
DARBA UZDEVUMS 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas  

2015.-2020.gadam izstrādei 

 

1. Izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.-2020.gadam, kurā 

noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums reģiona ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

 

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

2.1. Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta 1.daļas 7.punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punkts; 

2.4. Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par plānošanas 

reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

2.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

 

3. Izstrādes vadītājs – Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace 

Strazdiņa. 

 

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām,: 

4.1. ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (turpmāk NAP 

2020) noteiktās prioritātes, stratēģiskos mērķus un atbalstāmos rīcības 

virzienus; 

4.2. ievērojot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2014.-2031.gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes; 

4.3. izvērtējot un ņemot vērā Kurzemes plānošanas reģiona spēkā esošos 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – Kurzemes plānošanas reģiona 

telpisko (teritorijas) plānojumu 2006.-2026.gadam, Kurzemes plānošanas 

reģiona Rīcības plānu 2010.-2014.gadam un atsevišķu nozaru plānošanas 

dokumentus un pētījumus; 

4.4. izvērtējot Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību 

attīstības programmas; 

4.5. ņemot vērā Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu attīstības programmas. 

 

5. Attīstības programma saturs  

5.1. Stratēģiskā daļa, kas ietver: 

5.1.1. reģiona vidēja termiņa attīstības prioritātes; 

5.1.2. rīcības virzienus (pasākumu kopumu); 

5.2. Rīcības plāns, kas  ietver: 
5.2.1. plānotās darbības un to izpildes termiņus; 

5.2.2. investīciju projektus, to finansējuma apjomu un avotus; 

5.2.3. plānoto darbību rezultātus; 

5.2.4. īstenošanas periodu; 

5.2.5. par rīcības plānu un investīciju projektu īstenošanu atbildīgās personas. 

5.3. Ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.  

 

6. Attīstības programmas izstrādē izmanto aktuālu pašreizējās situācijas raksturojumu, 

ņemot vērā reģiona sociālekonomiskās attīstības tendences un prognozes. 



 

7. Attīstības programmas izstrādes procesa laika grafiks: 

 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš* 

1. Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei  

1.1. Attīstības padomes lēmums par attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

2012.gada 

14.novembris 

1.2. Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde  2013.gada janvāris- 

decembris 

1.3. Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu 

attīstības programmas izstrādei 

2013.gada decembris 

1.4. Lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv  

2013.gada decembris 

1.5. Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu  

2013.gada decembris 

1.6. Attīstības programmas izstrādes vadības grupas izveide un 

apstiprināšana 

2013.gada decembris 

 Tematisko darba grupu izveide, piesaistot nozaru 

ekspertus/speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, 

nevalstiskās organizācijas u.c. 

2014.gada janvāris - 

februāris 

2. Attīstības programmas projekta izstrāde   

2.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2014.gada janvāris - 

2014.gada maijs 

2.2. Stratēģiskās daļas izstrāde 2014.gada februāris- 

maijs 

2.3. Rīcības plāna izstrāde 2014.gada februāris- 

maijs 

2.4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas 

kārtības izstrāde 

2014.gada februāris- 

maijs 

2.5. Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** 

izskatīšana vadības grupā un nepieciešamo precizējumu veikšana 

2014.gada februāris - 

maijs 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

3.1. Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju par attīstības 

programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību 

2014.gada janvāris 

3.2. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai 

2014.gada janvāris 

3.3. Vides pārskata projekta izstrāde, ja VPVB atzīst, ka tas ir 

nepieciešams 
2014.gada janvāris – 

novembris 

4. Publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana  

4.1. Attīstības padomes lēmums par attīstības programmas projekta un 

vides pārskata projekta** nodošanu publiskajai apspriešanai un tā 

publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv 

2014.gada jūnijs 

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas projekta un vides pārskata 

projekta** publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā 

2014.gada jūnijs 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/


www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” 

4.3. Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības programmas 

izstrādē iesaistīto personu informēšana par attīstības programmas 

un tās vides pārskata projektu** publisko apspriešanu 

2014.gada jūnijs 

4.4. Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu 

iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

publicēšanai tās mājaslapā 

2014.gada jūnijs 

4.5. Publiskās apspriešanas organizēšana un vides pārskata projekta** 

saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām 

iestādēm 

2014.gada jūlijs - 

augusts 

4.6. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana 

Vadības grupā 

2014.gada septembris 

4.7. Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma 

publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība” 

2014.gada septembris 

5. Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** 

pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un 

saskaņošana 

 

5.1. Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** 

pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem 

2014.gada -septembris 

- oktobris 

5.2. Pilnveidotā attīstības programmas projekta un vides pārskata 

projekta** un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem 

iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai 

2014.gada oktobris 

5.3. Attīstības padomes lēmums par pilnveidotā attīstības programmas 

projekta un vides pārskata projekta** nodošanu Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts 

birojam** atzinumu saņemšanai un lēmuma publicēšana 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv 

2014.gada oktobris 

5.4. Pilnveidotā attīstības programmas projekta un vides pārskata 

projekta** iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma 

saņemšanai 

2014.gada oktobris 

6. Attīstības programmas galīgās redakcijas un vides pārskata 

apstiprināšana  

 

6.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides 

pārraudzības valsts biroja** atzinumos izteikto iebildumu un 

priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai 

nosūtītā attīstības programmas projekta un vides pārskata 

projekta** precizēšana  

2014.gada novembris 

6.2. Attīstības padomes lēmums par reģiona attīstības programmas 

galīgās redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu un tā 

publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv  

2014.gada decembris 

6.3. Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē 

iesaistīto personu informēšana par attīstības programmas galīgās 

redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu 

2014.gada decembris 

6.4. Apstiprinātās attīstības programmas galīgās redakcijas un vides 

pārskata iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv  

2014.gada decembris -

2015.gada janvāris 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/


* ja nepieciešams, pasākumu izpildes termiņš var tikt precizēts 
** ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka reģiona attīstības programmai ir piemērojama 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 

 

8. Sabiedrības līdzdalības plāns: 

 

8.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju 

līdzdarboties visā attīstības programmas izstrādes procesa laikā. 

 

8.2. Attīstības programmas izstrādē iesaista vismaz šādas sabiedrības mērķgrupas: 

8.2.1. valsts institūcijas; 

8.2.2. vietējās pašvaldības; 

8.2.3. izglītības un zinātniski pētnieciskās iestādes/institūti; 

8.2.4. uzņēmēju apvienības; 

8.2.5. profesionālās un nozaru asociācijas vai biedrības; 

8.2.6. reģionālās ārstniecības iestādes; 

8.2.7. reģionālās kultūras un tūrisma iestādes; 

8.2.8. vides aizsardzības organizācijas; 

8.2.9. nevalstiskās organizācijas; 

8.2.10. vietējās rīcības grupas. 

  

8.3. Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu attīstības programmas  

izstrādē, izveido tematiskās darba grupas. Par tematisko darba grupu izveidi un 

iespējām tajās pieteikties publicē informāciju reģiona mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv, kā arī informē citos sabiedrībai pieejamos veidos. 
 

8.4. Izstrādāto attīstības programmas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā 

sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas 

dokumenta projektu un rakstiski sniegt viedokli par to. 

 

8.5. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas. 

 

8.6. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes 

sanāksmi, kurā iepazīstina sabiedrības pārstāvjus ar izstrādāto attīstības 

programmas projektu. Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu 

ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības 

līdzdalība”. 

 

8.7. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu 

priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē vadības grupā. Attīstības 

programmas projektu pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.  

 

8.8. Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. 

 

8.9. Sabiedrības informēšanas veidi: 

 

8.9.1. paziņojumi par attīstības programmas izstrādes procesu reģiona 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv; 

http://www.kurzemesregions.lv/
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8.9.2. paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv; 

8.9.3. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām 

un citām stratēģijas izstrādē iesaistītajām personām; 

8.9.4. preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem. 

 

8.10. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par attīstības 

programmas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un 

nodrošina to glabāšanu un pieejamību Kurzemes plānošanas reģionā. 

 

 

 

Attīstības padomes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
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