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Nr. REĢ/2/2018 

Apstiprināts: 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018.gada 17.janvāra sēdē: 

Sēdes protokola Nr.1/18, lēmums Nr.2.1. 

 

 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

darba plāns 2018. gadam 

(pamatfunkciju īstenošana) 

Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 

(Normatīvā akta 

deleģējums, PR 

attīstības padomes 

lēmums, PR attīstības 

programma, politikas 

plānošanas 

pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes 

termiņi 

Pasākuma 

veikšanai 

nepieciešamie 

cilvēkresursi  

Administrācijā Iesniegšana 

attīstības 

padomē 

apstiprināša

nai 

 

izpildes 

sākums 

izpildes 

beigas 

1. Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināta plānošanas 

reģiona attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrāde/aktualizācija, 

ieviešana un ieviešanas 

uzraudzība  

Sagatavots pārskats par 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības 

programmas īstenošanas 

rezultātiem (1) 

2013.gada 16.jūlijā  

MK noteikumu Nr.402  

“Noteikumi par 

plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības 

plānošanas 

dokumentiem” 

29.punkts. 

01.01.2018. 

 

30.06.2018. 30.06.2018 Plānotājs 

(0,3 slodze) 

 

Aktualizēta attīstības 

plānošanas dokumentu 

datu bāze (1) 

KPR Attīstības 

programma 2015-2020 

(RV21) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a 
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Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi (skaits): 

 

 Pašvaldību pieaugušo 

izglītības speciālistu tīkla 

koordinēšana un  

organizētas pašvaldību 

pieaugušo izglītības 

speciālistu tikšanās (4) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. Rīcības plāns 

rīcības virziens - RV1 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Izglītības 

eksperte  

(0,4 slodze) 

 

 Pašvaldību darbinieku 

kapacitātes celšanas 

pasākumi (semināri / 

apmācības) attīstības un 

plānošanas jomā (2) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. 3.3.4. 

prioritātes  RV11  

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Plānotājs 

(0,1 slodze) 

1.2 

Nodrošināta reģionālā un 

vietējā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

savstarpējā saskaņotība 

un atbilstība normatīvo 

aktu prasībām 

Sniegti atzinumi par 

vietējo pašvaldību 

attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu 

projektu atbilstību 

plānošanas reģiona 

teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem 

un normatīvo aktu 

prasībām (6) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

Reģionālās attīstības 

plānošanas likuma 16.1 

pants 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Plānotājs 

(0,2 slodze) 

Sniegti nosacījumi 

plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumu izstrādei (5) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a 

1.3. 

Izvērtēta nacionālā 

līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

atbilstība plānošanas 

reģionu attīstības 

Sniegti atzinumi, 

priekšlikumi normatīvo 

aktu un nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei un 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

Reģionālās attīstības 

plānošanas likuma 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Plānotājs 

(0,2 slodze) 
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plānošanas dokumentiem pilnveidošanai (4) 16.1 pants 

1.4. 

 

Sagatavoti, īstenoti un 

saskaņoti reģionālās 

attīstības atbalsta 

pasākumi 

 

Sagatavoti plānošanas 

reģionu projektu 

pieteikumi (3)  

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Administrācijas 

vadītāja 

(0,1 slodze) 

Projektu 

nodaļas 

vadītāja 

(0,2 slodze) 

1 projektu 

vadītājs  

(0,3 slodze) 

Īstenoti pasākumi 

pašvaldību pakalpojumu 

uzlabošanai (2) 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Administrācijas 

vadītāja 

(0,1 slodze) 

Projektu 

nodaļas 

vadītāja 

(0,1 slodze) 

1 projektu 

vadītājs  

(0,3 slodze) 

Sniegti atzinumi vietējo 

pašvaldību un citu 

juridisku personu projektu 

iesniegumiem reģionālās 

attīstības atbalsta 

saņemšanai (4) 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Plānotājs 

(0,2 slodze) 

Sociālo pakalpojumu 

attīstības uzraudzība un 

sadarbības jautājumu 

koordinēšana starp 

pašvaldībām (visa gada 

garumā) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. 3.3.6. 

prioritātes  RV17 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Projekta 

vadītājs/eksperts 

(0,1 slodze) 
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Deinstitucionalizācijas 

procesa uzraudzība (visa 

gada garumā) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. Rīcības plāns, 

rīcības virziens - RV17 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,2 slodze)  

 

1.5. 

Nodrošināta plānošanas 

reģionu attīstības 

padomes un 

administrācijas darbība 

Nodrošināta plānošanas 

reģiona administrācijas 

darbība 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,3 slodze) 

Biroja 

administratore 

(0,3 slodze) 

Jurists 

(0,3 slodze) 

Organizētas plānošanas 

reģionu attīstības padomes 

sēdes (9) 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,2 slodze) 

Biroja 

administratore 

(0,2 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre  

(0,2 slodze) 

Organizēti mācību 

semināri darbiniekiem (2) 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a Biroja 

administratore 

(0,1 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre  

(0,1 slodze) 

Sagatavotas darba plāna 

atskaites (4); sagatavoti 

finanšu pārskati par 

ceturksni (4); sagatavots 

Publiskais gada pārskats 

par 2017.gadu (1); 

sagatavots Finanšu gada 

 01.01.2018. 

 

31.12.2018. 01.01.2018

- 

31.12.2018 

Administrācijas 

vadītāja  

(0,1 slodze) 

Biroja 

administratore 

(0,3 slodze) 

Galvenā 



 

 

5 

 

pārskats par 2017.gadu (1) grāmatvede  

(0,50 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre 

(0,2 slodze) 

2.  Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana  saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā  

2.1. Nodrošināti un sniegti 

informatīvie un 

konsultatīvie pasākumi 

uzņēmējdarbības 

atbalstam 

  

Sniegtas konsultācijas 

klātienē un ar e-pasta 

starpniecību 

uzņēmumiem par dažādu 

institūciju 

pakalpojumiem (45)   

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a UC vadītāja 

(0,5 slodze) 

UC klientu 

konsultants 

(0,5 slodze) 

 

Galvenā 

grāmatvede 

(0,25 slodze) 

2.2 Sniegti atbalsta 

pasākumi saimnieciskās 

darbības veicināšanai  

un nodrošināšanai 

Organizētas tirdzniecības 

misijas (1) 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a 

Organizēta dalība izstādēs 

un gadatirgos (3)  

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a 

Noorganizēti informatīvie 

semināri un pieredzes 

apmaiņa pašvaldību 

uzņēmējdarbības 

speciālistiem (4) 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2018. 

 

31.12.2018. n/a 

Nodrošināta plānošanas 

reģiona uzņēmējdarbības 

centra darbība (1) 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

5.2. punkts, 5.2.1. 

punkts;  Reģionālās 

attīstības likuma 

pirmās daļas  16 prim 

panta 11.punkts 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a 

  Komersantu skaits, kas 

iesaistīti KPR atbalsta 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas   

01.01.2018. 31.12.2018. n/a 
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pasākumos (konsultāciju 

saņēmēji, semināra 

apmeklētāji, dalībnieki 

izstādēs un pieredzes 

vizītēs (150) 

16 1panta 11.punkts 

2.3. Nodrošināti citi 

uzņēmējdarbības 

atbalsta pasākumi 

Tīklošanās un sadarbības 

pasākumi uzņēmējiem 

(piemēram, kā diskusijas/ 

tikšanās/konkurss/uzņēm

ēju godināšana) (1) 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

5.2. punkts, 5.2.1. 

punkts 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a 

3.  Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 

3.1. Nodrošināta CB 35 

„Senās kulta vietas 

kopējai Baltijas jūras 

piekrastes identitātei"” 

projekta uzturēšana  

Projekta CB35 7 stendu un 

11 virziena rādītāju 

apsekošana 

(2 reizes gadā) 

Centrālbaltijas 

programmas 2007 -

2013.gadam 

rokasgrāmata 

10.3.punkts 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a Tiks 

nodrošināts 

esošo resursu 

ietvaros 

3.2. Nodrošināta LLIV-326  

„Pārrobežu sadarbība 

ilgtspējīgai ezeru 

apsaimniekošanai 

Kurzemē un Lietuvā”  

projekta uzturēšana 

Projekta LLIV-326 

rezultātu uzturēšanai: datu 

bāžu Sabiedriskā ezeru 

izpētes programma un 

www.copesatlaujas.lv 

uzturēšana un 

aktualizēšana (2) 
 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežas sadarbības 

programmas 2007-

2013.programmas 

rokasgrāmata 

10.7.punkts 

01.01.2017.8 31.12.2018. n/a Ārpakalpojums 

3.3. Nodrošināta LLIV-322  

„Mana sociālā 

atbildība” (My 

Response)  projekta 

uzturēšana 

Projekta Nr.LLIV-322 

rezultātu uzturēšanai: 

datu bāzes “Datu bāze un 

virtuālā karte par 

sociāliem 

pakalpojumiem” 

uzturēšana un 

aktualizēšana (1) 

 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežas sadarbības 

programmas 2007-

2013.programmas 

rokasgrāmata 

10.7.punkts 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a Ārpakalpojums 

3.4. Nodrošināta LLIII-175  

 „Konkurētspējīga 

Projekta Nr. LLIII-175 

rezultātu uzturēšanai:  

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežas sadarbības 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a Ārpakalpojums 

http://84.237.228.55/ezeri/
http://84.237.228.55/ezeri/
http://www.copesatlaujas.lv/
http://kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/Projekta_My_Response_materiali
http://kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/Projekta_My_Response_materiali
http://kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/Projekta_My_Response_materiali
http://kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/Projekta_My_Response_materiali
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uzņēmējdarbības caur 

sadarbību” projekta 

uzturēšana 

datu bāzes Uzņēmumu un 

mūžizglītības iestāžu 

lietišķo kontaktu datu bāze 

uzturēšana un 

aktualizēšana (1) 

 

programmas 2007-

2013.programmas 

rokasgrāmata 

10.7.punkts 

3.5. 

Nodrošināta EU 43385 

„Ūdenstūrisma kā dabas 

un aktīva tūrisma 

komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā" 

(Riverways) projekta 

uzturēšana 

Projekta EU 43385 

rezultātu uzturēšanai: 

mājas lapas 

www.upesoga.lv; 

www.seikleveel.ee, 

www.riverways.eu 

uzturēšana un 

aktualizēšana. Datu 

aktualizācija mobilajā 

aplikācijā 

www.routeyou.com;  

Finansēšanas līguma 

8 paragrāfs 

01.01.2018. 31.12.2018. n/a Ārpakalpojums 

4. Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes  “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas ainavu 

dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana 

4.1. Nodrošināta Latvijas 

simtgades pasākuma 

Reģionu dienas 

aktivitātes “Dāvana 

Latvijai - elektroniska 

ainavu dārgumu krātuve  

“Latvijas ainavu 

dārgumi vakar, šodien, 

rīt”” norise 

 Ainavu politikas 

pamatnostādņu 2013.-

2019.gadam 5.2. un  

Rīcības plāna 

2.7.apakšpunkts ; 

Latvijas valsts 

simtgades svinību 

sagatavošanas 

programmas 4.sadaļa   

“Latvijas rotāšana un 

dāvanu gatavošana” ; 

Ministru kabineta 

2016.gada 

13.decembra 

rīkojuma Nr. 769 

“Par Latvijas valsts 

01.01.2018 31.12.2018  1 Projekta 

vadītājs  

(0,35 slodze) 

http://new.kurzemesregions.lv/
http://new.kurzemesregions.lv/
http://new.kurzemesregions.lv/
http://www.upesoga.lv/
http://www.seikleveel.ee/
http://www.routeyou.com/
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simtgades pasākumu 

plāna 2017.–2021. 

gadam īstenošanai 

piešķirtā valsts 

budžeta finansējuma 

sadalījumu” 

pielikuma 16.punkts   

4.2. Aktivitātes un tās norises 

popularizēšana,  

ievietojot nacionālā vai 

reģionālā līmenī 

sagatavoto informāciju 

plānošanas reģiona 

tīmekļa vietnē, 

reģionālajos un vietējos 

laikrakstos, kā arī 

informācijas sniegšana    

dažādos pasākumos, t.sk. 

plānošanas reģiona 

attīstības padomes sēdēs 

un iespēju robežās  

vismaz vienā reģionālās 

televīzijas sižetā (1 

saraksts par informācijas 

ievietošanu vismaz 10 

laikrakstos un sniegšanu 

vismaz 5 pasākumos, no 

kuriem 3 var būt 

plānošanas reģiona 

attīstības vai 

konsultatīvās padomes 

sēdes) 

 01.01.2018 31.12.2018 n/a 

4.3. Aktivitātes atbalsta  

grupas koordinēšana,  

iesaistot tajā vismaz 

 01.01.2018 31.12.2018 n/a 
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vienu pārstāvi no katras 

plānošanas reģiona 

pašvaldības   (1  atbalsta 

grupas saraksts, kas 

aktualizēts  2018.gadā ar 

veikto pasākumu 

uzskaitījumu)   

4.4. Reģiona pašvaldību 

publisko un skolu 

bibliotēku,  muzeju,  

fizisko personu un fizisko 

personu grupu 

konsultēšana par 

līdzdalību aktivitātē  (1 

saraksts par veiktajām 

konsultācijām 

2018.gadā)   

 01.01.2018 31.11.2018 n/a 

4.5. Atgriezeniskās saites  

nodrošināšana par 

aktivitātes norisi,    

nepieciešamības 

gadījumā sazinoties ar  

papildus informācijas 

iesniedzējiem individuāli 

(1 saraksts par 

sazināšanos ar fiziskām 

personām un personu 

grupām) 

 01.01.2018 31.12.2018 n/a 

4.6. Ainavu balvas nolikuma 

saskaņošana (1 saskaņots 

Ainavu balvas nolikums) 

 01.01.2018 01.02.2018 n/a 

4.7. Ainavu balvas reģionālās 

atlases organizēšana un 

rezultātu apkopošana 

atbilstoši nolikumam 

 01.03.2018 01.08.2018 n/a 
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(Atbilstoši nolikumam 

veikts reģionālais Ainavu 

balvas konkurss un 

apkopoti rezultāti)  

4.8. Papildus informācijas  

par 10 ainavu dārgumiem  

rediģēšana elektroniskās 

krātuves un izstādes 

vajadzībām, ņemot vērā 

LNB ieteikumus 

(Rediģēta papildus 

informācija par 10 

ainavu dārgumiem) 

 15.02.2018 01.05.2018 n/a 

4.9. 10 plānošanas reģiona 

ainavu dārgumu 

fotofiksācija 

nodrošināšana, ņemot 

vērā LNB nosacījumus  

(LNB iesniegti 10 ainavu 

dārgumu elektroniski 

fotoattēli) 

 01.02.2018 01.06.2018 n/a 

4.10. Reģionālo diskusiju,  

izstāžu organizēšana 

sadarbībā ar VARAM , 

LNB  (noorganizēta 

viena reģionālā 

diskusijas un izstāde) 

 01.05.2018 05.10.2018 n/a 

4.11. Materiālu sagatavošana 

Ainavu balvas 

nacionālajai atlasei, 

ņemot vērā VARM 

ieteikumus  (sagatavoti 

materiāli par reģionālo 

Ainavu balvu 

uzvarētājiem) 

 01.06.2018 01.08.2018 n/a 
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4.12. Līdzdalība noslēguma 

pasākuma organizēšanā, 

ņemot vērā LNB un 

VARAM ieteikumus 

 01.05.2018 31.10.2018 n/a 

4.13. Priekšlikumu gatavošana  

Latvijas Kultūras 

kanonam par plānošanas 

reģiona ainavām   

(Sagatavoti 2-3 

priekšlikumi par 

plānošanas reģionu 

ainavu dārgumu 

iekļaušanu Latvijas 

Kultūras kanonā) 

 01.08.2018 01.12.2018 n/a 

4.14. Līdzdalība vismaz 3 

sanāksmēs vai Ainavu 

ekspertu padomes 

sanāksmēs, ko organizē 

VARAM 

 01.01.2018 30.12.2018 n/a 

4.15. Atskaites sagatavošana 

par 4.1.-4.13. uzdevumu 

īstenošanu, ņemot vērā 

Latvijas  valsts simtgades 

biroja prasības (iesniegta 

atskaite VARAM) 

 01.11.2018 15.12.2018 n/a 

5. Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" 

5.1. Reģionālā koordinatora 

darbības nodrošināšana 

Viens koordinators katrā 

reģionā 

Finansējums ir 

piešķirts atbilstoši MK 

12.09.2017. sēdes 

prot.Nr.45, 53.§, 9.p. 

 

01.01.2018 31.12.2018 n/a 1 koordinators 

(1 slodze) 

 

5.2. Ārvalstīs esošo personu 

(vai ģimeņu) 

konsultēšana par 

reemigrācijas iespējam 

1. ceturksnis – 

sagatavošanās, klientu un 

kanālu apzināšana  

2. ceturksnis – 30 klienti, 

Finansējums ir 

piešķirts atbilstoši MK 

12.09.2017. sēdes 

prot.Nr.45, 53.§, 9.p. 

01.01.2018 31.12.2018 n/a 
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 kuru vajadzības ir 

apzinātas un sniegti 

priekšlikumi vajadzību 

risināšanai (nosūtīts 

piedāvājums – saņemta 

atbilde)  

3. ceturksnis – 45 klienti, 

kuru vajadzības ir 

apzinātas un sniegti 

priekšlikumi vajadzību 

risināšanai (nosūtīts 

piedāvājums – saņemta 

atbilde)  

4. ceturksnis (novembris) 

– 25 klienti, kuru 

vajadzības ir apzinātas un 

sniegti priekšlikumi 

vajadzību risināšanai 

(nosūtīts piedāvājums – 

saņemta atbilde)  

 

5.3. Reģionālās atlases 

organizēšana, lai 

piešķirtu reemigrācijas 

grantu 

atbalstīti ne mazāk kā 4 

projekti (kopējais atbalsta 

apjoms 36 000 EUR; 

atbalsts vienam projektam 

– līdz 9000 EUR) 

Finansējums ir 

piešķirts atbilstoši MK 
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5.4. Pilotprakses projektu 

atbalstīšana 

reemigrācijas 

jautājumos NVO un 

pašvaldībās 

Atbalstīti projekti 

(kopējais atbalsta apjoms 

15 000 EUR apmērā). 

Konkrēti atbalsta saņēmēji 

tiek noteikti, balstoties uz 

nodibinājuma “Baltic 

Institute of Social 

Sciences” pētījuma 

“Pašvaldību politikas 

instrumenti aizbraukušo 

Finansējums ir 

piešķirts atbilstoši MK 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas                                                     Kurzemes plānošanas reģiona  

valsts sekretāra vietnieks      Attīstības padomes priekšsēdētāja 

 

A.Draudiņš     I.Bērziņa   

                                                                                                                                                               

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iedzīvotāju remigrācijas 

veicināšanai” rezultātiem 

un Pārresoru koordinācijas 

centra sadarbības 

platformas “Demogrāfisko 

lietu centrs” 

priekšlikumiem, kas ir 

saskaņoti ar VARAM. 


