Pielikums Nr.2.
ZPRAP 15.10.2019. lēmumam Nr.128., Prot. Nr.28.

IZSTRĀDES PROCESS UN TERMIŅI
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.2027.gadam
Nr.
p.k.
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Rīcības

Termiņš

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
ZAP lēmums par Attīstības programmas (AP) izstrādes
uzsākšanu, nosakot:
1) atbildīgos par AP izstrādes procesu un termiņiem,
2019. gada novembris
2) atbildīgo par sabiedrības līdzdalību,
3) darba uzdevumu AP izstrādei,
4) vadības grupas un darba grupas izveidi.
Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana reģiona
mājaslapā www.zemgale.lv, ievietošana teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) www.tapis.gov.lv, kā 2019. gada novembris
arī nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (VARAM).
2019. gada
Attīstības programmas izstrādes vadības darba grupas
novembris-2020. gada
organizēšana (vismaz 4 reizes).
decembris
Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde,
interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.
2019. gada novembris
- 2020. gada
Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības plāna decembris
apspriešana vadības grupā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem
sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana
2020. gada decembris
mājaslapā www.zemgale.lv un reģiona laikrakstā
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot attiecīgo
nozaru speciālistus un viedokļu līderus, kā arī reģiona un
pašvaldību plānošanas speciālistus, izskatot sekojošas tēmas:
 Apdzīvojuma struktūra
 Uzņēmējdarbība un konkurētspēja
 Tehnoloģijas un inovācijas
2020. gada janvāris  Izglītība
marts
 Veselība
 Kultūra
 Sociālā joma
 Transports un mobilitāte
 Vide un daba (vides kvalitāte, dzīves vide, ainava,
dabas resursu pārvaldība,)

1.7

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa
dokumentu analīze, reģiona pašvaldību plānošanas dokumentu 2020. gada janvāris analīze (t.sk. konsultācijas ar VARAM un reģioniem, ar kuriem maijs
robežojas Zemgales plānošanas reģions).

2.

Attīstības programmas izstrāde
1)

2.1

2.2
2.3
3

3.1

Pašreizējās situācijas analīze

2019. gada novembris
– 2020. gada marts

2) Stratēģiskās daļas izstrāde
3) Rīcības plāna izstrāde
4)
Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrādes
5) Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
izstrāde

2020. gada marts –
novembris

Vides pārskata izstrāde (ja nepieciešams)

2020. gada jūlijs –
septembris

Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana
vadības grupā.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

2020. gada novembris

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides
2019. gada decembris
pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi par attīstības
– 2020. gada
programmas īstenošanas iespējamo stratēģiskā ietekmes uz vidi
novembris
novērtējuma nepieciešamību.
Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā
2020. gada jūnijs
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

4.

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5.

5.1

5.1

Publiskā apspriešana
ZAP lēmums par attīstības programmas 1. redakciju un vidi
pārskata projekta (ja nepieciešams) nodošanu publiskajai
apspriešanai.
2020. gada novembris
Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts
birojam atzinuma saņemšanai (ja nepieciešams).
Paziņojuma par attīstības programmas 1. redakciju un vidi
2020. gada novembris
pārskata projekta (ja nepieciešams) publisko apspriešanu
– decembris
publicēšana mājaslapā www.zemgale.lv un reģiona laikrakstā.
2020. gada novembris
Sabiedriskās apspriešana semināri reģionā
– decembris
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, izvērtēšana
2021. gada janvāris
vadības grupā un kopsavilkuma izstrāde.
Publiskās apspriešanas kopsavilkuma publicēšana reģiona
2021. gada janvāris
mājaslapā www.zemgale.lv un reģiona laikrakstā.
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
apstiprināšana
Attīstības programmas un vides pārskata galīgās redakcijas
izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un 2021. gada janvāris –
institūciju sniegtajos atzinumus norādītos iebildumus un februāris
priekšlikumus
ZAP lēmums par Attīstības programmas 1.redakcijas
apstiprināšanu kā gala redakcijas projektu un nodošana 2021. gada februāris
VARAM atzinuma saņemšanai.

5.2
6.

6.1

ZAP lēmums par vides pārskata projekta nodošanu Vides
pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai (ja
2021. gada februāris
nepieciešams).
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
publiskošana
ZAP lēmums par Attīstības programmas gala redakcijas
projekta un vides pārskata apstiprināšanu un spēkā stāšanos.
2021. gada marts
Lēmuma un dokumentu publicēšana reģiona mājaslapā
www.zemgale.lv un reģiona laikrakstā.

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc AP 1.redakcijas izstrādes.
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