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Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

24 557,00 

Publiskais 
finansējums 

24 557,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

24 557,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 30 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros tika apvienotas vairākas pašvaldības – 
Ogres  novads (Ogres pilsēta un Ogresgala 
pagasts), Krapes, Ķeipenes, Lauberes, 
Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un 
Taurupes pagasti, tādējādi Ogres novadam 
kļūstot par iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu 
visā Latvijā. Tomēr tā attīstību kavē apvienotajai 
novada teritorijai atbilstošas attīstības 
plānošanas dokumentācijas trūkums.  
Projekta mērķis ir paaugstināt Ogres novada 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti un 
nodrošināt apvienotā novada teritorijai un 
normatīvajiem aktiem atbilstošas attīstības 
plānošanas dokumentācijas esamību, izstrādājot 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu 
jaunizveidotajam Ogres novadam.  
Projekta ietvaros paredzētas sekojošas 
darbības: 
1. Ogres novada Attīstības programmas izstrāde 

2011.-2017.gadam (uzsākta 2010.gada 
janvārī): 
programmas 1.redakcijas izstrāde, ietekmes 



uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšana, 
sabiedriskās apspriešanas organizēšana, 
programmas galīgās redakcijas izstrāde, tās 
nodošana Plānošanas reģiona atzinuma 
saņemšanai un apstiprināšana; 

2. Ogres novada Teritorijas plānojuma izstrāde 
(uzsākta 2010.gada janvārī):  

plānojuma 1.redakcijas izstrāde, ietekmes uz 
vidi stratēģiskā novērtējuma veikšana, 
sabiedriskās apspriešanas organizēšana, 
plānojuma galīgās redakcijas izstrāde, tās 
nodošana Plānošanas reģiona atzinuma 
saņemšanai un apstiprināšana; 

3. Nākotnes pilsētas spēle „Ogres novada 
attīstības prioritātes” (2010.gada 28.-29.jūlijs): 

situācijas analīzes un ideju radīšanas spēle, 
kas organizēta Ogres novada Attīstības 
programmas izstrādes ietvaros kopīgi ar Britu 
padomi un biedrību „Zināšanu un inovācijas 
sabiedrība” („ZINIS”) un kuras laikā, 
sadarbojoties dažādu sabiedrības grupu 
pārstāvjiem, tika meklēti iespējamie risinājumi 
novada attīstības problēmām, ierosinātas 
turpmākās attīstības prioritātes un izvirzītas 
idejas Ogres tēla veidošanai; 

4. Publicitātes pasākumi (2010.gada 
20.decembris – 2012.gada 30.jūnijs): 
     informācijas ievietošana internetā un 

laikrakstā,       plakātu izvietošana. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta 
vienotas un kvalitatīvas teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentācija Ogres novadā, 
tādejādi veicinot jaunizveidotā Ogres novada 
ilgtspējīgu un sabalansētu attīstību un 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos 
visā tā teritorijā.   

 


