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KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  

 Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2015.-2030.gadam (IAS) un attīstības 
programma 2015.-2020.gadam (AP) tiek izstrādāta 
Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas 
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 
ietvaros. 

 



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 

 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



 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. 

 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



 Vadības grupā apstiprināts tematisko semināru iedalījums un 
tajā aplūkojamo jautājumu loks atbilstoši LIAS2030, NAP 
2020, FM darbības programmai  “Izaugsme un nodarbinātība”, 
kā arī nozaru politiku pamatnostādnēm 

 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



• Pašvaldību IAS un AP apkopošana 

• Nosacījumu saņemšana no nozaru ministrijām 

• Esošās situācijas analīze un tai nepieciešamo datu vākšana un 

apkopošana  

• Konsultācijas ar pašvaldībām un nozaru ekspertiem 

• Pašvaldību plānošanas dokumentu izvērtējums 

• Radošie konkursi skolēniem 

• Pētījuma izstrāde par Kurzemes plānošanas reģiona 

specializācijas iespējām 

• Rīcības plāna izstrāde (sadarbībā ar SIA «AC konsultācijas») 

 

 

 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



IAS semināri: 

– Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas Ideju Talka, 

22.08.2014. Saldū 

– Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji, 

29.08.2014. Talsos 

 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



• IAS seminārs «Apdzīvojums Kurzemes telpiskajā struktūrā» 

– 15.10.2014. Aizputē 

Darbs grupās pieredzējušu moderatoru vadībā: 

Tēmas: 

 Apdzīvojums  

 Pakalpojumi  

 Ekonomika 

 Sasniedzamība  

 

 

 

 

• Kartogrāfiskā materiāla izstrāde 

KPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde  



Kā nonākam pie reālām 
projektu idejām?  

 
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?  

 
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 



Kā nonākam pie reālām 
projektu idejām?  

Tematiskie semināri rīcības plāna izstrādes ietvaros: 

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

– Vide un resursu efektivitāte (Talsos, 11.septembrī) 

– Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība (Kuldīgā, 

30.septembrī) 

– Transports un mobilitāte (Ventspilī, 9.oktobrī) 

– Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus 

(Liepājā, 6.novembrī) 

Semināru mērķis: rīcības virzienu ietvaros detalizēt identificētās 

projektu idejas un radīt jaunas projektu idejas. 



Turpmākās rīcības 
 

• IAS un AP projektu izstrāde – 24.11.2014. 

• publiskā apspriešana - 17.12.2014.- 31.01.2015. 

• IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās 

apspriešanas rezultātiem - 2015. gada februāris 

• IAS un AP gala redakciju izstrāde un iesniegšana VARAM - 

2015. gada marts 

• IAS un AP apstiprināšana – 2015. gada maijs 
 



Paldies! 
 

 

Kurzemes plānošanas reģions 
Pilsētas laukums 3, Kuldīga 

www.kurzemesregions.lv  

Tālrunis: +371 63321324 
 
 


