. Kandavas novada pašvaldība var iesaistīties
šādu programmu projektos, izveidojot starpvalstu partnerību projekta
ieviešanai atbilstoši programmas nosacījumiem:





6

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma;
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma;
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma;

Latvijas lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam,
https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/statiskas-lapas/lauku-attistibas-programma2014-2020/latvijas-lauku-attistibas-programma-2014-2020-gadam?nid=1046#jump
7
Latvijas lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam,
https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/statiskas-lapas/lauku-attistibas-programma2014-2020/latvijas-lauku-attistibas-programma-2014-2020-gadam?nid=1046#jump
8
Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020,
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/




INTERREG EUROPE, URBACT III un ESPON 2020 (šajās trīs
programmās atbalsts pieejams pieredzes apmaiņai un izpētes
aktivitātēm);
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā.

Pašvaldībām iespējams izmantot arī citu Eiropas Savienības finansētu
programmu iespējas, piemēram, Erasmus+, Eiropa pilsoņiem, Radošā
Eiropa un LIFE programmas. Turpināsies arī Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta,
kā arī Latvijas – Šveices sadarbības programmas ieviešana, taču pašlaik vēl
nav zināmas nākamā plānošanas perioda prioritātes šo programmu
īstenošanai.
Visbeidzot, atsevišķiem pasākumiem pieejams arī valsts budžeta
finansējums. Piemēram, ar valsts budžeta atbalstu novadu pašvaldībās
2015.gadā pakāpeniski tiks veidoti Valsts un pašvaldības vienotie
klientu apkalpošanas centri. Šajos centros iedzīvotāji varēs iesniegt
dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību
darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem.9 Iespējams, ka
esošajā plānošanas periodā tiks īstenoti arī citi atbalsta pasākumi no
valsts budžeta finansējuma (piemēram, mērķdotācijas investīcijām
pašvaldībās), taču tas atkarīgs no valsts budžeta iespējām. Jāatzīmē, ka
pašlaik valsts budžeta iespējas sniegt papildu atbalstu investīcijām
pašvaldībās ir ierobežotas līdz ar ekonomiskās izaugsmes mazināšanos
ārējo apstākļu ietekmē.
Atbilstoši pilsētplānotāja prof. sera P.Hall viedoklim pilsētu attīstībai
galvenokārt ir vajadzīgas 4 lietas: nauda, vara, izdoma un apņēmība.
Atšķirībā no 2007.-2013.gada plānošanas perioda, jaunajā plānošanas
periodā lielāks uzsvars likts uz atbalstu uzņēmējdarbības
veicināšanai, fokusējot publiskā sektora ieguldījumus uz
uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras sakārtošanu, piemēram,
Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātēs 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
9

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls, www.vvkac.lv
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attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” un 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus”, kā arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
pasākumā lauku pašvaldības ceļu
izbūvei vai pārbūvei
uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanai teritorijā un LEADER
aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Vienlaikus, tāpat kā iepriekšējā plānošanas periodā, atbalsts tiks sniegts
arī publisko pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanai, piemēram, bez
iepriekš minētajām Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātēm
(8.1.2.2. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus
nacionālas nozīmes attīstības centriem”, 8.1.3. “Palielināt modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” u.c.), atbalsts būs pieejams arī
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER aktivitātē
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Eiropas Teritoriālās
sadarbības programmās.

Kandavas novada attīstības programmas investīciju plānā ieteicams
atspoguļot projektus vismaz trīs gadu periodam, kuru īstenošanai
nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu no Eiropas Savienības
strukturālo un investīciju fondiem un citām ārvalstu finanšu
programmām, kā arī valsts budžeta atbalsta programmu ietvaros.
Investīciju plānā lietderīgi iekļaut arī idejas investīcijām, kuras varētu
veikt privātais un nevalstiskais sektors, tādējādi savlaicīgi veidojot
investīciju piedāvājumu investīciju piesaistei arī ārpus publiskā sektora
programmām. Investīciju plānā norādāms projekta nosaukums, mērķis,
aktivitātes un rezultatīvie rādītāji, projekta papildinātība ar citiem
projektiem, nepieciešamais finansējums un tā avots, sasniedzamie
rezultāti, projekta īstenošanas periods, kā arī atbildīgas par projekta
īstenošanu.
Kandavas novada attīstības programmas rīcības plānā, atšķirībā no
investīciju plāna, ieteicams iekļaut pasākumus un aktivitātes vismaz trīs
gadu periodam, kas tiks veikti pašvaldībai pieejamo budžeta līdzekļu
ietvaros, piemēram, novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības
koncepcijas izstrāde vai biznesa ideju konkursa organizēšana novadā.
Rīcības plānā katram pasākumam un aktivitātei norādāms
sasniedzamais rezultāts, izpildes termiņš, nepieciešamais finanšu
apjoms un tā avoti, kā arī atbildīgais izpildītājs.
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Sākam darboties.
Laiks izvērtēt savus
spēkā esošos
teritorijas attīstības
plānošanas
dokumentus. Vai tie
mūs apmierina? Vai
gaidītais ir
sagaidīts? Kā to
vērtē pašvaldības
darbinieki? Kam šie
dokumenti ikdienā
der, un pēc kā tie
savu mērķi vēl
neaizsniedz?

II PAŠVALDĪBAS SPĒKĀ ESOŠIE TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠNAS DOKUMENTI, TO IZVĒRTĒJUMS

2.1. Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2033.gadam
Kā mēs sevi redzam?
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināta
Kandavas novada domes sēdē 2014.gada 27.martā. Tās izstrādi veica
pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu SIA "METRUM".
Tā kā stratēģijas dokuments bija kaut kas jauns Latvijas plānošanas
sistēmā, tad pretēji kārtībai, kādai tai vajadzētu būt, stratēģija netika
izstrādāta kā pirmais novada teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, bet veikta pēc Kandavas novada attīstības programmas
2010–2016.gadam un Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–
2023.gadam izstrādes. Ņemot to vērā, stratēģijas izstrādē abi šie
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuriem pēc būtības būtu
jābūt izrietošiem no stratēģijas, tika ņemti sākotnēji par pamatu.
Pašreizējā situācijā izstrādātā stratēgija ir Kandavas novada pašvaldības
hierarhiski nozīmīgākais teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības
programma, teritorijas plānojums, detālplānojumi, attīstības projekti
u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī
aktualizēšanas un grozīšanas stadijās. Tātad arī jaunajai novada
attīstības programmai saturiski jāatbilst novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai.
Stratēģija izstrādāta atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai,
hierarhiski augstākstāvošiem ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokumentiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
(2012) un Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto metodoloģisko materiālu
Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei (2013).

Dokumenta saturiskā uzbūve veidota pēc principa: apzināties kur esam
pašlaik, ieraudzīt, kur vēlamies būt, saprast, kā tur nonāksim. Līdz ar to
stratēģijā pašreizējās situācijas aprakstā izklāstīta dokumenta izstrādes
pieeja un process, pozīcijas pēc attīstības rādītājiem lokālā mērogā,
loma reģionālā un nacionālā mērogā. Šajā sadaļā pozitīvi vērtējami tādi
aspekti kā izstrādes procesa apraksts, kas atklāj, ka dokumenta
izstrādes procesā veikta sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, sadarbība
ar nozīmīgiem „atslēgas” cilvēkiem (vietējām autoritātēm) novada
attīstībā. Pozitīvi atzīmējams tas, ka veikts pašnovērtējums pašvaldības
pozīcijām attīstības radītājos kaimiņu pašvaldību starpā, tomēr
turpmākajā attīstības plānošanā būtu nepieciešams pievērst uzmanību
ne tik daudz kvantitatīvam kā kvalitatīvam pašnovērtējumam, un tas
varētu būt attīstības programmas izstrādes pirmais uzdevums.
Savienojot konstatētās pozīcijas pēc kvantitatīva un kvalitatīva
novērtējuma, būs iespēja skaidrāk atklāt pašvaldības priekšrocības un
nepilnības, ko sekojoši izmantot attīstības soļu noteikšanā. Savukārt,
atainojot to, kā novads pozicionēts nacionāla un reģionāla līmeņa
plānošanas dokumentos, novērtēt kādu apstākļu ietekmē, uz novadu
attiecināts tāds vai citāds statuss (skaidra un konkrēta vai vispārīga
loma), cik lielu uzmanību novads izpelnījies plašāka mēroga plānos.
Tas norāda arī to, cik atpazīstama ir novada specializācija plašākā
mērogā, ja tam piešķirts atbilstošs statuss un loma attīstībā reģiona,
valsts vai pat starptautiskā līmenī.
Stratēģijā, atbilstoši izstrādes nosacījumiem, definēta novada attīstības
vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un specializācija. Turpinot
pašvaldībā attīstības plānošanas darbu, spēcīgāku motivāciju attīstībai
papildus varētu nest skaidrs, salīdzinošās priekšrocībās, novada spējās
un talantos rasts, kontekstā ar lokālu un vispārēju pieprasījumu
definēts novada attīstības redzējums (novada misija), no kuras arī tiktu
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pakārtots skaidrās līnijās definēts attīstības ceļš. Par to detlizētāk būtu
jādomā un jādiskutē darba grupās attīstības programmas izstrādes
sākuma posmā.
Stratēģijā skaidri atspoguļotas novada vērtības, uzņēmējdarbības
jomas, ieskicējums specializācijai, kas būtiski neatšķiras no vairuma
lauku pašvaldībām Latvijā. Attīstot šo noteikto novada specializāciju
tālāk, novada attīstības programmā šo sadaļu būtu nepieciešams
precīzāk un stratēģiskāk definēt.
Stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvas sadaļā apskatīti tematam
atbilstošie jautājumi: apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu
klāsts, galvenie transporta koridori un tehniskā infrastruktūra, dabas
teritoriju telpiskā struktūra, kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas,
prioritāri attīstāmās teritorijas un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas,
teritoriju attīstības vadlīnijas. Vērtējot to no šodienas skatu punkta, šeit
pirmā pamanāmākā iezīme ir tā, ka izklāstītā informācija lielā mērā

sakrīt ar pētījumā „Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas”
konstatētajām novada kvalitātēs stiprākajām pusēm un iespējām,
vājākajām pusēm un draudiem, kas nozīmē, ka arī reģiona līmenī
samērā attālināti izstrādātajā pētījumā par novadu gūts līdzīgs
priekšstats.
Apkopojot iepriekš minēto, varam atzīt, ka pašvaldībā izstrādātā
stratēģija kā hierarhiski nozīmīgākais novada teritorijas attīstības
plānošanas dokuments ir priekšnosacījums ilgtspējīgai, viedi orientētai
attīstībai, tādēļ sekojoši ar attīstības programmas izstrādi, priekšrocības
jāpadara par viedas attīstības svirām vispārējai un perspektīvai novada
iedzīvotāju, teritorijas un iemantoto resursu attīstībai. Attīstības
programmai, kas pakārtota stratēģijai, nu jābūt jau pietiekami
konkrētai, bet (!) vienlaikus arī ambiciozai, specializētai un pavisam
noteikti, ietverot stratēģiskus attīstības soļus, ar dinamisku un
motivējošu nostāju.
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2.2. Kandavas novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam
Kādu ietvaru esam piemērojuši?
Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam izstrāde tika
uzsākta 2010.gada maijā, un tas bija pirmais novada teritorijas
plānojums, kas „skatījās” uz novada attīstību kopleksi visu novadā
apvienojošos pagastu un Kandavas pilsētas kopskatā. Teritorijas
plānojums kā pašvaldības sasitošie noteikumi Nr.19 "Kandavas novada
teritorijas plānojums 2011.- 2023. gadam" ir spēkā kopš 2011.gada
15.decembra, un to Kandavas novada pašvaldība izstrādāja sadarbībā
ar SIA „METRUM”.
Pēc Kandavas novada būvvaldes teritorijas plānotājas Guntas Pērkonas
vērtējuma, 2011.gadā apstiprinātais teritorijas plānojums ir pietiekami
elastīgs, lai lieki neaprobežotu zemes īpašniekus.
Ja teritorijas plānojumu izstrādātu šodien, tad Kandavas novada
būvvaldes teritorijas plānotāja Gunta Pērkone, kura ikdienā „strādā” ar
teritorijas plānojumu, ieteiktu atkārtoti pārskatīt Kandavas pilsētā
vietas, kas noteiktas ar funkcionālo zonējumu kā “Zaļumvietas”. Tāpat
ieteiktu izstrādāt kādu priekšlikumu teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos apkārtējo iedzīvotāju aizsardzībai pret karjeru un
jaunu ražošanas objektu negatīvo ietekmi, papildus atzīmējot, ka
ražošana ir jāatļauj, bet jāpasargā apkārtējo māju iedzīvotāji. Piemēram
Tukuma novada pašvaldība ir noteikusi, ka tuvāk par 200 metriem no
īpašuma robežas karjeru var veidot tikai ar īpašnieka rakstisku
piekrišanu.
Kandavas novada teritorijas plānojums ir spēkā nepilnus četrus gadus.
Izvērtējot tā risinājumus atkārtoti šodien, 2015.gadā, uzskatāms, ka
pašvaldībai nav pamata to grozīt vai izstrādāt no jauna (jāņem vērā, ka
teritorijas plānojuma grozīšana vai jauna izstrādāšana ir resursu
ietilpīgs process, un lēmumam par tā grozīšanu ir jābūt ļoti
pārdomātam), un toreiz, pirms pieciem gadiem pietiekami spraigajās

diskusijās pieņemtie risinājumi ir atraduši dzīvotspējīgu balansu starp
Kandavas novadu kā saudzējošu dabas pērli un saimnieciski aktīvu
teritoriju.
Noslēgumā atzīmējams, ka pēc novada teritorijas plānojuma izstrādes,
ir būtiski mainījušies uz teritorijas plānojuma izstrādi attiecināmie
normatīvie akti – ir pieņemti Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumi Nr.392 „Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” un Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Ņemot to vērā,
jārēķinās, ka brīdī, kad pašvaldība grozīs teritorijas plānojuma izstrādi
vai arī izstrādās to no jauna, tas iegūs pavisam citu vizuālo (nākamais
pašvaldības teritorijas plānojums būs jāizstrādā teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā TAPIS) un, atsevišķos punktos, arī
saturisko nozīmi.
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2.3. Kandavas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam
Ko esam uzsākuši, kādā virzienā?
Kandavas novada attīstības programma 2010-2016.gadam apstiprināta
2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē (protokols Nr.11
8.§), un to sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldību, tās toreizējā
priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa vadībā, izstrādāja SIA “NK Konsultāciju
birojs”.

pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vērtējuma, prioritātes un mērķi
pa šiem gadiem ir interpretēti dažādi. Tas liek uzdot jautājumu, kas ir
svarīgāks, un kas galu galā kas iegūst lielāku praktisko nozīmi – esošās
situācijas apraksts vai attīstības programmā izvirzītie mērķi, un
jautājums, kāpēc.

Kandavas novada attīstības programma tika izstrādāta laika posmā,
kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā aktivizējās
diskusijas par pašvaldības plānošanas dokumentiem, to veidiem,
savstarpējo saistību un katra dokumenta nozīmi un mērķi. Šīs gaisotnes
noskaņā, šī programma vēl tika izstrādāta pēc iepriekš pašvaldību
plānošanā pielietotās metodikas, un, analizējot šo dokumentu šodien,
jāsecina, ka kopumā attīstības programma vairs neatbilst tam ietvaram,
kuru par obligātu mums nosaka šodien normatīvie akti un
rekomendējošās metodikas.

Kandavas novada attīstības programmā 2010.-2016.gadam rīcības plāns
integrēts programmas stratēģiskajā daļā. Plānā, līdzīgi kā lielā daļā
novadu pašvaldību attīstības programmās, plaši atspoguļoti pasākumi
publisko pakalpojumu, komunālās un satiksmes infrastruktūras
uzlabošanai. Analizējot šodien attīstības programmā izvirzītos mērķus
ar paredzētajiem pasākumiem un aktivitātēm, atzīmējams, ka, lai gan
izvirzīti mērķi un uzdevumi arī uzņēmējdarbības un nodarbinātības
veicināšanai, rīcības plānā atspoguļoti vienīgi pasākumi tūrisma
infrastruktūras atjaunošanai. Līdz ar to jaunās novada attīstības
programmas uzdevums būs meklēt jaunas iespējas, kā novadā veicināt
uzņēmējdarbību un nodarbinātību.

Pēc Kandavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Gundas Cīrules
sniegtās informācijas, attīstības programmā plānotie projekti ir īstenoti
gandrīz visi, un tos īstenoja Kandavas novada pašvaldība. Kā atzīmē
Kandavas novada pašvaldības plānošanas jomā strādājošie speciālisti,
projektu nepieciešamībai un īstenošanai tika veltīta liela Kandavas
novada domes vadības un administrācijas uzmanība. Rezultātā 20072013.gada plānošanas periodā Kandavas novada dome ir piesaistījusi
dažādus finansējumus apmērā, kas ir vienlīdzīgs ar viena gada
Kandavas novada domes pamatbudžetu.
Kandavas novada attīstības programmā 2010. – 2016.gadam ir plaši
aprakstīta esošā situācija. Dažādās diskusijās tiek diskutēts par to, cik
plašai attīstības programmā ir jābūt esošās situācijas analīzei. Kandavas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gunda Cīrule atzīmē, ka
attīstības programmas esošās situācijas sadaļa ir tā, no kuras
informāciju viņa ir izmantojusi visbiežāk - par pamatu ātrai
informācijas aktualizēšanai un nosūtīšanai kādai institūcijai par
vispārējo situāciju konkrētajā nozarē. Pēc Kandavas novada

Vērtējot attīstības programmu, atzīmējams, ka jaunās attīstības
programmas rīcības un investīciju plānā vēlams iekļaut ne tikai
publisko pakalpojumu, komunālās un satiksmes infrastruktūras
uzlabošanas pasākumus, bet arī plašāku pasākumu klāstu vietējās
uzņēmējdarbības aktivizēšanai atbilstoši novada ekonomikas
specializācijai. Tāpat investīciju plānā būtu ieteicams iekļaut arī idejas
investīcijām, kuras varētu veikt ne tikai publiskais, bet arī privātais un
nevalstiskais sektors.
Papildus tam, jaunajā attīstības programmā būtu ieteicams iekļaut
rīcības un investīciju plānu vismaz trīs gadu periodam, noformējot tos
kā atsevišķas daļas. Rīcības un investīciju plānu iespējams aktualizēt
reizi gadā, lai nodrošinātu atbilstību ikgadējam pašvaldības budžetam,
līdz ar to tā būs attīstības programmas mainīgā daļa.
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Lai gan pašvaldību attīstības programmu izstrādē nereti raksturīgs
ēdienkartes princips (pašvaldības, nezinot, kādi būs pieejamie resursi
no ārējiem, tai skaitā valsts finanšu līdzekļiem, programmas veido kā
vēlmju grāmatas), būtiski rīcības un investīciju plānā iekļautos
projektus saskaņot ar reālajām finanšu iespējām. Piebilstams, ka
Kandavas novada pašvaldības speciālisti atzīst, ka līdz šim, lai iegūtu
kādu finansējumu, nav bijusi nepieciešamība kādai institūcijai pierādīt
novada prioritātes, tā vairāk ir bijusi struktūrvienību savstarpējā cīņa
pie budžeta veidošanas.
Kas gan ir aizsniegti griesti? Apziņa, ka par zemiem. O.Vācietis

Kopumā, attiecībā uz finansēm, sagatavojot jauno Kandavas novada
attīstības programmu, jāizvērtē lauku reģionu attīstības iespējas, lai
vienotos par mērķtiecīgu attīstības programmu un īstenojamajiem
projektiem novada attīstības potenciāla pilnvērtīgai izmantošanai,
iedzīvinot Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam
vadmotīvu “Ekonomikas izrāviens” vietējā līmenī.
Nobeigumā atzīmējams, ka attiecībā uz Kandavas novada attīstības
programmā 2010. – 2016.gadam iekļautajiem projektiem, varam teikt,
ka tie ir izpildīti, bet attiecībā uz mērķiem - turpināsim strādāt. Kā
viedi atzīmē Kandavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Gunda Cīrule, par jebkuru attīstības programmu var teikt, ka tā ir
izpildīta tikai daļēji, jo vēlmēm plānošanas dokumentos ir jābūt
lielākām par iespējām.

Jaunajā novada attīstības programmā, atšķirībā no esošās attīstības
programmas, būtu lietderīgi arī sagrupēt projektus pēc svarīguma, lai
savlaicīgi noteiktu prioritāros projektus un meklētu iespējas to
īstenošanai, izvērtējot spēkā esošo atbalsta programmu piedāvājumu,
kā arī privātā un nevalstiskā sektora investīciju piesaistes iespējas. Šādā
pieredzē un ieteikumos dalījās arī Ogres novada pašvaldība, par to
plašāk vadlīniju 3.2.sadaļā „Citu pašvaldību pieredze - ceļā uz Ogri”.
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Darba pilnbrieds.
Laiks uzklausīt citus
– iepazīties ar Vides
aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas
ieteikumiem, Rīgas
plānošanas reģiona
vadlīnijām. Laiks
iepazīt citu pieredzi.
Laiks domāt,
saprast, ko darīsim
savādāk nekā
iepriekš. Laiks uzlikt
to uz papīra.

III VADLĪNIJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI

3.1. Ko iesaka VARAM un Rīgas plānošanas reģions?
Vai mums der tas pats, kas Zilupei un Mārupei?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk sadaļā,
VARAM) 2012.gadā izstrādāti Metodiski ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (materiāls papildināts
03.12.2014.)10.
2013.gadā Rīgas plānošanas reģionā izstrādāts Metodoloģisks materiāls
Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju (turpmāk sadaļā, IAS) un attīstības programmu (turpmāk
sadaļā, AP) izstrādei (2013)11.
VARAM izstrādātajos ieteikumos paskaidro un atgādina LR
likumdošanā noteikto plānošanas dokumentu savstarpējo sasaisti un
hierarhiju, un aicina pašvaldību AP darbības periodu pieskaņot
Nacionālā attīstības plāna un Eiropas Savienības fondu plānošanas
periodam – līdz 2020.gadam, neatkarīgi no attīstības programmas
darbības perioda sākuma gada, piemēram, 2014.-2020.gadam, 2015.2020.gadam u.tml. Līdzīgi materiālā arī iesaka AP izstrādāt, ievērojot
APSL12 un TAPL13 noteiktos izstrādes principus, aicinot īpašu uzmanību
pievērst integrētas pieejas principam, kas attīstības plānošanā paredz
koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju (plašāk par to, sk.
VARAM metodiskos ieteikumos).
Metodiskie ieteikumi akcentē priekšnoteikumus veiksmīgai AP
izstrādei un īstenošanai, kas ietver vismaz viena politiskā līdera dalību
(atbildību) īstenošanas procesā, ieinteresēto pušu sniegtā ieguldījuma
nozīmi, sociālekonomisko datu pieejamības un analīzes nozīmi,
Sk.: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/
Sk: http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=538
12 Attīstības plānošanas sistēmas likums 5.pants (https://www.likumi.lv)
13 Teritorijas attīstības plānošanas likums 3.pants (https://www.likumi.lv)
10
11

administratīvo kapacitāti un finansējuma optimizēšanu, iesakot IAS, AP
un teritorijas plānojuma izstrādi uzsākt vienlaicīgi.
Kā galvenās problēmas un sarežģījumi AP izstrādes procesā uzskaitītas:






AP ir veidota kā vēlmju saraksts, nevis stratēģisks teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kas atspoguļo teritorijas
prioritātes un tām pakārtotu rīcību;
AP saturs tiek pieskaņots galvenokārt pieejamajam publisko
investīciju finansējumam;
AP netiek uztverta kā instruments investīciju piesaistei;
AP Rīcības plānā nav daudz vairāk par pašreizējo darbību
uzskaitījumu; Pašvaldību plānotie investīciju projekti saistīti
vienīgi ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, nevis ar
uzņēmējdarbībai labvēlīgās vides radīšanu vai iesaisti
sabiedrības iniciatīvu īstenošanā.

Sekojoši tiek uzskaitītas arī biežāk pieļautās kļūdas, veidojot AP saturu,
kas galvenokārt saistītas ar iztrūkstošu redzējumu ārpus pašvaldību
administratīvo teritoriju skatījuma, niecīgu politisko līdzdalību un vāju
specializāciju un skaidru prioritāšu noteikšanu.
Metodiskajos ieteikumos norādīts arī tas, kā ieteicams organizēt AP
izstrādes procesu, ar kādām rīcībām katrā procesa stadijā. Ieteikumu
turpinājumā sniegti detalizēti ieteikumi par AP izstrādes vadītāju un
vadības grupas izveidi; par AP un tās struktūru, par AP ietveramajām
tēmām un nozaru politiku plānošanu. Tam visam sekojoši tiek sniegtas
visai skaidri saturiski un procesuāli ieteikumi un norādes secīgai AP
satura sadaļu izstrādei, saskaņošanai, sabiedrības iesaistei (diemžēl visai
formālai), par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtēšanu, ieteikumi
īstenošanas procesam un uzraudzībai, kā arī aktualizācijai.
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Jāteic, ka metodiskie ieteikumi AP izstrādei kopumā ir vērtīgi un
lietderīgi izmantojami kā vispārīgs ietvars izstrādes procesam ar tajā
iekļautiem saistošiem un rekomendatīviem nosacījumiem. Līdz ar to
arī Kandavas novada AP izstrādes procesā tikai pašsaprotami izmantot
šo materiālu kā pamatu, attīstot, pielāgojot un konkretizējot Kandavas
novada attīstības programmas izstrādes mērķu sasniegšanai.
Savukārt Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk sadaļā, RPR) izstrādātais
Metodoloģiskais materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo
pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu
izstrādei (2013) sastāv no sekojošām daļām: Ieteikumiem plānošanas
procesa pilnveidei ar īsu apskatu par plānošanas dokumentu
galvenajiem veidiem un izstrādes procesu, un par sabiedrības
līdzdalību; Plānošanas dokumentu ieviešanu un uzraudzību ar
plānošanas dokumentu ieviešanas skaidrojumu un rekomendācijām
uzraudzībai; Vietējo, reģionālo un globālo dimensiju pašvaldību
plānošanā ar globālo attīstības tendenču ietekmi uz pašvaldību
teritorijām, apkaimju un ciemu plānošanas nozīmi, plānošanas
reģionālo un globālo kontekstu; Vadlīnijām lauku, piekrastes un
Pierīgas pašvaldību teritoriju attīstības plānošanā.
Materiāla katrā daļā ir vērtīgi ieteikumi gan vispārīgi, gan konkrēto
pašvaldību grupai. Bet šajā gadījumā galvenā uzmanība vērsta uz
vadlīnijām lauku pašvaldību teritoriju attīstības plānošanā. Vadlīnijās
akcentēts, ka Rīgas reģiona lauku pašvaldību attīstību raksturo gan
noteikti izaicinājumi, gan arī specifiskas attīstības iespējas, bet
vispirmām kārtām būtu jāveicina izpratne par lauku vidi kā par
nozīmīgu kultūras, tradīciju un identitātes avotu valstiskā līmenī. Kā

nozīmīgākie lauku pašvaldību teritoriju attīstības izaicinājumi un
iespējas materiālā ietvertas sekojošas īpašības: Tradicionālā dzīve un
ritms; Vienveidīgas un mazskaitlīgas darbavietas un uz tradicionālajām
zināšanām un prasmēm orientētas aktivitātes; Zemās kvalitātes ceļu stāvoklis
un neapmierinošā sabiedriskā transporta sistēma; Iedzīvotāju skaita
samazināšanās, iedzīvotāju novecošanās; Esošo dabas resursu un ainavas
izmantošana.
Sekojoši, visiem iepriekšminētajiem izaicinājumiem un iespējām
sniegtas vadlīnijas, kā tās izmantot attīstībai (par to plašāk skatīt
materiālā: http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=538). Materiāla
nākamajā apakšnodaļā raksturotas perspektīvās lauku pašvaldību
sadarbības jomas starp pilsētu un laukiem, starp pašvaldībām,
starptautisku sadarbību, starp NVO un pašvaldību un ar lielajiem valsts
uzņēmumiem, raksturojot sadarbības mērķus un formas.
Metodoloģiskais materiāls ir vērtīgs materiāls un palīglīdzeklis arī
Kandavas novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes
procesam, galveno uzmanību vēršot uz materiāla pirmo četru nodaļu
saturu, kā atgādinājumu jau zināmajam un papildinājumam mazāk
apjaustam. Tomēr jāpatur prāta, ka abi iepriekš aplūkotie materiāli ir
izstrādāti vispārīgi, attiecinot uz visām pašvaldībām vai atsevišķām
pašvaldību grupām, tādēļ katrā pašvaldībā, arī Kandavas novadā šie
materiāli pielāgojami un konkretizējami, izvirzot specializētus
principus dokumentu izstrādei, pieejas izstrādes procesam, formāti un
pakāpes horizontālai un vertikālai sadarbībai un sadarbībai ar
ieinteresētajām pusēm un citos aspektos, pamatojoties uz sasniedzamo
mērķi.
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3.2. Citu pašvaldību pieredze
Ceļā uz Ogri
Lielāko daļu pašvaldību attīstības programmas izstrādā konsultāciju
firmas. Pēc 2013.gada datiem Rīgas plānošanas reģionā no 28
izstrādātajām attīstības programmām 9 ir izstrādājušas pašvaldības.
Ogres novada pašvaldība ir viena no tām, kura šo plānošanas
dokumentu ir izstrādājusi saviem spēkiem, piesaistot konsultantus tikai
pie atsevišķiem jautājumiem. Lai iepazītos un klātienē pārrunātu Ogres
novada pašvaldības pieredzi, 2015.gada 13.februārī Kandavas novada
pašvaldība organizēja tikšanos Ogres novada domē. Tikšanās reizē tika
pārrunāta Ogres novada pašvaldības pieredze attīstības programmas
izstrādē, akcentējot tieši tās pieeju un pieredzi pašvaldības darbinieku
un deputātu iesaistē.
Tikšanās
reizē
Kandavas
novada
pašvaldību pārstāvēja
tās priekšsēdētājs Normunds Štoferts, izpilddirektors Egīls Dude,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunda Cīrule un Juridiskās
un personāla nodaļas vadītāja Laura Skvarnoviča. Ogres novada
pašvaldību pārstāvēja projektu vadītāja Rita Grāvīte, kura bija ne tikai
atbildīgā par pirmās Ogres novada attīstības programmas izstrādi, bet
arī aktīvi vadīja pārējos pašvaldības darbiniekus un deputātus tās
iesaistē un risinājumu pieņemšanā.
Mācies no sev līdzīga – bet nedaudz pieredzējušāka!

Šobrīd aktuālā Ogres novada attīstības programma 2014. -2020.gadam
apstiprināta ar Ogres novada domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu
(protokola Nr.1, 1. §). Tā, saglabājot pēctecību, pieejās un saturā balstīta
uz pirmās Ogres novada attīstības programmas izstrādi 2010.gadā.
Atzīmējams, ka Ogres novada pašvaldības projektu vadītāja Rita
Grāvīte ir ģeogrāfe pēc izglītības un ilggadēji strādājusi kā Madlienas
pagasta padomes priekšsēdētāja. Viņas zināšanas un politiskā pieredze
ir radījusi priekšnoteikumus dažādu attīstības programmā risināmo
jautājumu kompleksai analizēšanai, kā arī pieredze radījusi
priekšnoteikumus uz izpratni balstītas sadarbības veidošanai starp
pašvaldības darbiniekiem un novada domes deputātiem.

Lai analizētu Ogres
novada
konkrētas
nozares un noteiktu
attīstības virzienus,
Ogres
novada
attīstības
programmas izstrādei
tika
izveidotas
septiņas tematiskās
darba
grupas:
pārvalde,
infrastruktūra,
ekonomika, izglītība
un sports, sociālā
labklājība
un
veselība, kultūra un
vides
aizsardzība.
Darba
grupās
iesaistījās pašvaldības
un nozaru speciālisti,
uzņēmēji,
deputāti
un iedzīvotāji. Lai
noskaidrotu
iedzīvotāju viedokli
par novada attīstību,
attīstības
programmas aktualizācijas laikā - 2014.gada pavasarī, tika veikta
iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 425 respondenti.
Pēc Ogres novada pašvaldības vērtējuma, galvenās problēmas
dokumenta izstrādē bija saistītas ar objektīvas un savstarpēji
salīdzināmas informācijas iegūšanu par noteiktu laika periodu katrā no
novada teritoriālajām vienībām – pilsētas un pagastiem. Iespēju
robežās izmantoti pagastu pārvalžu dati, no valsts institūcijām
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pieprasītā un publiski pieejamā informācija, pētījumi, kā arī dažādas
publikācijas.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Ogres novada attīstību,
pašvaldība ir izvirzījusi 3 stratēģiskos mērķus (ņemot vērā, ka Ogres
novada attīstības programma tika izstrādāta pirms novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas, tie pašreizējā situācijā identiski atspoguļoti gan
attīstības programmā, gan ilgtspējīgas attīstības stratēģijā), un tie ir:





veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanos;
attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu;
nodrošināt vidi saudzējošu augstu dzīves kvalitāti.

Lai sasniegtu izvirzītos stratēģiskos mērķus un nodrošinātu kompleksu
teritorijas attīstību, noteiktas savstarpēji saistītas un papildinošās
ilgtermiņa prioritātes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība;
daudzveidīga un inovatīva ekonomika;
vidi saudzējoša infrastruktūra;
konkurētspējīga izglītība un sports;
kvalitatīva un pieejama kultūrvide;
atbildīga dabas apsaimniekošana un augsta vides kvalitāte;
laba teritorijas pārvaldība.

Katras ilgtermiņa prioritātes ietvaros noteiktas vidēja termiņa
prioritātes. 1. vidēja termiņa prioritāte katrā jomā nosaka rīcības
virzienus un uzdevumus pārvaldes sistēmas pilnveidošanai. 2. un 3.
vidēja termiņa prioritāte nosaka rīcības virzienus un uzdevumus
infrastruktūras sakārtošanai, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošanai. Savukārt 4. prioritāte vērsta uz sabiedrības līdzdalības
paaugstināšanu ikvienā teritorijas attīstībai nozīmīgu jautājumu
risināšanā.
Vērtējot noteiktos mērķus un prioritātes, savdabīga ir bijusi Ogres
novada pašvadlības pieeja, nosakot iepriekš minētās četras vidēja
termiņa prioritātes, jo pēc būtības tās nav prioritātes, bet ilgtermiņa

prioritāšu skatījums
četros
dažādos
jautājumu
blokos.
Iepazīstoties ar Ogres,
kā arī citu pašvaldību
attīstības
programmām,
jāsecina, ka nereti
pašvaldības (bez sava
redzējuma
un
vajadzības)
nosaka
dažāda
termiņa
mērķus un prioritātes tikai tāpēc, ka normatīvie akti, un, attiecīgi
sniedzot atzinumu, plānošanas reģions to prasa (īpaši tas attiecināms
uz jēdzieniem „ilgtermiņa mērķi”, „ilgtermiņa prioritātes”, „vidēja
termiņa prioritātes”, „vidēja termiņa rīcības virzieni”). Rezultātā
normatīvajos aktos „ieliktā” ideja (iespējams) un formulējumi zaudē
savu nozīmi, un ir lieki sarežģīts plānošanas dokuments. Kā piemēru
var atzīmēt arī Aizkraukles novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju. Tajā ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi un trīs ilgtermiņa
prioritātes, kas faktiski atšķiras tikai ar atsevišķiem vārdiem, un „nav
nolasāms”, ka prioritātes būtu izrietošas no stratēģiskajiem mērķiem.
Piemēram, Aizkraukles novada pašvaldības 3.stratēģiskais mērķis ir
„nodrošināta iedzīvotājiem pieejama, kvalitatīva un ekoloģiski tīra
vide”, savukārt no šī mērķa izrietošā prioritāte ir „kvalitatīva un droša
dzīves vide”. Šī situācija rada izaicinājumu Kandavas novada
pašvaldībai, meklējot labāko pieeju starp normatīvo aktu apzinīgu
izpildi un loģiskuma un būtības saglabāšanu pašā plānošanas
dokumentā.
Kopumā apkopojot Ogres novada domē tikšanās reizē pārrunāto, kā
galvenie Ogres novada pašvaldības ieteikumi atzīmējami:



Konsultēties ar Rīgas plānošanas reģiona un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, kuri,
piedaloties darba grupās un izvērtējot darba grupu sagatavotos
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materiālus, var sniegt savus priekšlikumus un redzējumu
dokumenta pilnveidošanai.



Lai motivētu pašvaldības darbiniekus vadīt tematiskās darba
grupas un aktīvi iesaistīties attīstības programmas izstrādē,
paredzēt darbiniekiem piemaksu pie noteiktās darba algas
(Ogres novada pašvaldība darbiniekiem, kuri vadīja tematiskās
darba grupas, samaksa tika piemērota pēc stundu likmes un
nostrādātajām darba stundām, attiecīgi katra mēneša beigās
darbinieks iesniedza atskaiti par padarīto).



Attīstības programmas izstrādi papildināt ar kartogrāfisko
materiālu, kurā uzskatāmā veidā var parādīt ne tikai telpisko
informāciju par esošo situāciju, bet arī attēlot kā plānotie
projekti un aktivitātes atspoguļojas teritoriāli – pagastu un
pilsētu dalījumā.



Sabalansēt pašvaldībai pieejamos resursus ar plānoto projektu
un aktivitāšu realizēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem – t.i.
neveidot attīstības programmu pēc ēdienkartes principa, no
kuras pēc vajadzības var paņemt un izmantot visu, tā vietā
prioritizēt projektus un paredzēt to, kas pēc būtības Kandavas
novada pašvaldības mērķtiecīgai attīstībai ir nepieciešams.
3.3. Ko darīsim savādāk kā iepriekš?
3.3.1. Attīstības programmas izstrādes pamatnostādnes

Kandavas novada attīstības programmas izstrādei, papildus
likumdošanā un hierarhiski augstākstāvošos attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajiem principiem, būtiski noteikt savas attīstības
programmas pamatnostādnes. Pamatnostādnes jānosaka ar mērķi, lai
ar jauno attīstības programmu sasniegtu to, ko iepriekš neizdevās vai
izdevās sasniegt nepietiekami, lai paaugstinātu sasniegtā rezultāta
kvalitāti un precizitāti, lai noteiktu Kandavas novadam stratēģisku,
daudzsološāku un oriģinālu attīstības programmu un tās īstenošanu.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2033
stratēģiskajā daļā vairākos punktos minētais jau formulēts kā principi
attīstībai, raksturojot kāds novads būs 2033.gadā, un kādi pakalpojumi
būs pieejami. Attīstības programmas izstrādes pamatnostādnes
noteiktas tā, lai esošo un līdz šim plānoto ieraudzītu jaunām acīm – ne
tikai kā faktu, bet arī kā iespēju. Kā pamatnostādnes attīstības
programmas izstrādei varam izvirzīt sekojošo:



Plānošanas procesiem Kandavas novada pašvaldībā ir pievērsta
uzmanība no vadošo amatpersonu puses, un tā rezultātā
attīstībā ieinteresēto dalībnieku un īstenotāju vidū AP gūst
īpašu nozīmi.



Kandavas novadā ir skaidra vadība, rūpīga ekonomiskā analīze,
skaidri definētas prioritātes un īstenošanas virzieni, atbildību
sadale.



Kandavas novada attīstības programmas izstrāde ir balstīta uz
visu, pašvaldības attīstībā iesaistīto dalībnieku izprastu,
mērķtiecīgu sadarbību un saskaņota darbībā visos līmeņos
attīstības programma izstrādes, uzraudzības un īstenošanas
procesā.



Kandavas novada pašvaldības stratēģiskie uzstādījumi ir ar
skaidru pamatojumu tieši Kandavas novada attīstībai, ir balstīti
uz pastāvošajām vērtībām, piemēram, uz sporta jomas attīstību,
kultūras jomas attīstību, tūrisma attīstību.



Kandavas novada pagastu un Kandavas pilsētas iedzīvotāju
talantu un spēju, vietu resursu dažādība (atšķirīgais) tiek
uzskatīta par vērtību. To nosakām ar kvalitatīvu (plašu un
padziļinātu) pašnovērtējuma veikšanu attīstības programmas
izstrādes sākuma posmā – pašreizējās situācijas kvalitatīvu,

25

mazāk kvantitatīvu analīzi. Savienojumā ar inovācijām šī
dažādība ir avots specifiskam Kandavas novada attīstības ceļam.



Salīdzinājumā ar citām vietām, pašvaldībām un reģioniem,
Kandavas novada vērtības un spēcīgākās puses ir tās attīstības
pamats - pašvaldībai ir spēja apzināties specializāciju.



Kandavas novada attīstības programma ir stratēģiska, kurā
izmantota
oriģināla,
starptautiski
konkurētspējīga
specializācijas niša.



Kandavas novada, pilsētas, pagastu un to centru (ciemu)
materiālie un nemateriālie resursi tiek koncentrēti to salīdzinoši
daudzsološākajās jomās.



Vīzijā, mērķos un uzdevumos tiekties augstāk par standarta
produktu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, jo
sevišķi ilgtermiņā.



Kandavas novads attīstības programmas izstrādā ar stratēģisku
skatījumu arī ārpus novada administratīvās teritorijas robežām.



Jaunajā novada attīstības programmā lielāks uzsvars ir likts uz
novada pilsētas un ciemu līmeni, veicinot Kandavas pilsētas un
ciemu kopienu struktūru un pārstāvniecību veidošanos,
nevalstisko organizāciju attīstību un to aktīvu līdzdalību
plānošanā un pārvaldībā.



Kandavas novada pašvaldība, kopā ar citām reģiona
pašvaldībām, apgūst to, kā izmantot tās iespējas, ko var sniegt
vienīgā Baltijas metropole un kā gūt labumu no Rīgas
sadarbības ar Pierīgas, piekrastes un lauku pašvaldībām, tā
stiprinot Rīgas un visa reģiona starptautisko konkurētspēju.



Tā kā globalizācija strauji ienākusi katras pašvaldības dzīvē, arī
Kandavas novadā apzinās, ka tās teritorijas attīstības plānošanai
jau labu laiku vairs nav tikai lokāls raksturs, līdz ar to
pašvaldība rēķinās ne tikai ar vietēja un valsts mēroga attīstības
tendencēm, bet arī ar Eiropas un globālajiem procesiem.



Pieaugot pašvaldību atbildībai, Kandavas pašvaldība kā teicams
paraugs īsteno savas attīstības plānošanu tikai ar pozitīvu,
rezultatīvu sadarbību un rūpīgu koordināciju ar kaimiņu
pašvaldībām, sevišķi tuvākajām pilsētām.



Kandavas novada pašvaldība rod jaunus vietu attīstībai
visatbilstošākos plānošanas procesus un dokumentus,
piemēram, specializētu (tematiskus) novada vai ciemu attīstības
plānus.



Kandavas novada pašvaldība apzinās, ka teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu ieviešanā un uzraudzībā visu
ieinteresēto un saistīto dalībnieku līdzdalība var dot augstu
plānošanas kvalitāti un var būtiski paaugstināt pašvaldības
teritorijā notiekošo politisko procesu kvalitāti.
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3.3.2. Pašvaldības darbinieku iesaiste - darba grupu organizēšana

Lai atvieglotu attīstības programmas darbu un jau savlaicīgi radītu
attīstības projektu sasaisti ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa
attīstības prioritātēm, darba grupas attīstības programmas izstrādei
būtu veidojamas tematiski pielīdzinot tās ilgtermiņa attīstības
prioritātēm.
Ilgtermiņa attīstības prioritātes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir
noteiktas 8. Lai darbs būtu vieglāk un pārskatāmāk organizējams,
optimālais darba grupu skaits Kandavas novada attīstības
programmas izstrādei varētu būt 6. Attiecīgi to ievērojot, vienā darba
grupā varētu tiks analizētas un vērtētas abas II stratēģiskā un III
stratēģiskā mērķa ilgtermiņa attīstības prioritātes (skatīt tabulu).
1.

I stratēģiskā mērķa „Izglītota, sociāli nodrošināta, veselīga un
aktīva sabiedrība” ilgtermiņa attīstības prioritātes ir:
1.1. Izglītotas sabiedrības veidošana;
1.2. Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana;
1.3. Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība;
1.4. Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana.

2.

II stratēģiskā mērķa „Ekonomiski attīstīts novads” ilgtermiņa
attīstības prioritātes ir:
2.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana;
2.2. Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides
uzlabošana.

3.

III stratēģiskā mērķa „Pieejams, sasniedzams un videi draudzīgs
novads” ilgtermiņa attīstības prioritātes ir:
3.1. Transporta infrastruktūras uzlabošana;
3.2. Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība.

Darba
grupas
nr.
1.darba
grupa
2.darba
grupa
3.darba
grupa
4.darba
grupa
5.darba
grupa

6.darba
grupa

Kandavas novada attīstības programmas darba grupas

Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Izglītotas sabiedrības
veidošana” darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Veselīgas un sociāli
drošas sabiedrības veidošana” darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Sociāli aktīvas un
kultūrbagātas sabiedrības attīstība” darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Efektīvas publiskās
pārvaldes nodrošināšana” darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Uzņēmējdarbības un
nodarbinātības sekmēšana” un „Novada tēla
popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides
uzlabošana” darba grupa
Ilgtermiņa attīstības prioritātes „Transporta
infrastruktūras uzlabošana” un „Kvalitatīvu komunālo
pakalpojumu attīstība” darba grupa

Lai pēc iespējas nodrošinātu pašvaldības līdzdalību attīstības
progrmmas izstrādē, visu sešu darba grupu vadītājiem būtu jābūt
pašvaldības darbiniekiem vai arī – pašvaldības struktūrvienībās
strādājošajiem. Mācotis no Ogres novada pašvaldības pieredzes, lai
motivētu un atbalstītu pašvaldības darbiniekus vadīt darba grupas un
iesaistīties attīstības programmas izstrādē, būtu nepieciešams paredzēt
darbiniekiem piemaksu pie noteiktās darba algas (Ogres novada
pašvaldība darbiniekiem, kuri vadīja tematiskās darba grupas, samaksa
tika piemērota pēc stundu likmes un nostrādātajām darba stundām,
attiecīgi katra mēneša beigās darbinieks iesniedza atskaiti par padarīto).
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3.3. 3. Attīstības programmas izstrādes posmi

OKTOBRIS
NOVEMBRIS

1. Attīstības programmas izstrādes uzsākšana
2. Procesā iesaistīto dalībnieku apzināšana
3. Vieduma pašnovērtējuma izstrāde

DECEMBRIS
JANVĀRIS
FEBRUĀRIS

1. Vadības grupas kopā sanākšana
2. 6 tematisko darba grupu metodiska vadība un darbs
3. Kartogrāfiskā materiāla izstrāde

MARTS
APRĪLIS
MAIJS

1.
2.
3.
4.

6 tematisko darba grupu darba apkopošana
Risinājumu atspoguļošana grafiskajā materiālā
Konsultācijas ar VARAM, RPR, novada iedzīvotājiem
Attīstības programmas projekta sagatavošana

1.
2.
3.
4.

Attīstības programmas nodošana publiskajai apspriešanai
Iedzīvotāju iesaistes pasākumu organizēšana
Attīstības programmas nodošana RPR izvērtēšanai
Attīstība programmas papildināšana un apstiprināšana novada domē

JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
SEPTEMBRIS
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3.3.4. Attīstības programmas izstrādes pirmais posms – vieduma pašnovērtējums
Iepazīstoties ne tikai ar Latvijas, bet arī Eiropas pašvaldību un
plānotāju pieredzi un domājot par to, kā labāk novērtēt līdzšinējo
Kandavas novada attīstību, kā novada attīstības programmas pirmais
posms varētu būt novada vieduma pašnovērtējuma izstrāde,
izmantojot Austrijā pielietotu metodiku.
2007.gadā Vīnes Tehniskās universitātes Telpiskās plānošanas
departamenta komanda (Vienna University of Technology Department of
Spatial Planning team) sāka strādāt pie viedās pilsētas jautājumiem.
Darbs pie pētījuma - Eiropas viedās pilsētas (European smart cities) norit uzturot un aktualizējot datu bāzi, kas ataino 77 vidēji lielu (~300
tūkst. iedz.) Eiropas pilsētu viedumu pēc 81 viedas attīstības indikatora

(kvantitatīva vai kvalitatīva rādītāja). Pētījuma rezultāti jau 4 reizes
tikuši atjaunoti un apkopoti sagatavojot novērtēto pilsētu reitingu, kas
pieejams pastāvīgi aktualizētā interneta vietnē: http://www.smartcities.eu/. No Latvijas pilsētām novērtējums veikts Liepājai (2013;
2014.g.) un Rīgai (2014.g.). Saprotams, ka novērtējuma sistēma nav tieši
pārņemama, lai veiktu Kandavas novada pašnovērtējumu, bet ir ērti
adaptējama, ņemot vērā novada specifiku, Latvijas situāciju kopumā
un pieejamo datubāzi. Tas nozīmē arī to, ka Kandavas novada vieduma
pašnovērtējums ir jāveic attīstības plānošanas speciālistam – pētniekam
kopā ar Kandavas novada pašvaldības attīstības dalībniekiem
(iesaistītajām pusēm) pēc zemāk pievienotajā shēmā* norādītiem
principiem un teksta turpinājumā paskaidrotā pamatojuma un pieejas.
Viedi cilvēki
(Smart people)

Vieda
pilsēta

6
raksturlielumi

28 faktori

Vieda pārvaldība
(Smart governance)

Vieda mobilitāte
(Smart mobilitye)

Vieda dzīvošana
(Smart living)

Vieda vide
(Smart environment)
Vieda ekonomika
(Smart economy)

81 indikators

*Shēma izstrādāta pēc Vīnes Tehniskās universitātes pētījumā Eiropas viedās pilsētas izmantotā Viedas pilsētas modeļa
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Eiropas viedās pilsētas modelis, sadarbībā ar vairākiem partneriem
dažādu publiskā un privātā sektora finansētu projektu ietvaros, ir
izstrādāts Vīnes Tehniskās universitātes komandas vadībā. Galvenokārt
šis modelis nodrošina integrētu pieeju Eiropas vidēji lielu pilsētu
profilēšanai un raksturo sava veida instrumentu jebkuras pašvaldības
vieduma novērtēšanai. Šī modeļa pieeju, izmantojot tajā iekļautos
kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtējamos rādītājus vieduma
pašnovērtējumam, varam veikt arī Kandavas novada pašvaldībā kā
attīstības programmas pirmo soli. Sekojoši pašnovērtējuma rezultāti
būtu izmantojami nosakot Kandavas pilsētas, ciemu un pagastu
specializācijas iespējas, prioritātes un priekšrocības. Izmantojot
apkopotos datus, pašnovērtējuma nākamajā solī ieteicams veikt arī
salīdzinošo novērtējumu ar Kandavas novada kaimiņu pašvaldībām
Rīgas plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas reģiona kontekstā
un lielos vilcienos arī valstiskā un starptautiskā (kā minimums Baltijas
valstu) kontekstā, tādējādi nosakot novada salīdzinošās priekšrocības.
Lai veiktu Kandavas novada pašnovērtējumu, šīs apakšnodaļas
turpinājumā ieskicēts paraugs pieejai un faktoriem, kas novērtējami
pašvaldības vieduma, līdz ar ko arī potenciālās specializācijas
novērtēšanai. Izmantojot iepriekš pievienotajā viedas pilsētas modeļa
shēmā attēlotos 6 raksturlielumus – viedi cilvēki, vieda ekonomika,
vieda vide, vieda mobilitāte, vieda dzīvošana un vieda pārvaldība, pēc
faktoriem un indikatoriem, kas apliecina atbilstību 6 šādām vieduma
pazīmēm, 6 etapu procesā veicams Kandavas novada vieduma
pašnovērtējums:
1) Viedi cilvēki (sociālais un cilvēkkapitāls) – vienojošs un savienojošs
cilvēkkapitāls – kopiena, kvalifikācija (spējas un prasmes), laikmetīga
mūžizglītība, sociālā un etniskā daudzveidība kopienā, kas vienota
vērtībās. Visaptveroša domāšana, sadarbīga kopiena – aktīva dalība
sabiedriskajā dzīvē un politiskajās aktivitātēs, iniciatīvas radoša un
virzoša kopiena.
Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Iedzīvotāju
kvalifikācijas līmenis un nozīmīgu izglītības iestāžu atrašanās
pašvaldībā; Mūžizglītības pieejamība, piedāvājuma kvalitāte un
pieprasījums; Sociālā un etniskā daudzveidība; Elastīgums un

kreativitāte sabiedrībā; Atvērtība un radošums sabiedrībā;
Pilsoniska sabiedrība, tās politiskā aktivitāte – zināšanas, attieksme,
dalība politiskajos procesos; Līdzdalība sabiedriskajā dzīvē,
brīvprātīgajā darbā (talkās, akcijās).
2) Vieda ekonomika (konkurētspēja) - novatoriska, zināšanu
ietilpīga, specializēta (ekonomiskais tēls, profils), produktīva kvalitatīvi
un kvantitatīvi, priekšrocību izmantojums, starptautiska – labas
reputācijas, ārvalstu tirgos esoši uzņēmumi).
Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Novatoriskums,
ko izsaka pētniecībai un attīstībai atvēlēties izdevumi procentos
no IKP, nodarbinātības līmenis zināšanu ietilpīgās nozarēs;
Uzņēmējdarbība – pašnodarbinātības līmenis un jaunu
reģistrētu uzņēmumu rādītāji; Pašvaldības ekonomiskais tēls
(profils) – atpazīstami produkti vai pakalpojumi; Elastība darba
tirgū; Uzņēmumu starptautiskās saistības - Pašvaldībā reģistrēti
labas reputācijas uzņēmumi, kas kotēti valsts akciju tirgū.
3) Vieda vide: (dabas resursi) - dabas apstākļos pievilcīga, ar zemu
piesārņojuma pakāpi, privātas iniciatīvas vides aizsardzībā, viedokļu
apmaiņa, ilgtspējīga resursu pārvaldība un apsaimniekošana.
Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Dabas apstākļu
pievilcība – zaļo teritoriju īpatsvars, valdošais klimats;
Piesārņojuma līmenis; Vides aizsardzības kampaņas, privātas
iniciatīvas un attieksme sabiedrībā; Ilgtspējīga resursu
pārvaldība
un
apsaimniekošana
–
efektīva
ūdens,
elektroenerģijas izmantošana, videi draudzīga siltumapgāde,
notekūdeņu attīrīšana.
4) Vieda mobilitāte: (transports un IKT) - zaļās mobilitātes īpatsvars,
ilgtspējīgas, inovatīvas un drošas transporta sistēmas, sabiedriskā
transporta pārklājums, pieejamība un kvalitāte, ekonomiskāku
automobiļu izmantojums. Starptautiska sasniedzamība, IKT
pieejamība un kvalitāte.
Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Vietu
sasniedzamība lokālā mērogā - sabiedriskā transporta
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pārklājums, kvalitāte, iedzīvotāju apmierinātība ar pieejamību
un kvalitāti, izmantojums; Vietu sasniedzamība reģionālā,
valstiskā un starptautiskā mērogā - atbilstība tendencēm,
pieprasījumam; Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
pieejamība un kvalitāte – datoru skaits un platjoslas interneta
pieslēgumu skaits mājsaimniecībās; Ilgtspējīgas, inovatīvas un
drošas transporta sistēmas - zaļās mobilitātes īpatsvars (privātā
izmantojuma nemotorizētā satiksme), satiksmes drošība,
ekonomiskāku automobiļu izmantojums.
5) Vieda dzīvošana (dzīves kvalitāte) - kultūras telpa
(infrastruktūra, notikumu pieejamība, kvalitāte un apmeklētība),
veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte, individuālā drošība, mājokļu
kvalitāte, izglītības iespējas, vietu pievilcība tūrismam, sociālā kohēzija.
Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Kultūras telpa –
teātru, muzeju u.c. apmeklējumu īpatsvars; Veselības aprūpes
pieejamība un kvalitāte, kas izteikta ar iedzīvotāju vidējo dzīves
ilgumu, ambulatoro pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, ārstu
skaitu un kvalifikāciju, iedzīvotāju apmierinātību ar veselības
aprūpes
sistēmas
kvalitāti;
Individuālā
drošība
–
kriminalizācijas pakāpe,
iedzīvotāju
apmierinātība ar
individuālo drošību; Mājokļu pieejamība un kvalitāte – vidējā
dzīvojamā platība uz iedz., mājokļu īpatsvars, kas izpilda
minimālos standartus, iedzīvotāju apmierinātība ar kvalitāti;
Izglītības iespējas – studentu skaits, izglītības pieejamība
atbilstoši pieprasījumam, iedzīvotāju apmierinātība ar izglītības
sistēmas kvalitāti; Pievilcība tūrisma attīstībai - pašvaldības
nozīmīgums tūrisma jomā (nakšņošanas, apskates vietas);

Sociālā kohēzija – iedzīvotāju pakļautība nabadzības riskam,
nabadzības līmenis.
6)

Vieda pārvaldība: (politiskā līdzdalība) - savstarpēja uzticība,
paļāvība sabiedrības iekšienē un attiecībā uz politiskās vides
caurspīdīgumu, visaptveroša domāšana, kreativitāte, stratēģisks
redzējums. Līdzsvarota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, publisko
un privāto iniciatīvu kvantitāte un kvalitāte.

Šeit galvenie faktori, kas tiek vērtēti, ir tādi kā: Pašvaldības
attīstības dalībnieku līdzdalība lēmumu pieņemšanā – deputātu
skaits uz vienu iedz., sabiedrības ieinteresētība politiskos
jautājumos, iedzīvotāju politiskā aktivitāte, dzimumu
līdztiesība; Publiskie un sociālie pakalpojumi – pašvaldības
izdevumi uz iedz. pēc pirktspējas paritātes standartiem (PPS),
labvēlīgi ģimenes apstākļi bērniem (ģimene vai bērnu nams),
iedzīvotāju apmierinātība ar skolu kvalitāti, mācību vidi;
Pārvaldības
caurredzamība
(atklātība)
–
iedzīvotāju
apmierinātība ar politiskās vides caurredzamību (atklātību) un
ar korupcijas apkarošanu.
Līdz ar veiktu šādu 6 etapu pašnovērtējumu, ar faktoriem un
indikatoriem, ar kuriem raksturots viedas attīstības virziens, jaunajā
attīstības programmā tiks uzsākts attīstības ceļš, kas apliecinās
Kandavas novada pašvaldības pašreizējo atbilstību šīm vieduma
pazīmēm un ievirzīs viedu domāšanas veidu, atklās vēl iepriekš
pilnvērtīgi neievēroto, vai nenovērtēto, palīdzēs atklāt novada
unikalitāti, esošās un attīstāmās kvalitātes. Tādējādi, iespējams pat ļoti
īsā laikā, tieši Kandavas novads kļūs ne tikai par pirmo novadu
administratīvi teritoriālajā reformā, bet arī pirmo viedās attīstības
novadu Latvijā ar skaidri definētu savu unikālu specializāciju.
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3.4. Steidzamākie darbi
3.4.1. Grozījumi domes lēmumā
Kandavas novada dome 2014.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu
(protokols Nr.17, 49§) par jaunas novada attīstības programmas
izstrādi. Līdz ar domes lēmumu par izstrādes uzsākšanu, tika
apstiprināts arī attīstības programmas darba uzdevums (pieejams
http://kandava.lv/sabiedribas_lidzdaliba). Darba uzdevuma ietvaros
tika noteikts laika grafiks, paredzot, ka līdz 2015.gada beigām attīstības
programma tiek izstrādāta.

Ņemot vērā, ka pēc attīstības programmas izstrādes darba uzdevuma
apstiprināšanas ir izstrādātas šīs vadlīnijas, būtu nepieciešams novada
domei grozīt 2014.gada 29.decembrī pieņēmto lēmumu.
Izvērtējot darba uzdevuma saturu, secināms, ka izmaiņas attiektos
vienīgi uz tajā iekļauto laika grafiku. Līdz ar to, lēmuma grozījumu
pamatojums varētu būt – ņemot vērā 2015.gadā izstrādātās Vadlīnijas
Kandavas novada attīstība sprogrammas izstrādei un tajās ieteiktos
priekšlikumus, noteikt, ka Kandavas novada attīstības programma tiek
izstrādāta līdz 2016.gada septembrim (saskaņā ar vadlīniju 3.1.3.
Attīstības programmas izstrādes posmi sadaļā noteikto).

3.4.2. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra
2004.gadā Latvijā tika uzsākts veikt plānošanas dokumentu stratēģisko
ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvas 2001/42/EC “Par noteiktu plānu
un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas kārtību nosaka
likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (1998). Vides pārraudzības
valsts birojs ir kompetentā valsts institūcija, kura pārrauga stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, tai skaitā pieņem lēmumu par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību konkrētam
dokumentam. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 “Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” detalizē
novērtējuma veikšanas kārtību un nosaka katra iesaistītā dalībnieka
kompetences un atbildības jomu.
Novērtējuma procedūras mērķis ir izvērtēt plānošanas dokumentu
īstenošanas radīto iespējamo ietekmi uz vidi un iesaistīt sabiedrību
dokumenta apspriešanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī izstrādāt
priekšlikumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi.
Novērtējumu veic plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā.

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998) 23.1panta (1) daļa
paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram
saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs
iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojam)
rakstveida iesniegumu. Tā kā attīstības programma ir to dokumentu
klāstā, kurai, saskaņā ar šo likumu, var būt būtiska ietekme uz vidi,
Kandavas novada pašvaldībai, uzsākot attīstības programmas izstrādi,
ir jāadresē iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam tālākai
lēmuma pieņemšanai par novērtējuma procedūras piemērošanu vai
nepiemērošanu.
Vērtējot citu pašvaldību pieredzi, pēc publiski pieejamās informācijas,
redzams, ka 2015.gada 17.martā Vides pārraudzības valsts birojs
pieņēmis lēmumu par Alsungas novada attīstības programmas 2015.2020.gadam un Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu. Tāpat arī Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada
19.februrī ir uzlicis par pienākumu šo procedūru veikt arī Ādažu
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novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādei (šie abi ir
jaunākie biroja lēmumi attiecībā uz attīstības programmu izstrādi).
Ar kādiem laika un finanšu resursiem pašvaldībai jārēķinās, ja šādu
procedūru piemēro Kandavas novada attīstības programmas izstrādei?
Attiecībā uz laika resursiem, šī novērtējuma procedūra var tikt veikta
paralēli attīstības programmas izstrādei, līdz ar to nav nepieciešams
paredzēt papildus laiku. Attiecībā par finanšu resursiem, pēc publiski
pieejamās informācijas, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūra, tai skaitā Vides pārskata izstrāde, tiek veikta par samaksu
vidēji līdz 4000 EUR (bez PVN), līdz ar to, pamatojoties uz „Publisko
iepirkumu likumu” (2006), nav jāveic iepirkuma procedūra. Piemēram,
kā liecina publiski pieejamā informācija, šāda procedūra Stopiņu
novada teritorijas plānojuma izstrādei (kas piemērojama līdzvērtīgi kā
attīstības programmai) tika veikta par 3 560,00 EUR (pakalpojuma
sniedzējs SIA “Vides eksperti”, paziņojuma publicēšanas datums
12.01.2015.).
Iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojam par plānošanas
dokumenta izstrādes uzsākšanu Kandavas novada pašvaldība gatavoja,
izstrādājot novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023.gadam un novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2033.gadam. Atbilstoši Kandavas
novada pašvaldības paustajam viedoklim, Vides pārraudzības valsts
birojs nepiemēroja šo procedūru nevienam no šiem abiem plānošanas
dokumentiem (Vides pārraudzības valsts biroja lēmumi 2009.gada
18.septembrī un 2013.gada 21.augustā).
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, kā arī attīstības programmas
dokumenta izstrādes mērķi, uzskatāms, ka šāda procedūra nebūtu
piemērojama arī Kandavas novada attīstības programmas izstrādei.
Viedoklis pamatojams ar to, ka:



Attīstības programmas izstrādē nav paredzētas likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikuma darbības, un plānošanas
dokumenta realizācija nav saistīta ar būtiskām vides problēmām.



Attīstības programmas izstrādes laikā netiks paredzētas darbības,
kas varētu būt pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības interesēm. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes

datu bāzes datiem, Kandavas novada teritorijā atrodas trīs Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – dabas parks
„Abavas senleja”, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka
MK 03.03.2008. noteikumi Nr.133 „Dabas parka „Abavas senleja”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, dabas
liegumi „Čužu purvs” un „Matkules meži”, kuru aizsardzības un
izmantošanas kārtību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” un MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Dabas aizsardzības plāni izstrādāti dabas parkam „Abavas senleja”
un dabas liegumam „Čužu purvs”. Pašlaik, 2015.gada augustā, tiek
izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Abavas
senleja”.



Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju. Tā kā Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada
21.augustā pieņēma lēmumu nepiemērot stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūru stratēģijai, uzskatāms, ka tā nav
piemērojama arī dokumentam, kas ir saturiski pakārtots ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai un tiks izstrādāts saskaņā ar to.

Pēc Kandavas novada pašvaldības iesnieguma sagatavošanas un
nosūtīšanas, Vides pārraudzības valsts birojs pieņems lēmumu un
rakstiski paziņos pašvaldībai par to, vai attīstības programmai ir vai nav
nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Vides
pārraudzības valsts birojs septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas ievietos biroja mājas lapā internetā informāciju par
pieņemto lēmumu un tā pamatojumu.
Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņems lēmumu, ka pašvaldībai ir
piemērojama novērtējuma procedūra, tai skaitā jāizstrādā vides
pārskats, tad pašvaldība konsultēsies ar Vides pārraudzības valsts
biroju un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī, ja
nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi par vides pārskatā
iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi. Vides pārskatā būs
jāidentificē, jāapraksta un jāizvērtē attīstības programmas iespējamā
būtiskā ietekme uz vidi un iespējamās alternatīvas, ņemot vērā
dokumenta mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.
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3.4.3. Informācijas sakārtošana www.kandava.lv sadaļā pašvaldība/plānošanas dokumenti
Pašvaldību mājas lapām ir ļoti liela nozīme, gan pašvaldības
mārketinga veidošanā, gan arī pašvaldības komunikācijai, saitei ar tās
iedzīvotājiem. Padarot ikvienam pašvaldības mājas lapas apmeklētājam
informāciju saprotamāku, ātrāk atrodamu, kā arī respektējot tos
iedzīvotājus un interesentus, kuri nepārzina detalizēti ar pašvaldībām
saistītos normatīvos aktus, juridisko terminoloģiju, pašvaldības
plānošanas dokumentus, to nozīmi, bet kuram var rasties vajadzība
dažādās dzīves situācijās iepazīties ar šiem dokumentiem, ieteicams
uzlabot Kandavas novada pašvaldības mājas lapas sadaļu
pašvaldība/plānošanas dokumenti. Pašreizējā situācijā, piemēram,
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ievietota atkārtoti divās vietās
(vienā un tās pašas lapas atvērumā), tāpat arī vienā vietā ir publicēti
gan tie dokumenti, kas ir aktuāli, gan tie, kas jau zaudējuši savu
politisko nozīmi (Zantes pagasta attīstības programma), kas tās
apmeklētājam var radīt visai lieku sajukumu.





Nozaru plānošana (šajā sadaļā būtu ievietojami visi tematiskie
plānošanas dokumenti, un pašreizējā situācijā tā būtu Kandavas
novada pašvaldības sabiedrības veselības veicināšanas
programma);
Arhīvs (ja ir vēlme, tad visus tos dokumentus, kuri zaudējuši
savu aktualitāti, piemēram, Zantes pagasta attīstības
programma (pašreizējā situācijā gan uz to uzspiežot, tiek atvērts
portāls viss.lv) var glabāt šajā sadaļā).

Pārskatot mājas lapā ievietoto dokumentu struktūru, to ieteicams
atspoguļot pēc dokumenta nozīmes un savstarpējās hierarhijas,
attiecīgi pirmais dokuments būtu ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Tāpat
arī ieteicams visus dokumentu virsrakstus un atsauces uz tiem
(pašreizējā situācijā dažiem ir minēta atsauce par dokumenta
apstiprināšanas laiku, dažiem tā netiek minēta) noformēt konsekventi
vienādi. Izvērtējot pašreizējos dokumentus, kas ievietoti mājas lapā, kā
arī ņemot vērā katra dokumenta nozīmi, struktūra un kārtība mājas
lapas sadaļā „plānošanas dokumenti” varētu būt sekojoša:






Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
Kandavas novada attīstības programma;
Kandavas novada teritorijas plānojums;
Kandavas novadā izstrādātie detālplānojumi;
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3.5. Noslēgums: domas par nākotni
Kā tiek atzīmēts Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, nav
nepieciešami daudz līdzekļu un sarežģīti projekti, lai sasniegtu
iecerēto. Pamatā ir kopīga vienošanās par sasniedzamo, patiesa griba,
darbs, godīgums pret sevi un sabiedrību.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija turpmākajiem 20
gadiem ir izstrādāta. Bez šaubām, laikam ejot un pieredzei krājoties,
varbūt šodien darītu ko vēl mazliet savādāk, bet kopumā stratēģija var
kalpot par attīstības programmas vadmotīvu. Tā ietver pašu galveno novada attīstības virzību pa ilgtspējīgas attīstības ceļu. Un tas nozīmē
dzīvot atbildīgi.
Novada pašvaldības varā ir tikai neliela daļa no tā, kā Kandavas novads
attīstīsies nākotnē. Latvijas un novada attīstība ir atkarīga no ikviena
mums, no ģimenes, sabiedrības kopumā, pašvaldības darbības, valsts
pārvaldes, uzņēmējiem, no mūsu katra personiskās izvēles. Stiprinot
savstarpējo sadarbību, liela nozīme ir 2013.gadā pašvaldības
izveidotajām Kandavas novada iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm.
Izstrādātās vadlīnijas atzīmē - attīstībai galvenokārt ir vajadzīgas 4
lietas: nauda, vara, izdoma un apņēmība. Pieņemsim, ka vara, izdoma
un apņēmība mums ir. Kādā virzienā domāt par Kandavas novada
ekonomikas stiprināšanu?
Novadā būtu nepieciešamas veicināt ražošanas un pakalpojumu
nozares attīstību, mazinot primāro nozaru (lauksaimniecība,
mežsaimniecība) īpatsvaru novada ekonomikā, jo primārajās nozarēs
darbavietu skaits līdz ar produktivitātes pieaugumu samazinās.
Jāatzīmē, ka vienīgās nozares, kurās nodarbināto skaits laukos no 2008.2013.gadam ir pieaudzis, ir pakalpojumu nozares: profesionālie
pakalpojumi un transports, uzglabāšana, informācijas un komunikāciju

pakalpojumi14 Jādomā par lauksaimniecības produktu pārstrādes
(piemēram, mājražotāji) un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības
attīstību, īpaši jāatbalsta mikro un mazie uzņēmumi, kas sniedz būtisku
ieguldījumu nodarbinātības nodrošināšanā. Piešķirot atbalstu
modernizācijai un attīstībai, priekšroka jādod darbietilpīgākiem
lauksaimniecības sektoriem, kas spēj radīt jaunas darbavietas.
Pašvaldība var turpināt sniegt tiešu atbalstu vietējiem uzņēmējiem –
piešķirt grantus, sniegt konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanā vai
attīstībā, veicināt uzņēmēju tīklošanos un kopīgas aktivitātes tirgus
apgūšanai, palīdzēt veidot “īsās” piegādes ķēdes15 u.c. Labu sadarbības
platformu var dot Kandavas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs.
Ņemot vērā iedzīvotāju sarukšanas tendences (2013.gadā novadā
dzīvoja 9556, 2015.gadā – 9153 iedzīvotāji), novadā jāīsteno „gudrās
saraušanās” pieeja – jāmeklē risinājumi, kā samazināt infrastruktūras
uzturēšanas izmaksas un jāveido inovatīvas pieejas pakalpojumu
nodrošināšanai, tai skaitā pašvaldībai jāsadarbojas ar kaimiņu
pašvaldībām un privāto sektoru.
Kas ir pats galvenais novada attīstības pamats? Izglītība. Gan pieejās,
kā, savstarpēji sadarbojoties, izstrādāsim jauno attīstības programmu,
gan arī tajā, kā veidosim novada attīstību turpmāk. Kā atzīmē
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore Daiga Puga, izglītots
cilvēks ir katras valsts un katra novada nākotnes stūrakmens, un
novada attīstībai ir nepieciešami cilvēki ar labu izglītību, kuriem ir ne
tikai akadēmiski iegūtas zināšanas, bet kuri ir atbildīgi un arī sirds
gudri. Tas ir arī pamats tālākam darbam. Mūsu domām par nākotni.
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas
nodaļas vadītājas E.Bengas prezentācija „LAP 2007-2013 un LAP 2014-2020”
Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejas sēdē 2015.gada 19.martā.
15 Īsās piegādes ķēdes ir risinājums, kas spēj nodrošināt ražotājam iespējas
nogādāt preci patērētājam, bet patērētājam – iegādāties kvalitatīvu vietējo
produktu, zinot tā izcelsmes vietu.
14
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Ražas laiks. Laiks piepildīt to, par ko domājām iepriekš. Laiks pārbaudīt to. Laiks uzsākt novada attīstības programmas izstrādi. Sarunas,
diskusijas, darba grupas. Laiks izstrādāt attīstības programmu. Viedu, stratēģisku, ilgtspējīgu.
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