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Plānošanas reģioni

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka reģionālā
līmenī teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji 
saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

2) attīstības programmu

Kurzemes plānošanas reģionā spēkā ir:

1) Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam –
KURZEME 2030

2) Attīstības programma 2015.-2020.gadam – KURZEME 2020

Plānošanas dokumentu izstrādē ievēro hierarhiju pa līmeņiem: 
nacionālais – reģionālais – vietējo pašvaldību.



Uzsākšana

20.12.2019. KPR Attīstības padomes rakstiskajā procedūrā
pieņemts lēmums Nr. 03/19 par KPR Attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu:

1) Par izstrādes vadītāju noteikta KPR telpiskās attīstības
plānotāja Indra Murziņa;

2) Apstiprināts darba uzdevums un izpildes termini;

3) Noteikts organizēt vadības un izstrādes darba grupu
izveidošanu;

4) Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina KPR Administrācijas
vadītāja Evita Ozoliņa, viņas prombūtnē – Ingebora Bordāne



Stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums (SIVN)

• veiktas rakstiskas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas un 
Ventspils reģionālajām vides pārvaldēm, Dabas aizsardzības pārvaldi 
un Veselības inspekciju par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību;

• 11.03.2020. sagatavots iesniegums Vides pārraudzības valsts
birojam (VPVB) par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu vai nepiemērošanu;

• 14.04.2020. saņemts VPVB lēmums Nr. 4-02/21 piemērot SIVN 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai;

• Iesaistot VARAM un citus plānošanas reģionus turpinās diskusijas
par šī lēmuma pārskatīšanu

• 28.07.2020. atkārtoti saņemta VPVB vēstule par lēmuma
nemainīšanu, t.sk. Vidzemes plānošanas reģionam



Pašreizējās situācijas raksturojums

• Struktūra balstīta uz Kurzeme 2020 struktūru, saglabājot
pēctecību

• Papildināta ar informāciju par enerģētiku un reemigrāciju
• Apkopota un analizēta informācija visās jomās, ciktāl tas

šobrīd iespējams (ATR ietekme, plānošanas reģionu
funkcijas, statistikas trūkums, nozaru pamatnostādņu un 
vadlīniju trūkums, Covid pandēmijas ietekme u.c.)

• Veikts plānoto darbību izvērtējums
• Sagatavots KPR pašvaldību attīstības vīziju, stratēģisko

mērķu, prioritāšu, rīcības virzienu un specializāciju
apkopojums un analīze, izmantojot IAS un AP (atšķirīga
situācija – gan IAS, gan AP ir atsķirīgiem laika periodiem



Tematiskās darba grupas

• Kultūra – 1.jūlijs, Rojā
• Labklājība un sociālie pakalpojumi – 14 jūlijs, 

Kuldīgā;
• Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs, 

Liepājā;
• Izglītība – 12. augusts Saldū;
• Vide un daba – 26. augusts Kolkā;
• Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
• Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
• Pārvaldība – 14. oktobris



Laika grafiks 2020-2021 (vēlamais)

Kurzemnieku aptauja – 1.-30.06.2020.

Stratēģiskās sanāksmes (40-60 dal.):

1. stratēģiskā sanāksme - lielais stratēģiskais 
programmas ietvars un virziens – 4.novembris;

2. stratēģiskā sanāksme - vidēja termiņa prioritātes 
un rīcības virzieni (detalizētāk)- 25.novembris.

Rīcības plāna izstrāde - decembris.

1.redakcija – janvāris/februāris

Sabiedriskā apspriešana – februāris/marts

Gala redakcija - maijs



Pamatdokumenti KPR AP izstrādei

• Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 (MK 2020.gada 25. februāra
sēdē atbalstīts un tālāk tiks virzīts apstiprināšanai Saeimā)

• Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027 (26.11.2019.)

• Informatīvais ziņojums “Par plānošanas reģionu darbības 
pilnveidošanu” (izskatīts MK 28.01.2020.). Paredz visām ministrijām
izvērtēt reģioniem nododamās funkcijas un VARAM līdz 2020. gada 
10. septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā 
konceptuālo  ziņojumu  par  reģionālā pārvaldes līmeņa (plānošanas 
reģionu) darbības uzlabošanu un kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izmaiņām

• Nozaru politikas pamatnostādnes – daudzām izstrādes termiņš ir
2020.gada 4.ceturksnis vai pat 2021.gada 1.ceturksnis (sk. tabulu)



Kurzemnieku aptauja

• Kurzemes reģiona Attīstības programmas izstrādes 
ietvaros no 2020.gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam tika 
veikta Kurzemes iedzīvotāju un uzņēmēju  aptauja. 
Aptaujas mērķis bija noskaidrot kurzemnieku viedokli 
par reģiona attīstību, izaicinājumiem un to 
iespējamajiem risinājumiem, ietverot jautājumus par 
reģiona identitāti,  sniegto pakalpojumu kvalitāti, 
dzīves līmeni, un iedzīvotāju ieradumiem

• Aptauja bija anonīma un aizpildāma elektroniski

• Aptaujā gūtie viedokļi un priekšlikumi tiks izmantoti 
Kurzemes reģiona Attīstības programmas izstrādei.



Kurzemnieku aptauja

• Aptauju kopā aizpildīja 240 respondenti, no tiem 200 sievietes 
(83,3 %) un 40 vīrieši (16,7 %)

• 92 % respondentu ir vecumā no 26 – 65

• no visām Kurzemes reģiona pašvaldībām, tomēr vairākums no 
respondentiem dzīvo Saldus novadā (39 jeb 16,2 %), Liepājā 
(38 jeb 15,8 %) un Kuldīgas novadā (36 jeb 15 %)

• Lielākā daļa respondentu (112 jeb 46,7 %) pārstāv valsts 
pārvaldes sektoru (t.sk. pašvaldības), nākamā lielākā daļa 26, 3 
% ir darba ņēmēji, kuriem seko komersanti (10,4 %), skolnieki 
(5 %) un NVO (2,9 %)

• Aptaujas rezultātu kopsavilkums skatāms mājaslapā
kurzemesregions.lv, sadaļā Jaunumi



Kurzemnieku aptauja

• Vairāk nekā 70 % respondentu uzskata, ka Kurzemes reģionā ir laba 
vides kvalitāte, ainavu dažādība un bioloģiskā daudzveidība, kuras 
nodrošina iespējas pilnvērtīgai rekreācijai un atpūtai. 

• Tikai 10 % respondentu nav piekrituši apgalvojumam, ka dabas parki un 
aizsargājamās dabas teritorijas tiek labi apsaimniekotas. 

• Tāpat apgalvojumiem, ka reģionā esošā mežu apsaimniekošana 
nodrošina efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu un ka lauksaimniecībā 
netiek izmantotas videi draudzīgas saimniekošanas metodes, nav 
piekrituši tikai attiecīgi 15% un nedaudz vairāk kā 30 % respondentu. 

• Aptaujātie iedzīvotāji uzsvēruši, ka vairāk jāstrādā pie sabiedrības 
izglītošanas saistībā ar vides piesārņošanas jautājumiem un, jo īpaši, 
atkritumu šķirošanas jomas. 

• Respondenti arī norādījuši, ka jāatgriežas pie ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.



Kurzemnieku aptauja
• Kā Kurzemes vērtību, simbolu un vizītkarti 

respondenti atzinuši reģiona esošās dabas 
vērtības – jūru, pludmales un mežus -, kā arī 
Ventas rumbu. 

• Nedaudz mazāku vērtību respondenti piešķīruši, 
kultūrvēsturiskajam mantojumam – suitiem, 
lībiešiem un kuršu atstātajām vērtībām. 

• Tāpat kā vienu no Kurzemes vērtībām daļa 
aptaujāto norādījuši reģionā dzīvojošos cilvēkus 
un Kurzemes pilsētas.



Dabas, vides un ainavu vieta
KURZEME 2020

Mērķis – GUDRA ATTĪSTĪBA

Prioritāte – RADOŠĀ KURZEME 2020, Kurzemes
dabas un kultūras telpas attīstība

Rīcības virzieni:

RV4: Kultūras un dabas mantojuma
sociālekonomiskā potenciāla izmantošana reģiona
attīstībā

RV5: Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 
izpēte



Dabas, vides un ainavu vieta
KURZEME 2020

Mērķis – GUDRA ATTĪSTĪBA
Prioritāte – ZAĻĀ KURZEME 2020, resursu
efektivitāte un ilgtspēja
Rīcības virzieni:
RV7: Eko-efektivitātes un zaļo inovāciju veicināšana
RV8: Sistemātiska un inovatīva pieeja virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai un negatīvās
ietekmes uz Baltijas jūras ekosistēmu mazināšana
RV9: Ilgtspējīgi risinājumi klimata pārmaiņu seku
mazināšanai un adaptācijai



Darbosimies kopā, lai KPR Attīstības programma
būtu patiešām labs pamats Kurzemes attīstībai!

PALDIES!


