1.pielikums
Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģionu pilsētu attīstības plānošanas dokumentu satura
novērtējums radošo industriju attīstībā1

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Kurzemes plānošanas reģions
Saldus novada
pašvaldība

Saldus novada
attīstības
programma 2009.
2
– 2015.

1.mērķis „Izglītotas,
radošas, veselīgas,
sociāli nodrošinātas
un aktīvas sabiedrības
veidošana”;
2.mērķis
“Mūsdienīgas,
konkurētspējīgas un
drošas
uzņēmējdarbības
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1.4.prioritāte
„Kultūras dzīves
attīstības
veicināšana”;
2.1.prioritāte
“Komercdarbības
vides uzlabošana un
attīstība”.

1.4.1. Uzlabot kultūras
pakalpojumu kvalitāti,
ka ari pilnveidot un
dažādot kultūras
pakalpojumu
piedāvājumu;
1.4.2. Modernizēt,
pilnveidot, renovēt un
attīstīt kultūras iestāžu
infrastruktūru un

Tām pašvaldībām, kurām ir izstrādāti un apstiprināti attīstības plānošanas dokumenti vismaz 1.redakcijā.
http://www.saldus.lv/4798/dokumenti0/planosanas-dokumenti5/saldus-novada-planojums/saldus-novada-attistibas-programma-2009---201/

1. Dažādas kultūras
infrastruktūras
atjaunošana;
2. Amatu mājas
izveidošana;
3. kultūras un atpūtas
centra izveide Zirņu
ciemā;
4. Biznesa inkubatora

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

vides attīstība un
dažādotas ekonomikas
veicināšana”.

Liepājas
pilsētas
pašvaldība

Liepājas pilsētas
sociāli
ekonomiskās
attīstības
programma 2008. 3
2014.gadam

Vīzija Liepāja ir lepna,
radoša un aktīva
pilsēta jūras krastā,
kurā cilvēki vēlas
dzīvot un strādāt.

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

materiāltehnisko bāzi.

telpu iekārtošana;
5. Uzņēmējdarbības
tīkla veidošana starp
Eiropas valstu
sadraudzības pilsētām.

3. Dažādu
tautsaimniecības
nozaru attīstība, kuras
pamats ir rūpniecība,
osta, tranzīts un
loģistika un tūrisms.
5. Enerģijas un
resursus taupoša
attīstība.

1. radīt jaunus kultūras
produktus un
pasākumus;
2. atbalstīt
uzņēmējdarbības
nozares ar augstu
pievienoto vērtību un
esošo uzņēmumu
konkurētspējas
paaugstināšanu;
3. veicināt inovāciju,
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http://www.liepaja.lv/page/3309

Piezīmes

1. nodrošināt
daudzfunkcionālas
koncertzāles
celtniecību un efektīvu
darbību;
2. modernizēt
bibliotēkas;
3. modernizēt un
paplašināt kultūras
infrastruktūru.

Liepājā - lai gan
rīcības virzienos
uzsvars ir uz
inovācijām un
pievienoto
vērtību,
konkrētos
projektos tas
neizpaužas.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

zināšanu un tehnoloģiju
pārnesi
uzņēmējdarbībā,
atbalstot kompetenču
(inovāciju) centru
veidošanu, klasteru
veidošanu un
uzņēmumu sadarbību;
4. piesaistīt jaunu
inovatīvu un
zinātnesietilpību
uzņēmējdarbību
pilsētā;
5. sekmēt inovatīvu
ideju realizāciju
ražošanā;
6. veicināt inovāciju un
produktu pievienotās
vērtības
paaugstināšanu
esošajos uzņēmumos.

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

Pašvaldība

Kuldīgas
novada
pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Kuldīgas novada
attīstības
programma
4
(1.versija) (tajā
skaitā rīcības
programma 2010.2014. gadiem)

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
Viena no ilgtermiņa
attīstības vīzijām Kuldīga – starptautiski
atpazīstama kultūras
un dabas mantojuma
vieta, tūrisma un
radošo industriju
pilsēta un reģionālas
nozīmes centrs.
Attīstības vīzija
ekonomikā - Kuldīgas
novadā ir rosīga
saimnieciskā dzīve, kas
balstīta uz efektīvu
vietējo resursu
pielietojumu, augstu
pievienoto vērtību,
konkurētspējīgiem un
atpazīstamiem

Prioritātes,
uzdevumi

2.prioritāte “Veicināt
daudzveidīgas
saimnieciskās
aktivitātes, kas rada
raksturīgus un
atpazīstamus
produktus un
pakalpojumus”
3. prioritāte “Uzturēt
un paaugstināt cilvēku
potenciālu novadā”.

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

1. Radošo industriju
atbalsts un to
ieguldījuma sekmēšana
ekonomiskajā
izaugsmē;

1. Biznesa inkubatora
attīstība Kuldīgas
pilsētā.

2.Pašvaldības atbalsts
dažādām uzņēmēju
iniciatīvām (idejām,
projektiem, radošām
darbībām).
3. Paplašināt
kultūrizglītības iestāžu
– mākslas un mūzikas
skolu – piedāvājumu,
t.sk. pieaugušo
auditorijai un radošo
industriju attīstībai.

2. Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību
vidusskolas telpu
rekonstrukcija,
ierīkojot atbilstošas
telpas mākslas
nodarbību
organizēšanai, kā arī
izveidota grafikas
darbnīca.
3. Kuldīgas novada
muzeja restaurācija un
koka arhitektūras
amatnieku darbnīcas
izveide.
4. Uzņēmēja zīmols
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http://www.kuldiga.lv/index.php?cat=199

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Talsu novada
attīstības
programmas
2014.-

Vīzija - Talsu novads –
ekonomiski attīstīts
novads
Ziemeļkurzemē ar

Piezīmes

(balva) – apbalvojums
par uzņēmību,

produktiem.
Saimniecības
struktūru veido
līdzsvarota
tradicionālo nozaru
lauksaimniecības,
meža nozares, vietējo
produktu apstrādes un
amatniecības, kā arī
jauno, modernajās
tehnoloģijās un
pakalpojumos balstītu
nozaru attīstība.
Nozīmīga loma ir
tūrismam un
radošajām
industrijām.

Talsu novada
pašvaldība

Pasākumi,
projekti

novada ekonomikas
attīstības veicināšanu,
jaunu darba
vietu radīšanu vai
ieguldījumu inovatīvu
risinājumu izstrādē,
kas veicina novada
atpazīstamību
nacionālā un
starptautiskā līmenī.
5. Pabeigt kultūras
infrastruktūras
(kultūras, tautas un
saieta namu, estrāžu
u.c.) pilnveidi
pagastos.
Uzņēmējdarbības
jomas 2. mērķis
2020.gadam ir:
Prioritāri izmantot

Rīcības virzieni:
i-3-2-3 Kultūras
institūciju
infrastruktūras

1. Kultūras namu, brīvā
laika pavadīšanas
centru, muzeju,
bibliotēku, kā arī telpu,

Talsu novada
viens no
stratēģiskajiem
mērķiem:

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

2020.gadam

5

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
reģiona centru Talsos,
ar konkurētspējīgiem
rūpniecības,
lauksaimniecības,
tūrisma un
zivsaimniecības
uzņēmumiem, ar
pievilcīgu dzīves un
sakārtotu apkārtējo
vidi mazpilsētās un
pagastu ciemos,
bagāts ar izglītotiem,
radošiem un aktīviem
cilvēkiem.
Stratēģiskais mērķis
Nr.2. - Talsu novada
„svītrkods” un Talsu
pilsētas izcilība.
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http://www.grupa93.lv/talsi/?page_id=307

Prioritātes,
uzdevumi

vietējos dabas
resursus (smilts,
grants, kūdras u.c.
atradnes, meži,
lauksaimniecības
zemes, ūdeņi) un
sekmēt pievienotās
vērtības
paaugstināšanos;

Rīcības virzieni,
risinājumi

atjaunošana un
modernizēšana;
u-1-1-7 Talsu pilsētas
kultūras institūciju
attīstība;
i-3-3 Talantu
audzināšana.

Pasākumi,
projekti

kas pilda kultūras
institūciju funkcijas
(t.sk. skolu aktu zāles)
energoefektivitātes
paaugstināšana,
renovācija un
modernizācija.
2. Talsu pilsētas
kultūras
infrastruktūras
rekonstrukcija –
Radošā sēta ar amatu
mājām un Sauleskalna
estrādes
rekonstrukcija.
3. Talsu pilsētas
kultūras institūciju
attīstība - Sauleskalna

Piezīmes

“Dabas resursos
balstīta
ekonomika”nesaskan ar
Latvijas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijā līdz
2030.gadam
pausto ideju par
pārmaiņām
globālajā
ekonomikā pārorientēšanās
no resursus
tērējošas
industrijas uz
radošo
industriju.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

estrāde, radošā sēta,
Talsu novada muzejs,
Vecpilsētas bibliotēka
un mākslas skola.
4. Meistarklases,
plenēri, u.c.
5. Uzņēmēj-darbības,
tūrisma aktivitātes un
projekti, izmantojot
esošo sporta un
kultūras
infrastruktūru.
6. Kinoteātris un
radošais centrs
„Auseklis”.
Ventspils
novada
pašvaldība
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Ventspils novada
attīstības
programma 20116
2017.gadam

1.stratēģiskais mērķis Sociāli nodrošināta,
veselīga, izglītota,
radoša, aktīva un

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

RV1.4: Kultūras,
sporta un brīvā laika
pavadīšanas

U1.15: Nodrošināt
kultūras un sporta
pasākumu

http://www.ventspilsnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=392

1. Jauniešu centra
izveide
Puzes pagasta Stiklu

Piezīmes

Tādējādi
Latvijas nākotne
ir jāveido uz
tādu vērtību
pamata, kas
neprasa fizisko
resursu tālāku
intensīvu
izmantošanu,
bet sakņojas
ilgtspējas
potenciālā.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
patriotiska sabiedrība.
3.stratēģiskais mērķis Konkurētspējīga
komercdarbības vide
daudzveidīgu
pakalpojumu un
ražošanas attīstībai.

llgtermiņa prioritātes:
IP1 veselīga
dzīvesveida, radošas
un izglītotas
sabiedrības attīstība.

Prioritātes,
uzdevumi

pakalpojumu
kvalitātes,
daudzveidības un
pieejamības
nodrošināšana;
RV3.1:
komercdarbības vides
uzlabošana, veicinot
ražošanas,
pakalpojumu un
kooperāciju
komercsabiedrību
attīstību novada
konkurētspējas
paaugstināšanai.

IP3 konkurēt-spējīgas
un daudzveidīgas
uzņēmējdarbības
attīstība.
Aizputes
novada

Aizputes novada
attīstības

SM3.:
„Uzņēmējdarbība” –

Prioritātes:

Rīcības virzieni,
risinājumi

daudzveidību un to
pieejamību;
U3.1: Sekmēt
ekonomiski aktīvo
komersantu piesaisti
novadam;

Pasākumi,
projekti

internātpamatskolā.
2. Sabiedriskā centra
"Ances muiža" izveide.
3.Tautas namu
rekonstrukcija.

U3.2: Veikt
nepieciešamos
pasākumus ārvalstu
investīciju piesaistei;
U3.3: Sekmēt
komersantu
savstarpējo sadarbību,
pieredzes apmaiņu un
informētību par
aktuālajiem
jautājumiem.
Rīcības virzieni:

Projekti:
1. IDEA House

Piezīmes

Pašvaldība

pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

programmas 2012.
7
– 2018. gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
konkurētspējīga un
pievilcīga
uzņēmējdarbības vide.

Prioritātes,
uzdevumi

P3.1.: Pašvaldības un
privātā sektora
sadarbība
uzņēmējdarbības
attīstībai.

http://www.aizputesnovads.lv/component/content/article/38-pasvaldiba/596-attistibas-prog

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

RV3.1.: Izstrādāt
novada
uzņēmējdarbības
atbalsta stratēģiju.
RV3.2.: Izveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta un konsultāciju
institūciju un
paaugstināt novada
uzņēmēju un
potenciālo uzņēmēju
kompetenci.
RV3.3.: Sekmēt vietēja
mēroga finanšu un
praktiskā atbalsta
instrumentu izveidi.
RV3.4.: Sekmēt novadā
saražotās produkcijas
un pakalpojumu
realizāciju.

infrastruktūras
sakārtošana - jauniešu
mājas remonts, radot
apstākļus IDEA
teaHouse izveidei.
2. „Ideju talku”
metodikas
izmantošana novadam
aktuālu problēmu
risināšanā;
3. Uzņēmējdarbības
konsultāciju un
atbalsta institūcijas
izveide;
4. Darbnīcu un
amatniecības
uzņēmumu atbalsta
centra izveide Cīravā;
5. Vietēja mēroga
finanšu piesaistes

Piezīmes

Pašvaldība

Rojas novada
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Rojas novada
attīstības
programma 2012.8
2018.gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Stratēģiskie mērķi:
SM4 Stimulēt vispusīgi
attīstītu, radošu
personību veidošanos
novadā, nodrošinot
atbilstošu izglītības
sistēmu,
priekšnoteikumus
jaunrades izpausmēm
un veicinot aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu.

Prioritātes,
uzdevumi

25M-T Radīt stabilu
atbalsta sistēmu
novada uzņēmējiem.

http://www.roja.lv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=107

Rīcības virzieni,
risinājumi

P.14. Nodrošināt esošo
un topošo uzņēmēju
informēšanu par
pieejamajiem projektu
un fondu resursiem un
projektu attīstību.

Pasākumi,
projekti

institūciju
uzņēmējdarbības
atbalstam –
pašpalīdzības kases
un/vai krājaizdevumu
sabiedrības izveides
iespējas apzināšana,
izveide;
1. Uzņēmēju biedrības
dibināšana;
2. Konkurss jauniešiem
par inovatīvām idejām
uzņēmējdarbībā;

Piezīmes

Rojas un
Mērsraga
attīstības
dokumenti ir
ļoti līdzīgi,
paredzamās
aktivitātes
identiskas.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Mērsraga
novada
pašvaldība

Mērsraga Novada
attīstības
9
programma

Stratēģiskie mērķi:
SM4 Stimulēt vispusīgi
attīstītu, radošu
personību veidošanos
novadā, nodrošinot
atbilstošu izglītības
sistēmu,
priekšnoteikumus
jaunrades izpausmēm
un veicinot aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu.

25M-T Radīt stabilu
atbalsta sistēmu
novada uzņēmējiem.

Nodrošināt esošo un
topošo uzņēmēju
informēšanu par
pieejamajiem projektu
un fondu resursiem un
projektu attīstību.

1. Uzņēmēju biedrības
dibināšana;

Ventspils
pilsēta

Ventspils pilsētas
attīstības
programma 2007.10
2013.gadam

Pilsēta ar augošu
daudznozaru,
sabalansētu un
daudzveidīgu
ekonomiku un attīstītu
TEN-T
transporta sistēmā

E-1 Ventspils brīvostas
stiprināšana un ar
ostas darbību saistītu
uzņēmumu attīstība;
E-2 Ražošanas
attīstība pilsētā;
E-3 Mazā un mikro

E-2-4 Aktivizēt
uzņēmēju organizāciju
darbību Ventspilī un
pašvaldības
sadarbību ar tām;
E-2-6 Nodrošināt
tehnoloģiskā parka

E-2-4-1 Sadarbības
platformas Tehnoloģiskās
attīstības padomes
darbība.
E-2-4-2 Sadarbība ar
Ārvalstu investoru

9
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http://www.mersrags.lv/Aktualitaates_planojums.htm
http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/ventspils_pilsetas_attistibas_programma_2007_2013_gadam/

2. Konkurss jauniešiem
par inovatīvām idejām
uzņēmējdarbībā;

Piezīmes

Rojas un
Mērsraga
attīstības
dokumenti ir
ļoti līdzīgi,
paredzamās
aktivitātes
identiskas.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
integrētu brīvostu.

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

biznesa attīstība;
E-4 Izglītības, zinātnes,
pētniecības un biznesa
sadarbība, zinātņu
ietilpīgu uzņēmumu
attīstība.

darbību;
E-3-3 Rīkot pašvaldības
konkursus uzņēmējiem;
E-3-6 Nodrošināt
nepārtrauktu biznesa
inkubatora darbību;
E-4-1 Stiprināt
Ventspils Starptautiskā
Radioastronomijas
centru kā Eiropas
līmeņa pētniecības
centru;
E-4-2 Atbalstīt un
sekmēt zinātniski
pētniecisko institūciju
attīstību (Zinātniski
tehnoloģiskais parks
...);

padomi, Tirdzniecības
un rūpniecības
kameru u.c.
organizācijām.
E-2-4-3 Uzņēmēju
forums.
E-2-6-1 Tehnoloģiskā
parka darbības
nodrošināšana.
E-2-6-2 Tehnoloģiskā
parka popularizēšana.
E-3-6-1 Biznesa
inkubatoru darbība.
E-3-6-2 Valsts atbalsta
sekmēšana
inkubatoru,
tehnoloģisko parku
darbībai.
E-4-1-3 Darbības
attīstība, īstenojot
satelītprojektus un
inovāciju projektus,
pētījumu spektru
paplašināšana.

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

E-4-2-1 Ventspils
tehnoloģiskā parka,
Ventspils biznesa
inkubatoru, kā arī citu
Kurzemes reģiona
uzņēmumus
nodrošināšana ar
augsta līmeņa lietišķās
zinātnes
pakalpojumiem.
Grobiņas
novada
pašvaldība
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Grobiņas attīstības
programma 2011.11
2017.gadam

Stratēģiskie mērķi:
SM2: Ekonomisko
aktivitāti veicinoša
vide un daudzveidīga
saimnieciskā darbība.

Uzdevumi:
U2.4. Piesaistīt
investīcijas
ekonomikas attīstībai;
U2.5. Paaugstināt
uzņēmumu
konkurētspēju;

http://www.grobina.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=75

Rīcības virzieni:
R72. Uzņēmējdarbībai
piemērotu pieejamo
telpu un teritoriju datu
bāzes izveidošana,
uzturēšana un
aktualizēšana;
R73. Investīciju
piesaiste

Projekti:
1. Kultūras
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes attīstība
Gaviezes,Grobiņas,
Medzes,Bārtas
pagastā;
2. Uzņēmēju atbalsta

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai;
R74. Sadarbības
uzturēšana ar Latvijas
investīciju un attīstības
aģentūru, Kurzemes
biznesa inkubatoru
un citām institūcijām
investīciju piesaistē
novadam;
R.76. Nodokļu atlaižu
piešķiršana
uzņēmējiem,
izstrādājot to
piešķiršanas kritērijus;

un konsultāciju centra
un industriālā parka
izveide;

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

RV3: Kvalitatīvu

U1: Pilnveidot un

1. Atbalstīt
tehnoloģiskā parka

Piezīmes

Zemgales plānošanas reģions
Dobeles
novada

Dobeles novada
attīstības
programma 2011.

vidēja termiņa
prioritāte:
1) izglītots, radošs un

Dobelei
kultūras
attīstība tiek

Pašvaldība

pašvaldība

Plānošanas
dokuments

– 2014.gads.
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Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
konkurētspējīgs
cilvēks;
3. stratēģiskais mērķisSM3 attīstīta
uzņēmējdarbības vide.
3.ilgtermiņa prioritāte:
IP3Novada
konkurētspējas
palielināšana.

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

kultūras, sporta un
atpūtas pakalpojumu
pieejamība;

attīstīt kultūras iestāžu
infrastruktūru un
produktu;

RV1:Uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides
veicināšana;

U3: Veicināt kvalitatīva
kultūras pakalpojuma
veidošanu, kultūras
amatierkolektīvu,
interešu grupu un
sabiedrisko organizāciju
aktivitāti un darbību;

RV2: Cilvēkresursu
nodarbinātības un
konkurētspējas
paaugstināšana.

U1: Pilnveidot un
attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru;
U3: Inovatīvu
uzņēmējdarbības veidu
veicināšana;
U3: Mūžizglītības
pieejamības
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http://www.dobele.lv/page/240

Pasākumi,
projekti

izveidi;
2. Uzturēt informāciju
par industriālajām
teritorijām novadā;
3. Vietējo iniciatīvu
atbalsts novada
ekonomikas
dažādošanai;
4. Veicināt lauku un
pilsētu
uzņēmējdarbības
klasteru izveidi;
5. Veicināt vietējo,
pārrobežu un
starptautisko
sadarbību starp
uzņēmumiem,
zinātniekiem,

Piezīmes

paredzēta
vairāk kā brīvā
laika
pavadīšanas
nevis
uzņēmējdarbības veids.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

nodrošināšana
ikvienam novada
iedzīvotājam.

Pasākumi,
projekti

tehnoloģiju centriem
inovatīvu produktu un
pakalpojumu izstrādei;
6. Organizēt un
atbalstīt inovatīvu
uzņēmēju apmācību;
7. Sekmēt inovatīvu
apmācību metožu
izmantošanu (emācību vide) dažādu
mērķa grupu
kvalifikācijas
paaugstināšanai
zināšanu un prasmju
apguvē;
8. Sekmēt industriālo,
tehnoloģisko centru
izveidi, kā arī
industriālo teritoriju
attīstību;
9. Rekonstruēt un
pilnveidot kultūras

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

iestādes;
10. Dažādot kultūras
pasākumu
piedāvājumu un
veicināt to
mārketingu;
11. Veicināt kultūras
apmaiņas pasākumus
ar ārvalstu sadarbības
partneriem;
12. Dobeles novada
multifunkcionāla
izglītības centra
izveides turpināšana;
13. Dobeles Jaunatnes
iniciatīvu un veselības
centra attīstība un
kapacitātes
stiprināšana;
Jelgava
novada

Jelgavas novada
attīstības
programma 2011.

Prioritātes - 1.Izglītots,
radošs un apmierināts

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

RV1: Kvalitatīvas

U3: Attīstīt kultūras

1. Dažādot kultūras
pasākumu
piedāvājumu un

Piezīmes

Pašvaldība

pašvaldība

Plānošanas
dokuments

– 2017.gads
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Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

CILVĒKS;

izglītības pieejamība;

3. Attīstīta, stabila un
konkurētspējīga
EKONOMIKA.

RV4: Daudzveidīgas
kultūras un atpūtas
iespēju pieejamība;
RV1: Uzņēmējdarbībai labvēlīgas
vides veicināšana.

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

aktivitātēm
nepieciešamo
infrastruktūru, atjaunot
materiāli tehnisko bāzi;

veicināt to
mārketingu,
nodrošināt
sabiedrības
informētību par
kultūras dzīvi novadā;

U2: Atbalstīt
uzņēmējdarbības
attīstību un jaunas
aktivitātes;
U5: Atbalstīt inovatīvās
uzņēmējdarbības
attīstību novadā.

2. Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru;
3. Popularizēt un
veicināt ražotāju,
pakalpojumu
sniedzēju un
piegādātāju sadarbību
un klasteru veidošanu
efektivitātes un
konkurētspējas
celšanai;
4. Izveidot un uzturēt
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http://www.jelgavasnovads.lv/lv/514/

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

informāciju par
industriālajām
teritorijām;
5. Veicināt
komersantu interesi
un aktivitāti jaunu,
efektīvu tehnoloģiju
ieviešanā un pārnesē
no ārvalstīm;
6. Veicināt biznesa,
tehnoloģiju
inkubatoru un
industriālo parku
attīstību;
7. Veidot sadarbību
starp
komercsabiedrībām,
izglītības iestādēm un
pētniecības
institūtiem;
8. Izveidot
uzņēmējdarbības

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

atbalsta centrus,
biznesa inkubatorus,
biznesa parkus;
9. Vasaras radošās
darbnīcas izveide
novada jauniešiem;
10. Jauniešu mājas
izbūve Lietuvas ielā
19, Elejā, "Jauniešu
mājas" izveide
Kalnciemā, Draudzības
ielā 3, ēkas II un III
stāvā;
11. Kultūras namu
rekonstrukcija un
aprīkošana;
12. Biznesa
inkubatora izveide
Kalnciemā, Draudzības
ielā 14.
Bauskas
novada

Bauskas novada
attīstības

Prioritātes –
VP4:Pievilcīga kultūras

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

1. Reģionālās un
Bauskas novada

Bauskai tiek
norādīta

Pašvaldība

pašvaldība

Plānošanas
dokuments

programmas
2012.14
2018.gadam
(1.redakcija)

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
un sporta vide;
VP5: Efektīva
pārvalde.

Prioritātes,
uzdevumi

RV4.1: Kultūras
pakalpojumu
daudzveidības un
kvalitātes
nodrošināšana;
RV5.2:Uzņēmējdarbības veicināšana.

Rīcības virzieni,
risinājumi

U4.1.1: Kultūras
aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstība;
U5.2.1:Uzņēmējdarbības attīstībai
pievilcīgas vides
izveide.

Pasākumi,
projekti

Centrālās bibliotēkas
būvniecība, esošo
bibliotēku ēku
renovācija un
rekonstrukcija.
2. Bauskas Industriālā
un loģistikas parka
izveide.
3. Gailīša biznesa
dārza attīstība.
4. Uzņēmēj-darbības
atbalsta centru
izveide, izmantojot
bibliotēku filiāļu tīklu.

Aizkraukles
novada
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Aizkraukles novada
Integrētās
attīstības

http://www.bauska.lv/i.php?id=822

Prioritātes:

Rīcības virzieni:

I. Profesionāla un

1.1. Kvalitatīvas

Uzdevumi Inovāciju
attīstības programmā:

Pieaugušo izglītības
centra – inovāciju

Piezīmes

novada
specializācija
uzņēmējdarbīb
ā,
lauksaimniecīb
a, tūrisms,
loģistika, vispār
netiek runāts
par augstas
pievienotās
vērtības
uzņēmējdarbības
veicināšanu un
radošuma
attīstību.
Aizkraukles
novada
integrētās

Pašvaldība

pašvaldība

Plānošanas
dokuments

programma no
2008. – 2014.
15
gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
augsti kvalificēta
darbaspēka un
radošas pilsoniskas
sabiedrības
attīstīšana;
II. Daudzpusīgas
ekonomikas, kas
vērsta uz ražošanas un
pakalpojumu attīstību
un
pievienotas vērtības
palielināšanu,
veicināšana, sekmējot
gan pilsētvides, gan
lauku izaugsmi;
III. Dzīves kvalitātes
uzlabošana, veicinot
aktīvu un veselīgu
dzīves veidu.
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http://dev.aizkraukle.lv/government/programm/

Prioritātes,
uzdevumi

izglītības iegūšanas
iespēju nodrošināšana
visa mūža garumā.
1.1.9. atbalstīt
pētniecību un radošo
darbību izglītības
iestādēs.
1.2. Inovāciju
kapacitātes
attīstīšana.
1.2.2. atbalstīt
pētniecību un radošo
darbību izglītības
iestādēs, veicināt
Pieaugušo izglītības un
inovāciju centra
attīstību.
2.3. Sadarbības saišu
veidošana un

Rīcības virzieni,
risinājumi

1.prioritātei1. sabiedrības
informēšana par
inovācijām un to lomu
labklājības līmeņa
paaugstināšanā;
2. izglītības programmu
pilnveide visu līmeņu
izglītības iestādēs,
uzsverot radošas
domāšanas attīstību;
2.prioritātei1. atbalstīt inovatīvo
ideju realizēšanu
uzņēmējdarbībā;
2. veicināt uzņēmēju
dalību inovatīvos
projektos;

Pasākumi,
projekti

centra izveide.

Piezīmes

attīstības
programmas
2008.2014.gadam
ietvaros ir
izstrādāta
inovāciju
attīstības
programma, ar
konkrētiem
veicamajiem
uzdevumiem,
kas tiešā veidā
attīstīs
inovāciju
kultūru
Aizkraukles
novada
teritorijā,
tādējādi
veicinot gan

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

stiprināšana.
2.3.5. izveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta centru.
Inovāciju attīstības
programmas
1.prioritāte.
Sabiedrības labklājības
līmeņa
paaugstināšana
stiprinot katra indivīda
inovatīvo kapacitāti.
2. prioritāte.
Zinātņietilpīgas
ekonomikas attīstība.
Jēkabpils
novada
pašvaldība

16

Jēkabpils novada
attīstības
programma 2012. 16
2018. gadam

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/att_dok/

Stratēģiskie mērķi:
SM1 izglītots, vesels,
aktīvs, un radošs

3.1. Infrastruktūras un
pakalpojumu
pieejamības
sekmēšana.
3.1.5. atjaunot un
modernizēt kultūras
infrastruktūru,
izveidojot vienotu
Kultūras centru.

U4. Attīstīt kultūras
iestāžu infrastruktūru
un pakalpojumu
kvalitāti;

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

cilvēkkapitāla,
gan uzņēmējdarbības ar
augstu
pievienoto
vērtību
attīstību.

3. konsultēt uzņēmējjus par biznesa
attīstības centra
sniegtajām atbalsta
iespējām;
4. veicināt uzņēmēju
sadarbību ar augstākās
izglītības iestādēm un
zinātniskajiem
centriem;

Lai gan
programma ir
izstrādāta, ir
paredzēts
diezgan maz
konkrētu
projektu tās
īstenošanai.

5. atbalstīt jaunu
produktu un
tehnoloģiju izstrādi un
ieviešanu;
R1.19. Kultūras iestāžu
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana un
attīstība;

Piezīmes

1. Jēkabpils novada
pašvaldības attīstības
plānošanas
dokumentu izstrāde

Jēkabpils
investīciju plānā
ir paredzēts
diezgan maz

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
iedzīvotājs.
SM3 ekonomisko
izaugsmi atbalstoša
vide un resursi.
Vidēja termiņa
prioritātes:
VP2 Kultūras
infrastruktūras un
kultūrvides attīstība;
VP12
Uzņēmējdarbības un
daudzveidīgas lauku
teritoriju attīstības
veicināšana.

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

U25. Veidot un attīstīt
starpnozaru,
institucionālu un
starpvalstu sadarbību;

R3.7. Starpnozaru
sadarbības (izglītība,
kultūra, tūrisms, sports
u.c.) veidošana, vienotu
rīcību un kopīgu
projektu izstrāde;

ilgtspējīgai un
līdzsvarotai
ekonomiskai novada
attīstībai;

U29. Atbalstīt
uzņēmējdarbības
attīstību, veicināt
novada uzņēmumu
konkurētspēju;
U30. Pilnveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmu.

R3.8. Reģionālas un
starptautiskās
sadarbības stiprināšana
un projektu piesaistes
veicināšana;
R3.33. Projektu vai
ideju konkursa
organizēšana vietējā
līmenī uzņēmējdarbības
atbalstam;
R3.34. Uzņēmēju
atbalstīšana, piešķirot
pašvaldības nodokļu
atlaides par esošo

2. Daudzfunkcionālu
informācijas un
pakalpojumu centru
izveide;

Piezīmes

konkrētu
projektu rīcību
attīstīšanai, kas
varētu būt
saistīts ar
radošajām
industrijām,
kaut rīcību ir
paredzēts
salīdzinoši
daudz.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

darbavietu saglabāšanu
un jaunu darbavietu
radīšanu;
R3.39. Sadarbības
organizēšana un
veicināšana starp
pašvaldību,
uzņēmējiem un citām
institūcijām.
Skrīveru
novada
pašvaldība

17

Skrīveru novada
attīstības
programma (2012
17
– 2018)

SM3 Sekmīga
uzņēmējdarbības
izaugsme un darba
iespēju pieaugums
novadā;

http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=55&Itemid=133

14. RV Ražošanas un
pakalpojumu attīstība;

1.1.1. Pilnveidot
Skrīveru novada
uzņēmējdarbības
attīstības atbalsta
sistēmu;

1. Pilnveidota sadaļa
„Uzņēmējiem” mājas
lapā www.skriveri.lv;

2. Noorganizētas
uzņēmēju, domes
1.1.2. Izstrādāt efektīvu
vadības un speciālistu
nodokļu atlaižu sistēmu tikšanās 1 reizi gadā,
uzņēmējdarbības
informācijas apmaiņa
veicināšanai;
un mājas lapas

Ir izveidots
radošais
uzņēmējdarbības centrs
(amatniecības,
mūžizglītības,
vēstures,
tūrisma) “Baltā
māja”.

Pašvaldība

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Plānošanas
dokuments

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

1.1.2. Atbalstīt
mājamatniecības
veidošanos;

Piezīmes

pilnveidošana;

1.5.1. Veicināt
zinātnieku un
uzņēmumu sadarbību
pētniecības jomā;
Jaunjelgavas
novada
pašvaldība

Jaunjelgavas
novada attīstības
programma (2010.18
2017.gads)

2.
Konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības
vides attīstība un
daudzveidīgas
ekonomikas
veicināšana;

2.1. Komercdarbības
vides uzlabošana un
attīstība;

5. atbalstīt inovatīvo
ideju realizēšanu
uzņēmējdarbībā un
uzņēmēju dalību
inovatīvos projektos.

-

Pļaviņu
novada
pašvaldība

Pļaviņu novada
attīstības
programma 2012.
19
– 2018.gadam

Novada ekonomikas
revitalizācija.

(M.1.) Prioritātes
mērķis ir attīstīt
uzņēmējdarbību un
infrastruktūru, lai

U1.1.1: Nodrošināt
uzņēmējdarbības
konsultāciju
pieejamību;

1. Uzņēmējdarbības
attīstības centra
izveide;

18
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http://www.jaunjelgava.lv/lv/pasvaldiba/programma
http://www.plavinas.lv/index.php/sabiedrbas-ldzdalba/1203-paviu-novada-attstbas-programmas-2012-2018gadam-1-redakcijas-sabiedrisk-apsprieana.html

2. Uzņēmēju

Trūkst konkrētu
projektu.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

veidotos un attīstītos
uzņēmumi un darba
vietas.

Rīcības virzieni,
risinājumi

U1.1.2: Nodrošināt
uzņēmējdarbības
atbalstu;
U1.1.3 : Nodrošināt
novada uzņēmēju
mārketingu un veicināt
pieredzes apmaiņu;

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

konsultanta
pakalpojumi;
3. Vidusskolēnu
uzņēmējdarbības
projektu (biznesa
plānu) konkurss;
4. Garantiju
nodrošināšana
jaunajiem novada
uzņēmējiem;

Rundāles
novada
pašvaldība
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Rundāles novada
attīstības
programma 2012.
20
– 2018.gadam

4.mērķis: veidot
ekonomisko aktivitāti
veicinošu vidi,
ilgtspējīgi izmantojot
pieejamos dabas
resursus.

http://www.rundale.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas_planojums.htm

4.1.Darbības virziens:
ekonomiskas attīstības
atbalstošas vides
veidošana.

U4.1.1. Veidot
ekonomiskai attīstībai
nepieciešamo
infrastruktūru:
R3. Uzņēmējdarbības
atbalsta punkta
„Bērstele” darbības
nodrošinājums;
R5. Datu bāzes par

R58 Radošas darbnīcas
izveidošana (pīšana,
aušana, keramika,
adīšana, auduma
apgleznošana, stikla
apgleznošana,
kokapstrāde,
fotostudija,
gleznošana, kulinārija

Ir izveidota
radoša darbnīca
„Baltā mājā”.
Viena no
retajām
pašvaldībām,
kas radošo
industriju
attīstību

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

potenciālo industriālo
zonu veidošana un
uzturēšana;
R9 Sadarbībā ar
Rundāles pils muzeju
izvērtēt iespējas esošo
telpu pielāgošanai
amata centra
vajadzībām;
R10 Amatu centra
darba nodrošinājums;
U4.3.2. Veicināt
amatniecības un
radošas industrijas
attīstību:
R.30. Apkopot
informāciju par novada
teritorijā strādājošiem
amatniekiem;
R.31. Popularizēt
uzņēmēju iespējas
radošas industrijas
jomā;

Pasākumi,
projekti

u.c.)
R31 Popularizēt
uzņēmēju iespējas
radošas industrijas
jomā.

Piezīmes

izvirzījusi par
vienu no
uzdevumiem,
taču trūkst
konkrētu
projektu.

Pašvaldība

Iecavas
novada
pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Iecavas novada
attīstības
programma 2013.2019.

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Ilgtermiņa mērķis B:
Daudzveidīgi un
konkurētspējīgi
uzņēmumi;
Vidēja termiņa mērķis
M3: Iecavnieki:
veiksmīgi uzņēmēji.

Prioritātes,
uzdevumi

P3.1. zņēmējdarbības
atbalsta
politikas
izveide
un
īstenošana;

Rīcības virzieni,
risinājumi

R.32. Izveidot „vietēja
produkta” konceptu un
veicināt to īstenošanu;
R.33. Amatnieku
izgatavotas produkcijas
popularizēšana ārpus
novada;
R.34. Savlaicīga
amatnieku informēšana
par pasākumiem
novada teritorijā visa
periodā.
R3.1.1.: Plānot un
attīstīt pašvaldības
uzņēmējdarbības
atbalsta politiku;
R3.1.2.: Attīstīt vietējās
uzņēmējdarbības
atbalsta infrastruktūru;
R3.1.3.: Veicināt
novada uzņēmumu
sadarbību;
R3.1.4.: Motivēt
uzņēmumu izveidi un

Pasākumi,
projekti

1. Radošuma centra
attīstība;
2. Uzņēmēju
motivācijas balvu
pasniegšana;
3. Inovatīvu biznesa
ideju attīstība;
4. Industriālās zonas
attīstības programmas izstrāde.

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

darbību;
R3.3.2.: Izstrādāt
novada industriālās
zonas attīstības
programmu un īstenot
to.
Auces novada
pašvaldība
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Auces novada
integrētās
attīstības
programma 2012.21
2018.gadam

http://www.auce.lv/index.php?id=8772.

SM1: Ekonomiski
aktīvs novads;
SM2: Radoši izglītojošs
novads;

RV1.2: Attīstīta
zināšanu pārnese,
uzņēmējdarbība un
nodarbinātība;

1. Novada uzņēmēju
U1.2.2: Izveidot
darbinieku
atbalsta sistēmu
kvalifikācijas
(informācija,
paaugstināšanas
infrastruktūra) novada
programmu izstrāde;
uzņēmēju darbinieku
2. Projektu
kvalifikācijas
paaugstināšanai/pilnvei sagatavošanas
atbalsta grupas
došanai;
U1.2.3: Veicināt novada izveide un problēmu
identificēšana;
zinātnes un inovāciju
3. Inovāciju dienu
attīstību
rīkošana zinātnes un
(lauksaimniecība,
inovāciju attīstībai;
mežsaimniecība,

Paredzēta
inovācijas
attīstītība, bet
tikai
lauksaimniecībā, ežsaimniecībā, pārstrādē.
Investīciju plānā
vēl notiek
papildinājumi,
kas attiecas uz
uzņēmējdarbību.

Pašvaldība

Ozolnieku
novada
pašvaldība

Salas novada
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Ozolnieku novada
attīstības
programma 2012.2018.

Prioritāte - Izglītos,
radošs un
konkurētspējīgs cilvēks

Salas novada
attīstības
programma 2012.22
2018.

VTP2:
Uzņēmējdarbības un
infrastruktūras
attīstība;

http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=40

Prioritātes,
uzdevumi

RV19 Atbalsts
inovatīvām idejām;

Rīcības virzieni,
risinājumi

pārstrāde);
U 19.1. Atbalsts
jaunu/inovatīvu
tehnoloģiju ieviešanai;

Pasākumi,
projekti

-

U 19.4.
Uzņēmējdarbības
informācijas centra
izveide;

VP5 - Atbalsts mazai
un vidējai
uzņēmējdarbībai.

RV1:
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATTĪSTĪŠANA;

U1: Veicināt jaunu
uzņēmumu piesaisti;
U2: Atbalstīt esošo
uzņēmējdarbību;
U3: Uzlabot un izveidot
uzņēmē j-darbībai
nepieciešamo
infrastruktūru.

-

Piezīmes

Uz šo brīdi ir
uzsāksts
projekts radošo
industriju
attīstība
Latvijas –
Lietuvas
pierobežas
reģionos –
62997 EUR

Pašvaldība

Jelgavas
pilsētas
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Jelgavas pilsētas
integrētās
attīstības
programma 2007.23
2013.gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
1. prioritāte: Izglītots,
konkurētspējīgs,
vesels, sociāli aktīvs
un radošs
iedzīvotājs;
2. prioritāte:
Ekonomiski attīstīts
zināšanu, tehnoloģiju
un jauninājumu
centrs;

Prioritātes,
uzdevumi

RV 1:
Zināšanas un
jauninājumi
izaugsmes
sekmēšanai,
ražošanas un
pētniecības
mijiedarbība;
RV 2:
Konkurētspējīga
ražošana un
pakalpojumi,
uzņēmējdarbību
atbalstoša vide;

http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/dokumenti0/attistibas-planosana/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-8/

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

U1: Veicināt sadarbību
starp zinātniski
pētnieciskiem
institūtiem,
izglītības iestādēm,
nozaru asociācijām,
uzņēmējiem un
ārvalstu
pārstāvniecībām
starptautiski
konkurētspējīgu
produktu, procesu un
pakalpojumu attīstībai;
U2: Attīstīt
jauninājumu, zināšanu
un tehnoloģiju
pārneses materiāli
tehnisko bāzi un
infrastruktūru un MVK
piekļuvi tai;

1. Radošo industriju
Attīstība LatvijasLietuvas pierobežas
reģionā;
2. Tehnoloģiju
pārneses centra
sagatavoto
komercializācijas
piedāvājumu skaits;
3. Izveidots Biznesa un
tehnoloģiju inkubators
„Valdeka”;
4. Zemgales
tehnoloģiskā parka
infrastruktūras
izveide;
5. Biznesa inkubatoru
izveide;
6. Zinātnes un
Ražošanas sadarbības

Piezīmes

Pašvaldība

Jēkabpils
pilsētas
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Jēkabpils pilsētas
attīstības
programma 2007. 24
2013. gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Stratēģiskais mērķis 1:
Izglītots
un
konkurētspējīgs
darbaspēks
pilsētas
tautsaimniecības
attīstībai ;

http://jekabpils.lv/JKP/home/dome/programma/Default.aspx

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Prioritāte 2:
Komercdarbības
attīstība
Rīcības virziens 2.1:
Komercdarbības
efektivitātes celšana;
Rīcības virziens 2.2:
Inovāciju
vides

U1: Atbalstīt
iedzīvotāju
uzņēmējdarbības
iniciatīvas, sekmēt
jaunu uzņēmumu
veidošanos;
U3: Veicināt biznesa
inkubatoru,
industriālo teritoriju,
loģistikas centru,
radošo industriju
attīstību;
U1 Veicināt
komersantu interesi un
aktivitāti jaunu,
efektīvu tehnoloģiju
ieviešanā un pārnesē
no ārvalstīm;
U2 Popularizēt un
veicināt ražotāju,

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

Veidošana Jelgavā un
Šauļos;

-

Trūkst konkrētu
projektu.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

veidošana;

Rīcības virzieni,
risinājumi

pakalpojumu sniedzēju
un piegādātāju
sadarbību un klasteru
veidošanu efektivitātes
un konkurētspējas
celšanai;
U3 Nodrošināt
informatīvu un
konsultatīvu atbalstu
esošajām
komercsabiedrībām un
jaunu komercdarbības
uzsākšanai;
U4 Veicināt biznesa,
tehnoloģiju inkubatoru
un industriālo parku
attīstību;
U1 Veicināt un atbalstīt
zinātnes un pētniecības
attīstību;
U2 Veidot sadarbību
starp komercsabiedrībām, izglītības
iestādēm un

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

pētniecības institūtiem;

Latgales plānošanas reģions
Daugavpils
pilsētas
pašvaldība
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Daugavpils pilsētas
attīstības
programma
“Mana pils
Daugavpils
25
2008 -2014”

http://daugavpils.lv/lv/107

Stratēģiskie mērķi:
Veidot Daugavpili kā:
B. ērti pieejamu
starptautisks
pakalpojumu un
ekonomiskās attīstības
centru;
C. pārrobežu kultūras,
zinātnes un izglītības
centru
Specifiskais mērķis:
B2 Veicināt Daugavpils
kā starptautiska
pakalpojumu un
ekonomiskā centra

C11 Kultūrvides
attīstība;
C22 sadarbības
veicināšana starp
profesionālajām
mācību iestādēm un
uzņēmējiem;
H12 kultūras joma;
H21 pārrobežu
reģionā ekonomiskā
izaugsme (nodrošināt
reģiona ekonomisko
attīstību, veicinot
iedzīvotāju
nodarbinātību un

1. Pašvaldības
investīciju un
komercdarbības
atbalsta politikas
izstrāde un ieviešana;
2. Sadarbības
veicināšana starp
pašvaldības iestādēm,
biznesa
struktūrām, mācību
iestādēm, u.c.;
3. Konkursu
organizēšana sadarbībā
ar nozaru asociācijām
un

1. Marka Rotko
mākslas centra izveide
Arsenālā;
2. Hospitāļa ēkas
izveide par
multifunkcionālu
atpūtas, pakalpojumu
un biznesa centru;
3. Biznesa informācijas
centra darbības
nodrošināšana;
4. Biznesa parka
ražošanas telpu
renovācija (Višķu 21K,
Višķu 21 I);

Daugavpilij kā
otrai lielākajai
pilsētai ir liels
potenciāls
radošo
industriju
attīstīšanā, kaut
attīstības
programmā tās
netiek izdalītas.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
attīstību, nodrošināt
labu biznesa vidi un
veicināt
uzņēmējdarbības gara
veidošanos.
Horizontālās
programmas:
7. Pilsētas mārketinga
komunikāciju
attīstības rīcības
programma.

Prioritātes,
uzdevumi

izglītošanās iespējas);
H22 Pārrobežu
reģiona vienotība,
identitāte.

Rīcības virzieni,
risinājumi

profesionālajām
mācību iestādēm;
4. Biznesa misiju
organizēšana un
biznesa sadarbības
veicināšana;
5. Radošu un plašas
rezonanses pasākumu
mārketinga attīstīšana
Daugavpilī,
izveidojot pasākumu
kalendāru, to virzot
vietējā, valsts un
starptautiskajā
līmenī (festivāli u.c.
pasākumi).

Pasākumi,
projekti

5. Biznesa inkubatora
izveide;
6. Tehnoloģiskā parka
izveide;
7. Kinoteātra
“Renesanse”
renovācija (t.sk.
skaņas un gaismas
aparatūras iegāde);
8. Daugavpils
bibliotēku tīkla
attīstība;
9. Vienības nama
/Latviešu kultūras
centra renovācija;
10. Starptautisko
festivālu un citu
pasākumu
organizēšana;
11. Kultūras centru
(nacionālie)
uzturēšana un to
darbības veicināšana;
12. Reģionālu klasteru

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

veidošana;
13. Atbalsts uzņēmēju
sadarbībai, attīstot
jaunus pakalpojumu
veidus vai uzlabojot
pakalpojumu kvalitāti
un nodrošinot to
pieejamību visa
Reģiona iedzīvotājiem;
14. Kompetences
centra izveide uz
Daugavpils
universitātes bāzes;
15. Latgales
akadēmiskā parka
izveide;
16. Daugavpils
mākslas vidusskolas
“Saules skola”
infrastruktūras un
mācību aprīkojuma
modernizācija;
17. centrālās
bibliotēkas renovācija;

Piezīmes

Pašvaldība

Preiļu novada
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Preiļu novada
attīstības

3. Stratēģiskais
attīstības virziens:

programma 2011.26
2017.

Videi draudzīgas
uzņēmējdarbības un
ekonomikas attīstība
un nodarbinātības

http://www.preili.lv/page.php?id=630

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Vidēja termiņa mērķi:

Rīcības:

3.4.Preiļu novadā ir
vairāki inovatīvi
uzņēmumi.

1. Attīstīt Biznesa
inkubatora kapacitāti;
2. Pieejamo novadā
industriālo teritoriju

Pasākumi,
projekti

18. īstenotas Kultūras
pils un Rokisķu
kultūras centra
darbinieku apmācības
kultūras
menedžmentā;
19. Daugavpils
cietokšņa
infrastruktūras – ielu
kompleksais
labiekārtojums un
inženiertīklu
renovācija.
1. Pašvaldības
projektu programmas
izstrāde mazajiem
uzņēmējiem;
2. Preiļu novada
Kultūras centra

Piezīmes

Stratēģiskajā
attīstības
virzienā
Preiļiem ir
radošo
potenciālu

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
veicināšana, atbalsts
inovācijām. (Lai
efektīvi izmantotu
Latvijas radošos un
kultūrvides resursus,
paaugstinātu
pastāvošo radošo
nozaru darba
produktivitāti,
paplašinātu radošu
cilvēku ekonomiskās
darbības formas,
pārvēršot cilvēku
radošo potenciālu
ekonomiskos
ieguvumos,
Preiļu novada
uzņēmējdarbības
izaugsmē kā viena no
perspektīvām ir
jāintegrē radošo
industriju nozare un
jāliek uzsvars jaunu

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

datu apkopošana;

piebūves būvniecība;

3. Veicināt sadarbību ar
citiem biznesa
Inkubatoriem,
universitātēm, Latvijas
investīciju un attīstības
aģentūru.

3. Preiļu Biznesa
inkubatora
kapacitātes
stiprināšana;
4. Industriālo teritoriju
anketu vākšana,
kartes izstrāde.

Piezīmes

pārveide
ekonomiskajos
ieguvumos, kas
tālāk netiek
attīstīta.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

potenciālo investoru
piesaisti, jāattīsta
izvirzītais pašvaldības
profils).
Krāslavas
novada
pašvaldība

Krāslavas novada
attīstības
programma
2012. –
27
2018.gadam

Stratēģiskais mērķis:

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

SM1. Izglītots, radošs,
aktīvs un vesels
iedzīvotājs;

RV 1.3. Kvalitatīvu
kultūras, atpūtas un
sporta pakalpojumu
pieejamība;

U 1.3.1. Modernizēt
kultūras, atpūtas un
sporta infrastruktūru;

SM3. Uzņēmējdarbību
atbalstoša vide un
resursi.
Ilgtermiņa prioritātes:
IP3 Radīta
uzņēmējiem pievilcīga
darbības vide;
Vidējā termiņa
prioritātes:
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http://kraslava.lv/index.php?id=283

RV 3.1. Attīstīt
cilvēkresursu un
infrastruktūru.

U 3.1.2. Atbalstīt
uzņēmējdarbības
iniciatīvas, jaunu
uzņēmumu veidošanu;
U 3.1.3. Veidot
ražošanas
uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi, t.sk.
infrastruktūru;

-

Krāslava ir
pašvaldība,
kuras konkrētie
projekti nav
sasaistāmi ar
iespējām
radošo
industriju
attīstīšanai.

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

RV 1.3. Industriālo un
transporta/ loģistikas
pakalpojumu teritoriju
attīstība;

U.2.4.1. Modernizēt
kultūras iestāžu
materiāli tehnisko bāzi
un infrastruktūru;

RV 2.4.Kultūras
pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība;

U.3.4.3.Nodrošināt
efektīvu RSEZ darbību;

Pasākumi,
projekti

VTP3
Uzņēmējdarbības
sekmēšana.
Rēzeknes
novada
pašvaldība

Rēzeknes novada
attīstības
programma 2012.
28
– 2018.ga-dam

Stratēģiskie mērķi:
radošs un izglītots
cilvēks;
Prioritātes:
VP 3 Radoša zināšanu
un prasmju attīstība.

RV 3.2.Aktīva un
radoša dzīvesveida
iespēju
nodrošināšana;
RV 3.4.Uzņēmējdarbības veicināšana.
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http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/425

U.3.4.4.Veicināt
starptautisko
sadarbību;

1. Radošo darbnīcu
izveidošana
pilngadīgām
personām ar
invaliditāti Rēzeknes
novadā;
2. Industriālo un
loģistikas teritoriju
attīstīšana;
3. Biznesa konsultāciju
kontaktpunktu
izveidošana;
4. Kultūras iestāžu,
publisko telpu
modernizācija,

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

rekonstrukcija un
būvniecība;
5. Informācijas
izplatīšana
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un
attīstībai;
6. Biznesa „START UP”
pakalpojumu attīstība
novadā;
7. Jauniešu mājas
izveide Rēzeknes
novadā;
8. Sadarbības
veicināšana starp
RSEZ un novada
uzņēmējiem,
starptautiskām
institūcijām,
pašvaldību, biznesa
atbalsta institūcijām.

Piezīmes

Pašvaldība

Ludzas novada
pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Ludzas novada
attīstības
programma 2011.29
2017.gadam

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
Stratēģiskie mērķi:
SM3 Konkurēt-spējīga
un droša
uzņēmējdarbības vide;
Ilgtermiņa prioritātes:
IP3 Investīciju
piesaistes un
nodarbinātības
veicināšana, attīstīts
tūrisms, aktīvi
uzņēmēji.

Prioritātes,
uzdevumi

RV3: Kvalitatīvu
kultūras, atpūtas un
sporta pakalpojumu
pieejamība;
RV1:
Uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides
veidošana.

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

U1: Pilnveidot un
attīstīt kultūras iestāžu
infrastruktūru;

1. Veikt novada tautas
nama renovāciju un
energoefektivitātes
pasākumus;

U1: Uzņēmējdarbības
un pakalpojumu
pieejamības attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
uzlabošana un izveide;
U3: Sadarbības
veicināšana ar
uzņēmējiem (t.sk.
pārrobežu sadarbība).

Vidēja termiņa
prioritātes:

2. Nodrošināt novada
bibliotēku
infrastruktūras
attīstību;
3. Attīstīt industriālās
teritorijas un ceļu
infrastruktūru;
4. Izveidot biznesa
inkubatoru.

VTP3: Novada
konkurētspējas
palielināšana.
Balvu novada
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Balvu novada

http://www.ludzaspils.lv/?cat=316&lang=lv

Ilgtermiņa prioritāte:

Stratēģiskie mērķi:

Rīcības:

1. Pilnveidot

Piezīmes

Pašvaldība

pašvaldība

Plānošanas
dokuments

attīstības
programma 201130
2017

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām
Novada konkurētspējas alielināšana (tai
skaitā stimulējot
uzņēmējdarbības un
radošā potenciāla
sasaisti;)
Prioritātes:
(Pr.1.) VESELĪGI
DOMĀJOŠS NOVADS.
Prioritātes mērķis ir
attīstīt radošus,
inovatīvus,
ekonomiski aktīvus
cilvēkus, kuri veido
uzņēmumus, darba
vietas, aktīvu kultūras
dzīvi, piesaista
tūristus.
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Prioritātes,
uzdevumi

(Pr.1.M.2.) Sakārtota
uzņēmējdarbības vide
radošas un inovatīvas
uzņēmējdarbības
attīstībai.
(Pr.1.M.3.)
Nodrošināti kvalitatīvi
kultūras pakalpojumi;

Rīcības virzieni,
risinājumi

(R.1.) Biznesa
inkubatora darbības
pilnveidošana;
(R.2.) Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība;
(R.3.) Radošas un
inovatīvas
uzņēmējdarbības
veicināšana;
(R.4.) Pārrobežu
sadarbība
uzņēmējdarbības
attīstībai;
(R.3.) Kultūras
pasākumu
organizēšana un

Pasākumi,
projekti

inkubatora telpas, lai
varētu tajās ievietot
arī ražošanas
uzņēmumus;
2. Izstrādāt un ieviest
sadarbības sistēmu ar
uzņēmējiem;
3. Virzīt un ieviest
uzņēmējdarbību
veicinošas
infrastruktūras
projektu ieviešanu
(tehnoloģiskais parks,
eksperimentāla
ražotne, apmācību
centrs utml.);
4. Jaunu kultūras
produktu veidu

http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3669%3Apaziojums-par-balvu-novada-teritorijas-attstbas-programmas-2011-2017gadamapstiprinanu&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

mārketings;
(R.4.) Kultūras
infrastruktūras
sakārtošana un
attīstība.

Pasākumi,
projekti

meklēšana un
ieviešana;
5. Balvu Kultūras un
atpūtas centra
rekonstrukcijas
uzsākšana;
6. Projekts
„Kompetences centra
izveidošana”.

Ciblas novada
pašvaldība

Ciblas novada
attīstības
programma 2012.
– 2018. gadam
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Ilgtermiņa prioritātes:
IP2 Stabilas vides
radīšana
uzņēmējdarbības
attīstībai;

Rīcības virzieni:
RV4.1.
Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras izveide
un attīstība;
RV4.2.
Uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides
izveide.

http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=200

U1.1.2.Atbalstīt
iedzīvotāju iniciatīvu un
sniegt palīdzību
dokumentu
sagatavošanā;
U4.2.1. Atbalstīt
biznesa idejas;
U4.2.2.Nodrošināt
informatīvu atbalstu
uzņēmējiem;

Pasākumi:
1. Iedzīvotāju radošo
ideju
atbalstīšana;
2. Sniegt atbalstu
biznesa idejām,
sniegt konsultācijas no
pašvaldības puses;
3. Informācijas bāzes
izveide par

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

Piezīmes

dažādiem
saimnieciskajai
darbībai
izmantojamiem
objektiem novadā
(zeme, ēkas,
būves);
4. Informatīvs atbalsts
novada
uzņēmējiem par ES
struktūrfondu
līdzfinansējuma
iespējām
uzņēmējdarbības
attīstībā un
konkurētspējas
celšanā.
Kārsavas
novada

Kārsavas novada
attīstības

Ilgtermiņa prioritātes:
IP1/ Uzņēmējdarbības

Rīcības virzieni:
2.1/ Sadarbības

Rīcības:
1.1.1/ Izveidot

Pasākumi:

Kārsava ir
pašvaldība,

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

pašvaldība

programma 2012.32
2018.gadam

vides attīstība,
sekmējot
konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības
attīstību.

attīstīšana
uzņēmējdarbības
sekmēšanai;
RV2.2/ Pašvaldības
atbalsts uzņēmumu
izveidei un attīstībai;

sadarbību ar biznesa
inkubatoriem un
izvērtēt iespējas
nodrošināt biznesa
inkubatora
pakalpojumus Kārsavas
novadā.

Līvānu novada
pašvaldība

Līvānu integrētās
attīstības
programma 2012.
33
– 2018. gadam

Ilgtermiņa prioritātes:

Rīcības virzieni:

Rīcības:

Pasākumi:

1. Dzīves un darba
prasmes, pašiniciatīva
un uzņēmība

1.3. Visa mūža garumā
tiek saglabāta un
attīstīta iedzīvotāju
pašaktivitāte,
uzņēmība, dzīves
prasmes, atbildība,
gatavība saprātīgi
riskēt un vēlme
strādāt.

1.3.3. Līvānu
inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra
darbības
paplašināšana.

1.3.2.4. Ikgadējās
gada balvas “Līvānu
novada uzņēmējs”
organizēšana;
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http://karsava.lv/viewpage.php?page_id=41
http://livani.lv/page/462

2.1.1. Līvānu biznesa
parka attīstība bijušajā
indurstriālajā zonā;

Piezīmes

kuras konkrētie
projekti nav
sasaistāmi ar
iespējām
radošo
industriju
attīstīšanai.

1.3.3.2. Biznesa
plānu/mazo grantu
konkursu
organizēšana;

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

2.2. Vietējiem
iedzīvotājiem,
esošajiem un
potenciālajiem
uzņēmējiem un
investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga
sociālā vide;

Pasākumi,
projekti

1.3.3.3. Biznesa ideju
autoru un menedžeru
tikšanos organizēšana;
1.3.3.6. Pielietojamās
pētniecības pasākumu
attīstība Līvānu
novada teritorijā;
1.3.3.7. Biznesa ideju
bankas izveide un
regulāra
papildināšana;

Riebiņu
novada
pašvaldība

Riebiņu novada
attīstības
programma 2012. 34
2018. gadam

Ilgtermiņa prioritātes:

Rīcības virzieni:

Uzdevumi:

Pasākumi:

IP2 Jaunu nodarbju un
inovāciju veicināšana
uzņēmējdarbībā,
pievienotās vērtības
radīšana;

DzV-2 Bagātīga
kultūras dzīve

U1 Kultūras namu
infrastruktūras
renovācija un materiāli
tehniskās bāzes
uzlabošana

1. 5 kultūras namu
renovācija;

IP3 Iedzīvotāju
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http://riebini.lv/lv/pasvaldiba/teritorijasp

EA-3 Daudzveidīgas
uzņēmējdarbības
formas

Ražošanas teritoriju

2. Ražošanas teritoriju
piedāvājums
uzņēmējiem;
3. Jaunu ražošanas

Piezīmes

Pašvaldība

Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

iniciatīvu stiprināšana

Rīcības virzieni,
risinājumi

attīstība
U2 Izgudrojumu balva

Pasākumi,
projekti

teritoriju izveide
(iepretī Varakļānu
dzelzceļa stacijai);
4. Iesaistīšanās
projektos un to
iniciācija nelielos, bet
izcili skanīgos un
neparastos projektus
– nelielus, bet īpašus
(piemērs –
veļasmašīna Sīļukalnā)
5.Uzņēmējdarbības
atbalsta fonda izveide
(sadarbībā ar finanšu
institūcijām).

Viļakas
novada
pašvaldība

Viļakas novada
attīstības
programmas

SM1 Izglītota,
kulturāla,
pārtikusi un

IP3: Investīciju
piesaistes un
nodarbinātības

R6: Attīstīt kultūras
iestāžu infrastruktūru
un pakalpojumu

1. Radošu industriju
centra izveide klostera
ēkā;

Piezīmes

Pašvaldība

Zilupes
novada
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Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

Prioritātes,
uzdevumi

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

2011.35
2017.gadam

radoša sabiedrība;
SM3 Ekonomisko
izaugsmi
atbalstoša
vide un resursi.

veicināšana, attīstīts
tūrisms, aktīvi
uzņēmēji,
efektīva publiskā
pārvalde.

kvalitāti;
R8: Kultūras pasākumu
organizēšana
un mārketings;
R36. Atbalstīt
uzņēmējdarbības
attīstību, veicināt
novada uzņēmumu
konkurētspēju.
R37. Pilnveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmu;

U.6.1. Novada kultūras
iestāžu
modernizēšana,
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana un
attīstība;
U.36.1.
Lauksaimniecības,
mežsaimniecības
nozares un
netradicionālās
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana;
U.37.5. Uzņēmēju
Konsultatīvās
padomes izveide;

Zilupes novada
attīstības

Ilgtermiņa prioritātes:

VP3 - Darba vietu
radīšana

U3.1.1.Sniegt palīdzību
biznesa ideju

1. Iedzīvotāju
iniciatīvu atbalsts;

IP2 Ekonomikas

http://vilaka.lv/index.php?page=attistibas-programma

Piezīmes

Zilupe ir
pašvaldība,

Pašvaldība

pašvaldība

Rēzeknes
pilsētas
pašvaldība
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Plānošanas
dokuments

Stratēģiskie
mērķi, kas saistīti
ar radošajām
industrijām

programma 2012.36
2018.gadam

attīstība;

Rēzeknes pilsētas
integrētās
attīstības
programma 2007.37
2013. gadam

M2 Attīstīt ražošanu
un inovatīvu
uzņēmējdarbību,
izmantojot zinātnisko
un pētniecisko
potenciālu.

Prioritātes,
uzdevumi

IP3 Ilgtspējīga
attīstība;

P2 Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība.

http://zilupe.lv/pasvaldiba/attistibas-programma/zilupes-novada-attistibas-programma-2012-2018-gadam/
http://www.rezekne.lv/index.php?id=121

Rīcības virzieni,
risinājumi

Pasākumi,
projekti

realizēšanai,
piedaloties dažādos
pasākumos;

2. Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība - sadarbība ar
banku un uzņēmējiem
nodibinājuma izveidei
un kredītu galvošanai;

U1 Inovāciju ieviešana
un tehnoloģiju
pārnese;
U2 Zinātnes un
pētniecības attīstība;

Latgales Radošo
industriju un
restaurācijas centra
izveide, apvienojot
kultūrvēsturisko
mantojumu un radošo
industriju attīstību;

Piezīmes

kuras konkrētie
projekti nav
tieši sasaistāmi
ar iespējām
radošo
industriju
attīstīšanai.

