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NFI projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana”  
  

1.aktivitāte «Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana 

reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei»  
 

 

4 Latvijas plānošanas reģioni atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam 

izstrādās jaunus  ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus: 

 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2015-2030) 

 attīstības programmas (2015-2020) 

 

Latgales plānošanas reģions: 

 izstrādās publisko pakalpojumu attīstības koncepciju 

 



Atšķirīgie reģioni, dažādas starta pozīcijas – 

atšķirīgās pieejas I  

Atšķirīgās starta 

pozīcijas –  

no  

šogad uzsākta 

procesa (Kurzemei) 

līdz  

gatavam 

dokumentam 

(Latgalei). 



Atšķirīgie reģioni, dažādas starta pozīcijas – 

atšķirīgās pieejas II 

Iepriekšējās pieredzes atšķirības 

Balstīšanās: 

 uz projektiem un nozaru stratēģijām (Zemgale). 

 uz iepriekšējām iestrādnēm (Rīga).  

 uz pētījumiem par dažādām tēmām (Vidzeme). 

 



Atšķirīgie reģioni, dažādas starta pozīcijas – 

atšķirīgās pieejas III  

Atšķirīgās izstrādes pieejas  

 Rīgas reģions - rīcībfokusēta pieeja (fokusgrupas, 

semināri - darbnīcas), ieinteresēto iesaiste. 

 Kurzemes reģions - atvērta komunikatīva procesa 

virzīšana. 

 Vidzemes reģions - metodoloģiskie akcenti (esošo 

dokumentu analīze un to ieviešanas ietekmes uz 

reģiona attīstību izvērtēšana). 

 Zemgales reģions - teritoriālās sistēmas (ģeotelpisko 

datu bāze un analīze), sektoriāli akcenti (nozaru 

koordinācijas darba grupas). 

 



Kurzemes pieeja kā piemērs – no formālās uz 

komunikatīvo 

 No tehniskas aktivitātes uz interaktīvu ietverošu līdzdalību /ideju forumi 

attīstībai. 

 Papildinot šauro grupu pieeju ar atvērtu konsultāciju procesu. 

 Komunikācija ar mērķi jaunu risinājumu meklēšanai. 

 Iniciatīvu atbalstošas aktivitātes - jauniešu un senioru uzrunāšana 

(radošo darbu konkurss, senioru tikšanās) u.tml. 

 



Kā nonākam pie reālām projektu idejām? I 

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? II  

Izbraukuma vizītes uz Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām – 2014 

Mērķis: 

 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 

u.tml. 

 

 



Ko varam mācīties no norvēģiem? I 
Pieredzes apmaiņas vizīte uz Lillehammeri, Norvēģijā, tikšanās ar Opplandes reģionālās 

pašvaldības politiķiem un plānošanas speciālistiem, 2014.gada martā  

 nozaru plānošana reģionālā līmenī –tiek izstrādāti plāni gan veselības, gan jauniešu 

un bērnu, gan transporta/ ceļu tīkla attīstības jomās. Piemēram, veselības nozarē 

reģionālajā plānošanas līmenī tiek sekots līdzi katra pašvaldībā pieņemtā lēmuma 

ietekmei uz veselības jomas problēmām. 



Ko varam mācīties no norvēģiem? II 

 sabiedrības līdzdalība reģionam būtisko attīstības virzienu identificēšanā.  

 prioritizēšanas princips – svarīgāko jomu izcelšana, skaidrība un vienkāršība. 

Plānošanas dokumenti tiek gatavoti īsi, kodolīgi un visiem labi saprotami. 



 

Attīstības plānošanas dokumenti – daudz darba, 

maz laika I 

Ierobežots termiņā 

 Projekta rāmis 2014.gada 31.decembris. 

 Normatīvais rāmis – 2014.gada 31.decembris. 

 Projekta iepirkumi /VARAM iepirkums: rezultāti – rudenī/, PR: 

rezultāti – vasarā. 



 

Attīstības plānošanas dokumenti – daudz darba, 

maz laika II 
 Indikatīvais laika grafiks. 

 Iepirkumi, kuru rezultāti integrējami PR plānošanas dokumentos. 

 



 Cieša sadarbība starp plānošanas reģioniem un VARAM. 

 Gan VARAM, gan plānošanas reģionu veikto aktivitāšu,  t.sk. iepirkuma 

procesa saskaņotība un integrēšana. 

 Svarīgi nodrošināt kopīgu metodisko vadību, lai attīstības plānošanas 

dokumenti būtu savstarpēji salīdzināmi arī trešajai pusei,  piemēram, 

nozaru ministrijām. 

 Pozitīvais piemērs – kopīgs plānošanas reģionu un VARAM seminārs par 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu. 

 

 

Attīstības plānošanas dokumenti – daudz darba, 

maz laika III 



Paldies par uzmanību! 

 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija  

Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV-1010  

tālr. 67331492, fakss 67331285  

pasts@kurzemesregions.lv;  

www.kurzemesregions.lv 
  

http://www.kurzemesregions.lv/

