UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS
par Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2015.-2020.gadam
un
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam
īstenošanu

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
sagatavošanas pamatojums

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.
panta 1. punkts nosaka, ka plānošanas
reģions izstrādā un apstiprina plānošanas
reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu, kā arī koordinē un
uzrauga tās īstenošanu

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
sagatavošana
 Šis pārskats par 2017.gadu ir otrais uzraudzības pārskats
Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) aktuālajiem
reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem –
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015. – 2030. gadam un
Attīstības programmai 2015. – 2020. gadam
 Uzraudzība tiek balstīta uz publiski pieejamiem, kā arī
institūcijām pieprasītiem statistikas datiem par KPR
plānošanas dokumentu izstrādes laikā izvirzītiem
rezultatīvajiem rādītājiem

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
sagatavošana
Izmantoti šādu iestāžu un institūciju dati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrālā statistikas pārvalde,
Satiksmes ministrija,
Reģionālās attīstības
indikatora modulis (RAIM),
Pārtikas un veterinārais
dienests,
Lauku atbalsta dienests
Valsts zemes dienests
AS «Latvijas valsts ceļi»
Ceļu satiksmes drošības
direkcija

•
•
•
•
•
•
•

Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde
Slimību profilakses un
kontroles centrs
Veselības inspekcija
Valsts sociālās aprūpes
centrs «Kurzeme»
Sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrs
Labklājības ministrija
KPR aprēķini

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
sagatavošana
 Rezultatīvie rādītāji balstīti uz noteiktiem stratēģiskiem
mērķiem un vidēja termiņa prioritātēm, to novērtēšana un
tendences noteikšana parāda Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības virzību
 Uzraudzības pārskats par 2017.gadu ietver plānošanas
dokumentu ieviešanas un uzraudzības metodiku, detalizētu
rezultatīvo rādītāju izvērtējumu gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi,
kā arī kopsavilkumu par uzraudzības īstenošanu un situāciju
KPR
 Pārskats sagatavots, par pamatu izmantojot Uzraudzības
pārskatu par 2016.gadu

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Uzraudzības pārskatā tika analizēti 27 rezultatīvie
rādītāji, kas pakārtoti trim ilgtermiņa stratēģiskajiem
mērķiem:
Gudra attīstība
Pievilcīga dzīves vide
Globālā saistība un atvērtība
kā arī 8 vidēja termiņa prioritātēm

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Ilgtermiņa stratēģiskā mērķa «Gudra attīstība» kopējā
izmaiņu tendence ir neitrāla - no 4 rezultatīvajiem
rādītājiem nav sasniegts viens – nefinanšu
investīcijas uz 1 iedzīvotāju, tūkst. EUR, bet kopējā
pievienotā vērtība uz 1 iedzīvotāju no 2014.gada līdz
2016.gadam pieauga, taču 2017.gadā samazinājās
zem 2014.gada vērtības.

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Ilgtermiņa stratēģiskā mērķa «Gudra attīstība» vidēja
termiņa prioritāšu attīstības tendences:





„Zināšanu Kurzeme 2020” - pozitīva
„Radošā Kurzeme 2020” - negatīva, jo patēriņa izdevumi
kultūrai un atpūtai vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli
turpina samazināties
„Zaļā Kurzeme 2020”- pozitīva un rezultatīvie rādītāji tuvojas
2030. gada vēlamajām vērtībām

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Ilgtermiņa stratēģiskā mērķa «Pievilcīga dzīves vide»
kopējā izmaiņu tendence ir pozitīva, bet vidēja termiņa
prioritāšu attīstības tendences:


„Dzīvesvieta Kurzeme 2020” – pozitīva, tā paredz veicināt
līdzsvarotas apdzīvojuma struktūras saglabāšanu reģionā,
veicinot nodarbinātību reģionā un darbaspēka mobilitāti,
attīstot dažādus pakalpojumus, kas rada Kurzemes reģionu
par patīkamu dzīvesvietu

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums


„Sasniedzamā Kurzeme 2020” – attīstības tendence pozitīva, kravu
apgrozījums no 2013. gada līdz 2016.gadam pieauga, bet 2017.gadā
nedaudz samazinājās. Taču otra rezultatīvā rādītāja izvirzītā vēlamā
vērtība ir pārsniegusi 2018.gadam plānoto – šobrīd KPR teritorijā
atrodas 13 elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes stacijas



„Kurzemnieki 2020” - vērtēšanai tika izmantoti 5 rezultatīvie rādītāji,
kuru kopējā tendence ir pozitīva. Latvijas Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīklā ir iesaistījušās 18 KPR pašvaldības, līdz ar to 2030.
gada vēlamais rezultāts (11) jau ir pārsniegts. Negatīva tendence
vērojama iedzīvotāju skaita uz 1 sociālo darbinieku pašvaldībā
samazinājumā.

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis «Globālā saistība un
atvērtība» vērsts uz globālo integrēšanos, tā vidēja
termiņa prioritāšu attīstības tendences:


„Sadarbības Kurzeme 2020” – tendence nav novērtējama
atšķirīgas uzskaites metodikas dēļ pa gadiem, 2017.gadā tika
īstenoti 14 sadarbības projekti ar 26 sadarbības partneriem



„Kurzemes tēls 2020” – tendence pozitīva, jo viesnīcās un
citās tūristu mītnēs apkalpoto gan Latvijas, gan ārvalstu viesu
skaits ir ievērojami pieaudzis

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATA
kopsavilkums
Kopumā Kurzemes plānošanas reģionā attīstības tendence ir
pozitīva. Lai arī lielākoties negatīvu tendenci rāda rezultatīvie rādītāji,
kurus KPR nevar tieši ietekmēt, lielāka vērība turpmāk jāpievērš šādiem
rezultatīvajiem rādītājiem:
 Nefinanšu investīcijas uz 1 iedzīvotāju, tūkst. EUR;
 Patēriņa izdevumi kultūrai un atpūtai vidēji uz vienu mājsaimniecības
locekli mēnesī, %;
 Studējošo skaits augstskolās uz 10 000 iedzīvotājiem;
 Kravu apgrozījums mazajās ostās, tūkst. t;
 Iedzīvotāju skaita uz 1 sociālo darbinieku pašvaldībā;
 Autoceļu ar melno segumu īpatsvars no valsts vietējiem autoceļiem, %;
 Īstenoto sadarbības projektu skaits.
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