
1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana" 
ietvaros apstiprināts projekts 

 

Finansējuma saņēmējs Saldus novada pašvaldība 
Juridiskā adrese Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 

Projekta nosaukums 
Saldus novada pašvaldības attīstības 
plānošanas kapacitātes celšana 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Kurzemes plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 

Projekta apstiprināšanas datums 15.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

39 240,00 

Publiskais 
finansējums 

39 240,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

39 240,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 27 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis: paaugstināt Saldus novada 
pašvaldības plānošanas kapacitāti, izstrādājot 
kvalitatīvus un savstarpēji saskaņotus teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus. 
Projekta realizācijas laiks: 01.02.2011.- 
31.03.2013. 
Galvenās aktivitātes:  

1. Projekta uzraudzība un vadība. Tā 
ietvers: kvalitatīvu projekta īstenošanu, 
tā vadību, uzraudzību, atskaišu un 
pārskatu sagatavošanu, finansu plūsmas 
nodrošināšanu. 

2. Sabiedrības informēšana. Projekta 
ietvaros tiks veikti pasākumi ES un 
Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 
publicitātes un vizuālās identitātes 
prasību nodrošināšanai - 2 publikācijas 
mājas lapā www.saldus.lv , 2 publikācijas 
laikrakstā „Saldus zeme”, 2 informatīvie 
plakāti ēkās, kurās strādās piesaistītie 
eksperti un domes speciālisti (Saldus 
novada pašvaldības administrācijas ēkās 
Striķu ielā 3 un Avotu ielā 12). 



3. Saldus novada teritorijas plānojuma 
izstrāde. Projektā tiks izstrādāts Saldus 
novada teritorijas plānojumus ar 
ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 
Plānojuma izstrādes ietvaros tiks veikta 
pašvaldības resursu izvērtēšana (esošās 
situācijas analīze) un ilgtermiņa prioritāšu 
noteikšana, kas tiks ievērtētas teritorijas 
plānojumā. Tiks piesaistīti augsti 
kvalificēti eksperti ar darba pieredzi, kas 
sagatavos plānojumu atbilstoši darba 
uzdevumam. Atbilstoši plānošanu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 
tiks sagatavotas publikācijas mājas lapā 
www.saldus.lv, publikācijas laikrakstos 
„Saldus Zeme” un „Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saldus novada attīstības programmas 
izstrāde. Projekta ietvaros plānots 
izstrādāt Saldus novada attīstības 
programmu vidējam termiņam 7 gadiem. 
Attīstības programmā tiks ievērtētas 
ilgtermiņa attīstības prioritātes. Par 
attīstības programmas izstrādi tiks 
sagatavotas publikācijas mājas lapā 
www.saldus.lv, un laikrakstā „Saldus 
Zeme”. 

Projekts nodrošinās kvalitatīvu attīstības 
plānošanas procesu Saldus novadā, kā arī 
paaugstinās teritorijas attīstības plānošanas 
kapacitāti. Projekta mērķis atbilst darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
aktivitātes Nr. 1.5.3.2. “Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana” mērķim. 

 


