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KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-
2020.gadam izstrāde tika uzsākta 2014.gada janvārī 
Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.



Izstrādes pieeja un 

metodes I

1.KPR attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti:

• ievērojot spēkā esošo likumu un Ministru Kabineta 
noteikumos noteiktās prasības;

• ņemot vērā spēkā esošos KPR teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus:

– Kurzemes plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) 

plānojumu 2006.-2026.gadam

– Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plānu 2010.-

2014.gadam



Izstrādes pieeja un 
metodes II

2.Saskaņā ar Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra 
sēdes lēmumu Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādei ir 
izveidota Vadības grupa, kurā iekļauti pārstāvji no 
Kurzemes plānošanas reģiona, republikas pilsētām, 
reģionālas nozīmes attīstības centriem, piekrastes 
pašvaldībām, novadu pašvaldībām, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas, nevalstiskajām 
organizācijām, uzņēmēju apvienībām un vides aizsardzības 
organizācijām.



Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes 
procesa virzība I

1.Veikts Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību ilgtspējīgu attīstības

stratēģiju attīstības virzienu apkopojums ar mērķi gūt priekšstatu par

pašvaldību attīstības dokumentos noteiktajiem attīstības virzieniem,

veidojot pielietojumu reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

2.Pieprasīta informācija/ nosacījumi no valsts institūcijām un

pašvaldībām esošās situācijas apzināšanai un analīzei.

3. Tiek veikta reģiona sociālekonomiskās situācijas analīze.

4.Organizēti konkursi 7.-12.klašu skolēniem – eseju konkurss “Kā es

redzu savu nākotnes Kurzemi?” un radošo darbu konkurss “Mana

Kurzeme”

5.Iepirkumu organizēšana: 1)Pētījums “Kurzemes plānošanas reģiona

specializācijas iespējas”, 2)“Rīcības plāna izstrāde Kurzemes

plānošanas reģiona attīstības programmas ieviešanai”



KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes 
procesa virzība II

6.Organizēti semināri IAS izstrādes ietvaros:

– Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas Ideju Talka,

22.08.2014. Saldū

– Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji,

29.08.2014. Talsos



KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes 
procesa virzība III

7.Organizēti tematiskie semināri AP izstrādes ietvaros:

– Veselība un sociālie pakalpojumi, 05.09.2014. Saldus medicīnas

centrā



Kā nonākam pie reālām 
projektu idejām? I

1. Reģionālo projektu ideju forumi – 2012

• Mērķis – definēt Kurzemes reģiona pozīciju un identificēt reģionāli 

stratēģiskus projektus, kuri varētu tikt virzīti ES 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Kohēzijas politikas un Eiropas Teritoriālās sadarbības 

programmu finansējuma piesaistei.



Kā nonākam pie reālām 
projektu idejām? II

2.Izbraukuma vizītes uz Kurzemes plānošanas reģiona

pašvaldībām – 2014 ar mērķi:
– Pašvaldību informēšana par IAS un AP izstrādes procesa virzību un plānotajām 

pašvaldību iesaistes metodēm, sadarbību un pašvaldību iespējām līdzdarboties visā IAS 

un AP izstrādes procesa laikā.

– Identificēt katras pašvaldības prioritātes dalībai pārrobežu projektos, par sadarbības 

formātu ES Struktūrfondu programmās, kurās saņēmēji plānoti plānošanas reģioni u.tml.



Kā nonākam pie reālām 
projektu idejām? III

3.Tematiskie semināri:

– Veselība un sociālie pakalpojumi (Saldū, 5.septembrī)

– Vide un resursu efektivitāte (šodien)

– Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība (Kuldīgā, 

30.septembrī, plkst. 11:00)

– Transports un mobilitāte (Ventspilī, 9.oktobrī, plkst. 11:00)

– Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus (Liepājā, 

17.oktobrī, plkst. 14:00)

Tematisko semināru mērķis - identificētās prioritātes detalizēt līdz

konkrētām projektu idejām un meklēt jaunas projektu idejas.



KPR uzstādījumi vides 
jomā I

Ilgtermiņa prioritāte - energoefektīvas un ilgtspējīgas saimniekošanas 

veicināšana reģionā

Vidēja termiņa prioritārais rīcības virziens - aizsargāt vidi un veicināt 

resursu izmantošanas efektivitāti

Potenciālās darbības:

1. Veikt alternatīvo enerģijas resursu izpēti un palielināt atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas iespējas reģionā;

2. Veicināt dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un 

ilgtspējīgu  izmantošanu;

3. Mazināt negatīvo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu;



KPR uzstādījumi vides 
jomā II

4. Veikt izpētes un izstrādāt tehniskos projektus, lai sakārtotu koplietošanas 

meliorācijas sistēmas piekrastes pašvaldībās;

5. Veikt izpēti un izveidot alternatīvu  notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

mazajām apdzīvotajām vietām (līdz 1000 iedzīvotājiem);

6. Veikt izpēti par sapropeļa ieguves un izmantošanas iespējām;

7. Sekmēt Ventas upes baseina apsaimniekošanas plāna ieviešanu;

8. Veikt degradēto teritoriju uzskaiti un situācijas izpēti, kā arī veikt 

pilotteritoriju sanāciju, revitalizāciju un attīstības plānošanu;

9. Uzlabot vides drošību un kvalitāti Baltijas jūras ostās;

10.Uzlabot mazo siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes rādītājus.



Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes 
indikatīvais laika grafiks

Indikatīvais laika grafiks:
– IAS un AP projektu izstrāde – 31.10.2014.

– IAS un AP projektu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu 

saņemšana - 24.11.2014.- 23.12.2014.

– IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas 

rezultātiem - 15.01.2015.

– Pilnveidoto IAS un AP projektu iesniegšana VARAM atzinuma 

saņemšanai - 21.01.2015.

– IAS un AP apstiprināšana KPR attīstības padomes sēdē -

15.03.2015.



Paldies!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Pulkveža Brieža iela 4, Rīga

www.kurzemesregions.lv

Tālrunis: 67331492


