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   Godātie, publiskā pārskata lasītāji!  

 

Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada 

pārskatu par paveikto laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  

Gads bija zīmīgs ar būtiskiem pavērsieniem reģionu kapacitātes stiprināšanā, 

palielinoties gan funkciju skaitam, gan darba apjomam. Reģions kopš 2008.gada 1.janvāra ir 

pārņēmis no RAPLM vietējo teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkciju, kā arī uzsācis aktīvu 

darbu pie vietējo sabiedrisko pārvadājumu funkcijas pārņemšanas ar 2010.gada 1.janvāri. 

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.  

Atzīstams rezultāts sasniegts ieviešot un sagatavojot projektu pieteikumus EEZ 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Interreg 2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda un ESF 2007. – 2013.gada programmēšanas 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 
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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 KPR 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. Gunārs Ansiņš – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Artis Čanders – Cīravas pagasta padomes priekšsēdētājs 

4. Silva Golde - Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece 

5. Gendrihs Šķesters – Usmas pagasta padomes deputāts 

6. Māris Dadzis - Ventspils rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks 

7. Inga Bērziņa - Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja 

8. Tālvaldis Bergmanis - Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs 

9. Ģirts Kalnbirze – Laidzes pagasta padomes priekšsēdētājs 

10. Solvita Ūdre – Stendes pilsētas domes priekšsēdētāja 

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

12. Didzis Ošenieks - Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 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).  

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. Usmas pagasta padomes deputāts 

3. Solvita Ūdre - Stendes pilsētas domes priekšsēdētāja 

4. Aivars Šilis - Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs 

5. Didzis Ošenieks - Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

6. Tālvaldis Bergmanis - Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs 

7. Guntars Seilis – Kurzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājs 

8. Andrejs Šnepsts – Latvijas darba devēju konfederācijas Sociālā dialoga 

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

nodaļas vadītājs 

10. Oskars Zīds - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rektors 

11. Jānis Vucāns - Ventspils Augstskolas rektors, profesors 

 

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, apstiprināts Kristiāns 

Godiņš (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 trīspadsmit darbinieki un ir pieci reģionālie koordinatori. 

Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Elizabetes iela 4-1.  

 

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 

GRĀMATVEDIS BIROJA VADĪTĀJA 

ADMINISTRĀCIJAS 

VADĪTĀJS 

INFRASTRUKTŪRAS UN 

UZĽĒMĒJDARBĪBAS 

PROJEKTU VADĪTĀJS 

CILVĒKRESURSU, 

KULTŪRAS UN SOCIĀLO 

JAUTĀJUMU 

PROJEKTU VADĪTĀJS 

LAUKSAIMNIECĪBAS, 

ZIVSAIMNIECĪBAS UN 

STARPTAUTISKĀS 

SADARBĪBAS PROJEKTU 

VADĪTĀJS 

 

PLĀNOŠANAS 

NODAĻA 

 

ES 

STRUKTŪRFONDU 

INFORMĀCIJAS 

CENTRS 

 

5 REĢIONĀLIE 

KOORDINATORI 
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1.2 Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas ir šādas: 

 Plānošanas reģiona attīstības plānošana, koordinācija un uzraudzība; 

 Kurzemes plānošanas reģiona nozaru attīstības dokumentu izstrādes nodrošināšana;  

 Izvērtēt un sniegt atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

 Atzinumu sniegšana par nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību 

reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam; 

 Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī; 

 Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām; 

 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem 

finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā; 

 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.  

 Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada 

budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Sadarbības komisijas darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, sagatavošana, 

organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana);  

 

1.3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

1. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir patlaban 

vienīgais reģionā spēkā esošais attīstības plānošanas dokuments. Plānošanas reģions 

nodrošina šī plānošanas dokumenta īstenošanu, sniedzot nosacījumus un atzinumus vietējām 

pašvaldībām par reģiona teritorijas plānojuma vadlīniju ievērošanu vietējo teritorijas 

plānošanas dokumentu (detālplānojumu un teritorijas plānojumu, kā arī to grozījumu) 

izstrādē. Reģions seko līdzi un nodrošina šajā plānošanas dokumentā iekļauto vadlīniju un 

telpiskās attīstības perspektīvas nostādņu saskaņošanu ar nacionāla līmeņa un citu plānošanas 
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reģionu plānošanas dokumentiem, kā arī Kurzemes reģiona interešu pārstāvniecību augstāka 

līmeņa plānošanas dokumentos. 

2. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas projekts konceptuāli Attīstības 

padomē tika apstiprināts 2004.gadā. 2008.gada beigās tika sagatavots projekta „Attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana Kurzemes plānošanas reģionā” pieteikums, kurā viena 

no aktivitātēm ir „Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2010-2017.gadam” 

izstrāde. Taču mainoties kopējai ekonomiskajai situācijai valstī 1.5.3.2. apakšaktivitātes 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

ieviešana ir atlikta uz nenoteiktu laiku. Prognozējams, ka aktivitātes ieviešana indikatīvi 

varētu tikt atsākta 2010.gadā.  

3. 2008.gada IV.ceturksnī tika noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto 

izpildītāju par Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna izstrādi 2010.-2013.gadam. 

Rīcības plāna izstrāde, kas paredz vairāku redakciju sagatavošanu, apspriešanu darba grupās 

un darba semināra rīkošanu ar reģiona nozaru speciālistiem, tiks uzsākta 2009.gadā un 

turpināsies līdz 2009.gada novembrim.  

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

2010.gadam. 2006. gada novembra vidū notika Rīcības plāna sabiedriskā apspriešana, plāns 

tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 2006. gada decembrī. 

Mūžizglītības rīcības plānā definētās aktivitātes ir iestrādātas vairākos projekta pieteikumos- 

„Efektīvas mūžizglītības sistēmas izveide” (Interreg programma, Latvija-Lietuva), projekts 

„Mūžizglītības pakalpojuma pieejamības uzlabošana Latvijas reģionos” (Norvēģijas valdības 

divpusējais finanšu instruments un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments), 

„Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” (ES struktūrfondi). 

 

http://esfondi.izm.gov.lv/1301.html
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1.1. Reģiona attīstības plānošana 

Plānošanas reģions ir līdzdarbojies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 izstrādē, 

sagatavojot stratēģijas 1.redakciju.  

 

2008.gada nogalē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vadībā tika uzsākts 

darbs pie Latvijas piekrastes teritorijas attīstības plānošanas kā ietvaros 2009.gadā 

plānošanas reģions izstrādās „Pārskatu par problēmām un konfliktsituācijām Kurzemes 

reģiona piekrastē”.  

 

Atbilstoši RAPLM noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem tika veikts Kuldīgas pilsētas teritorijas 

attīstības programmas 2008.-2014.gadam izvērtējums.  

 

Tika sagatavota un tālāk virzīta reģiona pozīcija par RAPLM izstrādāto Telpiskās plānošanas 

sistēmas attīstības koncepcijas projektu, kas joprojām līdz pat 2009.gada I.ceturksnim vēl nav 

virzīta tālāk uz Ministru Kabinetu apstiprināšanai, jo tā satur daudz neskaidras komponentes. 

 

2008. gadā tika uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas „Sociālo pakalpojumu 

sistēmas attīstība Kurzemes reģionā”, kura rezultātā plānots izstrādāt „Kurzemes plānošanas 

reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2011- 2018. gadam”. 

 

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeľa plānošanas 

dokumentiem 

Kurzemes plānošanas reģions ir sniedzis 26 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas 

plānojumiem, 3 atzinumus par Vides pārskata projektiem un 5 atzinumus par Vietējo rīcības 

grupu Vietējām attīstības stratēģijām.  

 

2008. gadā kopumā sniegti 135 atzinumi,priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai (piem., Telpiskās plānošanas 

sistēmas attīstības koncepcijas projektu u.c., VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem). 

Sniegti virkne atzinumi par ES struktūrfondu ieviešanas regulējošiem normatīvajiem aktiem- 

MK noteikumiem, kā arī projektu vērtēšanas kritērijiem.  
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2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās: 

Darbs Nacionālajā reģionālajā attīstības padomē; 

Darbs Nacionālajā attīstības padomē; 

Darbs ES struktūrfondu Uzraudzības komisijā; 

Darbs pārrobežu programmu Nacionālajā apakškomitejā (RAPLM ;  

Dalība Kurzemes reģionālajā profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes darbā; 

Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) 2007.-2013.g. izstrādes vadības grupā (ZM); 

Darbs Lauku attīstības plāna (LAP) 2007.-2013.g. Uzraudzības komitejā; 

Darbs LAP 2007.-2013.g. darba grupā par bioloģisko lauksaimniecību (ZM); 

Darbs Eiropas Lauksaimniecības Vadības un garantiju fonda (2004.-2006.g.) Vadības 

komitejā (FM); 

Darbs pie situācijas apzināšanas pašvaldībās par dzīvnieku patversmēm, kapsētām un 

problēmām šīs pašvaldības funkcijas nodrošināšanā (ZM); 

Darbs Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas 2007.-2013.g. Uzraudzības 

komitejā (ZM); 

Darbs Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) (2004.-2006.g.) vadības 

komitejā; 

Darbs Vietējo rīcības grupu stratēģiju ieviešanas Vadība komitejā (ZM); 

Darbs Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē (EM); 

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

sagatavošanas darba grupā; 

Darbs INTERREG IVA Centrālās Baltijas programmas 2007.-2013.g. Uzraudzības komitejā; 

Darbs INTERREG IVA Centrālās Baltijas programmas 2007.-2013.g. Vadības komitejā; 

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

komitejā; 

Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejās (FM); 

Darbs Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvajā padomē; 

Darbs Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta vadības komitejā; 

Dalība Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā; 
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Dalība Veselības ministrijas ESF un ERAF uzraudzības komitejā. 

 

2.1.4. Administratīvie darbi 

Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona darba plāns un budžets 

2009.gadam; 

Sagatavotas un organizētas divas Sadarbības komisijas sēdes (11.09.2008., Kuldīgā un 

14.11.2008., Rojā); 

Sagatavota un organizēta 1 vietējo pašvaldību kopsapulce (23.01.2008., Pāvilostā); 

Sagatavota un organizēta 1 apvienotā plānošanas reģionu sadarbības komisijas sēde 

(14.05.2008., Saldū); 

Organizēta gada budžeta un publiskā pārskata apstiprināšana; 

Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība; 

Organizēti 15 iepirkumi. 

 

2.1.5. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 

2008.gadā ir notikušas desmit KPR Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir 

pieņēmusi 60 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes 

termiņi nav beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija.  

 

2.2.  Brīvprātīgās iniciatīvas 

Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības plānošanas 

programmu izpildi. 

2.2.1. Kultūras attīstības veicināšana 

-Tikšanās ar Kurzemes reģiona kultūras inspektoriem par kultūras dzīves organizēšanu 

Kurzemē; 

-Priekšlikumu sniegšana Kultūras ministrijai par valsts kultūrpolitikas koordinēšanu pēc 

2009. gada. 

 

2.2.2. Izglītība 

-Organizētas diskusijas par karjeras izglītības attīstības perspektīvām un problēmjautājumiem 

Kurzemes reģionā; 

- Nodrošināta regulāra dalība Kurzemes reģiona izglītības nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomē; 
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- Sniegtas konsultācijas atbalsta sniegšanai ES Struktūrfondu aktivitātes “Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 

ietvaros. 

 

2.2.3.Tūrisms 

- Izveidota un papildināta informācija par tūrisma iespējām reģionā uz mājas lapas 

www.kurzeme.lv bāzes. 

- Organizēts darbs pie reģionālu tūrisma projektu izstrādes. 

2.2.4. Mūžizglītības attīstības veicināšana 

- 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; 

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

- Apmācīti 32 mūžizglītības koordinatori Kurzemes reģiona pašvaldībās; 

- Regulāri reģionālajos laikrakstos ievietota informācija par notiekošajām mūžizglītības 

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

- Izstrādāta brošūra „Pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības piedāvājuma 

apkopojums Kurzemes reģionā”. Brošūra tiražēta 3070 eksemplāros. 

- Mūžizglītības pasākumos iesaistīti aptuveni 1300 dalībnieki; 

- Ar mācību un uzziņas literatūru nodrošinātas 12 plānošanas reģionā esošās profesionālās 

izglītības iestādes. 

2.2.5. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

 

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 tā tika realizēta 

no 1.11.2007.- 31.05.2008. Darbības ieviešanai paredzētais finansējums bija 17606.78 EUR. 

Darbības ieviešanā tika sasniegti sekojošie rezultāti- sagatavots un iesniegts uz Eiropas 

Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta individuālo 

projektu 2.konkursu prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” 

reģionāla līmeņa projekts „Ostu attīstība Kurzemes reģionā”; izstrādāts dokuments 

http://www.kurzeme.lv/
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„Kurzemes reģiona jahtu ostu Zilā karoga atbilstības izvērtējums”; izstrādāts dokuments 

„Vienots mārketinga plāns Kurzemes reģiona jahtu ostām”, kurā ir iekļauta sadaļa 

„Mārketinga aktivitāšu programma”; izstrādāts dokuments „Mazo jahtu ostu situācijas 

apsekojums”, kurā ir iekļauta sadaļa „Īstenojamās infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes”. 

 

Sagatavots un 2008.gada 10.jūnijā iesniegts RAPLM izvērtēšanai projekta „Ostu attīstība 

Kurzemes reģionā” pieteikums. Projekta galvenais mērķis ir veicināt Kurzemes reģiona 

ostu attīstību, lai tās kļūtu par reģionāliem ekonomikas centriem, kuri Kurzemes reģionam 

piesaista gan tūristus, gan veicina citas ekonomikas aktivitātes. Projekta ietvaros plānotās 

aktivitātes: 

Infrastruktūras 

uzlabošana ostu 

teritorijās 

 Ceļa asfaltēšana Sakas novada domes teritorijā; 

 Pāvilostas ostas akvatorija padziļināšana; 

 Drošības fenderu uzstādīšana prāmju terminālā Ventspils brīvostas 

teritorijā;  

 Iebraukšanas mehānisko barjeru, drošības kameru un enkurboju 

uzstādīšana Rojas ostā. 

Ostu sniegto 

pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 

 

 Projekta partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģijas 

jahtu ostām; 

 Ostu mājas lapu papildināšana un informācijas saišu mājas lapās 

uzlabošana starp ostām; 

 Informatīvo stendu izvietošana ostu teritorijās. 

Ostu attīstības un 

sadarbības iespēju 

veicināšana 

 

 

 Pētījuma “Kurzemes reģiona ostu attīstība un publiskās privātās 

partnerības iespējas” izstrādāšana; 

 Mārketinga aktivitāšu īstenošana (brošūras „Ports in Kurzeme” un 

informatīvie bukleti angļu un vācu valodās, u.c.); 

 Dalība “BALTIC MEDIA REGATTA 2009” ar mērķi veicināt 

savstarpēju sadarbību starp Kurzemes reģiona ostām, popularizēt 

reģiona ostas ārvalstu tūristiem, kā arī veicināt reģiona ostu un 

pašvaldību publicitāti; 

 Projekta noslēguma konferences organizēšana.  

 

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, sadarbībā ar 

partneriem- Sakas novada domi, Rojas novada domi, Ventspils brīvostas pārvaldi un 

privātajiem partneriem- SIA Zeja Rietumu krasts un SIA Livland hotels. Projekts 

realizēšanas termiņš ir 1.07.2009.- 31.09.2010. Projekta kopējais budžets- 492459 EUR. 

 

,,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. Projekta ieviešana tika uzsākta 2007.gada 1.novembrī 
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un tas noslēdzas 2008.gada 31.maijā. Darbības īstenošana bija 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 bija 

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 bija Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, darbības ieviešanā ir 

iesaistītas Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Saldus un Liepājas rajonu pašvaldības.  

 

„Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā”. 

2007.gada martā Kurzemes plānošanas reģions iesniedza RAPLM projekta pieteikumu 

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

un ekonomisko aktivitāšu attīstība’’. Projekts plānots uz 18 mēnešiem un tas tika uzsākts 

2008.gada maijā. Izstrādāti/pilnveidoti 8 stratēģiskie dokumenti. 

 

„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.” 2008.gadā kopā ar Kurzemes reģiona attīstības aģentūru turpinājās projekta 

ieviešana, kas tika pabeigta oktobra beigās. Projektā ietvaros notika vajadzību un interešu 

apzināšana Kurzemes plānošanas reģionā, potenciālo sadarbības partneru apzināšana, četru 

reģionālu projektu pieteikumu izstrāde, kā arī konsultatīvs un informatīvs atbalsts reģiona 

pašvaldībām pārrobežu projektu izstrādē un ieviešanā. Divi no sagatavotajiem projektu 

pieteikumiem: „Profesionālās mūzikas pasākumi Baltijas jūras piekrastes pievilcības 

uzlabošanai” un „Medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana” tika iesniegti finansēšanai 

no pārrobežu sadarbības Latvijas-Lietuvas programmas 2007.-2013.gadam un 2 pieteikumi: 

„Kurzemes, Lānes, Sāres un Lūnes reģionu pievilcības palielināšana, attīstot un diversificējot 

ūdenstūrisma piedāvājumu” un „Rekreācijas un sporta piedāvājuma attīstība un 

diversifikācija Kurzemes, Sāres un Lānes reģionos” – Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-

2013.gadam. 
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Sagatavots un 2008.gada 10.jūnijā iesniegts RAPLM izvērtēšanai projekta „Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā’’ pieteikums. Projekta aktivitātes 

veicinās sadarbības veidošanos starp pašvaldībām, novadu funkciju stiprināšanu, kas kopumā 

dos ieguldījumu attīstības centru infrastruktūras un sadarbības tīkla veidošanā starp Latvijas 

un Norvēģijas institūcijām un vietējām pašvaldībām. Projekta tiešie ieguvēji būs pašvaldību 

komunālo dienestu darbinieki, kuri spēs kvalitatīvi realizēt sev uzticētās funkcijas, un 

iedzīvotāji kopumā, kam būs pieejami kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi.  

Projekta uzdevumi: 

A. Ieviest Talsu novada ūdenssaimniecības modeli Talsu novadā un izstrādāt tā aprobācijas 

iespējas citos novados, kā arī apmācīt pārējo Kurzemes reģiona rajonu/novadu speciālistus 

par aktuālajām problēmām un to risināšanas iespējām, ar kurām novadi saskarsies, ieviešot 

centralizētu vadības un apsaimniekošanas sistēmu; 

B. Izstrādāt administratīvās un institucionālās darbības modeli integrētas sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā, lai sekmētu KPR jauno funkciju 

realizēšanu . 

C. Izstrādāt komunālo pakalpojumu sistēmu modeļus četru Kurzemes plānošanas reģiona 

rajonu pašvaldībās: 

1. Ūdenssaimniecības modeli Liepājas rajonā; 

2. Energoefektivitātes modeli Saldus rajonā; 

3. Komunālās saimniecības pārvaldības modeli Kuldīgā; 

4. Kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības modeli Ventspils rajonā. 

D.Noorganizēt apmācības un pieredzes apmaiņas vizīti Norvēģijas pašvaldībā par integrētas   

komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidi un darbību KPRA darbiniekiem 

E. Publicitātes pasākumu īstenošana par projekta aktivitātēm rezultātiem, kuras organizēs 

KPRA Kurzemes reģiona pašvaldībām un citiem Latvijas reģioniem par labo praksi 

administratīvās reformas īstenošanai 

F. Nodrošināt sekmīgu projekta vadību. 

Projekta īstenošanā piedalīsies šādi partneri- Kurzemes plānošanas reģions kā vadošais 

partneris, kuru pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Ventspils rajona 

padome, Kuldīgas rajona padome, Saldus rajona padome, Liepājas rajona padome, Talsu 

pilsētas dome, Ģibuļu pagasta padome un Laidzes pagasta padome. 

Projekta ilgums ir 16 mēneši. Plānotās izmaksas ir 481 355 EUR, no kurām 423 475 EUR ir 

attiecināmās izmaksas. 
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2008.gada 11.novembrī KPRA iesaistās kā partneris ERAF „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes 

„Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”  ietvaros 

izstrādātajā projektā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru 

ĢIS sasaiste ar portālu” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1/09/IPIA/IUMEPLS/002). 

Projekts paredz ģeogrāfiskās informācijas portāla izveidošanu ar mērķi nodrošināt publiski 

pieejamus ģeotelpiskos datus elektroniskā formā un elektroniski pieejamus ģeotelpiskās 

informācijas pamatpakalpojumus. Lai sasniegtu projekta mērķi projekta īstenošanas laikā 

sadarbosies 9 institūcijas: Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 

(turpmāk – ĪUMEPLS), Valsts zemes dienests, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Kurzemes reģiona plānošanas administrācija, VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”, Ventspils pilsētas dome. 

Īstenojot projektu, tiks izveidots Vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (turpmāk – 

Ģeoportāls) un nodrošināta tā sasaiste ar sadarbības partneru ģeotelpiskās informācijas 

sistēmām (turpmāk - ĢIS). Ģeoportāls kalpos kā vienots pieejas punkts valsts un pašvaldību  

ģeotelpiskajai informācijai.  

 

2008.gada 12.novembrī KPRA paraksta nodomu protokolu ar LR Tieslietu ministriju par 

līdzdalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika 

un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības 

veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Valsts un privātās partnerības projekta „Šķirotavas 

un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” finanšu-ekonomiskā 

pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde, un darbinieku apmācība” sagatavošanā un 

īstenošanā. Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot ieslodzījuma efektivitāti Latvijā - efektīvāk 

izlietot valsts resursus brīvības atņemšanas sodu izpildei, uzlabot ieslodzījuma vietu 

kapacitāti un sabiedrības drošību, radīt drošu darba vidi ieslodzījuma vietās strādājošajiem, 

kā arī radīt apstākļus, kuros iespējams pilnībā īstenot notiesāto resocializāciju 

(resocializācijas rezultātā notiesātie veiksmīgāk iekļausies sabiedrībā un izdarīs mazāk 

noziedzīgu nodarījumu pēc atbrīvošanas no cietuma). Projekta īstenošana ļaus arī samazināt 

pamatoto sūdzību skaitu no ieslodzītajiem Tiesībsargam, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un 

citām starptautiskajām organizācijām. Projektā paredzēts uzcelt jaunu cietumu Kurzemes 

reģionā (Liepājas tuvumā) ar 1000 vietām un ēku platību 33 000 kv.m. 
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Jaunais cietums nodrošinās: 

* ieslodzīto izvietošanu Eiropas Padomes prasībām atbilstošos apstākļos, 

* drošu darba vidi ieslodzījuma vietās strādājošajiem, 

* mūsdienīgas apsardzes un ieslodzīto pārvietošanas iespējas, 

* piemērotas telpas ieslodzīto darbam, mācībām un resocializācijai, 

  

Uzsāktas pārrunas ar Rīgas plānošanas reģiona administrāciju par divu starpreģionālu 

projektu izstrādi centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A programmas 2007-2013 ietvaros. 

Projektu indikatīvie nosaukumi ir ,, ,Baltijas jūras piekrastes uzľēmējdarbības tīklojums” 

un ,,Jūras viļľu enerģijas potenciāls un perspektīvā izmantošana centrālajā Baltijas 

jūras reģionā’’. 

 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" 

ietvaros iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tika sagatavots projekta pieteikums 

,,Kurzemes reģiona administratīvās kapacitātes paaugstināšana sabiedriskā transporta 

un ilgtspējīgas attīstības jautājumos’’. Projekta gaitā tiks sagatavota dokumentu pakete, 

kas nepieciešama Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas sabiedriskā transporta 

nodaļas darba organizācijai un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcijas 

kvalitatīvai veikšanai. Projekta rezultātā tiks arī izstrādāts zinātnisks pamatojums nacionālā 

parka izveidei Kurzemes reģiona dienvidrietumu daļā, kā arī sagatavoti vairāki normatīvo 

aktu projekti: nacionālā parka likumprojekts, nacionālā parka individuālo aizsardzības un 

aizmantošanas noteikumu projekts, nacionālā parka administrācijas nolikuma projekts, 

nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikuma projekts. 

 

2008.gada beigās tika sagatavots projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Kurzemes plānošanas reģionā” pieteikums. Būtiskākās aktivitātes ir: 

-„Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2010-2017.gadam” izstrāde;  

- Kurzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nozares attīstības stratēģijas 2012.-

2023.gadam izstrāde. 

Taču mainoties kopējai ekonomiskajai situācijai valstī ES struktūrfondu 1.5.3.2. 

apakšaktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” ieviešana ir atlikta uz nenoteiktu laiku – indikatīvi uz 2010.gadu. 
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Sagatavots un iesniegts Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējo 

finanšu instrumenta individuālo projektu 2.konkursā projekts "Mūţizglītības pakalpojuma 

pieejamības uzlabošana Latvijas reģionos" („Improvement of accessibility of life-long 

learning services in Latvian regions”) sadarbībā ar Liepājas pilsētu, Ventspils pilsētu, Saldus 

rajonu, Liepājas rajonu, Ventspils rajonu, Kuldīgas rajonu un Talsu rajonu. Projektu plānots 

realizēt no 2009.gada jūlija līdz 2010.gada maijam. Kopējais projekta budžets- 525 260 EUR   

 
 

2.3. Rezultatīvie rādītāji 

 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Nodrošināt PR attīstības plānošanas 

dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un 

ieviešanu 

Izveidota teritorijas plānojumu datu bāze (1) 

Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu 

prasībām 

Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas 

plānojumiem (26). 

Sagatavoti atzinumi par visiem iesniegtajiem 

TP. 

Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības 

programmām (3) 

Nodrošināt līdzdalību koordinācijas padomes 

sēdēs (6)  

Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu 

izstrādei (10). 

Izvērtēt nacionālā līmeņa atbilstību 

plānošanas reģionu attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo 

aktu un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādei/ 

pilnveidošanai (135) 

Nodrošināta līdzdalība darba grupās 

normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādes/aktualizēšanas procesā (63) 

Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (2) 

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību 

sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām 

Organizētas apvienotās sadarbības komisiju 

sēdes (1)  

Organizētas individuālās sadarbības 

komisijas sēdes (2) 

Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās 

sadarbības komisijas sēdēs (4) 

Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumu izstrādi un īstenošanu 

Sagatavoti projekti attīstības atbalsta 

pasākumu ietvaros (7) 

Sniegti atzinumi par reģionālās attīstības 

valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo 

pašvaldību projektiem (70) 

Sniegti atzinumi par EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenta ietvaros sagatavotajiem projektu 
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pieteikumiem (3). 

Sagatavoti atzinumi par visiem 

sagatavotajiem projektu pieteikumiem, kas 

tika iesniegti KPRA. 

Sniegti atzinumi par SF ietvaros 

sagatavotajiem pašvaldību projektu 

pieteikumiem ( 0). 

KPRA nav saņēmusi no pašvaldībām 

nevienu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu 

par projektu pieteikumiem 

2. PR administrācijas darbības nodrošināšana 

Nodrošināt PR attīstības padomes darbu Organizētas attīstības padomes sēdes (10) 

Organizētas KPR administrācijas darbinieku/ 

reģiona koordinatoru sanāksmes (11) 

Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR 

budžetu 

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 

apstiprināšanai KPR 2009.gada budžets 

Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR 

darba plānu 

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 

apstiprināšanai KPR darba plāns 2009.gadam 

Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM finanšu 

atskaites (4) 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba 

plāna atskaites (5) 

Sekmēt PR administrācijas kapacitātes 

stiprināšanu 

Izveidotas darba vietas (3) 

Organizēti apmācības semināri darbiniekiem 

(2). 

Papildus apmācības nebija nepieciešamas. 

Pieredzes apmaiņas komandējumi (3) 

Nodrošināta līdzdalība RAPLM 

organizētajos apmācības semināros (1).  

Tika rīkots 1 apmācības seminārs. 

3. Dotācija SF informācijas centra darbības nodrošināšanai 

Konsultāciju pakalpojumi 

 

Sniegtas konsultācijas tikai klātienē (209) 

Ziņu lapas sagatavošana  

 

Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) 

Informatīvu semināru organizēšana 

Kurzemes reģionā  

Organizēti informatīvie semināri (34) 

Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju 

organizēšana 

Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas 

sanāksmes (4) 

Informācijas par ES fondiem vākšana, un 

informācijas papildināšana par ES 

struktūrfondu līdzekļu izlietošanu reģionā 

Informācijas papildināšana par ES 

struktūrfondu līdzekļu izlietošanu reģionā 

(589) 

Reģionālā konference par finansējuma 

piesaisti Kurzemes reģionam sagatavošana 

un organizēšana. 

Organizēta reģionālā konference (0). 

Konference tika organizēta par tehniskās 

palīdzības projekta līdzekļiem 4.decembrī. 

Informācijas vākšana un apkopošana sniegto 

pakalpojumu monitoringam 

Apkopoto publikāciju par ES 

struktūrfondiem izvērtējums (204) 

Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā 

pakalpojuma analīzes (2) 
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Veikts informatīvo semināru vērtējums (22) 

Mājas lapas papildināšana un atjaunošana Papildināta informācija mājas lapā (74) 

Informācijas centra atpazīstamības 

nodrošināšana 

Informācija par IC reģionālajā presē (5 

reizes); informācija Kurzemes radio (58) 

4. Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas 

fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 

centra darbības nodrošināšanai” (LVL 86 999) 

Eiropas Savienības fondu informatīvie un 

publicitātes pasākumi 

Izveidots informatīvais materiāls par ES 

struktūrfondiem(1); Izveidoti 10 veidu 

reprezentatīvie materiāli informācijas centra 

atpazīstamības nodrošināšanai 

Uzlabota ES SF Informācijas centra mājas 

lapa efektīvākai publicitātes un informēšanas 

pakalpojumu nodrošināšanai (1) 

Nodrošināti 22 informatīvi sludinājumi 

reģionālajos laikrakstos; 

Sižeti Latvijas Radio 2 

Raidījumā „Eirorīts”; prezentācijas filma par 

SF aktualitātēm(1); Informācija Kurzemes 

Radio (45) 

Noorganizēti semināri (35), Preses 

konference (1); konference (1 

5. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē” realizācijai (Ls 

15 608) 

 

Apkopojuma veikšana par novadu 

veidošanās sistēmu Kurzemes reģionā 

Izstrādāts apsekojums par novadu veidošanās 

sistēmu Kurzemes plānošanas reģionā 

Apkopojuma veikšana par komunālo 

saimniecību situāciju reģionā. 

Izstrādāts situācijas apraksts par komunālo 

saimniecību Kurzemes reģiona pašvaldībās, 

aprakstot sekojošos punktus- 

ūdenssaimniecības; siltumapgādes; atkritumu 

apsaimniekošanas situācija pašvaldībā. 

Ūdenssaimniecības situācijas priekšizpētes 

īstenošana Talsu novadā. 

Talsu rajonā veikta ūdenssaimniecības 

priekšizpēte. 

 

Tehniskā modeļa izstrāde ūdenssaimniecības 

optimizācijai Talsu novadā. 

Izstrādāts inovatīvs ūdenssaimniecības 

optimizācijas modelis 

6. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Jahtu ostu attīstība Kurzemes 

reģionā” realizācijai (Ls 12 374) 

 

Mazo jahtu ostu situācijas apsekošana 

Kurzemes reģionā. 

Ir veikts 5 reģiona jahtu ostu apsekojums, 

norādot: 

1. Jahtu tūrisma apgrozījumu; 

2. Jahtu ostas sniegto pakalpojumu 

klāstu; 

3. Jahtu ostas infrastruktūras stāvokli; 

4. Ostas īstenotais mārketinga 

pasākumu plāns.  
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Rādītājs: Izstrādāts apsekojums par jahtu 

ostu situāciju Kurzemes reģionā. 

Apsekojums par mazo jahtu ostu atbilstību 

Zilā karoga sertifikāta prasībām.   

Kurzemes reģionā veikts apsekojums par 

mazo jahtu ostu atbilstību Zilā Karoga 

sertifikāta prasībām.   

 

Rādītājs: Parakstīts darba Pieņemšanas- 

Nodošanas akts par pakalpojuma „Kurzemes 

reģiona jahtu ostu Zilā Karoga atbilstības 

izvērtējums” izpildi. 

Vienotas mazo jahtu ostu mārketinga 

stratēģijas darba uzdevuma sagatavošana 

Izstrādāts mārketinga plāns Kurzemes 

reģiona jahtu ostām. 

 

Rādītājs: Parakstīts darba Pieņemšanas- 

Nodošanas akts par pakalpojuma „Vienots 

mārketinga plāns Kurzemes reģiona jahtu 

ostām” izpildi. 

7. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Plānošanas un projektu izstrādes 

kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” realizācijai (Ls 183 244) 

 

Reģiona pašvaldību stratēģiskās plānošanas 

dokumentu pilnveidošana / izstrāde 

Izstrādāti/pilnveidoti 8 stratēģiskie 

dokumenti 

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību 

speciālistu apmācību organizēšana 

Noslēgti līgumi par darbu izpildi cenu 

aptauju rezultātā (2). Veikti iepirkumi un 

noslēgti līgumi par 7 stratēģisko dokumentu 

izstrādi. 

Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma 

piesaistei no ES Struktūrfondiem un citiem 

finanšu avotiem 

Noslēgušies iepirkumi, noslēgti līgumi par 4 

semināru organizēšanu. 1 seminārs 

noorganizēts 

 

 

 

 

2.4. 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; 
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6. Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā 

minēto pakalpojumu iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vajadzībām” ; 

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 ieľēmumu un izdevumu izpilde 2008. gadā 
 

Iestāde 2008. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2008. gada 

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

likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.  

 

Iestādes pamatbudţeta ieľēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem, plāns 2008. gadā bija Ls  335000 apmērā, tā izpilde ir Ls 335 000 jeb 100 %.  

 

Iestādes pamatbudţeta izdevumi pavisam kopsummā 2008.gadā bija plānoti 335 000Ls, tā 

izpilde ir 334998 Ls jeb 99.99 %. 

 

 Iestādes pamatbudţeta finansējums un tā izlietojums 2008. gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2008. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2008.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai (kopā) 
263000 335000 335000 

1.1. dotācijas 263000 335000 335000 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. 
ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

2 Izdevumi (kopā) 263000 335000 334998 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
262402 312496 312496 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

88000 0 0 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
163926 312496 312496 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
10476 22502 22502 
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Iestāde 2008.gadā pabeidza realizēt Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 3 ” Eiropas 

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

par kopējo finansējumu 42705 LVL. 

2008. gadā ieviesa projektu "Jahtu ostu attistība Kurzemes reģionā" par kopējo finansējumu 

17606.78EUR , apgūtais finansējums 2008. gadā bija 17392.05 EUR.  

 

2008. gadā ieviesa projektu „Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija 

jaunizveidotajos novados Kurzemē” par kopējo finansējumu 22207.78EUR, kurš 2008. gadā 

tika apgūts pilnībā.  

 

2008. gadā īstenots arī projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ 

Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/16/008)   

par kopējo finansējumu 260999,00LVL, no tā 2008. gadā apgūtais finansējums ir  

80473,03LVL.  

 

Uzsākts īstenot EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Plānošanas un projektu 

izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā. (Projekts Nr. LV0055)  par 

kopējo finansējumu  404900 LVL, 2008. gadā apgūtais finansējums bija 57590,63 LVL.  

 

2008. gadā tika uzsākts īstenot projektu par Lauku attīstības programmu (Līguma 

Nr.101108/C-157) par kopējo finansējumu 90000LVL, no kura 2008. gadā apgūtais 

finansējums bija 15000LVL.  

 

3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā uz 2008.gada janvāri darbojās trīs struktūrvienībs. Galvenā 

struktūrvienība ir Administrācija, kura atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4. Administrācija 

nodarbina 10 štata darbiniekus un 5 rajonu koordinatorus. No visiem Kurzemes plānošanas 

reģiona administrācijas 15 darbiniekiem 4 ir vīrieši un pārejās 11 ir sievietes. 

 

Struktūrvienība „Kurzemes Plānošanas reģiona ES Struktūfondu informācijas centrs” 

(KRSIC) ar 2008. gada 1. jaunvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras uz 

Kurzemes Plānošanas reģiona struktūru un atrodas Saldū, Striķu ielā 2. KRSIC nodarbina 3 
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štata darbiniekus, un arī 4 darbiniekus no projekta „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”, kā arī 1 darbinieku 

no projekta ar līguma Nr. Nr.101108/C-157.  Visi KRSIC darbinieki ir sievietes.  

 

Ar 2008. gada 1. janvāri tika pārņemta vietējo teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkcija no 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā rezultātā tika izveidota 

struktūrvienība „Plānošanas nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa 

atrodas Kuldīgā, Liepājas ielā 14. Šajā struktūrvienībā strādā 3 štata dabinieki, un visas ir 

sievietes.  
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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 Latvijā, 

gan ārpus tās robežām. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

KPR mājas lapa http://www.kurzemesregions.lv lasītājiem piedāvā iepazīties ar KPR 

administratīvo struktūru, Attīstības padomi un Administrāciju.  

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
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http://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes Plānošanas reģiona ES 

Struktūrfondu informācijas centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem projektu konkursiem, 

dažādiem semināriem.  

 

Mājas lapā tiek izvietoti Administrācijas 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 

 

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, Lauku attīstības programmas (LAP) 

pasākumu finansējuma apguvi, kā arī pārrobežu sadarbības, Norvēģijas finanšu instrumentu 

un citu programmu apguves efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. KRSIC nodrošina  

http://www.kurzemesregions.lv/
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informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes 

plānošanas reģionā. 

 

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 es 

Struktūrfondiem , LAP pasākumiem un citiem finanšu avotiem.  

 

2008. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši 209 vispārīgas 

konsultācijas klātienē projektu pieteicējiem; izdevuši 12 Ziņu lapas par aktuālajiem 

jautājumiem ES struktūrfondu piesaistes un izlietojuma jomā; organizējuši 34 informatīvus 

seminārus; noorganizējuši reģionālo konferenci un preses konferenci, kā arī tiek papildināta 

Kurzemes reģiona projektu datu bāze, sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija 

Kurzemes reģionālajos laikrakstos, televīzijā un radio.  

 

KRSIC darbinieki realizē vienošanos Nr. VSID/TP/CFLA/08/16/008 un tā ietvaros ir 

informējuši interesentus par ES struktūrfondiem, ES struktūrfondu vadības jautājumiem, ES 

struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem; ir 

snieguši 35 informatīvos seminārus, organizējuši preses konferenci, izveidojuši informatīvo 

materiālu par ES struktūrfondiem, nodrošinājuši sludinājumu ievietošanu reģionālajos 

laikrakstos, kā arī izveidojuši sižetus Latvijas Radio 2 un Kurzemes Radio. 2008. gadā tika 

izvedota arī prezentācijas filma par SF aktualitātēm, kas tika rādīta raidījumā „Eirorīts”. 

 

 KRSIC 2008. gadā uzsāka realizēt ar Zemkopības ministriju noslēgto Līgumu Nr. 101108/C-

157 un tā ietvaros KRSIC darbinieki 2008. gadā ir organizētas 9 informatīvi – konsultatīvās 

dienas Kurzemes reģionā, konference, sagatavoti informatīvie paziņojumu par LAP 

aktualitātēm laikrakstiem un izveidots arī sižets raidījumam „Eirorīts”. 
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5. PLĀNI 2009. GADAM 

 

5.1 Nākamā gada prioritātes 
 

1. Izstrādāt Kurzemes reģiona attīstības programmu 2010.-2017.gadam; 

2. Reģiona Rīcības plāna 2010.- 2013. gadam izstrāde; 

3. Ieviest reģiona un pašvaldību attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādes 

uzraudzības un koordinācijas sistēmu; 

4. Sniegt atzinumus par reģiona pašvaldību teritorijas plānojumiem; 

5. Sniegt atzinumus par vietējā līmeņa attīstības programmām; 

6. Sniegt nosacījumus teritorijas plānojumu izstrādei; 

7. Veikt nepieciešamās darbības sabiedriskā transporta funkcijas īstenošanai Kurzemes 

reģionā; 

8. Atsevišķu funkciju pārņemšana no valsts līmeņa (KM, IZM, LM u.c.); 

9. Atbalsts vienas pieturas aģentūras principa īstenošanai un e-pakalpojumu izstrādei un 

pieejamībai reģionā; 

10. Sniegt atzinumus un priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai; 

11. Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem; 

12. Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un realizācija; 

13. Izveidot datu bāzi vietēja līmeņa attīstības programmām; 

14. Sagatavot izvērtējumu par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu/uzraudzību; 

15. Pārskata par problēmām un konfliktsituācijām Kurzemes reģiona piekrastē izstrāde. 

 

5.2 Prioritātēm piešķirtais finansējums 2009. gadā 
 

Prioritāte 
Finansējums, 

LVL  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 

263000 

Informācijas centra budžets  

 

49000  

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā’’ 

133020 

 



Lappuse 30 no 32 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Ostu 

attīstība Kurzemes reģionā”  

56808 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Plānošanas 

un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes 

plānošanas reģionā. (Projekts Nr. LV0055) 

192600 

Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

87000 

Projekts „Sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes 

reģionā” 

84 166  

Līgums ar Zemkopības ministriju Nr. 101108/C-157 30000 

 



Lappuse 31 no 32 

 

 

5.3. Plānotie projekti 

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

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

iesniegts projekts „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes 

reģionā”. Uzsākšana plānota 2009. gada 1. jūlijā. 

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

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

iesniegts projekts ,,Ostu attīstība Kurzemes reģionā”. Uzsākšana plānota 2009. gada 1. 

jūlijā.. Kā vadošā iestāde projektu ieviesīs Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ciešā 

sadarbībā ar projekta partneriem. 

3. Plānots uzsākt dalību ERAF projektā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu”.  

4. Plānots uzsākt dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes 

„Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās 

partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Valsts un privātās partnerības 

projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” 

finanšu-ekonomiskā pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde, un darbinieku 

apmācība” sagatavošanā un īstenošanā. 

 

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 Pārrobeţu 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 

uzlabošana Latvijas – Lietuvas pierobežas 

teritorijā 

Latvija - Lietuva 

Kurzemes, Lānes un Sāres reģionu Latvija - Igaunija 
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pievilcības palielināšana, attīstot un 

diversificējot ūdens tūrisma resursus 

,,Baltijas jūras piekrastes 

uzņēmējdarbības tīklojums” 

Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A 

,,Jūras viļņu enerģijas potenciāls un 

perspektīvā izmantošana centrālajā 

Baltijas jūras reģionā’’ 

Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A 

 


