
LAIKA GRAFIKS*/** 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei 
 

Nr. 

p.k. 
Pasākums 

Darba uzdevumā 

noteiktais termiņš 

Atzīme par 

izpildi  

Precizētais 

termiņš*/** 

1. Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) un attīstības programmas (AP) 

izstrādei 

1.1. KPR Attīstības padomes lēmums 

par IAS un AP izstrādes uzsākšanu 

un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

2012.gada 

14.novembris 

Izpildīts 

 

14.11.2012. 

1.2. KPR Attīstības padomes lēmums 

par darba uzdevuma apstiprināšanu 

IAS un AP izstrādei  

2013.gada 

decembris 

Izpildīts 

 

11.12.2013. 

1.3. Lēmumu par IAS un AP izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu publicēšana 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv  

2013.gada 

decembris 

Izpildīts 

 

20.12.2013. 

1.4. Valsts un pašvaldību institūciju 

informēšana par IAS un AP 

izstrādes uzsākšanu un apstiprināto 

darba uzdevumu  

2013.gada 

decembris 

Izpildīts 

 

20.01.2014. 

1.5. IAS un AP izstrādes vadības grupas 

izveide un apstiprināšana 

2013.gada 

decembris 

Izpildīts 

 

11.12.2013., 

26.02.2014. 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) 

2.1. Konsultācijas ar Vides pārraudzības 

valsts biroju (VPVB) par IAS un 

AP īstenošanas iespējamo ietekmi 

uz vidi un cilvēku veselību, kā arī 

par SIVN nepieciešamību.  

2014.gada janvāris Izpildīts 

 

03.01.2014. 

2.2. Iesniegums VPVB SIVN 

nepieciešamības izvērtēšanai 

2014.gada janvāris Izpildīts 

 

03.01.2014. 

2.3. Vides pārskata izstrāde, ja Vides 

pārraudzības valsts birojs atzīst, ka 

tas ir nepieciešams 

2014.gada janvāris 

– novembris 

VPVB 

15.01.2014. 

lēmums Nr.2 par 

SIVN procedūras 

nepiemērošanu  

15.01.2014. 

3. Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana 

3.1. Esošās situācijas apzināšana, datu 

vākšana un apstrāde  

2013.gada 

janvāris- 

decembris 

Procesā 31.12.2014. 

3.2. Pašreizējās situācijas raksturojuma 

sagatavošana 

2014.gada janvāris 

- 2014.gada maijs 

Procesā 31.12.2014. 

4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta (IAS) projekta izstrāde 

4.1. Stratēģiskās daļas izstrāde 2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 

4.2. Telpiskās attīstības perspektīvas 

izstrāde 

2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 

4.3. Vadlīniju izstrāde vietējo 

pašvaldību ilgtspējīgu attīstības 

stratēģiju izstrādei  

2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 
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4.4. IAS īstenošanas uzraudzības 

kārtības izstrāde 

2014.gada 

februāris - maijs 

Procesā 24.11.2014. 

4.5. IAS projekta nosūtīšana vadības 

grupas locekļiem komentāru 

sniegšanai un nepieciešamo 

precizējumu veikšana 

2014.gada maijs  24.11.2014. 

5. Attīstības programmas projekta (AP) projekta izstrāde 

5.1. Stratēģiskās daļas izstrāde 2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 

5.2. Rīcības plāna izstrāde 2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 

5.3. AP ieviešanas uzraudzības un 

novērtēšanas kārtības izstrāde 

2014.gada 

februāris- maijs 

Procesā 24.11.2014. 

5.4. AP projekta nosūtīšana vadības 

grupas locekļiem komentāru 

sniegšanai un nepieciešamo 

precizējumu veikšana  

2014.gada 

februāris - maijs 

 24.11.2014. 

6. IAS un AP projektu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana 

6.1. KPR Attīstības padomes lēmums 

par IAS un AP projektu nodošanu 

publiskajai apspriešanai un tā 

publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv 

2014.gada jūnijs  10.12.2014. 

6.2. Paziņojuma par IAS un AP projektu 

publisko apspriešanu publicēšana 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv 

sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” 

2014.gada jūnijs  17.12.2014. 

6.3. Valsts un pašvaldību institūciju, kā 

arī citu attīstības stratēģijas izstrādē 

iesaistīto personu informēšana par 

IAS un AP projektu publisko 

apspriešanu  

2014.gada jūnijs  17.12.2014. 

6.4. Elektroniski sagatavota paziņojuma 

par līdzdalības procesu iesniegšana 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā publicēšanai tās 

mājaslapā 

2014.gada jūnijs  17.12.2014. 

6.5. IAS un AP projektu publiskā 

apspriešana  

2014.gada jūlijs - 

augusts 

 17.12.2014.-

31.01.2015. 

6.6. Publiskās apspriešanas 

kopsavilkuma izstrādāšana, 

kopsavilkuma publicēšana 

mājaslapā www.kurzemesregions.lv 

sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” 

2014.gada 

septembris 
 2015.gada 

februāris 

7. IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un 

saskaņošana  

7.1. IAS un AP projektu pilnveidošana 

atbilstoši publiskās apspriešanas 

rezultātiem 

2014.gada -

septembris - 

oktobris 

 2015.gada 

februāris 

7.2. Pilnveidoto IAS un AP projektu un 2014.gada  2015.gada 
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ziņojuma par publiskās apspriešanas 

rezultātiem iesniegšana Attīstības 

padomei izskatīšanai 

oktobris februāris 

7.3. KPR Attīstības padomes lēmums 

par pilnveidoto IAS un AP projektu 

nodošanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai 

atzinumu saņemšanai (VARAM) un 

lēmuma publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv  

2014.gada 

oktobris 

 2015.gada 

marts 

7.4. Pilnveidoto IAS un AP projektu 

iesniegšana VARAM atzinumu 

saņemšanai 

2014.gada 

oktobris 

 2015.gada 

marts 

8. IAS un AP apstiprināšana 

8.1. VARAM atzinumu saņemšana 

(maks.30 dienas)  

2014.gada 

novembris 

 2015.gada 

aprīlis 

8.2. VARAM atzinumos izteikto 

iebildumu un priekšlikumu 

izvērtēšana, un, ja nepieciešams, 

saskaņošanai nosūtīto IAS un AP 

projektu precizēšana, un iesniegšana 

Attīstības padomei izskatīšanai 

2014.gada 

novembris 

 2015.gada 

aprīlis 

8.3. KPR Attīstības padomes lēmums 

par IAS un AP apstiprināšanu un 

lēmuma publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv 

2014.gada 

decembris 

 2015.gada 

maijs  

 

8.4. Valsts un pašvaldību institūciju, kā 

arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto 

personu informēšana par IAS un AP 

apstiprināšanu  

2014.gada 

decembris 

 2015.gada 

maijs 

8.5. Apstiprināto IAS un AP eksemplāru 

papīra formātā iesniegšana Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, ievadīšana TAPIS un 

publicēšana mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv  

2014.gada 

decembris -

2015.gada janvāris 

 2015.gada 

maijs 

 

*precizēts ar KPR attīstības padomes 2014.gada 27.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.5/14,§.2) saskaņā ar 

Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, VARAM iepirkumu: „Kartogrāfiskā materiāla 

izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (Nr. VARAM 2014/31, 20.06.2014.) un „Publisko individuālo un 

valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 

10.03.2014.), KPR iepirkumu: „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” 

(Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. 

KPR 2014/15/ NFI-002) darba uzdevumu izpildes laika grafikiem; 

** precizēts ar KPR attīstības padomes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.08/14,§.1), pamatojoties 

uz VARAM iepirkuma „Kartogrāfisko materiālu izstrāde plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 

un attīstības programmām” (Nr. VARAM 2014/31, 20.06.2014.) darba uzdevumu izpildes laika grafika 

pagarinājumu līdz 2014.gada 1.decembrim un VARAM iepirkuma „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta 

izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.) starprezultātu iestrādi KPR IAS un 

AP. 
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