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• Mērķis - stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un 

valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus 

• Īstenošanas laiks: 2013.gada decembris – 2016.gada aprīlis 

• Kopējās izmaksas: EUR 1 195 972 

• Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija. 

• Projekta partneri Latvijā: Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un 

Latgales plānošanas reģioni, biedrība „Urban Institute” 

• Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās 

attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas 

(Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā 

pašvaldība. 

 

Informācija par projektu 
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0.aktivitāte - Projekta vadība 

1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana 

reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 

2.aktivitāte -Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

kapacitātes uzlabošana 

3.aktivitāte -Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un 

budžeta plānošanu vietējā līmenī 

4.aktivitāte - Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde 

Baltijas jūras piekrastei 

5.aktivitāte - Publicitāte 

 

Projekta aktivitātes 
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0.aktivitāte - Projekta vadība 

4 

• Projekta koordinators Latvijā – projektu koordinatoru 

maiņa 02.06.2014 un 13.10.2014.  

• Projekta koordinators Norvēģijā 

• Vadības komitejas sanāksmes (priekšlikums nākamo 

sanāksmi rīkot 2015.gada 11.decembrī); 

• Grāmatvedis un iepirkumu speciālists Latvijā (7 mēneši 

2014.gadā, 1 – 2015.gadā) 

• Projekta pārskats Nr.1 - apstiprināts, Nr.2  - iesniegts 

apstiprināšanai, Nr.3 – plānots iesniegt 20.decembrī + 

projekta grozījumi (t.sk. grozījumi partnerības līgumos) 

 

 

 



1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes 

stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp 

Latvijas un Norvēģijas iestādēm 
3 braucieni 3 - 

2) Organizēti semināri par attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi, tai skaitā sabiedriskās 

apspriešanas semināri 

51 semināri 16+ 
Līdz 2015.gada 

31.martam  

3) Izstrādāts kartogrāfiskais materiāls un 

ģeotelpiskie pamatdati (datnes) Latvijas plānošanas 

reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 

1 datņu 

kopums 
1 

Izpildīts 

01.12.2014 

4) Īstenots izvērtējums par publisko pakalpojumu 

klāstu Latvijā 
1 izvērtējums 1.nodevums 02.01.2015 

5) Izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti 

reģionālā līmenī 

9 dokumenti 

(4 AP, 4 IAS, 

1 koncepcija) 

0 
Līdz 2015.gada 

31.martam  



1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes 

stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

7) Izstrādāts Rīcības plāns Latgales plānošanas 

reģiona attīstībai 2014.-2016.gadam 
1 dokuments 0 30.12.2014 

8) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tulkošana angļu 

valodā 

1 tulkojums 0 

2015.gada I 

pusgads 

(iepirkums tiks 

izsludināts 

2015.g. sākumā) 

9) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iespiešana 

1000 bukleti 

 
0 

2015.gada II 

pusgads (līgums 

noslēgts) 

10) Izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības 

starp Latvijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību 

iestādēm un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai 

pašvaldību iestādēm 

5 sadarbības 

līgumi 
0 Līdz 30.04.2016 



2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes uzlabošana 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp 

Latvijas un Norvēģijas iestādēm 
6 braucieni 3 

*11.-13.decembrī, 

*2015.gada 

februārī, 

*2015.g. maijā 

2) Nodrošināta Latvijas pašvaldību speciālistu 

līdzdalība OECD LEED apmācību programmā (1 

OECD eksperta apmācību programmas vizīte uz 

Latviju un 12 Latvijas ekspertu apmācība OECD 

LEED mītnē Parīzē) 

1 apmācību 

programma 
1 

Apmācības 

notikušas 

2014.gada martā 

3) Īstenoti situācijas analīzes un attīstības scenāriju 

izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” 

apmācību semināri Latvijas pašvaldību speciālistiem 

5 semināri 2 2015.gada janvārī 

4) Īstenota Latvijas pašvaldību  apmācību 

programma, kuras ietvaros noorganizēti apmācību 

semināri 

5 semināri 0 
Līdz 2015.gada 

septembrim 



2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes uzlabošana 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

5) Izstrādāti vai pilnveidoti pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumenti (attīstības programmas) 

22 

dokumenti 
0 

Līdz 2015.gada 

aprīlim 

6) Īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību 

programma, kuras ietvaros īstenoti 6 pilotprojekti un 

12 semināri 

1 programma 

(6 projekti, 

12 semināri) 

5 semināri 
Līdz 2015.gada 

septembrim 

7) Veikts neatkarīgs Latvijas pašvaldību un Latvijas 

vietējo kopienu apmācību programmu zinātnisks 

novērtējums 

1 ziņojums 0 

Līdz 2015.gada 

septembrim 

 

8) Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu 

attīstību 
1 ziņojums 0 

Līdz 2015.gada 

septembrim 

 



2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes uzlabošana 

9 

Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

9) Sarīkots seminārs par Latvijas pašvaldību un 

vietējo kopienu apmācību programmu rezultātiem 

un ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību 

1 seminārs 0 

2015.gada 

oktobris/ 

novembris 

10) 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes 

ieviesušas teritoriālo pieeju attiecībā uz investīciju 

plānošanu 

25 VARAM 

vērtējumi 
0 

2015.gada 

1.pusgadā 

 

11) Izstrādātas vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto 

organizāciju attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei 

1 

metodiskais 

materiāls 

0 30.12.2014 

12) Izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo 

pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības 

potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan 

Latvijas, gan ES mērogā, kā arī turpmākiem 

attīstības virzieniem 

1 ziņojums 0 
Līdz 2015.gada 

maijam 



3.aktivitāte - Sasaistes izveidošana starp attīstības 

plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp 

Latvijas un Norvēģijas iestādēm 
3 braucieni 0 

Pārcelts uz 

2015.gadu 

2) Organizēti apmācību semināri par teritorijas 

attīstības un budžeta plānošanas sasaisti 
5 semināri 0 

Pārcelts uz 

2015.gadu 

3) Nodrošināta Norvēģijas eksperta ziņojuma par 

ieteikumiem teritorijas attīstības plānošanas un 

budžeta plānošanas sasaistei izstrāde un tulkošana 

latviešu valodā 

1 ziņojums 0 
Pārcelts uz 

2015.gadu 

4) Nodrošināta metodiskā materiāla (vadlīniju) par 

teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti 

sagatavošana un poligrāfiska iespiešana 

200  bukleti 0 
Pārcelts uz 

2015.gadu 

5) Pašvaldības uzlabojušas attīstības programmas, 

ņemot vērā izveidoto sasaisti starp teritoriālās 

attīstības un budžeta plānošanu  

 

5 dokumenti 
0 

Pārcelts uz 

2015.gadu 



4.aktivitāte - Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma 

izstrāde Baltijas jūras piekrastei 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp 

Latvijas un Norvēģijas iestādēm 
3 braucieni 2 2015.gada maijs 

2) Organizēti semināri, tai skaitā viens publiskās 

apspriešanas seminārs, par valsts ilgtermiņa 

tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi 

un tās ietvaros paredzētajiem pasākumiem 

5 semināri 1 
Līdz 2015.gada 

beigām 

3) Izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 

Baltijas jūras piekrastei 
1 dokuments 0 

2015.gada 

30.decembris 



5.aktivitāte – Publicitāte 
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Rezultāti Plānots Sasniegts Plānots izpildīt 

1) Preses relīzes (t.sk. 15 Latvijā un 15 Norvēģijā) 
30 preses 

relīzes 

11 

(Latvijā) 

2015.gada 

30.decembris 

2) Informēšana masu medijos 

1 tikšanās ar 

mediju 

pārstāvjiem 

Norvēģijā 

1 - 

3) Informācija tīmekļa vietnē 
11 tīmekļa 

vietnes 
10 

2015.gada 

30.decembris 

4) Publicitātes konferences 
3 

konferences 
1 

*2015.gada 

septembrī 

*2016.gada martā 



• VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā 

“Fondi un investīcijas”, apakšsadaļā „Latvijas 

plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 

 

• Projekta koordinators: 

 Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

 ekonomikas nodaļas vecākā konsultante 

 Laura Dimitrijeva 

 laura.dimitrijeva@varam.gov.lv  

 Tālr. 66016780 

 

 

 Papildus informācija par projektu 
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http://www.varam.gov.lv/
mailto:laura.dimitrijeva@varam.gov.lv


1. Par nākamās sēdes datumu (11.12.2015.) 

2. Par stratēģisko partnerības līgumu noslēgšanu un 

bilaterālā fonda līdzekļu apguvi 

3. Par 3.aktivitātes savlaicīgu īstenošanu (braucienu 

datumu saskaņošana) 

4. Par grozījumiem partnerības līgumos 

5. U.c. 

 

 

 

 

 Jautājumi diskusijai 
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Paldies par uzmanību! 
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