
1.pielikums  

LPS 22.kongresa rezolūcijai „Par attīstības vadības principu maiņu”  

 Atļautie projektu iesniegšanas mērķi un to īstenošanas virzieni sešām pašvaldību grupām 2014.-2020.gadu ES programmēšanas periodam  

Mazie novadi Lauku novadi Pilsētu novadi Piejūras pašvaldības Lielās pilsētas Apriņķi (ja izveidos 

līdz 2014,gadam) 

Vīzija  

Mazie novadi atrod 

savas īpatnējās 

priekšrocības un attīsta 

tās, katrs sekmē savu 

unikālu veidu kā 

nonākt pie sociāli 

ekonomiskā progresa 

savā teritorijā 

Vīzija 

Lauku novadi atrod 

savas īpatnējās 

priekšrocības un attīsta 

tās, katrs sekmē savu 

unikālu veidu kā 

izmantot labvēlīgu 

konjunktūru 

lauksaimniecības un 

lopkopības produktu 

tirgos, kā īstenot 

teritorijas attīstību 

dažādojot 

saimnieciskās darbības 

veidus savā teritorijā  

Vīzija 

Pilsētu novadi atrod 

savas īpatnējās 

priekšrocības un attīsta 

tās, nodrošina 

pēctecīgu mazpilsētas 

attīstību un panāk 

sinerģijas efektu no 

lauku un pilsētas 

aktivitātēm 

Vīzija 

Piejūras pašvaldības 

atrod savas īpatnējās 

priekšrocības saistībā 

ar atrašanos piekrastē 

un attīsta tās, katra 

atrod savu nišu lai 

kļūtu konkurētspējīga, 

salīdzinot ar citām  

Baltijas jūras valstu 

piejūras pašvaldībām  

 

Vīzija 

Lielās pilsētas atrod 

savas īpatnējās 

priekšrocības un attīsta 

tās, nodrošina 

pēctecīgu lielo pilsētu 

attīstību panākot 

sinerģijas efektu ar 

apriņķu un apkārtējo 

novadu aktivitātēm 

Vīzija  

Apriņķa pašvaldība 

atrod savas īpatnējās 

priekšrocības un attīsta 

tās,  sekmē savu 

unikālu veidu kā 

nonākt pie sociāli 

ekonomiskā progresa 

savā teritorijā  

1.mērķis 

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

mazā novada 

ekonomikas izveide 

1.mērķis 

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

lauku novada 

ekonomikas izveide 

1.mērķis 

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

pilsētas novada 

ekonomikas izveide 

1.mērķis 

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

piejūras pašvaldības 

ekonomikas izveide 

1.mērķis 

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

lielās pilsētas 

ekonomikas izveide 

1.mērķis  

Gudra izaugsme: uz 

zināšanām un 

inovāciju balstītas 

apriņķa ekonomikas 

izveide  

Inovatīvu metožu 

ieviešana maza novada 

pārvaldē un 

pašvaldības 

pakalpojumu 

organizēšanā 

Inovatīvu metožu 

ieviešana lauku novada 

pārvaldē un 

pašvaldības 

pakalpojumu 

organizēšanā 

Inovatīvu metožu 

ieviešana pilsētas 

novada pārvaldē un 

pašvaldības 

pakalpojumu 

organizēšanā 

Inovatīvi risinājumi 

pakalpojumu sektora 

attīstībai 

Inovatīvu metožu 

ieviešana pilsētas 

pārvaldē un 

pašvaldības 

pakalpojumu 

organizēšanā 

Reģiona augstskolu 

attīstība 

 



Inovatīvu metožu 

ieviešana izglītības 

organizēšanā un tās 

saistībā ar novada 

attīstībai perspektīvām 

profesijām 

Zinātņu ietilpīgas 

uzņēmējdarbības 

atbalsts novada 

teritorijā 

 

Augstākās izglītības 

un zinātniskās 

pētniecības 

veicināšana novadā 

Pakalpojumu un 

ražošanas klāstera 

veidošana ap ostu 

 

Augstākās izglītības 

un zinātniskās 

pētniecības 

veicināšana 

Reģiona zinātnes 

centra atbalsts 

 

Inovatīvu 

uzņēmējdarbības veidu 

veicināšana novadā, tai 

skaitā iesaistoties 

publiskās un privātās 

partnerības projektos 

Inovatīvu 

uzņēmējdarbības veidu 

veicināšana papildinot 

lauksaimniecisko 

darbību ar 

pakalpojumu sfēras un 

mazās 

uzņēmējdarbības 

aktivitātēm 

Inovatīvu 

uzņēmējdarbības veidu 

veicināšana novadā, tai 

skaitā veidojot lauku 

un pilsētas 

uzņēmējdarbības 

klāsterus 

Teritorijas 

mārketinga stratēģijas 

izstrāde un īstenošana 

Inovatīvu 

uzņēmējdarbības veidu 

veicināšana, tai skaitā 

sekmējot kompleksu 

daudznozaru attīstību 

Inovatīvu metožu 

attīstība centrālās 

valdības funkciju 

decentralizācijas 

procesā 

2.mērķis 

Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu mazā 

novada ekonomiku, 

kurā resursi tiek 

efektīvi izmantoti 

2.mērķis 

Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu lauku 

novada ekonomiku, 

kurā resursi tiek 

efektīvi izmantoti 

2.mērķis 

Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu 

pilsētas novada 

ekonomiku, kurā 

resursi tiek efektīvi 

izmantoti 

2.mērķis 

Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu 

piejūras pašvaldības 

ekonomiku, kurā 

resursi tiek efektīvi 

izmantoti 

2.mērķis 

Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu lielās 

pilsētas ekonomiku, 

kurā resursi tiek 

efektīvi izmantoti 

2.mērķis 

 Ilgtspējīga izaugsme: 

attīstīt zaļu, 

konkurētspējīgu 

apriņķa ekonomiku, 

kurā resursi tiek 

efektīvi izmantoti 

Zaļās ekonomikas 

veicināšana novadā 

 

Nemodificētās 

pārtikas ražošanas 

atbalsts  novadā 

Inovatīvu metožu 

ieviešana pilsētas 

novada pārvaldē un 

pašvaldības 

pakalpojumu 

organizēšanā 

Zaļās ekonomikas 

veicināšana pašvaldībā 

un tai piegulošajā 

akvatorijā 

Zaļās ekonomikas 

klāsteru veidošana 

pilsētā un tās apkārtnē 

sadarbībā ar citām 

pašvaldībām 

Zaļās ekonomikas 

veicināšana apriņķī 

 

Bāzes infrastruktūras 

sakārtošana 

 

Bāzes infrastruktūras 

sakārtošana 

 

Augstākās izglītības 

un zinātniskās 

pētniecības 

veicināšana novadā 

Piejūras teritoriju  

dzīvesvides 

pilnveidošana 

Bāzes infrastruktūras 

attīstība investīciju 

piesaistei 

 

Reģionālās bāzes 

infrastruktūras 

sakārtošana 

 



Darbaspēka 

mobilitātes 

nodrošināšana 

Vietējo iniciatīvu 

atbalsts novada 

ekonomikas 

dažādošanai 

Kvalificēta 

darbaspēka 

piesaistīšana, radot 

piemērotu 

pakalpojumu un 

kultūras vidi 

Inovatīvu 

uzņēmējdarbības veidu 

veicināšana novadā, tai 

skaitā veidojot lauku 

un pilsētas 

uzņēmējdarbības 

klāsterus 

Bāzes infrastruktūras 

sakārtošana 

Tūrisma veicināšana 

Veselības un sociālās 

aprūpes 

uzņēmējdarbību 

atbalsts 

 Augsti kvalificēta un 

radoša darbaspēka 

piesaistīšana, 

pilnveidojot atbilstošu 

intelektuālo un 

kultūras vidi 

 Reģionāla mēroga 

iniciatīvu atbalsts 

apriņķa ekonomikas 

dažādošanai 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt mazā novada 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt lauku novada 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt pilsētas novada 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt piejūras 

pašvaldības 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt lielās pilsētas 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

3.mērķis 

Iekļaujoša izaugsme: 

attīstīt apriņķa 

ekonomiku ar augstu 

nodarbinātības līmeni, 

nodrošinot sociālo un 

teritoriālo kohēziju 

Nodarbinātības 

veicināšanas 

programma novadā 

Nodarbinātības 

iespēju diversifikācija 

novadā 

Nodarbinātības 

iespēju dažādošanas  

programma, tai skaitā 

sadarbojoties ar citām 

administratīvajām 

teritorijām 

Darbaspēka 

nodrošināšana 

teritorijas attīstībai 

 

Nodarbinātības 

iespēju dažādošana, tai 

skaitā sadarbojoties ar 

citām 

administratīvajām 

teritorijām 

Nodarbinātības 

veicināšana apriņķī 

 

Sociālās iekļaušanas 

veicināšana 

Novadā sniedzamās 

sociālās palīdzības un 

sociālās aprūpes 

konkurētspējas 

veicināšana  

Sociālās iekļaušanas 

veicināšana novada 

uzņēmumos un 

iestādēs 

 

Sociālās iekļaušanas 

veicināšana pašvadībā 

 Sociālās iekļaušanas 

veicināšana lielās 

pilsētas uzņēmumos un 

iestādēs 

Sociālās iekļaušanas 

veicināšana apriņķa 

mēroga iestādēs un 

uzņēmumos 

 

 Ģimeņu ar bērniem 

atbalsts novadā 

Jauno ģimeņu 

atbalsts novadā 

Iekšējo (uz citām 

Latvijas teritorijām) un 

ārējo emigrantu 

atgriešanās veicināšana 

novadā  

Jauno ģimeņu 

atbalsts  

 

Pilsētas kā dzīves 

telpas pilnveidošana, 

urbānās vides negatīvo 

seku mazināšana 

Ārējo emigrantu 

atgriešanās 

veicināšanas 

programma 

 

 


