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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

darba plāns 2020. 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  

Izstrādāta plānošanas 

reģiona attīstības 

programmas 1.redakcija  

(1) 

MK 2013.gada 

16.jūlija  noteikumu 

Nr.402  

“Noteikumi par 

plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības 

plānošanas 

dokumentiem” 

29.punkts. 

 

01.01.2020. 

 

 

31.12.2020. 

 

n/a 

 

1 plānotājs  

(0,5 slodze), 

1 plānotājs  

(0,5 slodze), 

Eksperts 

(0,2 slodze) 

 

Pamatojoties uz attīstības 

plānošanas dokumentiem, 

saskaņā ar VARAM 

ietvaru sagatavots reģiona 

attīstības programmas 

koncepts - priekšlikums 

par reģiona ekonomiskās 

Vispārējās regulas 

projekta 17.pants, 

23.pants 

 

01.01.2020. 

 

 

30.10.2020. 

 

2020.gada 

septembris  
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specializācijas un 

publisko pakalpojumu 

attīstības virzieniem 

Eiropas Savienības fondu 

2021.-2027.gadam 

darbības programmas 

izstrādei  (1) 

Aktualizēta attīstības 

plānošanas dokumentu 

datu bāze (1) 

KPR Attīstības 

programma 2015-2020 

(RV21) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai: 

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 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Izglītības 

eksperte  

(0,6 slodze) 

Nodrošinātas apmācības 

pašvaldību darbiniekiem 

par teritorijas attīstības 

plānošanas jautājumiem 

(2) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. 3.3.4. 

prioritātes  RV11 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. 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 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

Reģionālās attīstības 

plānošanas likuma 16.1 

pants 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Plānotājs 

(0,2 slodze) 
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un normatīvo aktu 

prasībām (3)  

Sniegti nosacījumi 

plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumu izstrādei (3) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a 

Sniegti atzinumi 

plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumu izstrādei (3) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a 

Sadarbība, konsultācijas, 

semināri, darba grupas u.c. 

pasākumi ar citiem 

plānošanas reģioniem un 

pašvaldībām par teritoriju 

attīstības un plānošanas 

jautājumiem 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Plānotājs 

 (0,1 slodze) 

1.3. 

 

 

Izvērtēta nacionālā 

līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

atbilstība plānošanas 

reģionu attīstības 

plānošanas dokumentiem 

Sniegti atzinumi, 

priekšlikumi normatīvo 

aktu un nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei un 

pilnveidošanai (4) 

Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 

11.pants 

Reģionālās attīstības 

plānošanas likuma 

16.1 pants 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Plānotājs 

(0,1 slodze) 

Sagatavots priekšlikums 

par reģionālās pārvaldes 

līmeņa funkcijām un 

teritorijām  VARAM 

konceptuālajam 

ziņojumam par reģionālo 

pārvaldes līmeni  (1) 

Informatīvais ziņojums 

“Par plānošanas 

reģionu darbības 

pilnveidošanu” 

01.01.2020. 

 

01.08.2020. n/a Tiek 

nodrošināts 

esošā 

finansējuma 

ietvaros 

1.4. 

 

Sagatavoti, īstenoti un 

saskaņoti reģionālās 

attīstības atbalsta 

Sagatavoti plānošanas 

reģionu projektu 

pieteikumi (3)  

 01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Administrācijas 

vadītāja 

(0,1 slodze) 
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pasākumi 

 

Projektu 

nodaļas 

vadītāja 

(0,4 slodze) 

1 projektu 

vadītājs  

(0,4 slodze) 

Eksperts 

(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 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Tiek 

nodrošināts 

esošo resursu 

ietvaros 

 

Deinstitucionalizācijas 

procesa uzraudzība (visa 

gada garumā) 

Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības 

programmas 2015-

2020.g. Rīcības plāns, 

rīcības virziens - RV17 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,2 slodze)  

Galvenā 

grāmatvede  

(0,15 slodze) 

1.5. 

Nodrošināta plānošanas 

reģionu attīstības 

padomes un 

administrācijas darbība 

Nodrošināta plānošanas 

reģiona administrācijas 

darbība 

 01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,4 slodze) 

Biroja 

administratore 

(0,4 slodze) 

Jurists 

(0,5 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre  

(0,3 slodze) 

Organizētas plānošanas 

reģionu attīstības padomes 

sēdes (7) 

 01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a Administrācijas 

vadītāja  

(0,2 slodze) 
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Biroja 

administratore 

(0,2 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre  

(0,2 slodze) 

Organizēti mācību 

semināri darbiniekiem (2) 

 01.01.2020. 

 

31.12.2020. 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 2019.gadu (1); 

sagatavots Finanšu gada 

pārskats par 2019.gadu (1) 

 01.01.2020. 

 

31.12.2020. 01.01.2020

- 

31.12.2020 

Administrācijas 

vadītāja  

(0,1 slodze) 

Biroja 

administratore 

(0,3 slodze) 

Galvenā 

grāmatvede  

(0,5 slodze) 

Tehniskā 

sekretāre 

(0,2 slodze) 

2.  Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā  

 31.00.00 programmas finansējuma ietvaros 

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 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a  

UC vadītāja 

(0,3 slodze) 

 

Galvenā 

grāmatvede 

(0,1 slodze) 

 

 

2.2 Sniegti atbalsta 

pasākumi saimnieciskās 

darbības veicināšanai  

Organizēta dalība izstādēs 

un gadatirgos/dalība citu 

organizāciju rīkotajos 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

01.01.2020. 21.12.2020 n/a 
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un nodrošināšanai pasākumos (2) 11.punkts  

Nodrošināta plānošanas 

reģiona uzņēmējdarbības 

centra darbība (1) 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

Komersantu skaits, kas 

iesaistīti PR atbalsta 

pasākumos (konsultāciju 

saņēmēji, semināra 

apmeklētāji, dalībnieki 

izstādēs un pieredzes 

vizītēs (140) 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas   

16 1panta 11.punkts 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a 

    30.00.00 programmas finansējuma ietvaros 

2.3. Nodrošināti plānošanas 

reģionu 

uzņēmējdarbības 

atbalsta pasākumi 

saimnieciskās darbības 

veicināšanai reģionā 

Noorganizēti informatīvie 

semināri un pieredzes 

apmaiņa pašvaldību 

uzņēmējdarbības 

speciālistiem (3) 

Reģionālās attīstības 

likuma pirmās daļas  

16 prim panta 

11.punkts 

01.01.2020. 31.12.2020 n/a UC vadītāja 

(0,3 slodze) 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta 

institūciju un to sniegto 

pakalpojumu izvērtējums 

Kurzemē (1) 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

5.2. punkts, 5.2.1. 

punkts 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a 

2.4. Nodrošināti citi 

uzņēmējdarbības 

atbalsta pasākumi 

Tīklošanās un sadarbības 

pasākumi uzņēmējiem 

(piemēram, kā diskusijas/ 

tikšanās/konkurss/uzņē-

mēju godināšana) (1) 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

5.2. punkts, 5.2.1. 

punkts 

01.01.2020. 

 

31.12.2020. n/a 

3.  Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 

3.1. 

Nodrošināta EU 43385 

„Ūdenstūrisma kā dabas 

un aktīva tūrisma 

komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā" 

(Riverways) projekta 

Projekta EU 43385 

rezultātu uzturēšanai: 

mājas lapas 

www.upesoga.lv; 

www.seikleveel.ee, 

www.riverways.eu 

Finansēšanas līguma 

8 paragrāfs 
 

 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a Ārpakalpojums 

(uzrauga 

Projektu nodaļas 

vadītājs 

0,1 slodze) 

http://www.upesoga.lv/
http://www.seikleveel.ee/


 

 

7 

 

uzturēšana uzturēšana un 

aktualizēšana. Datu 

aktualizācija mobilajā 

aplikācijā 

www.routeyou.com;  

3.2. 

Nodrošināta  projekta  

EST-LAT 7 „Industriālā 

mantojuma atdzīvināšana 

tūrisma attīstībai” 
(Revival of Industrial 

heritage for tourism 

development), “Industrial 

Heritage” uzturēšana 

Līdzmaksājums par mājas 

lapas 

www.industrialheritage.tr

avel izvietošanu uz 

servera, datu bāzes 

aktualizācija  

Igaunijas – Latvijas 

programmas 2014-

2020 Rokasgrāmatas 

7.12. punkts 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

3.3. 

Nodrošināta projekta 

LLI-187 “Starptautiskais 

kultūras tūrisma maršruts 

"Baltu ceļš" /“Balt's 

road”” uzturēšana 

Projekta ietvaros 

izveidoto interaktīvās 

maršruta kartes “Baltu 

ceļš” uzturēšana 

Latvijas -Lietuvas 

programmas 2014-

2020 Rokasgrāmatas 

7.4. punkts 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

3.4. 

Nodrošināta projekta 

LLI-10 “Dabas tūrisms 

visiem/ 

Introducing nature 

tourism for all 

(UniGreen) uzturēšana 

Projekta ietvaros 

izveidoto audiofailu 

uzturēšana uz servera 

Latvijas -Lietuvas 

programmas 2014-

2020 Rokasgrāmatas 

7.4. punkts 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

3.5. 

Nodrošināta projekta 

LLI-212 “Saredzi 

citādāk”,“See Another 

Way” / akronīms: “I See” 

uzturēšana 

Projekta ietvaros 

izveidotie mājas lapas 

uzlabojumi personām ar 

redzes traucējumiem, 

uzturēšana 

Latvijas -Lietuvas 

programmas 2014-

2020 Rokasgrāmatas 

7.4. punkts 

01.01.2020. 31.12.2020. n/a 

3.6. 

Nodrošināta projekta 

CB239 ”Moderns un 

pievilcīgs mazo ostu tīkls 

Projekta rezultātu 

uzturēšana: 5 interaktīvo 

informācijas stendu 

Centrālās Baltijas  

pārrobežu sadarbības 

Programmas 2014-

01.01.2020. 31.12.2020. 

n/a 

http://www.routeyou.com/
http://www.industrialheritage.travel/
http://www.industrialheritage.travel/
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ar interaktīvu pārrobežu 

informācijas sistēmu, 

kopēju mārketingu un 

uzlabotiem ostu 

pakalpojumiem/Smart 

Ports” uzturēšana 

(kiosku) apsekojums (5) 2020 Rokasgrāmatas 

3.10. punkts.  

3.7. 

Nodrošināta projekta 

ESTLAT-22 “Coastal 

Hiking” uzturēšana 

Projekta rezultātu 

uzturēšana: izveidotās 

infrastruktūras – 48 

tūrisma informācijas 

stendi, 45 lielās norādes 

zīmes, maršruta 

marķējums – apsekošana, 

bojājumu novēršana, 

marķējuma papildināšana 

Igaunijas – Latvijas 

programmas 2014-

2020 Rokasgrāmatas 

7.12. punkts 

01.02.2020 31.12.2020 n/a 

4. Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai 

“Reģionālās remigrācijas koordinators”)” 

4.1. Reģionālā koordinatora 

darbības nodrošināšana 

Viens koordinators katrā 

reģionā (1) 

Diasporas likuma 

6.panta ceturtā daļa 

01.01.2020 31.12.2020 n/a 1 koordinators 

(1 slodze) 

UC vadītāja 

(0,4 slodze) 

Galvenais 

grāmatvedis 

(0,25 slodze) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ārvalstīs esošo personu 

(vai ģimeņu) 

konsultēšana par 

remigrācijas iespējam 

 

Gadā sagatavoti ne 

mazāk kā 300 

individuālie piedāvājumi 

potenciālajiem 

remigrantiem un 

remigrantiem (vidēji 75 

piedāvājumi ceturksnī) 

Diasporas likuma 

6.panta ceturtā daļa  

01.01.2020 31.12.2020 n/a 

  Atgriezušies ne mazāk kā 

95 cilvēki gadā 

 01.01.2020 31.12.2020 n/a 

  Regulāri veiktas 

komunikācijas aktivitātes 

ar valsts mēroga un 

reģionālajiem medijiem, 

turpināta sadarbība ar 

dažādām valsts un privātā 

sektora organizācijām, 

 01.01.2020 31.12.2020 n/a 
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izveidots tīkls ar citiem 

reģionālajiem 

koordinatoriem un 

pašvaldību speciālistiem, 

organizēti reģionālā 

mēroga pasākumi 

remigrantu piesaistei 

(vismaz 1 pasākums 

gadā), sniegti 

priekšlikumi valsts un 

pašvaldību pakalpojumu 

uzlabošanai. 
4.3. Valsts reģionālās 

attīstības atbalsta 

pasākuma – remigrācijas 

atbalsta  - īstenošana 

Atbalstīti ne mazāk kā 4 

saimnieciskās darbības 

projekti (4) 

Diasporas likuma 

6.panta ceturtā daļa  

01.06.2020 31.12.2020 n/a 

4.4. Remigrācijas atbalsta 

pasākuma finansējuma 

saņēmēju uzraudzība  

 

Uzraudzīti un  konsultēti 

remigrācijas atbalsta 

pasākuma finansējuma 

saņēmēji Kurzemes 

plānošanas reģionā 

2018.gadā (5) un 

2019.gadā (1)  

Diasporas likuma 

6.panta ceturtā daļa 

01.01.2020 31.12.2020 n/a 

4.5.  Remigrācijas sekmēšanas 

pakalpojumu īstenošana 

pašvaldībās 

Atbalstīti projekti 

pašvaldībās remigrācijas 

veicināšanas aktivitāšu 

veikšanai (saskaņā ar 

pieprasījumu) 

Diasporas likuma 

6.panta ceturtā daļa 

01.01.2020 31.12.2020  

5. Priekšlikumi prioritārajam pasākumam 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi  

teritoriālās reformas kontekstā” 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas                                                    Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja 

valsts sekretāra vietniece I.Oša               E.Ozoliņa 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

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

5.1. Aktuālā saraksta 

sagatavošana  ar 

prioritāri pārbūvējamo un 

atjaunojamo valsts 

reģionālo un vietējo 

autoceļu posmiem 

Sagatavots priekšlikums 

iesniegšanai VARAM ar 

prioritāri pārbūvējamo un 

atjaunojamo valsts 

reģionālo un vietējo 

autoceļu posmiem reģionā 

ietilpstošajās pašvaldībās 

(1) 

Informatīvais ziņojums 

“Par investīciju 

programmu autoceļu 

attīstībai administratīvi 

teritoriālās reformas 

kontekstā”, 

apstiprināts ministru 

kabinetā 2019.gada 

5.novembrī (Nr.51; 

§49) 
 

01.01.2020 28.02.2020 n/a  

Tiek 

nodrošināts 

esošo resursu 

ietvaros 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2019-11-05#49
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2019-11-05#49

