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   Godātie, publiskā pārskata lasītāji!  

 

Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada pārskatu 

par paveikto laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  

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.  

Gads bija zīmīgs ar būtiskiem pavērsieniem reģionu kapacitātes stiprināšanā, 

palielinoties gan funkciju skaitam, gan darba apjomam. Reģions veica aktīvu organizatorisku 

darbu, ieskaitot sarunu procedūras, lai no bijušajām rajonu padomēm, kas savu darbību beidza 

2009.gada 1.jūlijā, pārņemtu vietējo sabiedrisko pārvadājumu funkciju un sāktu to īstenot 

reģionālā līmenī jau ar 2010.gada 1.janvāri. Vienlaikus 2009.gada II pusē tika noslēgts 

sadarbības līgums ar Kultūras ministriju, kas laika periodā no 16.septembra līdz 31.decembrim 

reglamentēja plānošanas reģionu nodrošināt reģionālās kultūras funkcijas izpildi. Ar mērķi 

nodrošināt iesākto aktivitāšu pēctecību kultūrpolitikas plānošanā un īstenošanā, tiek veikti 

grozījumi Reģionālās attīstības likumā, lai plānošanas reģioniem arī turpmāk deleģētu minētās 

funkcijas izpildi. 

Atzīstams rezultāts sasniegts ieviešot un sagatavojot projektu pieteikumus EEZ 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un ESF 2007.–2013.gada programmēšanas 

perioda finansējuma saņemšanai. Apzināts un sniegts reģiona viedoklis valsts pārvaldes un 

vietējā līmeņa uzraudzības padomēs, darba grupās, 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. 

 

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 - 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 administratīvās teritorijas: 17 novadi – Alsungas, Kuldīgas, 

Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, 

Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – 

Liepāja un Ventspils. 

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 novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa 

un Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniece – Talsu novada domes priekšsēdētāja 

vietniece Solvita Ūdre. Padomē ir ievēlēti 19 reģiona vietējo pašvaldību pārstāvji, kā arī 

katram padomes dalībniekam viens vietnieks.  

Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 2009.gada 15.augusta 

Kopsapulces lēmumam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē ir ievēlēti: 

 Gunārs Ansiņš -  Liepājas pilsētas dome 

 Jānis Vītoliņš - Ventspils pilsētas dome 

 Aivars Šilis - Aizputes novada pašvaldība 

 Grigorijs Rozentāls - Alsungas novada pašvaldība 

 Arvīds Mēters - Brocēnu novada pašvaldība 

 Aldons Zumbergs - Dundagas novada pašvaldība 

 Andrejs Radzēvičš - Durbes novada pašvaldība 

 Jānis Neimanis - Grobiņas novada pašvaldība 

 Inga Bērziņa - Kuldīgas novada pašvaldība 

 Agris Petermanis - Nīcas novada pašvaldība 

 Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada pašvaldība 

 Vija Jablonska - Priekules novada pašvaldība 

 Lauris Karlsons - Rojas novada pašvaldība 

 Jānis Bārdulis - Rucavas novada pašvaldība 

 Indra Rassa - Saldus novada pašvaldība 

 Nellija Kleinberga - Skrundas novada pašvaldība 

 Solvita Ūdre - Talsu novada pašvaldība 

 Visvaldis Jansons - Vaiņodes novada pašvaldība 

 Māris Dadzis - Ventspils novada pašvaldība 

 

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 
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7. Guntars Seilis – Kurzemes tūrisma asociācijas priekšsēdētājs 

8. Andrejs Šnepsts – Latvijas darba devēju konfederācijas Sociālā dialoga 

koordinators 

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.  

 

Administrācijas struktūrvienības 2009.gadā ir Plānošanas nodaļa un Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs.  

 

2009.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja divdesmit darbinieki, taču 

ņemot vērā budžeta samazinājumu tika pieņemts lēmums par 7 darbinieku atbrīvošanu 

2009.gada nogalē. 

Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4-1.  

Plānošanas nodaļa atrodas Kuldīgā, Liepājas ielā 14, 2.stāvā. 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs atrodas Saldū, Striķu ielā 

2, 2.stāvā.  
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Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 

 

 

 

1.2 Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas ir šādas: 

 Plānošanas reģiona attīstības plānošana, koordinācija un uzraudzība atbilstoši 

reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, 

mērķiem un prioritātēm;  

 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 stratēģijai 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.  

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 



Lappuse 8 no 29 

 

 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 apstiprināts 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē (protokols Nr.1/08, § 4) un ir spēkā ar 

2008.gada 6.februāri. 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 nodrošina šajā plānošanas dokumentā 

iekļauto vadlīniju un telpiskās attīstības perspektīvas nostādņu saskaņošanu ar nacionāla 

līmeņa un citu plānošanas 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 bija „Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2010-2017.gadam” 

izstrāde. Uz nenoteiktu laiku 1.5.3.2.apakšaktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieviešana tika atlikta, taču 

zināms, ka 2010.gadā minētā apakšaktivitāte tiks izsludināta un būs iespēja iesniegt projekta 

pieteikumu.  

3. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2009.gada 4.novembrī apstiprināja 

Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānu 2010-2013.gadam. Rīcības plāna mērķis ir 

veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona attīstību, sekmējot 

koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu 

izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai. 

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

2010.gadam. Attīstības padomē minētais rīcības plāns tika apstiprināts 2006.gada decembrī. 

Mūžizglītības rīcības plānā definētās aktivitātes ir iestrādātas vairākos projekta pieteikumos- 

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

mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” (ES struktūrfondi). 

http://esfondi.izm.gov.lv/1301.html
http://esfondi.izm.gov.lv/1301.html
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.  

 

Tika sagatavots „Pārskats par problēmām un konfliktsituācijām Kurzemes reģiona piekrastē”. 

Pārskata sagatavošana veikta sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kuru administratīvā 

teritorija robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci. Rezultātā tika identificēti 

problēmjautājumi, kas ir visizteiktākie piekrastes pašvaldībām un sagatavota informācija 

Piekrastes telpiskās attīstības stratēģijas izstrādei.  

 

Pamatojoties uz RAPLM uzdevumu, noteikt katram plānošanas reģionam savu specializāciju, 

definējot katram reģionam specifiskas uzņēmējdarbību atbalstošas formas, veidus un 

virzienus, tika uzsākts darbs pie Kurzemes plānošanas reģiona ekonomikas profila ietvara 

definēšanas. Reģiona ekonomikas profils ir teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības 

raksturojums, kas nosaka reģiona ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās attīstības 

virzītājspēku perspektīvu. Ekonomikas profila izstrādi plānots pabeigt 2010.gadā.  

   

Atbilstoši RAPLM noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem tika izvērtēta Ventspils rajona 

attīstības programma 2009.-2015.gadam un Saldus novada attīstības programma 2009-

2015.gadam.  

 

Tika sagatavota un tālāk virzīta reģiona pozīcija par RAPLM izstrādāto VASAB Ilgtermiņa 

perspektīvas Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai projekta gala redakciju, kā arī 

pozīcija par Telpiskās plānošanas likumprojektu, kas joprojām nav apstiprināts, jo satur 

neviennozīmīgi vērtējamas komponentes.  

 

Uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011- 

2018. gadam izstrāde, kura tiks pabeigta 2010.gada I pusgadā. 
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2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeľa plānošanas 

dokumentiem 

Kurzemes plānošanas reģions ir sniedzis 27 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas 

plānojumu redakcijām, 12 atzinumus par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību 

teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, 3 atzinumus par Vides pārskata 

projektiem un 6 atzinumus par Vietējo rīcības grupu Vietējām attīstības stratēģijām.  

 

2009.gadā kopumā sniegti 52 atzinumi/priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/pilnveidošanai (piem., LIAS 2030, Telpiskās 

plānošanas likumprojektu u.c., VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem), kā arī 

nodrošināta dalība 92 darba grupu sēdēs normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā. Sniegti atzinumi par ES 

struktūrfondu ieviešanas regulējošiem normatīvajiem aktiem - MK noteikumiem, kā arī 

projektu vērtēšanas kritērijiem.  

 

2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās: 

Nacionālajā reģionālajā attīstības padomē; 

Nacionālajā attīstības padomē; 

ES struktūrfondu Uzraudzības komisijā; 

Pārrobežu sadarbības programmu Nacionālajā apakškomitejā; 

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

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

komitejā (ZM); 

Vietējo rīcības grupu stratēģiju ieviešanas Vadība komitejā (ZM); 

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

komitejā; 

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Vadības komitejā; 

INTERREG IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g. 

Uzraudzības komitejā; 

INTERREG IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g. 

Vadības komitejā; 
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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); 

Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvajā padomē; 

Piekrastes telpiskās stratēģijas izstrādes darba grupā (RAPLM); 

Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta vadības komitejā; 

Veselības ministrijas ESF un ERAF uzraudzības komitejā. 

 

2.1.4. Administratīvie darbi 

Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats par 

2008.gadu, finanšu gada pārskats par 2008.gadu, darba plāns un budžets 2010.gadam, kā arī 

sagatavotas par 2009.gada mēnešiem un ceturkšņiem finanšu atskaites un darba plāna 

atskaites pa ceturkšņiem. 

Sagatavotas un noorganizētas 10 Attīstības padomes sēdes, kā arī 1 vietējo pašvaldību 

kopsapulce (19.08.2009), 7 reģionu koordinatoru sanāksmes.  

Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība. 

Organizēti 27 iepirkumi. 

 

2.1.5. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 

2009.gadā ir notikušas 10 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir pieņēmusi 

155 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. 

 

2.2.2. Izglītība 

- Līdzdarbība profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna izstrādē un ieviešanā; 

- Sniegtas konsultācijas atbalsta sniegšanai pašvaldībām ES Struktūrfondu aktivitāšu 

ietvaros. 
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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. 

2.2.5. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

 

2009.gada 22.jūlijā uzsākta projekta „Ostu attīstība Kurzemes reģionā” īstenošana. 

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 ir uzsākts īstenot šādas aktivitātes, 

kuru ieviešana tiek turpināta 2010.gadā aktivitātes: 

Infrastruktūras 

uzlabošana ostu 

teritorijās 

 Ceļa asfaltēšana Pāvilostas novada pašvaldības teritorijā; 

 Pāvilostas ostas akvatorija padziļināšana; 

 Drošības fenderu uzstādīšana prāmju terminālā Ventspils brīvostas 

teritorijā;  

 Iebraukšanas mehānisko barjeru, drošības kameru un enkurboju 

uzstādīšana Mērsraga ostā. 

 Zivju tirgus izveide Ostmalā. 

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 piekrastes pašvaldību attīstība un 

publiskās privātās partnerības iespējas” izstrādāšana; 

 Mārketinga aktivitāšu īstenošana (brošūras „Ports in Kurzeme” un 

informatīvo bukletu angļu un vācu valodās izstrāde, u.c.); 

 Baltijas mediju regates organizēšana 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 - Pāvilostas novada pašvaldību, Rojas novada pašvaldību, Liepājas pilsētu, 

Ventspils brīvostas pārvaldi un privātajiem partneriem - SIA Zeja Rietumu krasts. Projekts 

realizēšanas termiņš ir 22.07.2009.- 31.09.2010. Projekta kopējais budžets - 492 459 EUR. 

 

2009.gada 1.septembrī tika uzsākta projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība 

Kurzemes plānošanas reģionā” īstenošana, kura ieviešanai ir saņemts Eiropas Sociālā 

fonda līdzfinansējums un valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir sekmēt 

http://www.kurzeme.lv/
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līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu sistēmas 

attīstību.  

 

2009. gadā tika uzsākts īstenot šādas aktivitātes, kuru ieviešana tiks turpināta 2010.gadā: 

1. Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011- 

2018.gadam izstrāde, iekļaujot programmā šādas sadaļas- „Esošās situācijas apraksts 

Kurzemes plānošanas reģionā sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā un problēmu 

formulējums”, „Esošās situācijas analīze un rekomendācijas sistēmas attīstībai”, 

„Rīcības plāna izstrāde”. 

2. Pieredzes apmaiņa, kuras ietvaros Kurzemes plānošanas reģionā sociālo pakalpojumu 

jomā strādājošie piedalīsies 4 pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem Latvijas 

plānošanas reģioniem un 1 ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienā. 

3. Sociālo pakalpojumu ekspertu piesaiste. Aktivitātes ietvaros tiks iepirkti 8 jomas 

eksperti, kuri veiks dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu 

attīstības programma 2011- 2018.gadam” izstrādes procesa uzraudzību. 

4. Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības 

programma 2011- 2018.gadam” sabiedriskā apspriešana. Aktivitātes ietvaros reģionā 

tiks organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas sesijas. 

5. Projekta noslēguma konference. Aktivitātes ietvaros notiks konference, kuras mērķis 

ir nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, informēt plašāku sabiedrību par projektā 

sasniegtajiem rezultātiem, kā arī aktualizēt diskusiju par jomas problēmām un 

risinājumiem. 

6. Publicitāte un informatīvie pasākumi.  

7. Projekta vadība. 

Projekta realizēšanas termiņš ir no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.jūnijam. 

Projekta kopējais budžets – 153 000 LVL. 

 

2008.gada maijā tika uzsākta un līdz 2009.gada 31.decembrim turpinājās projekta 

„Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” 

īstenošana, kura ieviešanai ir saņemts EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un valsts 

budžeta līdzfinansējums. Projekta mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un 

līdzsvarotu ekonomisko un sociālo vidi Kurzemes plānošanas reģionā, stiprinot 

administratīvo kapacitāti plānošanas un projektu vadības cikla jautājumos.  
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2008.gadā tika uzsākts īstenot šādas aktivitātes, kuru ieviešana tika turpināta 2009.gadā: 

1. Reģiona pašvaldību stratēģiskās plānošanas dokumentu pilnveidošana /izstrāde 

(2008.07.01- 2009.04.30); 

2. Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna aktualizācija (2008.12.01-2009.10.31); 

3. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana 

(2008.10.01-2009.03.31); 

4. Pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana (2008.11.01-2008.12.31); 

5. Projektu ar reģionālu ietekmi noteikšana un projektu pieteikumu izstrāde finansējuma 

piesaistei no ES Struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem (2008.08.01-2009.09.30); 

6. Publicitātes pasākumi un materiālu sagatavošana (2008.06.01-2009.10.31) 

7. Projekta vadība un koordinācija. 

 

”Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā 

palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 

nodrošināšanai” projekts ilgst no 2008.gada 1.augusta – 2010.gada 31.decembrim. Projekta 

kopējais budžets ir 258 038,30 LVL. 

Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves 

efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt Eiropas 

Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un 

seminārus Kurzemes plānošanas reģionā. 

Projektā iestrādātas sekojošas aktivitātes: Eiropas Savienības fondu informatīvie un 

publicitātes pasākumi un Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas 

Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti. 

 

 

2009.gada 1.jūlijā tika uzsākta un līdz 2010.gada 31.oktobrim turpinās projekta „Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošana, kura ieviešanai ir 

saņemts EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējums. 

Projekta mērķis ir administratīvās reformas veicināšana, atbalstot ilgtspējīgu, 

konkurētspējīgu un līdzsvarotu novadu izveidi Kurzemes reģionā. Šī projekta ietvaros tiks 

tieši sekmēta reformas realizēšana – stiprināta administratīvo teritoriju (novadu) spēja 

nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 
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2009.gadā tika uzsākts īstenot šādas aktivitātes, kuru ieviešana tiks turpināta 2010.gadā: 

1. Datorizētas ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēmas ieviešana Talsu novadā; 

2. Administratīvās un institucionālās darbības modeļa izstrāde integrētas sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā;  

3. Komunālo pakalpojumu sistēmu modeļu izstrāde četru Kurzemes plānošanas reģiona 

novadu pašvaldībās; 

4. Apmācības un pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas reģionālajā pašvaldībā par 

integrētas komunālo un sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidi un darbību projekta 

partneru darbiniekiem; 

5. Publicitātes pasākumu īstenošana par projekta aktivitātēm rezultātiem; 

6. Projekta vadība. 

 

 

2009.gada sākumā tika sagatavots un apstiprināts projekta „Mūţizglītības pārrobeţu 

kapacitātes celšana” pieteikums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-

2013 ietvaros. 2009.gada II pusē projekta pieteikumā tika veikti labojumi atbilstoši 

sekretariāta norādītajiem komentāriem. Projekta ieviešanas termiņš ir no 2010.gada 7.janvāra 

līdz 2011.gada 6.jūlijam.  

Projekta galvenais mērķis ir veicināt cilvēkkapitāla attīstību, izveidojot efektīvu 

mūžizglītības sistēmu Kurzemes un Lietuvas Ziemeļrietumu pārrobežu teritorijā, šim mērķim 

radot platformu uzņēmējdarbības veicināšanai, inženiernozaru prasmju apmācībai, pielietojot 

e-izglītības risinājumus un sekmējot iepriekšējas mācīšanās rezultātu atzīšanu. 

Projekta kopējais budžets ir 1,014,652.0 EUR un vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas 

reģiona administrācija. 

 

2009.gada 8.oktobrī KPR noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru 

(turpmāk – Aģentūra) par līdzdalību ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas plānošanas, 

infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas 

sistēmas - 1.kārta” (turpmāk – TIS)  īstenošanā.  

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo 

īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. TIS 

izveides mērķis ir izveidot ietvaru/infrastruktūru sistēmai, kurā tiks ietverts teritorijas 

plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās pašvaldības teritorijas 
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plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto) 

izmantošanu, t.sk. apbūvi, aprobežojumiem un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā. 

TIS izstrāde, ieviešana un uzturēšana notiek par ERAF un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta 

1. kārtas kopējās izmaksas ir Ls 1 349 228 no kurām 85%, jeb Ls 1 146 844 ir Eiropas 

reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 15 %, jeb Ls 202 384 ir valsts budžeta 

finansējums. 

 

2009.gadā notika sarunu procedūras ar LR Tieslietu ministriju par kopīga EEZ/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” sagatavošanu un 

īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot ieslodzījuma efektivitāti Latvijā. Projektā 

paredzēts uzcelt jaunu cietumu Kurzemes reģionā (Liepājas tuvumā) ar 1000 vietām un ēku 

platību 33 000 kv.m. 

 

Notikušas sarunas 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”. 

 

2009.gadā tika gatavoti šādi projektu pieteikumi „E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” 

(Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros), „Radošo 

industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionos” (Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros), „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur 

sadarbību” (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros), 

„Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007-2013 ietvaros), „Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” (ESF), kā arī „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību 

saglabāšanai”(Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros).  
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2.3. Rezultatīvie rādītāji 

 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Nodrošināt PR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un 

ieviešanu 

Apstiprināts aktualizētais PR rīcības plāns 

Sagatavots izvērtējums par attīstības 

plānošanas dokumentu ieviešanu (1) 

Izstrādāts ietvars ekonomikas profila 

izstrādei 

Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu 

prasībām 

Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas 

plānojumiem (39). 

Sagatavoti atzinumi par visiem iesniegtajiem 

TP. 

Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības 

programmām (2) 

Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu 

izstrādei (14). 

Organizētas apmācības plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par 

teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām (2) 

Sagatavots pārskats par problēmām un 

konfliktsituācijām piekrastes vietējo 

pašvaldību teritorijās saistībā ar piekrastes 

attīstības plānošanas jautājumiem (1) 

Izvērtēt nacionālā līmeņa atbilstību 

plānošanas reģionu attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo 

aktu un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādei/ 

pilnveidošanai (52) 

Nodrošināta līdzdalība darba grupās 

normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādes/aktualizēšanas procesā (92) 

Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (3) 

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību 

sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām 

Organizētas sanāksmes sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas funkcijas 

pārņemšanai (7) 

Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumu izstrādi un īstenošanu 

Sagatavoti projekti attīstības atbalsta 

pasākumu ietvaros (4) 

Sniegti atzinumi par reģionālās attīstības 

valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo 

pašvaldību projektiem (16) 

Sniegti atzinumi Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību 

projektu pieteikumiem (0). 

KPRA nav saņēmusi no pašvaldībām 

nevienu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu 

par projektu pieteikumiem 
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2. PR administrācijas darbības nodrošināšana 

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

Organizētas KPR administrācijas darbinieku/ 

reģiona koordinatoru sanāksmes (7) 

Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR 

budžetu 

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 

apstiprināšanai KPR 2010.gada budžets 

Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR 

darba plānu 

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 

apstiprināšanai KPR darba plāns 2010.gadam 

Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa 

finanšu atskaites (4) 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM mēneša 

finanšu atskaites (10) 

Sagatavots un iesniegts RAPLM gada 

pārskats (1) 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba 

plāna atskaites (5) 

Sekmēt PR administrācijas kapacitātes 

stiprināšanu 

Izveidotas darba vietas (2) 

3. Dotācija SF informācijas centra darbības nodrošināšanai 

Konsultāciju pakalpojumi 

 

Sniegtas konsultācijas tikai klātienē (195) 

Ziņu lapas sagatavošana  

 

Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) 

Informatīvu semināru organizēšana 

Kurzemes reģionā  

Organizēti informatīvie semināri (9) 

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 

(503) 

Reģionālā konference par finansējuma 

piesaisti Kurzemes reģionam sagatavošana 

un organizēšana. 

Organizēta reģionālā konference (1). 

Konference tika organizēta par Tehniskās 

palīdzības projekta līdzekļiem 4.decembrī. 

Informācijas vākšana un apkopošana sniegto 

pakalpojumu monitoringam 

Apkopoto publikāciju par ES 

struktūrfondiem izvērtējums (128) 

Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā 

pakalpojuma analīzes (2) 

Veikts informatīvo semināru vērtējums (9) 

Mājas lapas papildināšana un atjaunošana Papildināta informācija mājas lapā (25) 

Informācijas centra atpazīstamības 

nodrošināšana 

Informācija par IC reģionālajā presē (16 

reizes); informācija Kurzemes radio (47) un 

TV sižeti (3) 

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 

Nodrošinātas publikācijas reģionālajā presē 

(16), informācija pārraidīta Kurzemes radio 

(37), TV sižeti (4). 
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Noorganizēti semināri (63); konference (1). 

5. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Plānošanas un projektu 

izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” realizācijai (Ls 142 998). 

(30.04.2008. – 31.12.2009.)  

 

Reģiona pašvaldību stratēģiskās plānošanas 

dokumentu pilnveidošana / izstrāde  

Izstrādāti / pilnveidoti stratēģiskie dokumenti 

(8) 

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību 

speciālistu apmācību organizēšana 

Novadīti apmācību kursi pašvaldību 

speciālistiem (14) 

Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma 

piesaistei no ES Struktūrfondiem un citiem 

finanšu avotiem  

Izstrādāti liela un vidēja apjoma projekti (10) 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna 

aktualizācija  

Aktualizēts Kurzemes plānošanas reģiona 

Rīcības plāns (1) 

Pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana Noorganizēta piecu dienu pieredzes 

apmaiņas vizīte uz Norvēģiju kopā 23 

speciālistiem no plānošanas reģiona un 

pašvaldībām (1) 

Publicitātes pasākumi un materiālu sagatavošana Noorganizēti informatīvie semināri (7), 

Organizēta projekta noslēguma konference 

Liepājā. 

Izveidots TV sižets un pārraidīts Latvijas 

nacionālajos TV kanālos par projektā 

ieviestām aktivitātēm. 

Iepirktas USB atmiņu kartes ar finanšu 

instrumenta un Kurzemes logo uzdruku. 

Pastāvīgi tiek sniegta informācija par 

projekta ieviešanas gaitu plašsaziņas 

līdzekļos. 

6. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Komunālās saimniecības 

sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā ” realizācijai 2009. gadam (Ls 101 875 ). 

(01.07.2009.-31.10.2010.) 

 

Datorizētas ūdenssaimniecības vadības un 

kontroles sistēmas ieviešana Talsu novadā  

Veikta iepirkumu procedūra. Noteikts 

konkursa uzvarētājs, noslēgts pakalpojuma 

līgums un uzsākta aktivitātes ieviešana.  

Administratīvās un institucionālās darbības 

modeļa izstrāde integrētas sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sistēmas izveidei 

Kurzemes reģionā  

 Veikta iepirkumu procedūra. Noteikts cenu 

aptaujas uzvarētājs, noslēgts pakalpojuma 

līgums un uzsākta aktivitātes ieviešana. 

Komunālo pakalpojumu sistēmu modeļu 

izstrāde četru Kurzemes plānošanas reģiona 

novadu pašvaldībās:  

 

Izstrādāta iepirkumu dokumentācija un 

veiktas 2 cenu aptaujas, noteikti uzvarētāji 

Publicitātes pasākumu īstenošana par 

projekta aktivitātēm rezultātiem 

 

Veikts iepirkums projekta vizuālās identitātes 

prasību izpildīšanai. 

7. Dotācija Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība 

Kurzemes plānošanas reģionā” realizācijai 2009. gadam (Ls 84 166 ). (01.09.2009.-

30.06.2010.) 

 

 

Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona Izsludināts un noslēdzies iepirkums, noslēgts 
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sociālo pakalpojumu attīstības programma 

2011.-2018. gadam” izstrāde 

līgums par aktivitātes ieviešanu ar SIA „NK 

Konsultāciju birojs”. 

Pieredzes apmaiņa Izsludināti 2 iepirkumi un noslēgti līgumi: 

1.Ar SIA „Impro Ceļojumi” par 4 pieredzes 

apmaiņas braucienu organizēšanu Latvijā. 

2. Ar SIA „NAOS” par pieredzes apmaiņas 

brauciena organizēšanu uz Zviedriju. 

Sociālo pakalpojumu jomas ekspertu (vietējo 

un ārvalstu) piesaiste 

Noslēgti 6 līgumi par  

vietējo ekspertu pakalpojumiem dokumenta 

„Kurzemes plānošanas reģiona sociālo 

pakalpojumu attīstības programma 2011.-

2018.gadam” izstrādes procesa uzraudzībai 

un konsultāciju sniegšanai. 

 

 

8. Dotācija Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Kurzemes reģiona ostu attīstība ” 

realizācijai 2009. gadam (Ls 50 008). (22.07.2009.-30.09.2010.) 

Sadarbības un komunikāciju tīkla izveide ar 

citām ostām 

Izveidots sadarbības tīkls starp projekta 

partneru ostām un citām organizācijām 

 

Investīcijas ostu infrastruktūrā Uzsākta aktivitātes „Ielas seguma un 

apgaismojuma izbūve” ieviešana – noslēgts 

līgums ar SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” un 

uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes. 

Pieredzes un informācijas apmaiņa ar citām 

ostām, ieskaitot Norvēģijas ostas 

Ostu informācija izvietota citu valstu datu 

bāzēs un brošūrās 
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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; 

6. Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikts 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. 

 

  



Lappuse 22 no 29 

3. BUDŢETA INFORMĀCIJA 

 

 

3.1. Iestādes budţeta ieľēmumu un izdevumu izpilde 2009.gadā 
 

 

Iestāde 2009.gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2009.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 2009.gadā bija 335000,00 Ls, piešķirtas budžets 2009.gadā 263991,00 Ls 

apmērā, tā izpilde ir 263991,00 Ls jeb 78.8 %.  

 

Iestādes pamatbudţeta izdevumi pavisam kopsummā 2009.gadā bija plānoti 263991 Ls, tā 

izpilde ir 263988 Ls jeb 99.99 %. 

 

 Iestādes pamatbudţeta finansējums un tā izlietojums 2009.gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2008. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2009.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai (kopā) 
335000 263991 263991 

1.1. dotācijas 335000 263991 263991 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. 
ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

2 Izdevumi (kopā) 335000 263991 263988 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
312496 263991 263988 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

0 0 0 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
312496 263991 263988 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
22502 0 0 
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2009.gadā tika uzsākta projekta "Kurzemes reģionu Ostu attīstība" par kopējo finansējumu 

300529 LVL , apgūtais finansējums 2009.gadā bija 5642.99 LVL.  

 

2009.gadā tika uzsākta projektu „Komunālās saimniecības sistēmas moduļu izveide 

Kurzemes reģionā” par kopējo finansējumu 101875 LVL, no tā 2009.gadā apgūtais 

finansējums 19902.41 LVL.  

 

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 2009.gadā apgūtais finansējums ir 72007.82 

LVL. 

 

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

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

kopējo finansējumu 326242 LVL, no tā 2009.gadā apgūtais finansējums ir 291212.73 LVL. 

2008.gadā tika uzsākts un 2009.gadā turpināja īstenot projektu par Lauku attīstības 

programmu (Līguma Nr.101108/C-157) par kopējo finansējumu 90000LVL, no kura 

2009.gadā apgūtais finansējums bija 28348,33 LVL 

 

3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā uz 2009.gada janvāri darbojās trīs struktūrvienības. Galvenā 

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

2009.gadā nodarbināja 15 štata darbiniekus un 5 rajonu koordinatorus, taču ņemot vērā 

budžeta samazinājumu tika pieņemts lēmums par 7 darbinieku atbrīvošanu 2009.gada nogalē. 

No visiem Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 20 darbiniekiem 4 ir vīrieši un 

pārejās 16 ir sievietes. 

 

Struktūrvienība „Kurzemes Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs” 

(KRSIC) ar 2008.gada 1.janvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras un tā 

atrodas Saldū, Striķu ielā 2. KRSIC nodarbina 2 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 
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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 darbinieki, 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 kultūras 

pasākumu izdevums „Kurzeme Šomēnes”, kas tiek veidots kopā ar pilsētu un novadu 

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 

informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes 

plānošanas reģionā. 

http://www.kurzemesregions.lv/
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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 un citiem finanšu avotiem.  

 

2009. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši 75 vispārīgas 

konsultācijas klātienē projektu pieteicējiem; izdevuši 12 Ziņu lapas par aktuālajiem 

jautājumiem ES struktūrfondu piesaistes un izlietojuma jomā un organizējuši 10 informatīvus 

seminārus, 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 120 vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem, organizējuši 63 informatīvos 

seminārus un 1 konferenci, sagatavojuši informatīvos materiālu par ES struktūrfondiem un 

uzturējuši un atjaunojuši informāciju mājas lapā 111 reizes, nodrošinājuši 16 publikāciju 

ievietošanu reģionālajos laikrakstos, kā arī izveidojuši 37 sižetus radio  un 3 TV sižetus.  

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

157 un tā ietvaros KRSIC darbinieki 2009. gadā ir organizēti 49 informatīvi semināri un 1 

konference Kurzemes reģionā, sagatavoti 17 informatīvie paziņojumu par LAP aktualitātēm 

laikrakstiem un nodrošināti 10 radio sižeti. 
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5. PLĀNI 2010. GADAM 

 

5.1 Nākamā gada prioritātes 
 

1. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2011.-2017.gadam izstrāde; 

2. Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa ekonomikas profila izstrāde; 

3. Pārskata par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas progresu izstrāde; 

4. Atzinumu un nosacījumu sniegšana par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojumiem un attīstības programmām; 

5. Semināru un apmācību organizēšana vietējo pašvaldību darbiniekiem par attīstības 

programmu un teritorijas plānojumu izstrādi; 

6. Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos; 

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

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

pieejamībai reģionā; 

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

plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai; 

10. Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem; 

11. Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un īstenošana; 

12. Veicināt ES struktūrfondu administrēšanu, nosakot reģionālās politikas īstenošanas 

instrumentus – reģionāla līmeņa programmas.   

 

5.2 Prioritātēm piešķirtais finansējums 2010. gadā 
 

 

Prioritāte 
Finansējums, 

LVL  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 

115906 

Informācijas centra budžets  

 

19917 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 40000 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā’’ 

157828 

 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekts ,,Ostu 

attīstība Kurzemes reģionā”  

250521 

Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās 70000 
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attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

Projekts „Sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes 

reģionā” 

68834 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007-2013 projekts „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes 

celšana” 

46828 

 

5.3. Plānotie projekti 

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

sadarbības programmas ietvaros tiks sagatavoti 4 projekta pieteikumi pārrobežu sadarbības 

programmās „Baltijas jūra reģiona transnacionālā sadarbības programma” un „Centrālās 

Baltijas jūras INTERREG IV A programma”: 

Projekta nosaukums Pārrobeţu sadarbības programma 

Indikatīvs projekta nosaukums - 

„Ekonomikas potenciāla dažādošana un 

ūdens tūrisma attīstības veicināšana”. 

Potenciālie partneri tiks precizēti.  

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

INTERREG IV A programma   

,,Atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas veicināšana Centrālajā 

Baltijas jūras reģionā” 

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

INTERREG IV A programma 

 

,,Jūras viļņu enerģijas potenciāls un 

perspektīvā izmantošana” 

Baltijas jūras reģiona transnacionālā 

sadarbības programma  

 

„Integrēta piekrastes pārvaldība 

Centrālajā Baltijas jūras reģionā” 

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

INTERREG IV A programma 

 

Vienlaikus 2010.gadā tiks sagatavoti arī projektu pieteikumi iesniegšanai ES struktūrfondu 

1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”; 1.5.3.1.aktivitātē ”Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem” un 3.2.2.2.aktivitātē „Publisko internetu pieejas punktu attīstība”.  

Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots uzsākt šādu projektu ieviešanu pie 

nosacījuma, ja tie tiks apstiprināti:  

Projekta nosaukums Pārrobeţu sadarbības programma 

„E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”  Latvija – Igaunija  

„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur 

sadarbību” 

Latvija - Lietuva 

„Radošo industriju attīstība Latvijas-

Lietuvas pierobežu reģionos” 

Latvija - Lietuva 

Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina 

apgabala dabas vērtību saglabāšanai 

Latvija - Lietuva 

„Transporta un ostu komunikāciju 

sistēmu attīstība” 

Latvija - Lietuva 

 


