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   Godātie, publiskā pārskata lasītāji! 

 

Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada 

pārskatu par paveikto laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  

Gads bija zīmīgs ar būtiskiem pavērsieniem reģionu kapacitātes stiprināšanā un 

institucionālā modeļa veidošanā, kā arī bija pirmais pilnais gads Kurzemes plānošanas 

reģionam.  

Kurzemes plānošanas reģions kā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

(RAPLM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona 

attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un 

finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.  

Īpaši nozīmīgs darbs pagājušajā gadā ieguldīts izstrādājot Kurzemes reģiona 

teritorijas plānojumu 2006. - 2026. gadam, ko Attīstības padome apstiprināja oktobrī. 

Atzīstams rezultāts sasniegts ieviešot un sagatavojot projektu pieteikumus EEZ 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Interreg 2007. – 2013.gada 

plānošanas perioda finansējuma saņemšanai. Apzināts un sniegts reģiona viedoklis valsts 

pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības padomēs, darba grupās, sēdēs, semināros un 

konferencēs. Apzinātas investīciju piesaistes iespējas no ārvalstu finanšu avotiem un veikts 

plānošanas darbs projektu sagatavošanai. 

 Jāatzīmē Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas 

centra veiksmīgā darbība, kā rezultātā ir nodrošināta jaunākās informācijas par ES 

struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā, kā arī sniegtas konsultācijas 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c. 

interesentiem,  kā labāk realizēt savas idejas, piesaistot papildus finansējumu. 

Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais pārskats paver iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par reģiona izaugsmi un institūciju paveikto mērķa sasniegšanā. 

Pārskats ir viens no ceļiem, kā reģiona iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts pārvaldes 

iestādēm saņemt nepieciešamo informāciju par tām aktivitātēm, kas notiek un tiek plānotas 

reģiona attīstībai. Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Kurzemes iedzīvotājam, kā arī 

valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem, pašvaldībām. 

 

Ar cieņu, I.Rassa 

 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 



Lappuse 3 no 30 

SATURS 
 

 

1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA INSTITUCIONĀLAIS IETVARS .............4 

1.1 Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra ................................. 4 

1.2 Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas .................................................... 7 

1.3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ............................... 8 

2. DARBĪBAS REZULTĀTI ..................................................................................................9 

2.1 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ........................................... 9 

2.2 Administratīvie darbi ................................................................................................ 9 

2.3 Reģiona attīstības plānošana ..................................................................................... 9 

2.4 Brīvprātīgās iniciatīvas ............................................................................................. 9 

2.4.1. Mūžizglītības attīstības veicināšana ................................................................ 10 

2.4.2. Kultūras attīstības veicināšana. ....................................................................... 10 

2.4.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī ................ 10 

2.4.4. Reģionālie projekti .......................................................................................... 12 

2.5 Rezultatīvie rādītāji ................................................................................................. 14 

2.6 Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai..................................................................................................................... 21 

3. BUDŢETA INFORMĀCIJA ............................................................................................23 

3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2007. gadā ................................ 23 

3.2. Personāls ................................................................................................................. 24 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU ............................................................................25 

5. PLĀNI 2008. GADAM.......................................................................................................28 

5.1 Nākamā gada prioritātes ......................................................................................... 28 

5.2 Prioritātēm piešķirtais finansējums 2008. gadā ...................................................... 28 

5.3 Reģionālie projekti .................................................................................................. 29 

5.4 Starptautiskie projekti ............................................................................................. 29 



Lappuse 4 no 30 

1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

INSTITUCIONĀLAIS IETVARS 

 

1.1 Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra 
 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas (turpmāk tekstā RAPLM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas 

nodrošina Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un 

citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. KPR ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 

2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562. 

KPR ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona 

nosaukumu. 

KPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie 

akti, KPR nolikums, un uz to attiecināms Teritorijas plānošanas likums. 

KPR teritoriju veido šādas vienotas administratīvās teritorijas: Liepāja, Ventspils un 

Liepājas rajons, Ventspils rajons, Kuldīgas rajons, Talsu rajons un Saldus rajons. 

KPR lēmējorgāns ir KPR attīstības padome (turpmāk - Attīstības padome), 

izpildinstitūcija – KPR administrācija (turpmāk – Administrācija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attēls Nr.1  Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

PAŠVALDĪBU 

VADĪTĀJU 

KOPSAPULCE 

 

ATTĪSTĪBAS PADOME 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

ADMINISTRĀCIJA 

SADARBĪBAS 

KOMISIJA 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS 
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Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju 

kopsapulcē. Attīstības padomes priekšsēdētāja ir Saldus rajona padomes priekšsēdētāja 

I.Rassa. Attīstības padomes sastāvu veido: 

1. Aivars Šilis - Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs 

2. Edgars Dargužis - Liepājas rajona padomes Reģionālās attīstības un 

tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 

3. Gendrihs Šķesters - Ventspils rajona padomes priekšsēdētājs 

4. Māris Dadzis - Ventspils rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks 

5. Gunārs Ansiņš - Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

6. Uldis Pīlēns - Liepājas pilsētas domes deputāts 

7. Edgars Zalāns - Kuldīgas rajona priekšsēdētājs 

8. Tālvaldis Bergmanis - Kuldīgas rajona priekšsēdētāja vietnieks 

9. Ģirts Kalnbirze - Talsu rajona priekšsēdētājs 

10. Solvita Ūdre - Talsu rajona padomes locekle 

11. Aivars Lembergs - Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs 

12. Jānis Vītoliņš - Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 

13. Indra Rassa - Saldus rajona padomes priekšsēdētāja 

14. Didzis Konuševskis - Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs 

 

Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijas un sadarbības 

nodrošināšanai starp nacionālā līmeņa institūcijām un plānošanas reģionu ir izveidota KPR 

sadarbības komisija (turpmāk - Sadarbības komisija). 2007.gada 07.februāra Attīstības 

padomes sēdē tika apstiprināti Kurzemes plānošanas reģiona Sadarbības komisijas pārstāvi 

(protokols Nr.01/07 §4.) 

Sadarbības komisijā no Kurzemes reģiona apstiprināti: 

1. Indra Rassa – Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja. 

Saldus rajona padomes priekšsēdētāja. 

2. Gendrihs Šķesters - Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 

priekšsēdētājas vietnieks. Ventspils rajona padomes priekšsēdētājs. 

3. Solvita Ūdre - Talsu rajona padomes locekle 

4. Aivars Šilis - Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs 

5. Guntars Seilis – Kurzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājs 

6. Andrejs Šnepsts – Latvijas darba devēju konfederācijas Sociālā dialoga 

koordinators 
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7. Ģirts Kronbergs - Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Liepājas 

nodaļas vadītājs 

8. Oskars Zīds - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rektors 

9. Jānis Vucāns - Ventspils Augstskolas rektors, profesors 

2007.gada 14.novembrī Attīstības padomes locekļi nolēma veikt grozījumus 

Sadarbības komisijas nolikuma 8.punktā un papildināt Sadarbības komisijas sastāvu ar vēl 

diviem attīstības padomes locekļiem. Padome vienojās Sadarbības komisijas sastāvā iekļaut 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Didzi Ošenieku un Kuldīgas rajona 

padomes priekšsēdētāju Tālvaldi Bergmani. 

 

KPR izpildinstitūcija ir Administrācija. Administrācija ir Attīstības padomes 

izveidota KPR izpildinstitūcija, kas nodrošina tās pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic 

Attīstības padomes un Sadarbības komisijas darba organizatorisko un tehnisko 

nodrošināšanu, kā arī sagatavo jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes, 

pastāvīgo komiteju un Sadarbības komisijas sēdēs. Administrāciju vada Administrācijas 

vadītājs, kuru apstiprina un atbrīvo no amata ar Attīstības padomes lēmumu. 2006.gada 

13.decembra Attīstības padomes sēdē par Administrācijas vadītāju, sākot ar 2007.gada 

01.janvāri, apstiprināja Kristiānu Godiņu (protokols Nr. 08/06, §2). 

Administrācijas vadītājs vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē 

Attīstības padomes deleģēto funkciju izpildi un to izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu, 

par to ne retāk kā reizi ceturksnī sniedzot pārskatu Attīstības Padomei.  

Administrācijā strādā astoņi darbinieki un ir pieci reģionālie koordinatori. 2007.gada 

07.februārī Attīstības padomes sēdē (Protokols Nr. 01/07, §3.) apstiprināja Administrācijas 

struktūru 2007.gadam. 

. 
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Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 

 

Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Elizabetes iela 4-1.  

Atsevišķu uzdevumu veikšanai Attīstības padome slēdz deleģēšanas līgumu ar 

biedrību „Kurzemes reģiona attīstības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra). 

 

 

1.2  Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas ir šādas: 

 Plānošanas reģiona attīstības plānošana un koordinācija; 

 Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna izstrāde un apstiprināšana, 

nākamā gada budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības vīzijas, plānošanas 

pamatprincipu, rezultatīvo rādītāju, attīstības prioritāšu aktualizēšana, 

noteikšana; 

 Sadarbības komisijas izveidošana un tās darbības nodrošināšana (sēžu 

plānošana, sagatavošana, organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana);  

 Līdzdalība ES SF darbības programmu un darbības programmu papildinājumu 

aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas un normatīvo aktu sagatavošanā; 

 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no 

dažādiem finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu 

sagatavošanā; 

GRĀMATVEDIS BIROJA VADĪTĀJA 

ADMINISTRĀCIJAS 

VADĪTĀJS 

 

INFRASTRUKTŪRAS UN 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

PROJEKTU VADĪTĀJS 

 

CILVĒKRESURSU, 

KULTŪRAS UN 

SOCIĀLO JAUTĀJUMU 

PROJEKTU VADĪTĀJS 

 
 

PLĀNOTĀJS 

LAUKSAIMNIECĪBAS, 

ZIVSAIMNIECĪBAS UN 

STARPTAUTISKĀS 

SADARBĪBAS PROJEKTU 

VADĪTĀJS 

 

 
5 REĢIONĀLIE 

KOORDINATORI 
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 Atbalsta sniegšana centrālajām valsts pārvaldes, ES un citām starptautiskajām 

institūcijām dažādu pasākumu organizēšanā reģionā; 

 Sadarbības nodrošināšana ar vietējām un rajonu pašvaldībām, kopēja viedokļa 

veidošanā par teritorijas attīstības plānošanu, ES un nacionālajiem reģionālās 

attīstības atbalsta instrumentiem, stratēģiskajiem plānošanas normatīvajiem 

aktiem; 

 Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana Kurzemes plānošanas 

reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes plānošanas 

reģiona pašvaldību un uzņēmēju informēšana par iespējām piedalīties 

projektos, piesaistīt finansējumu. Iedzīvotāju informēšana par aktuālākajiem 

pasākumiem un aktivitātēm plānošanas reģionā. 

 

1.3  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

1. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projekts 2006.-2026.gadam 

2007.gada 11.decembrī tiek apstiprināts Nacionālajā reģionālās attīstības padomē. Turpmāk 

tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā procedūra, lai plānojums stātos spēkā. 

2. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas projekts konceptuāli apstiprināts 

2004.gadā un pašreiz to nepieciešams aktualizēt, ko iecerēts uzsākt 2008.gadā. 

3. Ikgadējais rīcības plāns 2007.gadam.  

4. Rīcības plāns mūţizglītības attīstībai Kurzemes plānošanas reģionā 2007.-

2010.gadam.  
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

 

2.1  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 
 

2007.gadā ir notikušas astoņas KPR attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības 

padome ir pieņēmusi 65 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, 

kuriem izpildes termiņi nav beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija, kā 

arī deleģēto uzdevumu gadījumā – Aģentūra.  

 

 

2.2 Administratīvie darbi 
 

1. Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona darba plāns un budžets 

2008.gadam. 

2. Sagatavotas un organizētas divas Sadarbības komisijas sēdes (27.03.2007 Liepājā un 

12.06.2007, Saldū). 

3. Organizētas 8 Attīstības padomes sēdes.  

4. Organizēta gada budžeta un publiskā pārskata apstiprināšana. 

5. Izveidotas 5 jaunas reģionālo koordinatoru amata vietas. 

6. Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība. 

7. Organizēti 7 iepirkumi. 

 

2.3  Reģiona attīstības plānošana 
 

1. Pabeigta Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006.-2026.gadam izstrāde, 

saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums par to, plānojums 

apstiprināts Nacionālajā reģionālās attīstības padomes sēdē un tiek virzīts uz Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības sēdi apstiprināšanai. 

2. Līdzdalība Ventspils un Liepājas pilsētas integrēto attīstības programmu izstrādē.  

 

2.4  Brīvprātīgās iniciatīvas  
 

Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības 

plānošanas programmu izpildi vai ari tiek nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība 

nacionālajā un starptautiskā līmenī.           
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2.4.1. Mūţizglītības attīstības veicināšana 

 

1. Turpināts darbs pie IZM NP projekta „Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas 

veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” kā ietvaros tiek 

veidota sistēma 2006. gada nogalē Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

apstiprinātā dokumenta "Rīcības plāns mūžizglītības attīstībai Kurzemes plānošanas reģionā 

" ieviešanai; 

2. Uzturēts koordinatoru tīkls Kurzemes reģionā, kas pārklāj 5 rajonus un 2 lielās pilsētas; 

3. Apmācīti 66 mūžizglītības koordinatori Kurzemes reģiona pašvaldībās; 

4. Ar portatīvajiem datoriem un programmatūru Kurzemes reģionā aprīkotas 5 rajonu 

(Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu) un 1 pilsētas (Ventspils) mūžizglītības 

koordinatoru darba vietas; 

5. Regulāri reģionālajos laikrakstos ievietota informācija par notiekošajām  mūžizglītības 

apmācībām, kā arī regulāri laikrakstos publicētas aktualitātes par projekta ietvaros notiekošo; 

6. Ir izveidota 1 brošūra "Mūžizglītības sistēma Kurzemes reģionā" un tiražēta 4500 

eksemplāros. Eksemplāri nodoti izplatīšanai mūžizglītības koordinatoriem visā reģionā; 

7. Projekta ietvaros ir izstrādātas 5 jaunas apmācību programmas, savukārt aprobētas 

aptuveni 100 programmas; 

8. Mūžizglītības pasākumos iesaistīti aptuveni 1000 dalībnieki. 

 

2.4.2. Kultūras attīstības veicināšana.   

 

1. Veidota sadarbība ar Kultūras ministriju (KM) informācijas aprites nodrošināšanai; 

2. Darbs pie ES struktūrfondu plānošanas dokumentiem kultūras nozarē; 

3. Tikšanās ar Kurzemes reģiona kultūras inspektoriem par kultūras dzīves organizēšanu 

Kurzemē; 

4. Priekšlikumu un diskusijas organizēšana ar KM par valsts kultūrpolitikas koordinēšanu 

pēc 2009. gada; 

 

2.4.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī  

 

1. Darbs Nacionālajā reģionālajā attīstības padomē. 

2. Darbs Nacionālajā  attīstības padomē. 
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3. Darbs ES struktūrfondu Uzraudzības komisijā. 

4. Dalība Kurzemes reģionālajā profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes darbā. 

5. Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Attīstības plānošanas sistēmas likumprojektam. 

(RAPLM) 

6. Darbs pie OECD LEED programmas izstrādes. (RAPLM) 

7. Dalība Cukura nozares restrukturizācijas Dažādošanas programmas izstrādes 

konsultatīvajā padomē (4 darba grupas). 

8. Priekšlikumu izstrāde Dažādošanas programmai (ZM). 

9. Dalība pilsētu pašvaldību integrēto attīstības programmu vadlīniju izstrādē: sniegti 

komentāri un darbs Koordinācijas padomes darbā pie RAPLM ( 4 pasākumi).   

10. Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) uzraudzības komitejā (dalība 1 sanāksmē). 

11. Darbs RAPLM organizētajā sanāksmē par Valsts lauku tīkla (ZM) izveidi. 

12. Darbs Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības 

komitejā (veiktas 11 rakstiskās procedūras lēmumu saskaņošanai). 

13. Darbs pie situācijas apzināšanas pašvaldībās par dzīvnieku patversmēm, kapsētām un 

problēmām šīs pašvaldības funkcijas nodrošināšanā. 

14. Darbs Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas (RP) izstrādes vadības grupā 

(ZM) Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai (4 sanāksmes). 

15. Darbs EZF Rīcības programmas Uzraudzības komitejā (ZM) (dalība 1 sanāksmē). 

16. Darbs Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) vadības komitejā 

(veiktas 9 rakstiskās procedūras lēmumu saskaņošanai). 

17. Darbs RAPLM organizētajā Foruma (Ķīpsala) darbībā. 

18. Darbs ES „LEADER +” Nacionālās programmas starpinstitūciju darba grupā (2 

sanāksmes), Vietējo rīcības grupu stratēģiju uzraudzības komitejā (veiktas 5 rakstiskās 

procedūras lēmumu saskaņošanai). 

19. Dalība reģionālās lauksaimniecības izstādes „Vecauce 2007” Rīcības komitejā un dalība 

izstādē. 

20. Darbs Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē (EM) (2 sanāksmes). 

21. Darbs Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

sagatavošanas darba grupā. 

22. Darbs Igaunijas -Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

sagatavošanas darba grupā (2 sanāksmes Igaunijā). 

23. Darbs Latvijas –Lietuvas starpvaldību sadarbības komisijā; 3 darba grupās. 
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24. Saskaņā ar attīstības padomes lēmumu 2006.gadā tika pārtraukta Kurzemes plānošanas 

reģiona dalība Eiroreģionā „Baltica”. 

25. Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana struktūrfondu (2004.-2006.) ESF, 

ERAF, ELVGF un ZVFI vadības komitejās. 

26. Komunikācijas vadības grupas darbā pie Finanšu ministrijas (apmeklētas 5 darba grupas). 

27. Līdzdalība ES SF operacionālo programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas 

sagatavošanā. 

28. Dalība Attīstības plānošanas sistēmas likuma izstrādē. 

29. Dalība Pašvaldību integrēto attīstības programmu vadlīniju izstrādē.  

30.  Darbs Latvijas konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”. 

31. Dalība EQUAL iniciatīvas uzraudzības komitejā. 

32. Dalība 3 ESF nacionālo programmu: IZM „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”, IZM 

„Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” un LM “Darba tirgus pētījumi” uzraudzībā. 

33. Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejās. 

 

2.4.4. Reģionālie projekti  

 

1. Jahtu ostu attīstība Kurzemes reģionā, projekts (turpmāk- Darbība) iesniegts EEZ 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Projektu 

sagatavošanas fondam. Sabiedrības Integrācijas fonds apstiprināja darbību finansēšanai un 

tās realizācija uzsākta 1.11.2007. Darbības ieviešanai paredzētais finansējums ir 17606.78 

EUR. Darbības rezultātā tiks sagatavots reģionāla līmeņa projekts „Ostu attīstība Kurzemes 

reģionā”, kurā kā projekta ieviesējs ir plānots Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 

Kurzemes reģiona piekrastes pašvaldībām un privātajiem partneriem. Projekts tiks iesniegts 

uz Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta 

individuālo projektu 2.konkursu prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu 

attīstība”.  

2. ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos 

novados Kurzemē’’. 2007.gada maijā Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 

iesniedza EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Projektu 

sagatavošanas fondam projekta (turpmāk -  Darbības) pieteikumu un 2007.gada 2.oktobrī 

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome apstiprināja finansēšanai  Kurzemes plānošanas 
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reģiona administrācijas iesniegto Darbības iesniegumu ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē’’. Ar 2007.gada 1. novembri 

stājās spēkā starp SIF un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju noslēgtais 

finansēšanas līgums Nr. Nr. 2007.PSF/8-10/32  un tika uzsākta minētās darbības realizācija. 

Darbības īstenošana ir nepieciešama, lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikuma 

dokumentāciju un iesniegtu to Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes 

"Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu 

atklāta konkursa ietvaros. Līdz ar to Darbības mērķis ir iegūt izejas datus un apkopot 

projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanai un pilotprojekta realizācijai nepieciešamo 

informāciju, kā arī izstrādājot Talsu rajona ūdenssaimniecības optimizācijas modeli, veicināt 

inovatīvu risinājumu ieviešanu novadu ūdensapgādes sistēmu darbības organizācijā un 

tehnoloģisko procesu pilnveidošanā. Darbības ieviesējs ir Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācija, darbības ieviešanā ir iesaistītas Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Saldus un Liepājas 

rajonu pašvaldības. 

3. „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas 

reģionā”. 2007.gada martā Kurzemes plānošanas reģions iesniedza Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai projekta pieteikumu finansēšanai no EEZ/Norvēģijas valdības 

finanšu instrumenta prioritātes ,,Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība’’. 

Norvēģijas ārlietu ministrija apstiprināja projekta pieteikumu 2007.gada 10.decembrī. 

Projekts plānots uz 18 mēnešiem un to paredzēts uzsākt 2008.gada maijā. Projektā paredzēta 

8 attīstības plānošanas dokumentu izstrāde vai atjaunošana, Kurzemes plānošanas reģiona 

Rīcības plāna izstrāde, 3 liela apjoma un 4 vidēja apjoma projektu sagatavošana, kā arī 

apmācības pašvaldību speciālistiem, pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju un publicitātes 

pasākumi. Projektu ievieš Kurzemes plānošanas reģiona administrācija un tajā kā partneri 

iesaistītas Ventspils un Liepājas pilsētu domes un Ventspils, Liepājas, Saldus, Kuldīgas un 

Talsu rajonu padomes. 

4. „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai un reģionā 

ietilpstošajām pašvaldībām, lai sagatavotos ES struktūrfondu Mērķa 3 „Eiropas 

teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gada pārrobeţu sadarbības programmu projektu 

izstrādei.” 2007.gada 26.oktobrī Kurzemes plānošanas reģions parakstīja vienošanos ar 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai Eiropas Savienības struktūrfondu 

Mērķa 3 „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmu 

projektu izstrādei. Savukārt, 2007.gada 30.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona 
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administrācija noslēdza vienošanos ar Kurzemes reģiona attīstības aģentūru par šī projekta 

ieviešanu. Projektā paredzēta vajadzību un interešu apzināšana Kurzemes plānošanas 

reģionā, potenciālo sadarbības partneru apzināšana, reģionālu projektu pieteikumu izstrāde, 

kā arī konsultatīvs un informatīvs atbalsts reģiona pašvaldībām pārrobežu projektu izstrādē 

un ieviešanā. 

 

2.5  Rezultatīvie rādītāji 

 
I. daļa – administratīvie pasākumi 

Darba nosaukums Sasniegtie rezultatīvie rādītāji 

Plānošanas reģiona administrācijas izveide 

(t.sk., darba vietu izveidošana, darbinieku 

pieņemšana darbā) 

 

Kurzemes plānošanas reģionam izveidotas 

12 amata vietas (8 Administrācijas birojā 

strādājošie un 5 reģiona koordinatori). Ir 

aizpildītas visas amata vietas. 

Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna 

izstrāde un apstiprināšana, budžeta 

pieprasījuma sagatavošana 2007.gadam 

 

Izstrādāts un apstiprināts reģiona 

ikgadējais darbības plāns, sagatavots 

budžeta pieprasījums 2007.gadam. 

Notikušas 5 tikšanās ar RAPLM par 

2008.gada budžetu. Veikti tehniskie 

grozījumi 2007.gada budžetā un grozījumi 

2008.gada budžetā, papildinot ar teritorijas 

plānojumu vērtēšanai paredzēto 

finansējumu. Veiktas izmaiņas KRIC 

darbības finansēšanas kārtībā, paredzot 

dotācijas veidā caur KRAA nodrošināt 

tālāko darbību. 

Organizēt un nodrošināt Padomes, 

Padomes priekšsēdētāja un Sadarbības 

komisijas darbu 

 

Organizētas 8 Padomes sēdes un 2 

Kurzemes reģiona Sadarbības komisijas 

sēdes un sniegts atbalsts Rīgas plānošanas 

reģionam 1 Apvienotās Sadarbības 

komisijas sēdes organizēšanā.  

Veikta Padomes priekšsēdētājas regulāra 

informēšana par aktualitātēm, reģiona 

pozīciju un projektu sagatavošanu. 



Lappuse 15 no 30 

 
II. daļa – reģiona attīstības plānošana un ieviešanas nodrošināšana (deleģēšanas 

līguma priekšmets) 

 

Darba nosaukums Sasniegtie rezultatīvie rādītāji 

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa 

attīstības Vīzijas, plānošanas 

pamatprincipu, rezultatīvo rādītāju, 

attīstības prioritāšu aktualizēšana, 

noteikšana. 

Sagatavots darba plāns plānošanas 

dokumentu izstrādes nodrošināšanai.  

Veiktas sarunas ar OECD ekspertiem par 

Ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādei 

nepieciešamo vadlīniju un rekomendāciju 

izstrādi. 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 

plānojuma izstrādes pabeigšana, plānojuma 

īstenošanas mehānisma izstrāde un iestrāde 

Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plānā. 

27.04.2007.saņemts RAPLM atzinums par 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 

plānojuma projektu. Sasaukta 1 

koordinācijas grupas sēde, kurā panākta 

vienošanās par dokumenta tālāku 

pilnveidošanu. 

12.06.2007. teritorijas plānojuma projekts 

apstiprināts KPRAP sēdē. 

11.12.07. Kurzemes plānošanas reģiona 

teritorijas plānojums apstiprināts NRAP 

sēdē. Aģentūra, atbilstoši deleģējuma 

līgumam, veikusi maksājumus par 

teritorijas plānojuma izstrādes darbiem. 

Izsūtīti informatīvie paziņojumi 

laikrakstam „Latvijas Vēstnesis” un 

reģionālajiem laikrakstiem, informējot, ka 

09.01.2008. Attīstības padomes sēdē tiks 

apstiprināts reģiona plānojums. 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

programmas - attīstības stratēģijas un 

aktualizēšana atbilstoši izstrādātajam 

teritorijas plānojumam un nacionālajiem 

ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības 

Izvērtētas struktūrfondu projektu 

sagatavošanas iespējas, lai aktualizētu 

Reģiona attīstības stratēģiju. Sagatavots un 

iesniegts RAPLM projekts uz Norvēģijas 

un EEZ zonas finansējumu Reģiona 
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plānošanas dokumentiem. Izstrādāto plānu 

īstenošanas mehānisma izstrāde un iestrāde 

Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plānā. 

Rīcības plāna izstrādes nodrošināšanai. 

Saņemta informācija, ka projekts ir 

apstiprināts. Darbs pie ESF programmu 

(plānošanas dokumentu izstrādei) kritēriju 

izskatīšanas un MK noteikumu 

komentēšanas. 

Atzinumu sagatavošana par nacionālā 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējo saskaņotību. 

 

Sagatavoti 19 atzinumi. 

Sadarbības komisijas izveidošana un tās 

darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, 

sagatavošana, organizēšana un lēmumu 

izpildes nodrošināšana). 

 

Organizētas Sadarbības komisijas sēdes 

Liepājā un Saldū, kā arī sniegts atbalsts 

pirmās apvienotās sanāksmes 

organizēšanā.  

Līdzdalība Eiropas Savienības 

struktūrfondu (turpmāk – ES SF) darbības 

programmu un darbības programmu 

papildinājumu aktivitāšu ieviešanas 

dokumentācijas sagatavošanā. 

 

Sniegti komentāri un apzināts reģiona 

viedoklis par ministriju sagatavoto 

dokumentāciju. 25 sanāksmes ar 

ministrijām. 

Līdzdalība reģionālo partnerību un darba 

grupu veidošanā. 

Izveidotas darba grupas.  

Līdzdalība nacionālo attīstības plānošanas 

dokumentu izvērtēšanā un pilnveidošanā. 

Sniegti komentāri par ministriju pārziņā 

esošajiem jautājumiem (LM;IZM;RAPLM; 

VM;E-sekretariāts; FM). 

Reģiona pozīcijas sagatavošana un 

līdzdalība nacionālo reģionālās attīstības 

atbalsta instrumentu (investīciju 

programmu) izstrādē. 

Sniegti komentāri par ministriju pārziņā 

esošajiem jautājumiem, tai skaitā, 

struktūrfondu programmām. 

ES SF darbības programmu aktivitāšu 

ietvaros, teritoriālās sadarbības programmu 

Panākta vienošanās ar pašvaldībām par 12 

reģionāla tipa projektiem, no kuriem 4 ir 
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aktivitāšu ietvaros un nacionālo atbalsta 

instrumentu ietvaros sagatavot un ieviest 

plānošanas reģionam svarīgus attīstības 

projektus. 

 

infrastruktūras projekti un 8 ESF tipa 

projekti. Saņemts apstiprinājums 2 PPF 

EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta projektiem un 1 

Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstītam 

projektam. Uzsākta 2 PPF projektu 

ieviešana 2007.gada decembrī. 

Darbs Eiroreģiona „Baltica” padomē 
Reģions noformējis izstāšanos no 

Eiroreģiona „Baltica” padomes. 

Darbs Nacionālajā reģionālajā attīstības 

padomē. 

Sniegta informācija padomes 

priekšsēdētājai. Dalība 3 NRAP sēdēs.  

 

Dalība UNESCO “Izglītība visiem” 

konsultatīvajā padomē. 

Darbs 1 padomes sēdē. 

Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) 

uzraudzības komitejā. 

Darbs 1 uzraudzības komitejā. 

Darbs pie ES LEADER + atbalsta 

programmas ieviešanas, izvērtēšanas un 

uzraudzības. 

Veikta situācijas apzināšana par reģionu. 

Nodrošināti informēšanas semināri (3 

semināri) caur KRIC. Darbs ES „LEADER 

+” Nacionālās programmas starpinstitūciju 

darba grupā (2 sanāksmes), Vietējo rīcības 

grupu stratēģiju uzraudzības komitejā 

(veiktas 5 rakstiskās procedūras lēmumu 

saskaņošanai). 

Darbs pie INTERREG (IVA;IVB;IVC) 

programmas ieviešanas. 

Darbs Igaunijas -Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

sagatavošanas darba grupā (2 sanāksmes 

Igaunijā). 

Darbs Latvijas- Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

sagatavošanas darba grupā. 

Koordinācijas un informācijas izplatīšanas 

pasākumi. Informētas pašvaldības par 
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iespējām iesniegt projektus uz 2007. – 

2013.gada periodu.  

Noslēgta vienošanās ar RAPLM par 

finansējuma piešķiršanu. Noslēgta 

vienošanās ar Kurzemes reģiona aģentūru 

par dotācijas piešķiršanu reģionam būtisku 

uzdevumi izpildes nodrošināšanai. 

Novembrī uzsāktas aktivitātes. 

Vietējo pašvaldību projektu saskaņošana un 

atzinumu sniegšana finansējuma piesaistei. 

Sniegti atzinumi par 26 projektiem 

iesniegšanai finansēšanai no 

EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta. 

Dokumentu izskatīšana un viedokļa 

formulēšana struktūrfondu (2004.-2006.) 

ESF, ERAF, ELVGF un ZVFI vadības 

komitejās. 

 

Izskatīti 18 vadības komiteju darba 

materiāli. 

Dalība struktūrfondu (2004.-2006.) ESF, 

ERAF, ELVGF un ZVFI vadības komitejās 

 

Apmeklētas 18 sēdes. 

Dalība ES struktūrfondu komunikācijas 

vadības grupas darbā pie Finanšu 

ministrijas. 

 

Apmeklētas 6 sēdes. 

Dokumentu izskatīšana un reģiona viedokļa 

formulēšana EQUAL iniciatīvas 

uzraudzības komitejā . 

 

Apmeklētas 3 vadības grupas sēdes. 

Dalība 3 ESF nacionālo programmu: IZM 

„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un 

sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”, 

IZM „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un 

ieviešana” un LM “Darba tirgus pētījumi” 

uzraudzībā. 

 

Apmeklētas 19 sanāksmes. 

Dalība Kurzemes reģionālajā profesionālās 

izglītības un nodarbinātības padomes darbā. 

 

Apmeklētas 7 sanāksmes.  
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Darbs NVA komisijā apmācībai paredzēto 

profesiju noteikšanai. 

 

Apmeklētas 2 sanāksmes.  

 

Dokumentu izskatīšana un viedokļa 

formulēšana Norvēģijas un EEZ 

apvienotajā finanšu instrumentu 

uzraudzības un vadības komitejās. 

 

Apmeklētas 7 sanāksmes.  

 

Darbs pie LM Sociālās aizsardzības un 

sociālās iekļaušanas stratēģijas 2006. – 

2008. g. izstrādē un uzraudzībā.  

 

Apmeklētas 2 sanāksmes.  

 

Kurzemes pašvaldību politiķu un 

speciālistu kompetences paaugstināšanas 

pasākumi. 

Veikta situācijas apzināšana par reģionu. 

Darbs pie Kapacitātes stiprināšanas 

projektu izstrādes iespēju apzināšanas. 

Sākts darbs pie projektu izstrādes. 

Darbs ar reģiona lauku partnerībām. 
 

Veikta situācijas apzināšana par reģionu. 

Sadarbības nodrošināšana ar vietējām un 

rajonu pašvaldībām, panākot kopēju 

viedokli par teritorijas attīstības plānošanu, 

ES un nacionālajiem reģionālās attīstības 

atbalsta instrumentiem. 

 

Organizētas 8 sanāksmes ar pašvaldībām 

par teritorijas plānojuma jautājumiem. 

Aktuālās informācijas pieejamības 

nodrošināšana Kurzemes pašvaldībām, 

uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes 

pašvaldību un uzņēmēju informēšana par 

iespējām piedalīties projektos, piesaistīt 

finansējumu. Iedzīvotāju informēšana par 

aktuālākajiem pasākumiem un aktivitātēm 

reģionā. 

 

Sniegta informācija pa e-pastu, telefonu, 

mājas lapā. 

Labas prakses piemēru popularizēšana ES 

fondu izmantošanā zinātnes un inovatīvo 

 

Veikti 3 informatīvi un izglītojoši 
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risinājumu jomā TV, radio un citos 

plašsaziņas līdzekļos, videofilmas 

sagatavošana, tiražēšana, kā arī dažādu 

informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde, 

izgatavošana un izplatīšana. 

pasākumi.  

Projektu datu bāzes izveide. 

Izvērtēta esošā situācija. Noslēgts līgums 

par datu bāzes izstrādi, kā sastāvdaļu mājas 

lapai. 

IZM NP projekta “Kurzemes plānošanas 

reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas 

veidošana un kapacitātes stiprināšana” 

ieviešana (KAP 19.05.2004. sēdes lēmums 

Nr.8.1.2). 

 

Projektā paredzēto rezultatīvo rādītāju 

sasniegšana (projekta ieviešana norit pēc 

plāna). 

FM NP projekta „Reģionālo ES 

struktūrfondu informācijas centru izveide 

un darbība” ieviešana 2006.g., jauna 

projekta izstrāde 2007.g. un šī projekta 

ieviešana. (KAP 09.11.2005. sēdes lēmums 

Nr.4.2.). 

 

Projektā paredzēto rezultatīvo rādītāju 

sasniegšana (projekta ieviešana norit pēc 

plāna). 

ERAF APK projekta „Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība Kurzemē” ieviešana 

(KAP 09.11.2005. sēdes lēmums Nr.3.2.). 

Projektā paredzēto rezultatīvo rādītāju 

sasniegšana (projekta ieviešana norit pēc 

precizētā plāna). 

Koordinēt INTERREG IIIC Reģionā 

operacionālā ietvara programmu „Hanse 

Passage” (KAP 22.09.2004. sēdes lēmums 

Nr.5.2.). 

 

Īstenots projekts. Notiek projekta gala 

atskaišu sagatavošana. 

Projektu izstrāde Norvēģijas un EEZ par 

cilvēkresursu attīstību Kurzemes reģionā. 

 

Izstrādāti un apstiprināti 3 projekti. 

Reģionālas nozīmes projektu identifikācija, 

sagatavošana finansēšanai no dažādiem 

avotiem, pašvaldību konsultēšana projektu 

sagatavošanā. 

 

Sagatavoti 3 projekti, uzsākta 2 projektu 

izstrāde. 
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Reģiona mājas lapas www.kurzeme.lv 

uzturēšana un tālāka attīstība. 

Ievietotās informācijas apjoms. (katru 

mēnesi vidēji 20-25 lpp.). Noslēdzies 

iepirkums par mājas lapas aktualizēšanu/ 

pilnveidošanu, izveidojot atsevišķu mājas 

lapu Kurzemes reģionam.  

Sniegt atbalstu centrālajām valsts pārvaldes, 

ES un citām starptautiskajām institūcijām 

dažādu pasākumu organizēšanā reģionā. 

 

Sniegts atbalsts 20 pasākumu organizēšanā 

reģionā. 

 

III. daļa – brīvprātīgās iniciatīvas – pasākumi 

 

Darba nosaukums Sasniegtie rezultatīvie rādītāji 

Līdzdalība izstādes „Reģionu attīstība 

Latvijā” organizēšanā un piedalīšanās tajā. 

Sniegti priekšlikumi RAPLM par foruma 

tematiku. Dalība 1 izstādē (forumā). 

Sadarbības tīkla veidošana, informācijas 

sistēmas izveide ar pierobežas pašvaldībām, 

regulāras informācijas apmaiņa, kopēju 

projektu izstrādes un ieviešanas 

veicināšana. 

Veikta situācijas apzināšana. Uzsāktas 

pārrunas ar Norvēģijas partneriem.  

 

 

2.6  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai 
 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija  darbības nodrošināšanai ir izstrādājusi 

un iepazīstinājusi  darbiniekus ar šādām instrukcijām: 

1. Ugunsdrošības instrukcija; 

2. Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā; 

3. Darba kārtības noteikumi; 

4. Ievadinstrukcija darba aizsardzībā; 

5. Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un 

saskaņošana ar pašvaldībām un RAPLM; 

6. Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā 

minēto pakalpojumu iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vajadzībām” ; 

http://www.kurzeme.lv/
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7. Lietvedības instrukcija; 

8. Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma; 

9. Iepirkumu komisijas nolikums; 

10. Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss; 

11. u.c. 
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3. BUDŢETA INFORMĀCIJA 
 

 

3.1. Iestādes budţeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2007. gadā 
 

Iestāde 2007. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2007. gada 

budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā iestāde stingri ievēroja 

likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.  

Iestādes pamatbudţeta ieņēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem, plāns 2007.gadā bija Ls 263 000 apmērā, tā izpilde ir Ls 263 000 jeb 100 % 

Iestādes pamatbudţeta izdevumi pavisam kopsummā 2007.gadā bija plānoti 263 

000Ls, tā izpilde ir 262 402 Ls jeb 99.8 %. 

  

Iestādes pamatbudţeta finansējums un tā izlietojums 2007. gadā 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2006. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2007.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai (kopā) 
62 501 263 000 263 000  

1.1. dotācijas 62 501 263 000 263 000 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. 
ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

2 Izdevumi (kopā) 61 848 263 000 262 402 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
61 848 263 000 262 402 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

26 000 88 000 88 000 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
23 104 164 500 163 926 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
12 744 10 500 10 476 

 

Iestāde 2007.gadā uzsākusi realizēt Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 3 ” 

Eiropas teritoriālā sadarbība ” 2007-2013. gada pārrobežu sadarbības programmu projektu 

izstrādi par kopējo finansējumu 42 705 LVL. 
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3.2. Personāls  
 

 

Kurzemes plānošanas reģionā uz 2007.gada janvāri darbojās struktūrvienība 

„Administrācija” kura nodarbināja 7 štata darbiniekus un 5 rajonu koordinatorus. 

No visiem Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 12 darbiniekiem 4 ir vīrieši 

un pārejās 8 ir sievietes. 

Visiem divpadsmit darbiniekiem ir augstākā izglītība, t.sk., 2 darbiniekiem ir maģistra 

grāds.  
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
KPR ir izveidota mājas lapa internetā latviešu un angļu valodā, kas nodrošina 

piekļuvi aktuālai informācijai par svarīgākajām norisēm reģionā gan KPR pašvaldībām, gan 

valsts institūcijām, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām, gan ikvienam interesentam gan 

Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

 KPR mājas lapas, adrese ir http://www.kurzeme.lv. 

 

 
Attēls Nr.3. http://www.kurzeme.lv  

 

KPR mājas lapa http://www.kurzeme.lv lasītājiem piedāvā iepazīties ar KPR, tā 

vēsturi, tūrisma iespējām un tūrisma statistiku.  

http://www.kurzeme.lv/
http://www.kurzeme.lv/
http://www.kurzeme.lv/
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Mājas lapā izvietota informācija par KPR administratīvo struktūru, Attīstības padomi 

un Administrāciju.  

http://www.kurzeme.lv pieejama informācija par pašvaldību izveidoto Aģentūru un 

tās struktūrvienību KRIC. 

Mājas lapā tiek izvietoti Administrācijas un Aģentūras pārziņā esošie reģionam 

būtiskie dokumenti, kas tiek ievietoti publiskai pieejai. Kā svarīgākie no tiem ir KPR 

teritorijas plānojuma projekts un KPR attīstības stratēģija.  

Lasītāji ar mājas lapas palīdzību tiek informēti par dažādiem jautājumiem ES SF 

jomā, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR. Katru mēnesi mājas lapā tiek publicēts 

ikmēneša izdevums „Kurzeme Šomēnes”, kas tiek veidots kopā ar pilsētu un rajonu 

pašvaldību speciālistiem. Izdevums tiek izdots sākot no 2004.gada. oktobra. 

 

 

Attēls Nr.4. Elektroniskā izdevuma „Kurzeme Šomēnes” logo 

 

Kā lielākā daļa mājas lapu, arī http://www.kurzeme.lv ir atvērta saviem 

apmeklētājiem un piedāvā brīvi izteikties sadaļās „”Diskusijas”, „Jūsu jautājums” un „Viesu 

grāmata”. Sadaļā „Jūsu jautājums” apmeklētāji uzdod dažādus jautājumus saistībā ar KPR, 

lielākoties tie ir saistīti ar tūrismu un notiekošajām aktivitātēm.  

 

Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par notiekošo Kurzemē ES SF un KPR 

darbībā sniedz KRIC, kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2.  

 

 

Attēls Nr.5. KRIC logo 

 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības mērķis ir 

veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti Kurzemes plānošanas 

http://www.kurzeme.lv/
http://www.kurzeme.lv/
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reģionā un nodrošināt Eiropas Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, 

apmācības, konferences un seminārus Kurzemes plānošanas reģionā. 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā (KRSIC) Saldū 

Striķu ielā 2 strādā 3 darbinieki: vadītāja un klientu konsultante, speciāliste darbā ar 

informāciju, kā arī grāmatvede – nepilnu darba laika slodzi. 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (KRSIC) 

Kurzemes plānošanas reģionā projektu pieteicējus nodrošina ar aktuālo informāciju par ES 

struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem un bez maksas sniedz pamatkonsultācijas par 

projektu sagatavošanu. 

2007. gadā KRSIC darbinieki informējuši 3624 interesentus par ES struktūrfondiem, 

ES struktūrfondu vadības jautājumiem, ES struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un 

grantu shēmu apsaimniekotājiem; snieguši 202 vispārīgas konsultācijas projektu 

pieteicējiem; izdevuši 12 Ziņu lapas par aktuālajiem jautājumiem ES struktūrfondu piesaistes 

un izlietojuma jomā; noorganizējuši 18 informatīvus seminārus; noorganizējuši reģionālo 

konferenci un preses konferenci, kā arī tiek papildināta Kurzemes reģiona projektu datu bāze, 

sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija Kurzemes masu medijos. 

Reģiona aktivitātes struktūrfondu tiek atspoguļotas LTV – 1 programmā „Novadu 

Vēstis”, „Eirobusiņš” un LATVIJAS Radio programmā „Eiropas atslēgas”.  

Finansējums centra darbības nodrošināšanai tika saņemts no valsts budžeta. 
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5. PLĀNI 2008. GADAM 
 

5.1  Nākamā gada prioritātes 
 

1. Reģiona attīstības programmas 2008.-2015.gadam aktualizācija – izstrādes uzsākšana. 

2. Reģiona attīstības programmas 2008.-2015.gadam Rīcības plāna izstrādes uzsākšana. 

3. Izstrādāt reģiona pašvaldību attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādes 

uzraudzības un koordinācijas sistēmu. 

4. Izveidot reģiona pašvaldību teritorijas plānojumu datu bāzi. 

5. Atzinumu sniegšana par reģiona pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

6. Atzinumu sniegšana par vietējā līmeņa attīstības programmām. 

7. Nosacījumu sniegšana teritorijas plānojumu izstrādei. 

8. Atzinumu sniegšana, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai. 

9. Nodrošināt līdzdalību koordinācijas padomes sēdēs. 

10. Organizēt apvienotās sadarbības komisiju sēdi. 

11. Organizēt individuālās sadarbības komisijas sēdes. 

12. Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana par ES struktūrfondiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.  

13. Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija. 

 

5.2  Prioritātēm piešķirtais finansējums 2008. gadā 
 

Prioritāte 
Finansējums, 

LVL  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 

280 000 

Informācijas centra budžets  

 

55 000 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā’’ 

338 298 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Ostu 

attīstība Kurzemes reģionā”  

346 102 
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5.3  Reģionālie projekti 
 

1. 2008.gadā Kurzemes plānošanas reģiona administrācija plāno realizēt EEZ un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Projektu sagatavošanas fonda 

līdzfinansēto Darbību ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija 

jaunveidojamajos novados Kurzemē’’, sagatavot projekta iesnieguma dokumentāciju un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un 

ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa 

ietvaros iesniegt projektu „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes 

reģionā”. 

2. EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta prioritātes ,,Reģionālā politika un 

ekonomisko aktivitāšu attīstība’’ 2. atklātā konkursa ietvaros 2008. gada pavasarī tiks 

iesniegts projekts ,,Ostu attīstība Kurzemes reģionā”. Projektu ir plānots ieviest Kurzemes 

plānošanas reģiona teritorijā no 2009.gada jūlija līdz 2010.gada septembrim. Kā vadošā 

iestāde darbību ieviesīs Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ciešā sadarbībā ar 

projekta partneriem. 

3. 2008.gada maijā plānots uzsākt individuālā projekta „Plānošanas un projektu 

izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” ieviešanu. Projekts tiek 

līdzfinansēts no EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta prioritātes ,,Reģionālā politika 

un ekonomisko aktivitāšu attīstība’’. Tā ieviešana paredzēta līdz 2009. gada novembrim. 

 

5.4  Starptautiskie projekti 
 

ES struktūrfondu Mērķa 3 „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gada pārrobežu 

sadarbības programmas ietvaros tiek sagatavoti 4 projekta pieteikumi pārrobežu sadarbības 

programmām „Latvija – Lietuva” un „Latvija – Igaunija”: 

 

Projekta nosaukums Pārrobežu sadarbības programma 

Profesionālās mūzikas pasākumi Baltijas 

jūras Kuršu piekrastes pievilcības 

uzlabošanai 

 

Latvija - Lietuva 

Rekreācijas un sporta piedāvājuma 

attīstība un diversifikācija Kurzemes, 

Sāres un Lānes reģionos 

 

Latvija - Lietuva 

Medicīnas pakalpojuma pieejamības Latvija - Lietuva 
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uzlabošana Latvijas – Lietuvas pierobežas 

teritorijā 

Kurzemes, Lānes un Sāres reģionu 

pievilcības palielināšana, attīstot un 

diversificējot ūdens tūrisma resursus 

Latvija - Igaunija 

 


