
"Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" 

 
 Projekta numurs:  Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-002  

Projekta nosaukums:  "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādāšana"  

Projekta īstenotājs:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

Kopējās izmaksas:  EUR 1 195 823.32 

Finansējuma sadalījums:  NFI finansējums 88,42% apmērā EUR 1 057 346.98  
Latvijas Republikas līdzfinansējums 11,58% apmērā 138 476.34 

Līgums parakstīts:  18.12.2013.  

Projekta īstenošana:  Latvija, ilgums – 36 mēneši, plānotais projekta noslēguma datums 
30.11.2016.  

Projekta partneri Latvijā:  Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, 
biedrība „Urban Institute”.  
http://www.latgale.lv   
http://www.kurzemesregions.lv   
http://ww.zemgale.lv   
http://www.vidzeme.lv   
http://www.rpr.gov.lv   
https://www.facebook.com/Urban.Riga   

Projekta partneri Norvēģijā:  Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrija, Oppland reģionālā 
līmeņa pašvaldība, Østfold reģionālā pašvaldība un Aust-Agder 
reģionālā līmeņa pašvaldība.  
Informācija par Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministriju 
pieejama: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4   
Informācija par Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: 
http://www.oppland.no.  
Informācija par Østfold reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama:  
http://www.ostfold-f.kommune.no   
Informācija par Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: 
http://www.austagderfk.no/Information-in-English/   

Mērķa grupas:  Primārās mērķa grupas ir Latvijas plānošanas reģioni, pašvaldības un 
vietējās kopienas. Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas 
plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, ir 
paredzētas projekta 1.aktivitātē (visi plānošanas reģioni) un 4.aktivitātē 
(Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni). Darbības, kuras tiks tieši 
vērstas uz Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšanu attīstības 
plānošanā, paredzētas projekta 2.un 3. aktivitātē, bet darbības, kuras 
tiks tieši vērstas uz Latvijas vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanu, 
paredzētas projekta 2.aktivitātē.  
Sekundārās mērķa grupas ir Latvijas valsts institūcijas un citas juridiskas 
un fiziskas personas.  

Aktivitātes / rezultāti:  0.aktivitāte. Projekta vadība.  
0.aktivitāte paredz projekta administratīvu vadību. To nodrošinās 2 
projekta koordinatori – pa vienam VARAM un Oplannes reģionālajā 
pašvaldībā. 0.aktivitāte ietver arī projekta Vadības komiteju, kas 
uzrauga projekta ieviešanas progresu, novērtē projekta īstenošanas 
rezultātus un pēc nepieciešamības pieņem lēmumus par izmaiņām 
projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta 
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 



programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” izvirzītie rezultāti. Projekta vadība ietver arī vispārējo 
projekta grāmatvedības uzskaiti un publisko iepirkumu uzraudzības 
nodrošināšanu.  
 

1.aktivitāte. Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei  
1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas 
reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās 
īstenošana ļaus nodrošināt, ka Latvijas plānošanas reģioni 2015.gada 
I.pusgadā pabeidz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus, kuri 
kalpos par pamatu investīciju plānošanai teritorijām, kā arī pašvaldību 
izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordinācijai reģionālā 
mērogā, īpaši attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas pārsniedz 
vienas pašvaldības robežas.  
 

Aktivitāte ietver divus galvenos darbības virzienus:  
- pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas 
paredz Norvēģijas ekspertu braucienus uz Latviju, lai konsultētu Latvijas 
partnerus reģionālās attīstības plānošanas jautājumos un piedalītos to 
rīkotajos semināros par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 
gaitu, kā arī Latvijas partneru braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar 
Norvēģijas partneru pieredzi reģionālās attīstības plānošanas jomā.  
- Latvijas plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 
kurā ietilps ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 
izstrāde Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales reģioniem, kā arī 
Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības 
koncepcijas izstrāde. Šis darbības virziens ietvers arī ārējās ekspertīzes 
piesaisti, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas plānošanas 
reģioniem to attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā. Ir 
paredzēts veikt padziļinātu izpēti par apdzīvojuma sistēmu reģionos un 
publisko pakalpojumu klāstu, sagatavot kartogrāfisko materiālu un 
ģeotelpisko datu kopumu attīstības stratēģiju grafiskajai daļai, 
nodrošināt plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
tulkošanu angļu valodā un to poligrāfisku iespiešanu.  
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:  

1) Nodrošināti 3 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un 
Norvēģijas iestādēm;  
2) Organizēti 51 semināri par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 
tai skaitā sabiedriskās apspriešanas semināri;  
3) Izstrādāts kartogrāfiskais materiāls un ģeotelpiskie pamatdati 
(datnes) Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām; 
4) Īstenots izvērtējums par publisko pakalpojumu klāstu Latvijā;  
5) Izstrādāti 9 attīstības plānošanas dokumenti reģionālā līmenī, tai 
skaitā: - Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu   
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kuru izstrādes ietvaros veikts pētījums 
par plānošanas reģionu stratēģiskās attīstības  virzieniem; - Kurzemes, 
Vidzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu    attīstības 
programmas, kuru ietvaros izstrādāti  rīcības plāni attīstības programmu 
ieviešanai; - Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu 
attīstības koncepcija;  



6) Izstrādāts Rīcības plāns Latgales plānošanas reģiona attīstībai 2015.-
2017.gadam; 
7) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju tulkošana angļu valodā;  
8) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju iespiešana 1050 eksemplāros;  
9) Izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas 
plānošanas reģioniem un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību 
iestādēm;  
10) Nodrošināta izstrādāto plānošanas reģionu dokumentu izdruka un 
izdale pašvaldībām (Vidzemes, Zemgales un Kurzemes plānošanas 
reģioniem). 
 

2.aktivitāte. Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

kapacitātes uzlabošana  
2.aktivitātes mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu 
kapacitāti vietējās attīstības plānošanā un izveidot ciešāku sadarbību 
pašvaldību un to iedzīvotāju (vietējo kopienu) starpā.  
 
Projekta 2.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:  
- Pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas 
paredz Norvēģijas ekspertu braucienus uz Latviju, kā arī Latvijas 
pašvaldību un vietējo kopienu ekspertu braucienus uz Norvēģiju.  
- Latvijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas braucienu, lai 
piedalītos OECD LEED apmācību programmā pašvaldību ekspertiem par 
ekonomiskās attīstības plānošanas instrumentiem vietējā līmenī.  
- Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanu teritoriālās 
attīstības plānošanas jautājumos. Pasākumi ietvers apmācību seminārus 
Latvijas pašvaldību speciālistiem par vietējās attīstības plānošanu, 
situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles 
„Nākotnes pilsēta” apmācību seminārus, kā arī Latvijas attīstības 
plānošanas speciālistu nometni - vasaras skolu.  
- Latvijas vietējo kopienu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības 
plānošanas jautājumos. Tās ietvaros paredzēti apmācību semināri 
kopienu līderu kapacitātes stiprināšanai un seši pilotprojekti vietējo 
kopienu attīstības plānu izstrādei un īstenošanai. Apmācību pasākumu 
noslēgumā tiks izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību.  
- Tiks izstrādātas vadlīnijas vietējo pašvaldību un teritorijas attīstībā 
iesaistīto organizāciju/kopienu attīstības plānošanas dokumentu 
saskaņotībai un koordinētai īstenošanai, lai celtu vietējo kopienu 
kapacitāti attīstības plānošanas jautājumos un sadarbībā ar vietējām 
pašvaldībām. 
- Tiks izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, 
ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo 
attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem 
attīstības virzieniem. 
 

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:  

1) Nodrošināti 6 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un 
Norvēģijas iestādēm;  
2) Nodrošināta Latvijas pašvaldību speciālistu līdzdalība OECD LEED 
apmācību programmā;  
3) Īstenoti situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas 



spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību semināri Latvijas pašvaldību 
speciālistiem  
4) Īstenota Latvijas pašvaldību apmācību programma, kuras ietvaros 
noorganizēti 5 apmācību semināri;  
5) Izstrādāti vai pilnveidoti 22 pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumenti (attīstības programmas);  
6) Īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, kuras 
ietvaros - īstenoti seši pilotprojekti, kas ietver sešu Latvijas vietējo 
kopienu attīstības plānu izstrādi, un noorganizēti 12 apmācību semināri; 
7) Veikts neatkarīgs Latvijas pašvaldību un Latvijas vietējo kopienu 
apmācību programmu zinātnisks novērtējums;  
8) Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību;  
9) Sarīkots seminārs par Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu 
apmācību programmu rezultātiem un ziņojumu par Latvijas vietējo 
kopienu attīstību;  
10) 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju 
attiecībā uz investīciju plānošanu; 
11) Izstrādātas vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei; 
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; 
13) Organizēta Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometne - 
vasaras skola. 
 
3.aktivitāte. Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un 

budžeta plānošanu vietējā līmenī  
3.aktivitātes mērķis ir uzlabot saikni starp teritoriālās attīstības 
plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās.  
 
Projekta 3.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:  

- Pieredzes apmaiņas braucienus uz Latviju un Norvēģiju, lai apspriestu 
jautājumus, kuri attiecas uz Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pieredzi 
teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas jomā.  
- Sasaistes mehānisma izveidošanu starp teritoriālās attīstības 
plānošanas un budžeta plānošanas procesiem Latvijas pašvaldībās. 
Aktivitātes ietvaros piecās Latvijas pašvaldībās tiks īstenoti pilotprojekti, 
kuru ieviešanas laikā iegūtie rezultatīvie rādītāji kalpos par pamatu citu 
Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanai un iegūtās 
pieredzes pārnesei.  
- Metodiskā materiāla sagatavošanu par teritorijas attīstības un budžeta 
plānošanas sasaisti izvēlētajās piecās pašvaldībās, kas iekļaus arī 
Norvēģijas ekspertu sniegto informāciju par Norvēģijas pieredzi, kalpos 
kā izziņas materiāls pārējām Latvijas pašvaldībām un tiks izmantots 
aktivitātes ietvaros notiekošo apmācību semināros.  
- Piecu apmācību semināru organizēšanu Latvijas pašvaldībām par 
pilotprojektu rezultātiem un Norvēģijas pašvaldību pieredzi teritoriālās 
attīstības un budžeta plānošanas sasaistē.  
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:  

1) Nodrošināti 3 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un 
Norvēģijas iestādēm;  



2) Organizēti 5 apmācību semināri par teritoriālās attīstības un budžeta 
plānošanas sasaisti;  
3) Nodrošināta Norvēģijas ekspertu ziņojuma par ieteikumiem attīstības 
plānošanas un budžeta plānošanas sasaistei izstrāde un tulkošana 
latviešu valodā;  
4) Nodrošināta metodiskā materiāla (vadlīniju) par teritoriālās attīstības 
un budžeta plānošanas sasaisti sagatavošana un poligrāfiska iespiešana 
200 eksemplāros;  
5) Pašvaldības uzlabojušas attīstības programmas, ņemot vērā izveidoto 
sasaisti starp teritoriālās attīstības un budžeta plānošanu.  
 

4.aktivitāte. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas 

jūras piekrastei.  
4.aktivitātes mērķis ir nodrošināt valsts līmeņa attīstības plānošanas 
dokumenta – Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras 
piekrastei izstrādi.  
 
Projekta 4.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:  
- Pieredzes apmaiņu jautājumos par piekrastes teritoriju attīstības plānu 
izstrādi Latvijā un Norvēģijā starp VARAM, Kurzemes un Rīgas 
plānošanas reģioniem un Eustagderes un Estfollas reģionālajām 
pašvaldībām.  
- Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei. 
Plānojums ietvers nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko plānojumu 
piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, tai skaitā stratēģisko karti 
ar attīstāmajām vietām un detalizētus plānojumus šīm vietām, kā arī 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Valsts ilgtermiņa tematiskā 
plānojuma mērķis ir izveidot priekšnosacījumus piekrastē attīstāmo 
teritoriju pieejamības uzlabošanai un veicināt publiskās infrastruktūras 
objektu izbūvi. Plānojuma izstrādes laikā tiks apzinātā esošā situācija, 
iegūta informācija par apmeklētāju radītās antropogēnās slodzes (t.sk. 
ietekmes uz veģetāciju) un infrastruktūras kapacitātes un kvalitātes 
novērtējumiem, piekrastes ainavām un dabas un kultūras mantojuma 
vērtībām, piekrastes pašvaldību plānotajiem publisko investīciju 
projektiem un prognozētajām tūristu plūsmām.  
- Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu izstrādi Baltijas 
jūras piekrastei Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu teritorijā, kuri 
paredzēti iekļaušanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma sastāvā un 
ietvers priekšlikumus un risinājumus cilvēku drošības un glābšanas 
uzlabošanai piekrastē. Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas 
plānus izstrādās Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni.  
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:  

1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un 
Norvēģijas iestādēm;  
2) Organizēti semināri, tai skaitā viens publicitātes  seminārs, par valsts 
ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi un tās 
ietvaros paredzētajiem pasākumiem;  
3) Izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras 
piekrastei. Plānojuma sastāvā ietilps izstrādāts Piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstības plāns Baltijas jūras piekrastei, izstrādāts 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstības plānam Baltijas jūras piekrastei, izstrādāts 



Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāns Kurzemes un Rīgas 
plānošanas reģioniem.  
 
5.aktivitāte. Publicitāte.  

5.aktivitātes mērķis ir informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu 
instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana 
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” mērķi, uzdevumiem 
un rezultātiem.  
 
Projekta 5.aktivitāte ietver sekojošus publicitātes pasākumus:  
- Projekta publicitātes konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas 
progresu, sasniegumiem un rezultātiem. Paredzētas trīs projekta 
publicitātes konferences – projekta uzsākšanas sākumposmā, 
īstenošanas vidus posmā un noslēguma posmā.  
- Jaunas sadaļas izveidošana VARAM un projekta partneru tīmekļa 
vietnēs, kurās tiks publicēta informācija par projekta īstenošanas 
progresu, sasniegumiem, rezultātiem, sadarbību projekta partneru 
starpā, kā arī cita informācija saskaņā ar 2011.gada 11.februārī 
Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātās regulas par Norvēģijas 
finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 4.pielikumu.  
- Preses relīzes par projekta aktivitātēs plānotajiem un notikušajiem 
pasākumiem, tai skaitā par pieredzes apmaiņas braucieniem uz Latviju 
un Norvēģiju, attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, pašvaldību un 
vietējo kopienu kapacitātes palielināšanas apmācību semināriem un 
citiem pasākumiem.  
- Pieredzes stāstu apkopojuma sagatavošana (apkopoti labās prakses 
piemēri un stāsti no cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta aktivitātēs). 
- Audiovizuālā publicitātes materiāla izveidošana par projekta 
rezultātiem.  
 
Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:  

1) Publikācija par projekta aktivitātēm drukātajā medijā Latvijā (vēlams 
tādā medijā, kura mērķa auditorija ir arī projekta primārā mērķa 
auditorija) par projekta mērķi, partneriem, īstenotajām un plānotajām 
aktivitātēm un sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām. 
Publikācija paredzēta 2015.gada sākumā.  
2) Trīs publicitātes konferences par projekta aktivitāšu īstenošanas 
progresu, sasniegumiem un rezultātiem – konference projekta 
īstenošanas sākumposmā - 2014.gadā, vidusposmā - 2015.gadā un 
noslēgumā - 2016.gadā.  
3) 30 preses relīzes par projekta aktivitāšu ietvaros plānotajiem 
pasākumiem, tai skaitā par Latvijas speciālistu pieredzes apmaiņas 
braucieniem uz Norvēģiju, Norvēģijas ekspertu braucieniem uz Latviju, 
izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem, projekta aktivitāšu 
ietvaros paredzētajiem semināriem un citiem pasākumiem. Preses 
relīžu sagatavošana paredzēta, sākot no 2014.gada līdz 2015.gada 
31.decembrim.  
4) Jaunas sadaļas izveidošana VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv 
latviešu un angļu valodā un desmit projekta partneru (5 Latvijas 
plānošanas reģionu, biedrības Urban Institute un 4 Norvēģijas partneru) 



tīmekļa vietnēs.  
5) Pieredzes stāstu un labās prakses piemēru apkopojums no cilvēkiem, 
kuri iesaistījušies projekta aktivitātēs (apmācībās, pieredzes apmaiņās 
un tml.). Stāstus paredzēts apkopot vienuviet, tos publicējot 
elektroniski VARAM mājaslapā. 
6) Audiovizuālā materiāla izveide un publicēšana – līdz ar projekta 
aktivitāšu noslēgšanu, tiks sagatavots video par projekta ietvaros 
īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Video tiks 
publicēts VARAM mājaslapā, kā arī demonstrēts projekta noslēguma 
konferencē un citos informatīvos pasākumos, izplatot un stāstot par 
projekta labo praksi. 
 

Kontakti:  
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (līdzfinansējuma 

saņēmējs)  
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas 
nodaļas vecākā konsultante Laura Dimitrijeva,  
tālrunis 66016780,  
e-pasts laura.dimitrijeva@varam.gov.lv  
 
Norvēģijas partneru kontaktinformācija  
Norvēģijas pašvaldību un modernizācijas ministrija  
Projektu vadītājs Arve Skjerpen Tālr. + 47 22 24 70 63  
E-pasts: Arve-Cato.Skjerpen@krd.dep.no 
 

Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība   
Padomniece starptautiskajos jautājumos Turid Knutsen-Løvik  
Tālr. +47 61 28 93 78  
E-pasts: turid.knutsen-lovik@oppland.org 
 
Estfollas reģionālā līmeņa pašvaldība   
Izpilddirektors Atle Haga  
Tālr. + 47 69 11 70 00  
E-pasts: atle.haga@ostfoldfk.no 
 

Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldība   
Vecākā padomniece Ann Camilla Schulze-Krogh  
Tālr. +47 37 01 73 61  
E-pasts: Ann.Camilla.Schulze-Krogh@austagderfk.no  
 
Latvijas partneru kontaktinformācija  
Kurzemes plānošanas reģions   
Administrācijas vadītāja Evita Dreijere 
Tālr. 67331492  
E-pasts: evita.dreijere@kurzemesregions.lv  
Kurzemes Plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādes eksperts 
Kaspars Rassa 
Tālr. +371 63322235 

E-pasts: planosana@kurzemesregions.lv  
 

Vidzemes plānošanas reģions  
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede  
Tālr. +371 64116008  
E-pasts: guna.kp@vidzeme.lv  



Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa  
Tālr. +371 64116006  
E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv  
 

Rīgas plānošanas reģions   
Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš  
Tālr. 67559817  
E-pasts: edgars.rantins@rpr.gov.lv  
Telpiskās plānošanas nodaļas speciāliste Lita Cielava 
Tālr. +371 67559821 
E-pasts: lita.cielava@rpr.gov.lv  
 

Zemgales plānošanas reģions   
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Vilmane  
Tālr. +371 29187113  
E-pasts: dace.vilmane@zpr.gov.lv  
Uzņēmējdarbības speciāliste Katrīna Dūda  
Tālr. 63084947 
E-pasts: katrina.duda@zpr.gov.lv  

 

Latgales plānošanas reģions  
Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne  
Tālr. +371 67224044  
E-pasts: iveta.malina@latgale.lv  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne  
Tālr. +371 26165597  
E-pasts: ingrida.bernane@latgale.lv  
 

Biedrība „Urban Institute”  
Valdes priekšsēdētājs Jonas Büchel  
Tālr. +371 29410487  
E-pasts: urbanicriga@gmail.com  
Projekta koordinators Kristaps Kaugurs  
Tālr. +371 28321777  
E-pasts: urbanicriga@gmail.com  

 


