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NFI projekts

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1)
publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības
programmas 2015.-2020.gadam projekts.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim.
KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā
vadlīnijas pašvaldību attīstības plānošanai un veido pamatu plānošanas koordinācijai reģionā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver
Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu - vīziju 2030, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un rīcības plānu to ieviešanai.
Dokumenti:
KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts ŠEIT.
KPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts ŠEIT.
KPR Plānošanas dokumentu uzraudzības rezultatīvie rādītāji ŠEIT.
KPR Investīciju un sadarbības projektu plāns 2015.-2020.gadam ŠEIT.
Sabiedriskā apspriede:

Kuldīgā, 2015.gada 21.janvārī plkst.14:00, 1905.gada ielā 3, Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē.
Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 19.janvārim (ieskaitot), reģistrējoties KPR mājaslapas sadaļā „Semināri”.
KPR aicina Kurzemes pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar
savām idejām un redzējumu piedalīties Kurzemes attīstības plānošanā, iesaistīties sagatavoto plānošanas dokumentu publiskajā
apspriešanā un sniegt savus priekšlikumus dokumentu pilnveidošanai.
Atsauksmes iesniedzamas:
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 30.janvārim (ieskaitot), lejupielādējot komentāru veidlapu (sk. zemāk) un aizpildītu to vai nu
nosūtot pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot
KPR Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski KPR Plānošanas nodaļas plānotājai Sanitai Astičai uz epastu: sanita.astica@kurzemesregions.lv.
Veidlapas komentāru sniegšanai:
Iebildumi un priekšlikumi par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projektu ŠEIT.
Iebildumi un priekšlikumi par KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu ŠEIT.
Papildus informācija: Sanita Astiča, KPR Plānošanas nodaļas plānotāja, Tālr.: 63321324, 27007448, epasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv.

Plānošanas dokumenti ir izstrādāti 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.
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