
Aktualitātes teritoriju attīstības 
plānošanā vietējā līmenī 



Prezentācijas saturs 

1. Pašreizējā situācija teritoriju attīstības plānošanā vietējā līmenī 

 

2.  Aktualitātes normatīvajos aktos un metodiskajos ieteikumos 
 

3. Attīstības programmu aktualizēšana, saistībā ar ES fondu atbalstu 

 

4. Attīstības programmu vērtēšana 

 

5. Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām līdz 2020.gadam 

 

 



Attīstības programmas 

2010-2016 2 

2011-2017 18 

2012-2018 39 

2013-2019 23 

2014-2020 24 

Vēl tiek izstrādātas 13 



Aktualitātes normatīvajos aktos 

• 14.10.2014. MK sēdē pieņēma VARAM iesniegto MK noteikumu projektu 
«Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem», kas 
stāsies spēkā 01.05.2015. Pēc spēkā stāšanās spēku zaudēs 16.10.2012. MK 
noteikumi Nr.711 

 

• Pārresoru koordināciju centrs izstrādā MK noteikumu projektu «Attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi» 
(03.07.2014. tika izsludināti VSS, plānots, ka stāsies spēkā 11.2014.). Spēku zaudēs 
13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 



Aktualizētie metodiskie ieteikumi AP izstrādei I 

• Saīsināta un vienkāršota attīstības programmas skaņošanas procedūra, to 
skaņojam ar PR jau 1.redakcijas apspriešanas laikā 

• Pašreizējās situācijas analīzi cenšamies netaisīt katram dokumentam 
atsevišķi 

• Noteikts attīstības programmas tematiskais ietvars 

• Nozaru politiku plānošanas dokumentu izstrāde (kritēriji, lai saprastu, 
kādā jomā nepieciešams izstrādāt šādu dokumentu, raksturoti iespējamie 
plānošanas dokumentu veidi) 

• Iekļautas nozaru politiku vadlīnijas2014.-2020.gadam, kas būtu jāņem vērā 
izstrādājot pašvaldību attīstības programmas un nozaru politiku 
plānošanas dokumentus 



Aktualizētie metodiskie ieteikumi AP izstrādei II 

• Nodalīts rīcības plāns un investīciju plāns, precīzāk atrunāts to saturs 

• Paredzēta vienkāršāka rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijas 
procedūra 

• Ieteikumi, kā atspoguļot ieteicamās projekta idejas privātā sektora un 
NVO pārstāvjiem 

• Iekļauta informācija par aktivitātēm, kas jāveic AP SAM Nr. 3.3.1., 4.2.2., 
5.6.2., 8.1.2., 8.1.3., 9.3.1. potenciālajiem atbalsta saņēmējiem 

• Iekļauta informācija par institūciju sadarbību un AP saskaņošanas procesu 

• Jauni piemēri no pašvaldību pieredzes 



Būtiskākais, kas jāievēro darbā ar attīstības 
programmu 

• Investīciju projektiem ir jābūt pamatotiem pašreizējās situācijas analīzē 
 

• Attīstības programmu izstrādā līdz 7 gadu periodam, savukārt rīcības 
plānu un investīciju plānu – vismaz 3 gadiem 
 

• Ja nepieciešams veikt izmaiņas stratēģiskajā daļā, nepieciešams veikt 
attīstības programmas aktualizāciju vai izstrādāt jaunu 
 

• Rīcības plānu un investīciju plānu ir jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā, 
iesniegt institūcijām drīkst tikai ar domes lēmumu apstiprināto rīcības un 
investīciju plānu 
 

• Attīstības programmai ir jāveic ieviešanas uzraudzība 



Attīstības programmas aktualizēšana, saistībā ar ES 
fondu atbalstu 

• Visas pašvaldības līdz 2014.gada 30.decembrim 
aktualizē/pabeidz attīstības programmas vai arī investīciju 
plāna izstrādi apstiprina to ar domes lēmumu un 2015.gada 
janvāra sākumā to iesniedz VARAM un attiecīgajam 
plānošanas reģionam 

 

• Diskusijas ar vietējiem uzņēmējiem 



Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām 

• Vadlīniju mērķis: 

– nodrošināt nozaru jautājumu risināšanu “uz vietām” 

– informēt par nozaru politiku prioritātēm, kas būtu jāievēro plānojot un 
īstenojot vietējā līmeņa plānošana dokumentus 

 

 

• Pielikums VARAM izstrādātajos metodiskajos ieteikumos 
attīstības programmu izstrādei 
 

 

• Aktualizēšanas biežums – vismaz reizi gadā (saistībā ar 
likumdošanas izmaiņām, atbalsta iespējām utt.) 



Nozaru politiku vadlīniju tematiskais aptvērums 

1. Vadlīnijas vispārējās izglītības jomā (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) 
2. Vadlīnijas pieaugušo izglītības jomā 
3. Vadlīnijas sporta jomā 
4. Vadlīnijas jaunatnes politikas jomā 
5. Vadlīnijas profesionālās izglītības jomā 
6. Vadlīnijas kultūras jomā 
7. Vadlīnijas nodarbinātības jomā 
8. Vadlīnijas bērnu un ģimenes politikas jomā 
9. Vadlīnijas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā 
10. Vadlīnijas vienlīdzīgu iespēju politikas jomā (vadlīnijas personu ar invaliditāti tiesību jomā) 
11. Vadlīnijas vienlīdzīgu iespēju politikas jomā (vadlīnijas dzimumu līdztiesības jomā)  
12. Vadlīnijas veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomā 
13. Vadlīnijas satiksmes un sakaru jomā 
14. Vadlīnijas enerģētikas un energoefektivitātes jomā 
15. Vadlīnijas uzņēmējdarbības attīstības jomā 
16. Vadlīnijas tūrisma jomā 
17. Vadlīnijas meža apsaimniekošanas un zemes pārvaldības jomā 
18. Vadlīnijas atkritumu apsaimniekošanas jomā 
19. Vadlīnijas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
20. Vadlīnijas dabas aizsardzības jomā 
21. Vadlīnijas ūdens resursu apsaimniekošanas jomā 
22. Vadlīnijas gaisa kvalitātes un trokšņa jomā 
23. Vadlīnijas zemes dzīļu aizsardzības jomā 
24. Vadlīnijas vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai pakalpojumu sniegšanas jomā 
25. Vadlīnijas klimata pārmaiņu politikas jomā 
26. Vadlīnijas sabiedriskās kārtības un drošības jomā 
 



Saturiskais aptvērums 
1. Būtiskākie normatīvie akti 

 
2. Galvenie nozares politikas plānošanas dokumenti 

 
3. Nozares prioritātes, atbalsta virzieni 2014.-2020.gadam, t.sk. Eiropas 

līmeņa iniciatīvas / aktualitātes 
 

4. Kādi ir ieteikumi pašvaldībām pasākumu un rīcību plānošanā (ieteikumi 
nozares atspoguļošanai attīstības programmā) 
 

5. Kādi ir ieteikumi pašvaldībām prioritāro projektu noteikšanai, ieteikumi 
sadarbības projektiem / formām, ieteikumi pasākumu 
 

6. Sadarbībā ar nacionāla līmeņa institūcijām risināmie jautājumi 
 

7. Kontaktinformācija 
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• objektīvs enerģētikas sektora novērtējums attīstības plānošanai 

• energoefektivitātes mērķi 

• iespēja samazināt izdevumus un nodrošināt augstvērtīgus sabiedriskos 
pakalpojumus 

• energoefektivitātes mērķa izpildes sasaiste ar citiem pašvaldības 
mērķiem - politiskiem, ekonomiskiem, vides u.c. 

 

 

 

Kāpēc nepieciešami pašvaldību energoplāni? 



 
• brīvprātīga iniciatīva 

 
• pašlaik tikai Salacgrīvas novadam 

 
• ļauj apzināt klimata pārmaiņu ietekmes 

un pielāgošanās iespējas, izskatot 
atsevišķi svarīgākās nozares, kā arī iekļaut 
nepieciešamo finansējumu mērķu 
sasniegšanai un rezultātu rādītājus 

 
 
 

Pašvaldības klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija 



Jaunatnes politika pašvaldībās - jaunatnes politikas 
plānošanas dokumenti 

 
• 2014.gadā veiktajā aptaujā piedalījās 90 pašvaldības. 54 no aptaujātajām 

pašvaldībām (45%) norādīja, ka pašvaldībā nav izstrādāts jaunatnes politikas 
attīstības dokuments, bet 25 no tām plāno šī gada laikā to apstiprināt vai 
izstrādāt, bet 5 no pašvaldībām norādīja, ka jaunatnes politikas plānošanas 
dokuments ir iestrādāts kopējā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā 

 

• Pārējās plānošanas dokumentu plāno izstrādāt uz 2015. vai 2016.gadu 



Paldies par uzmanību! 


