
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN  

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS VADĪBAS GRUPAS  

SANĀKSMES PROTOKOLS 

Rīgā  

04.07.2014.              Nr. 02/14 

 

Vieta: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Pulkveža Brieža iela 4-3 

Laiks: 10:00 - 11:00  

Sanāksmi vada: KPR Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa 

Sanāksmē piedalās: 
 

Andris Jankovskis Aizputes novada domes projektu vadītājs; 

Inguna Tomsone Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Ekonomikas 

nodaļas eksperte; 

Maruta Blūma   Talsu novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja; 

Aiga Vanaga-Poriķe  Alsungas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

Laura Zariņa-Skapste  Saldus novada domes galvenā teritorijas plānotāja; 

Jevgēnija Butņicka LR VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

attīstības plānošanas nodaļas vadītāja; 

Andris Eglītis LR VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

attīstības plānošanas vecākais eksperts; 

Jānis Ušča  LR VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās 

plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts; 

Dace Granta LR VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās 

plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte; 

Andis Araks   Biedrības „Talsu komersantu klubs” valdes priekšsēdētājs; 

Ingus Purgalis Nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” Baltijas jūras saldūdens 

programmas vadītājs. 

 

Protokolē: KPR Plānošanas nodaļas plānotāja S.Astiča 

Darba kārtībā: 

1. Informācija par KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

izstrādes procesa virzību: 

1.1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieeja un metodes; 

1.2. KPR iepirkumu „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas 

iespējām izstrāde” un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-

2020.gadam izstrāde” rezultāti, plānotās aktivitātes un termiņi;  

1.3. VARAM iepirkuma „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas 

pakalpojumi” virzība, plānotās aktivitātes un termiņi; 

1.4. KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādes aktualizētais laika grafiks. 

2. KPR Rīcības plānā 2010.-2014.gadam noteikto reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāšu 

līdz 2030.gadam atbilstības izvērtējums Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātēm. 
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1. § 

Informācija par KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

izstrādes procesa virzību. 

 

D.Strazdiņa iepazīstina vadības grupas locekļus ar reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

attīstības programmas izstrādes procesa virzību, kas ir cieši saistīta ar KPR iepirkumu: 

„Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” un „Kurzemes 

plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde”, kā arī VARAM iepirkumu: 

„Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” un „Publisko individuālo 

un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” izpildi un 

termiņiem. KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes pieeja un 

metodes shematiski ir attēlotas protokola 1.pielikumā.  

VARAM pārstāve J.Butņicka informē par kartogrāfiskā materiāla izstrādes iepirkumu, kas 

izsludināts 02.07.2014. un pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 14.07.2014. 

D.Strazdiņa jautā, cik reāls ir iepirkuma izpildes termiņš – 01.10.2014. un kā notiks 

kartogrāfiskā materiāla izgatavošanai nepieciešamo datu ieguve, kas nav aprakstīta iepirkuma 

nolikumā. D.Strazdiņa lūdz ministriju laicīgi informēt plānošanas reģionus par datiem, kas 

tiks pieprasīti no reģioniem, jo to sagatavošanai būs nepieciešams laiks. J.Butņicka apsola, ka 

tiks sagatavoti kartogrāfiskā materiāla izstrādei nepieciešamo datu saraksti gan no plānošanas 

reģioniem, gan no pašvaldībām, iepriekš ar plānošanas reģioniem saskaņojot katram reģionam 

nepieciešamās kartes.  

D.Strazdiņa informē par paveikto: par skolēnu radošajiem konkursiem, par KPR individuālo 

vizīšu ciklu pašvaldībās, kuru rezultātā ir pārskatītas 2012.gada nogalē rīkotajos reģionālo 

ideju forumos identificētās reģionālo projektu idejas, noteiktas prioritātes un sadarbības 

formāts, lai, piesaistot finansējumu no Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, varētu 

tikt risinātas pašvaldību norādītās aktuālās jomas un nozares. 

M.Blūma. Vai ir izstrādāts kopsavilkums par šo vizīšu rezultātiem. Pašvaldības interesē, kad 

varētu tikt atsūtīts kopsavilkums. 

D.Strazdiņa apsola gādāt par šāda kopsavilkuma tapšanu un nosūtīšanu pašvaldībām. 

D.Strazdiņa informē par NFI projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, saskaņā ar kuriem KPR slēdz 

ārpakalpojuma līgumus par pētījuma par Kurzemes reģiona specializācijas iespējām izstrādi 

(līgums noslēgts 19.06.2014.) un KPR rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādi (iepirkums 

izsludināts atkārtoti 04.07.2014.). Līdz ar NFI projekta grozījumiem ir mainījušies KPR 

plānošanas dokumentu izstrādes darba plāns un termiņi: 

- KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektus plānots 

izstrādāt ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.oktobrim; 

- KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publiskā 

apspriešana tiek plānota nevis 2014.gada vasarā, bet 2014.gada novembrī/decembrī; 

- atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem pilnveidoto projektu iesniegšana 

VARAM atzinuma sniegšanai plānota 2015.gada janvārī pēc attiecīga KPR Attīstības 

padomes lēmuma pieņemšanas.  

Aktualizētais KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks 

pievienots protokola 2.pielikumā. 
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2. § 

KPR Rīcības plānā 2010.-2014.gadam noteikto reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāšu 

līdz 2030.gadam atbilstības izvērtējums Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātēm. 

D.Strazdiņa iepazīstina klātesošos ar KPR rīcības plāna 2010.-2014.gadam izstrādes specifiku 

un tajā noteikto Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāšu atbilstības izvērtējumu 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (LIAS 2030) noteiktajām valsts 

ilgtermiņa attīstības prioritātēm (skat.3.pielikumu).  

D.Strazdiņa informē par KPR Rīcības plāna 2010.-2014.gadam īstenošanas laikā gūto 

pozitīvo pieredzi darbā ar atzinumu sniegšanu par pašvaldību policentrisko projektu ideju 

atbilstību Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātēm. Pamatojoties uz veikto 

izvērtējumu, var secināt, ka Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātes atbilst Latvijas 

ilgtermiņa attīstības prioritātēm līdz 2030.gadam, bet ir nepieciešams pārskatīt to prioritāro 

secību un prioritāros rīcības virzienus. 

M.Blūma. Var saglabāt esošās ilgtermiņa prioritātes, bet var mainīties to definējums. 

I.Purgalis. Var palikt esošās prioritātes, bet ieteikums 3.prioritātē energoefektivitāti nodalīt no 

ilgtspējīgas saimniekošanas. 

D.Granta. Ilgtspējīga saimniekošana ir galvenā, pēc tam – energoefektivitāte. 

A.Araks. Pie 3.prioritātes vajadzētu būt klāt infrastruktūrai. 

Pēc aktīvas diskusijas vadības grupa vienojās, ka esošās KPR ilgtermiņa attīstības prioritātes 

ir ieteicams saglabāt, bet nepieciešams mainīt to prioritāro secību atbilstoši LIAS 2030:  

 

KPR ilgtermiņa attīstības prioritātes līdz 

2030.gadam  

 

1. Reģiona apdzīvotības struktūras 

saglabāšana 

 

2. Daudzveidīgu un konkurētspējīgu 

pakalpojumu attīstība un to 

pieejamības uzlabošana reģionā 

 

3. Energoefektīvas un ilgtspējīgas 

saimniekošanas veicināšana  

            reģionā 

 

4. Zinātnes, pētniecības un 

uzņēmējdarbības attīstība reģionā 

 

5. Efektīvas pārvaldības  

            nodrošināšana reģionā 

Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātes līdz 

2030.gadam (LIAS 2030) 

 

1. Kultūras telpas attīstība 

 

2. Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā  

 

3. Paradigmas maiņa izglītībā  

 

4. Inovatīva un ekoefektīva ekonomika 

 

5. Daba kā nākotnes kapitāls  

 

 

6. Telpiskās attīstības perspektīva 

(sasniedzamības uzlabošana, 

policentriskā attīstība, pilsētu un  

      lauku mijiedarbība, pilsētvides  

      attīstība, nacionālo interešu telpu 

      attīstība, t.sk. Baltijas jūras piekrastes 

      attīstība) 

 

7. Inovatīva pārvaldība un sabiedrības 

līdzdalība  
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Vadības grupā saskaņotais priekšlikums par esošo KPR ilgtermiņa attīstības prioritāšu līdz 

2030.gadam saglabāšanu, to prioritārās secības un definējuma izmaiņām tiks skatīts reģionāla 

mēroga pasākumā, kurā kopīgi ar nozaru, ministriju un pašvaldību pārstāvjiem tiks diskutēts 

par Kurzemes reģiona ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu – vīziju, mērķiem un prioritārajiem 

rīcības virzieniem, kas notiks 2014.gada 29.augustā pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona 

specializācijas iespējas” ietvaros. 

 

Pēc vadības grupas ieteikuma KPR rīcības plānā noteiktie prioritārie rīcības virzieni reģiona 

ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai tiks pārskatīti atbilstoši vadības grupas saskaņotajām 

tematiskajām tēmām 5 reģionālajos semināros, kas tiks rīkoti 2014.gada septembrī/oktobrī 

KPR rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros. 

 

D.Strazdiņa informē par turpmāko darbību. Vadības grupas sanāksmes vairs netiek plānotas, 

bet turpmākā sadarbība notiks elektroniskā veidā – vadības grupas locekļiem uz e-pastiem tiks 

nosūtīts gan pētījuma par Kurzemes reģiona specializācijas iespējām projekts, gan KPR 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projekti to izskatīšanai un 

priekšlikumu sniegšanai. Vadības grupas locekļi tiks regulāri informēti par Kurzemes reģiona 

ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030” gaitu, kā arī tiks aicināti piedalīties 

visos sabiedrības iesaistes un publiskās apspriešanas pasākumos. 

 

Pielikumi: 

1. KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa 

shematiskais attēlojums; 

2. Aktualizētais KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks; 

3. KPR Rīcības plānā 2010.-2014.gadam noteikto reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāšu 

līdz 2030.gadam atbilstības izvērtējums Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātēm. 

 

 

Sēdes vadītāja:  /paraksts/     D.Strazdiņa 

 

Protokolēja:  /paraksts/     S.Astiča 


