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Par ko ir prezentācija ?

•
•
•
•
•

Izstrādes process
Izvēļu pamatojums
Piedāvājums risinājumiem
Rezultāti
Turpmākās rīcības

2 dokumenti IAS un AP
IAS «KURZEME 2030» - ilgtermiņa attīstības stratēģija visai
Kurzemes reģiona teritorijai, ietver telpisko nākotnes redzējumu un
vadlīnijas pašvaldību stratēģiju izstrādei

AP «KURZEME 2020» - vidēja termiņa attīstības programma, ietver
atbalstāmos rīcības virzienus reģiona kā institūcijas rīcības plāna
īstenošanai un kā vadlīnijas/uzstādījumus pašvaldību integrēto rīcībpolitiku
īstenošanai

Dokumentu
izstrādes mērķis

• Izveidot attīstības dokumentus, kas atbilst
esošajai plānošanas situācijai
• LIAS 2030
• Programmēšanas periodam 2020
• Kurzemes plānošanas reģiona kompetencēm

Izstrādes process
• Normatīvais pamats
KPR Attīstības padomes lēmumi:
2012.gada 14.novembra lēmums par IAS un AP izstrādes uzsākšanu
2013.gada 11.decembra lēmums par darba uzdevumu apstiprināšanu
Valsts normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Izstrādes process

• Finansējums
2012.-2013. gads - KPR finansējums
2014. gads - Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.2014.gada programma Nr. LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” - projekts „Latvijas
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana”

Izstrādes process
• Sabiedrības iesaistes pasākumi (reģionālie forumi, vizītes
pašvaldībās, tematiskie semināri, idejuTalkas, radošie konkursi
skolēniem, darbs grupās – vajadzību un prioritāšu identificēšanai)

• Ekspertu konsultācijas (vadības grupas konsultatīvais darbs,
nozaru ekspertu sanāksmes – kompetentu viedokļu
noskaidrošana konkrētu risinājumu izvēlnei un pamatošanai)

Izstrādes process
• Esošās situācijas un attīstības tendenču analīze (datu
vākšana, apkopošana, apstrāde un analīze)

Izvēļu pamatojums
•
•
•
•
•
•

ES politika
Nacionālās vadlīnijas /LIAS 2030, NAP, nozaru dokumenti…/
Attīstības scenāriji /ESPON, Kurzemes/
Attīstības projekti /piem. Urbact2/
Kurzemes profils /pētījumi/
Esošie Kurzemes attīstības dokumenti /TP, AP/

Izvēļu pamatojums

Par ko domā Eiropa?
• Jaunais reālisms
• Vairāk nenozīmē labāk
• Fokuss uz kvalitāti, nevis kvantitāti

Izvēļu pamatojums
Sarukšanas stratēģija Kurzemei?
•

Iedzīvotājus skaits 2030.
samazināsies
–
–
–
–

•

Liepājā par 16-24%
Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Talsos 8-16%
Laukos - pārsvarā 24-32% un vairāk
Kurzemē vidēji … 27%

2030. dzīvos
– Liepājā 57 000,
– Ventspilī 32 000, ….
– Kurzemē 203 000.

•

Kas dzīvos 2030. ?
– maz jauniešu, daudz vecu cilvēku

Izvēļu pamatojums

Ko darīt? Jeb divas stratēģijas
• «Strausa politika» - izlikties, ka nekas nenotiek
Rezultāts – neefektīva resursu izmantošana, esošo negatīvo
tendenču turpināšanās
• «Izmaiņu stratēģija» - mainīt domāšanu un fokusētās rīcības
Rezultāts – atkarīgs no mūsu aktivitātes, sapratnes,
kompetences

Piedāvātais risinājums
• Uz vietu orientētas izmaiņu stratēģijas komponentes – vērtību
orientācijas, attīstības virzieni, sociālās iemaņas, instrumenti.

Piedāvātais risinājums

• Darīt ar mazākiem resursiem
– Minimizēt dārgus projektus
– Esošā efektīva uzlabošana, izmantošana - pretēji
jaunai būvniecībai
– Balstīšanās uz ierobežotiem finanšu resursiem
– Balstīšanās uz vietējiem resursiem, sadarbību

Piedāvātais risinājums

• Uz izmaiņām un aktualitāti orientēta pieeja
• Koncentrēšanās uz būtiskiem izmaiņas nosakošiem
virzieniem IAS
• Pārmantojamība – esošie KPR dokumenti
• Iekļaujoša integrēta pieeja – starpnozaru pieeja
• Nozaru pieeja – AP atbilstoši finansēšanas instrumentiem
• Pragmatiska uz projektiem orientēta pieeja AP

Piedāvātais risinājums
IAS
Vīzija

Stratēģiskie
mērķi

Ilgtermiņa
attīstības
prioritātes

KURZEME 2030 – gudrs, radošs, zaļš, starptautiski konkurētspējīgs un
pievilcīgs reģions Baltijas jūras krastā

GUDRA ATTĪSTĪBA

PIEVILCĪGA
DZĪVES VIDE

Mērķis vērsts uz domāšanas un
rīcību maiņu, kas panākams ar
ieguldījumiem izglītībā, zinātnē,
mainot sabiedrības vidi, attīstot
uzņēmējdarbības domāšanu

Mērķis vērsts uz dzīves un
darbības vides maiņu, kas
panākams ar mērķtiecīgām
izmaiņām dzīves un darba vidē,
koncentrējoties uz vietu
orientētu attīstību

Dzīvīgas vietas

Zināšanas
Iniciatīva/atbildība
Atbalstošā
infrastruktūra

Nodarbošanās
Enerģijas un ekoefektivitāte

GLOBĀLĀ
SAISTĪBA UN
ATVĒRTĪBA
Mērķis vērsts uz reģiona,
vietas, indivīdu atvērtību,
globālo iespēju izmantošanu,
kas panākams ar izmaiņām
pārvaldībā, kas virzītas uz
sadarbību

Sadarbība un
konkurētspēja
Atpazīstamība

Piedāvātais risinājums

Telpiskā struktūra

•
•
•
•
•

Apdzīvojums
Pakalpojumi
Ekonomiskā aktivitāte
Sasniedzamība
Vide un enerģētika

Piedāvātais risinājums

8+25 programma
• Lai sasniegtu ilgtermiņa uzstādījumu izvirzītas
8 vidēja termiņa attīstības prioritātes
• Vidēja termiņa prioritātēm pakārtoti
25 atbalstāmie rīcības virzieni gan reģiona
rīcības plāna īstenošanai, gan kā
vadlīnijas/uzstādījumi pašvaldību rīcībpolitiku
īstenošanai

Piedāvātais risinājums

ZINĀŠANU KURZEME 2020
SASNIEDZAMA KURZEME 2020
(MOBILA KURZEME 2020)

uz zināšanām un inovācijām
balstītas uzņēmējdarbības
attīstība

multimodālas un ilgtspējīgas
transporta sistēmas attīstība un
plānošana

DZĪVESVIETA KURZEME
2020
līdzsvarota apdzīvojuma
struktūras attīstība un
pakalpojumu pieejamība

KULTŪRAS TELPA KURZEME 2030
(RADOŠĀ KURZEME 2020)
Kurzemes dabas un kultūras telpas
attīstība

8+25

ZAĻĀ KURZEME 2020
resursu efektivitāte un
ilgtspēja

KURZEMNIEKI 2020
veselīga, aktīva, droša
un sociāli iekļaujoša
sabiedrība

PAZĪSTAMĀ KURZEME 2020
SADARBĪBAS KURZEME 2020
(KURZEMES TĪKLS 2020)
sadarbības tīklu attīstība reģiona
konkurētspējas veicināšanai un
efektīvai pārvaldībai

Kurzemes tēla attīstība un
atpazīstamības veicināšana

Piedāvātais risinājums
Rīcības virziens

Atbildīgais par
projektu

ID

Projekta nosaukums

Piemērs:

Vienotas iespējas internacionalizācijas tīklojumam Centrālbaltijā

RV1 - Reģiona
uzņēmumu
konkurētspējas Ieva Briede
un sadarbības
attīstība

UD5

RV2 - veicināt
jauno
profesionāļu
sagatavošanu Ieva Briede
reģiona un
Latvijas darba
tigus vajadzībām

UD6

Projekta mērķis

Galvenās aktivitātes

Atbildīgais (vadošais
partneris)

Četru pušu sadarbības modeļa ieviešana (MVU, biznesa konsultanti, Augstākās (1) Srudējošo / MVU un biznesa konsultantusadarbības izveidošana ar mērķi
Turku Universitāte
izglītības iestādes, Studenti) veiksmīgas reģionālās internacionalizācijas plāna palīdzēt studējošiem iesaistīties reālos darbos, kas palīdz MVU veidot
izstrādei un ieviešanai
veiksmīgu eksportu un internacionalizēšanās aktivitātes.
(2) Atbalsta sniegšana reģiona specializācijas ietvaors noteikto atbalstāmo
nozaru uzņēmējiem, jaunu tirgu apgūšanai; kontaktu veidošanai; zināšanu un
prasmju pārņemšanai,
(3) Padziļināta biznesa konsultantu apmācība, kas balstīta uz pieredzes un
prakses pārņemšanu no citu valstu biznesa konsultantiem un uzņēmējdarbības
atbalsta tīkliem un sistēmām
(4) Uzņēmēju izglītošana un apmācību aktivitātes, kā arī investoru piesaistes
aktivitātes.

Sadarbības partneri

Finanšu resursi

KPRA,
ZPR
RTU, u.c. reģioni un
biznesa attīstības
institūti un augstskolas
Igaunijā un Somijā

Prioritāte ZINĀŠANU KURZEME 2020

Finansējuma avots

Izpildes
termiņš /
periods

CB

20162019

Karjeras izvēles atbalsta sistēmas izveide Kurzemē

Darba tirgum atbilstošu, kvalificētu un motivētu profesionāļu sagatavošana

1) Karjeras izvēles sistēmas izveide un integrēšana vispārējās izglītības iestādēs; KPRA
(2) Karjeras konsultantu tīkla izveidei un speciālistu apmācību un darbības
nodrošināšana skolās, PIC, profesionālās izglītības iestādēs;
(3) sadarbības stiprināšana starp darba tirgu un izglītības iestādēm;

LAT-LIT; EST-LAT; CB

20162018

Profesionālās izglītības piedāvājuma pilnveidošana

Kvalitatīva un darba tirgus prasībām atbilstoša profesionālās izglītības
piedāvājuma veidošana Kurzemē

(1) Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana;
(2) Profesionālo izglītības iestāžu mācību un praktisko apmācību
infrastruktūras uzlabošana;
(3) Pilota aktivitātes „mācību kombinātu” izveidē;
(4) Pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi ar reģiona uzņēmumiem

CB (primāri);
LAT-LIT;

20172020

KPRA

Atbalstāmie rīcības virzieni:
1. Kvalitatīva, darba tirgum pielāgota izglītība mūža garumā
2. Zinātniskās pētniecības, augsto tehnoloģiju un inovāciju
veicināšana konkurētspējīgo nozaru attīstībā

UD7

Kurzemes reģiona jauniešu iniciatīvas

Piepildīt jauniešu brīvo laiku ar kvalitatīvām aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu (1) Labo prakšu izpēte
potenciāla izmantošanu un iesaisti reģiona attīstībā
(2) reģiona jauniešu savstarpējās sadarbības pilotprojekti;
(3) reģiona jauniešu savstarpējās sadarbības pilotinvestīcijas;

KPRA

Pašvaldības

LAT-LIT;

20162018

UD8

Mūžizglītība visiem

Mūžizglītības piedāvājuma pilnveidošana Kurzemē

KPRA

Pašvaldības,
Pieaugušo izglītības un
mūžizglītības centri u.c.
izglītības iestādes, kas
nodrošina
mūžizglītības
pakalpojumus

LAT-LIT

20182020

UD9

Nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un
kompetences pilnveide

(1) Pieaugušo izglītības centru kapacitātes celšana
(2) Mācību infrastruktūras uzlabošana
(3) Apmācību materiālu un programmu sagatavošana

3. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide un attīstība
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem (specifiskais atbalsta mērķis 8.4.1.)

RV3 - Mācies
Ieva Briede
mūža garumā

Atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, (1) Veicināt investīcijas cilvēkresursos un darba devēju iesaisti savu darbinieku
kritēriji atbalsta saņemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas
papildu izglītošanā, tādējādi veicinot plānveidīgu darbinieku kompetenču
kārtība
pilnveidi ilgtermiņā, sekmējot darba ražīguma pieaugumu, ceļot komersantu
konkurētspēju;
(2) darba tirgū un ierobežotu kvalificētu cilvēkresursu pieejamības apstākļos
sagatavot darbiniekus mūsdienīga darba procesa nodrošināšanai;
(3) sniegt daļēju finansiālu atbalstu darba devējam tā darbinieku papildu
izglītošanā saistībā ar darbinieka darba pienākumiem

Atbalsts paredzēts nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un
KPRA
kompetences pilnveidei un neformālās izglītības programmu apguvei, t.sk.,
atbalsts karjeras konsultēšanas pakalpojumiem, lai savlaicīgi novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu
strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba
tirgus prasībām, kā arī bezdarba un sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšanai.

Pašvaldības,
nodarbinātie, u.c.
individuālie iedzīvotāji

ESF

2016 2018

Atbalsts tiek sniegts darbinieka vispārējo un darbinieka darba pienākumos
definēto profesionālo kompetenču pilnveidei programmās Latvijas izglītības
iestādēs, kā arī darbinieka darba pienākumos definēto profesionālo
kompetenču pilnveidei ārvalstī reģistrētā izglītības iestādē programmās, kas
Latvijā netiek īstenotas

Darba devēji, LDDK,
LTRK, Brīvo
arodbiedrību savienība,
u.c

Valsts budžets

2017.2020

KPRA

Rezultāti

• Ir sagatavoti IAS un AP projekta melnraksti
• Darbs pie dokumentu satura precizēšanas, grafisko
materiālu izstrādes
• Darbs pie plānošanas vadlīnijām

• Darbs pie rīcības plāna projekta pabeigšanas
(6.novembrī Liepājā pēdējais no tematiskajiem
semināriem)

Turpmākās rīcības

• IAS, AP projektu izsūtīšana elektroniskai saskaņošanai 26.11.2014.
• KPR AP sēde 10.12.2014.
• Publiskā apspriešana 17.12.2014. - 31.01.2015.
• IAS, AP gala redakcijas izstrāde un iesniegšana VARAM - 2015. gada marts
• Apstiprināšana KPR AP sēdē - 2015. gada maijs

Turpmākās rīcības, jeb
- kas mūs ietekmē ?

• Esošās plānošanas aktivitātes, ko koordinē
valsts līmenis
– Pasaules bankas pētījums par aktīvu novecošanos
/rezultāti būs februāra sākumā/
– Jūras plānojums /pašlaik notiek iepirkuma izvērtēšana/
– Piekrastes plānojums /vēl nav uzsākts/
– Pētījums «Publisko individuālo un valsts administratīvo
pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši
apdzīvojumam» /ir atskaite par demogrāfisko prognozi,
rezultāti būs janvārī/

Paldies par uzmanību!
Eksperts Armands Pužulis
E-pasts: armands.puzulis@kurzemesregions.lv
Tālr.nr.22020778
www.kurzemeregions.lv

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un attīstības
programmas 2015.-2020.gadam izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros

