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   Godātie, publiskā pārskata lasītāji!  

 

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

par paveikto laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  

Kurzemes plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) 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 nozīmīgs ar jaunas funkcijas – sabiedriskā transporta reģionālajā vietējā tīklā 

organizēšana, īstenošanas uzsākšanu. No 2010.gada 1.janvāra Kurzemes plānošanas reģions, 

saskaņā ar „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu” pārzina autobusu maršrutu tīklu 

reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

Funkcijas īstenošana tik veikta veiksmīgi, neskatoties uz būtisku dotācijas samazinājumu 

pret 2009.gadu, kas ļāva kā vienīgajam reģionam iekļauties valsts piešķirtajā dotācijā, 

nodrošinot visefektīvāko funkcijas īstenošanu. Vienlaikus 2010.gada II pusē tika noslēgts 

atkārtots sadarbības līgums ar Kultūras ministriju, kas laika periodā līdz 31.decembrim deleģēja 

plānošanas reģionu nodrošināt reģionālās kultūras funkcijas izpildi. Ar mērķi nodrošināt iesākto 

aktivitāšu pēctecību un iespējas valsts centrālajam aparātam deleģēt funkcijas, tika veikti 

grozījumi Reģionālās attīstības likumā. 

Atzīstams rezultāts sasniegts ieviešot un sagatavojot projektu pieteikumus EEZ 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Interreg programmu un ESF 2007.–

2013.gada programmēšanas perioda finansējuma saņemšanai, piesaistot būtiskus līdzekļus 

pašvaldību un reģiona attīstībai. 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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠVALDĪBU 

VADĪTĀJU 

KOPSAPULCE 

 

ATTĪSTĪBAS PADOME 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

ADMINISTRĀCIJA 

SADARBĪBAS 

KOMISIJA 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS 
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 Attēls Nr.1 Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

 

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 
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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 

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 2010.gadā ir Plānošanas nodaļa, Sabiedriskā transporta 

nodaļa un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs.  

 

2010.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja divdesmit divi darbinieki...,. 

Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4-1.  

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

Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā gan Administrācijas telpās, gan Kuldīgā, 

Pilsētas laukumā 2, kā arī Liepājā, Graudu ielā 27/29.  

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; 

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 
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 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) 

 Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

Kurzemes reģionā.  

 

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 
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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). 

5. 2010.gadā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „NK Konsultāciju birojs” un 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem Kurzemes reģionā izstrādāja Kurzemes plānošanas 

reģiona sociālo pakalpojumu programmu 2011. – 2018.gadam, projekta „Sociālo 

pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros, kas tika finansēts no 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir 

sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību Kurzemes 

reģionā, pilnveidojot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un 

funkcionālās prasmes, kā arī palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju 

sabiedrībā. Programmas uzdevums ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu 

ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu 

izvirzīto attīstības mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

 

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 2010. gadā ir piedalījies Latvijas Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādņu 2011.-2017.gadam izstrādē, kā arī nodrošinājis līdzdalību jūras telpiskā 

plānojuma koordinācijas grupas sēdēs un projektā „BaltSeaPlan” par jūras telpiskā 

plānojuma izstrādi pilotteritorijai Kurzemes piekrastē.   

 

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

definējot katram reģionam specifiskas uzņēmējdarbību atbalstošas formas, veidus un 

virzienus, 2010. gadā tika turpināts  darbs pie Kurzemes plānošanas reģiona ekonomikas 

profila izstrādes. Reģiona ekonomikas profils ir teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības 

raksturojums, kas nosaka reģiona ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās attīstības 

virzītājspēku perspektīvu. 2010.gadā KPR plānotāji veica esošās situācijas analīzi, izstrādāja 

ekonomikas profila II daļu „Attīstības perspektīva”, noorganizēja 4 tematiskos seminārus-diskusijas 

profila izstrādes ietvaros, kā arī  1 semināru - diskusiju ar ekspertiem.  

 

Sadarbībā ar RAPLM piesaistītajiem ekspertiem turpinās darbs pie profila izstrādes.  

Ekonomikas profila izstrādi plānots pabeigt 2011.gadā.  

   

Sadarbībā ar RAPLM tika izstrādāts projekta pieteikums ESF 1.5.3.2.aktivitātei „Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” un sagatavots 

priekšlikums ekspertu darba uzdevumam. Diemžēl projekts neguva atbalstu un tādējādi arī 

finansējumu reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un uzlabošanai.  

2010.gadā tika veikta pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu aptauja un identificēta 

situācija pašvaldībās ar attīstības programmu izstrādi (problēmas, izstrādes process, stadija 

u.c.).  Rezultātā tika noskaidrota arī pašvaldībām interesējošā apmācību tematika attīstības 

programmu izstrādes kontekstā. 2010. gadā tika organizēts seminārs „Aktualitātes plānošanas 

jomā” un seminārs „Zināšanu ekonomikas attīstības plānošana novados”. 

 

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeľa plānošanas dokumentiem 
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Laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim Kurzemes plānošanas reģions ir 

nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis: 

 10 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem, atbilstoši MK 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 44.punktā 

noteiktajam, kā arī Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 4.punkta 6.daļai;  

 8 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu saistošajiem noteikumiem, 

atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 48.4. punktā noteiktajam, kā arī Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 

4.punkta 6.daļai; 

 3 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei, atbilstoši MK 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktā 

noteiktajam; 

 5 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu redakcijām un Vides 

pārskatu projektiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktā noteiktajam, kā arī MK noteikumu 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 15.punktā 

noteiktajam; 

 11 nosacījumus un atzinumus vietējo pašvaldību detālplānojumu izstrādei, atbilstoši 

MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

12.3.punktā noteiktajam; 

 4 atzinumus par vietējām attīstības stratēģijām, atbilstoši MK noteikumu Nr.515 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanai” 9.3. punktā noteiktajam; 

 1 nosacījumu par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām. 

 

2010.gadā kopumā sniegti 18 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 50 darba grupu sēdēs normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā. Sniegti atzinumi par ES 
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struktūrfondu ieviešanas regulējošiem normatīvajiem aktiem - MK noteikumiem, kā arī 

projektu vērtēšanas kritērijiem. Sniegti 2 atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu 

iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai. 

 

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; 

 

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. 
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2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

 

No 2010.gada 1.janvāra Kurzemes plānošanas reģions, saskaņā ar „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likumu” pārzin autobusu maršrutu tīklu reģionālos vietējās nozīmes  maršrutos, 

atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai paredzētajiem 

līdzekļiem. 

 

Sabiedriskā transporta organizēšanu maršrutu tīklā, valsts un pašvaldību budžetu iedalīto 

finanšu līdzekļu apsaimniekošanu Kurzemes plānošanas reģionā realizē sabiedriskā 

transporta nodaļa.  

 

Sabiedriskā transporta komisija savukārt izvērtē autopārvadātāju peļņu vai zaudējumus, 

veicot pasažieru pārvadājumus reģionālā vietējās nozīmes tīklā, un pieņem lēmumus par 

pārvadātājiem pārskaitāmo finanšu līdzekļu apmēru zaudējumu segšanai. 

 

1.  Reģionālo vietējās nozīmes maršrutus apkalpojošiem autopārvadātājiem 

pārskaitītās dotācijas 2010.gadā. 

Piešķirti budţeta līdzekļi Summa; LVL 

Valsts budžeta dotācijas zaudējumu kompensēšanai 1 713 459.74 

Dotācijas nesegto parādsaistību segšanai par 2009.gadu   185 948.18 

Dotācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar tādu personu 

pārvadāšanu, kuriem ir tiesības izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus ar 100% atlaidi 

238 265.00 

Kopā 2 137 672.92 

 

 

2. Reģionālo vietējās nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta indikatīvie rādītāji 

Rādītājs Vērtība 

Pakalpojumu apjoms  

Pārvadāto pasažieru skaits 3 047 405 

 Autobusu nobraukums; km 5 773 344  

Finanšu rādītāji  

Ienākumi *; LVL 1 463 724  

Izdevumi *; LVL 3 267 026  

Zaudējumi *; LVL 1 803 303  

Valsts garantētā peļņa (3.851% no ienākumiem) *; LVL 56 368  

Izmaksājamā valsts dotācija *; LVL 1 859 671  
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*  - uz datu ievietošanas mirkli mājas lapā finanšu dati nav auditēti. 

   

 

 

3. Informācija par Sociālā drošības tīkla stratēģijas izpildi 2010.gadā 

Rādītājs Vērtība 

Pakalpojumu apjoms  

Pārvadāto pasažieru skaits 3 047 405 

 Par samaksu pārvadātie pasažieri 2 644 440 

 Pasažieri, kuriem piešķirtas  tiesības uz 100% atlaidi 402 965 

 Pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem īpatsvars   13 % 

Finanšu rādītāji  

Saņemtie ienākumi no biļetēm; LVL 1 438 499 

 Nesaņemtie ienākumi par 100% atlaidēm; LVL 245 990  

 Nesaņemto ienākumu īpatsvars 15 % 

Izmaksātā kompensācija par 100% atlaidi; LVL 238 265  

 Nesaņemto ienākumu segums ar kompensācijas maksām; % 97 % 

 

 

 

Pasaţieru procentuālais sadalījums 2010.gadā 

 
 

 

 

 

 

Pārvadāto pasaţieru skaita dinamika 2010.gada periodā 
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Ar atlaidēm pārvadāto pasaţieru skaita dinamika 2010.gadā 

 
  

 

 

2.1.5. Administratīvie darbi 

 

Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats par 

2009.gadu, finanšu gada pārskats par 2009.gadu, darba plāns un budžets 2011.gadam, kā arī 

sagatavotas par 2010.gada mēnešiem un ceturkšņiem finanšu atskaites un darba plāna 

atskaites pa ceturkšņiem. 

Sagatavotas un noorganizētas 7 Attīstības padomes sēdes,.  

Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība. 

 

2.1.6. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 

 

2010.gadā ir notikušas 7 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir pieņēmusi 88 

lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes termiņi nav 

beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija.  

 

2.1.7. Reģionālās kultūras funkcijas īstenošana 

 

Saskaņā ar 2010. gada 9. jūlijā noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. 2.1-21/118 starp LR 

Kultūras ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu, Kurzemes plānošanas reģions.  ir veicis 

šādus valsts pārvaldes uzdevumus: 

 1.1. nodrošinājis datu ievadi LDKK; 
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1.2. apzināta un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu 

Kurzemes plānošanas reģionā; 

1.3. nodrošināta metodiskā un konsultatīvā palīdzība kultūras speciālistiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībās. 

Līgums stājās spēkā 2010. gada 9. jūlijā un nosaka, ka minētie valsts pārvaldes uzdevumi 

tiek veikti no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža līdz 2010. gada 31. decembrim. 

 

Informācija par funkcijas izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem: 

Kritērijs  Sasniegtais rādītājs 

Datu ievade LDKK 

Apzināto un ievadīto objektu skaits LDKK sadaļās:  

- nevalstiskās organizācijas 26 

- nozīmīgs pasākums 13 

-radošās rezidences 6 

- mākslas galerijas 7 

- radošās industrijas 6 

Apzināt un sagatavot informāciju par kultūras tūrisma 

klāstu Kurzemes plānošanas reģionā 

24 

Metodisko un konsultatīvo pasākumu skaits 

Konsultāciju skaits  8 

Apmācību skaits 5 

 

Papildus deleģēšanas līgumā noteiktajiem uzdevumiem, 2010. gadā ir izstrādāti 2 projektu 

pieteikumi- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir iesniegts un 

saņemts atbalsts projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas un Lietuvas reģionos” 

realizēšanai, savukārt Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir iesniegts 

un saņemts atbalsts projekta „Senās kulta vietas kopējais Baltijas jūras piekrastes identitātei” 

realizēšanai. Abu projektu īstenošana tiks uzsākta 2011. gadā.  

 

 

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

programmu izpildi. Plānošanas reģions ar dalību dažādās pārstāvniecībās un ar piesaistīto 

projektu līdzekļu palīdzību ir centies risināt arī tās funkcijas, kas nav tieši noteiktas 

Reģionālajā attīstības likumā, bet ir uzskatāmas par būtiskām reģiona attīstībai.  

 

2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

 

2010.gadā tika turpināta projekta „Kurzemes reģiona ostu attīstība” 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 2010. gadā  ir  īstenotas šādas 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 jahtu ostā. 

 Zivju tirgus izveide Ostmalā, Liepājā. 

Ostu sniegto 

pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 

 

 Projekta partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģijas 

jahtu ostām; 

 Ostu mājas lapu papildināšana; 

 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 vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, sadarbībā ar 

partneriem - Pāvilostas novada pašvaldību, Rojas novada pašvaldību, Mērsraga novada 

pašvaldību, Liepājas pilsētu, Ventspils brīvostas pārvaldi un privātajiem partneriem - SIA 

Zeja Rietumu krasts. Projekts realizēšanas termiņš ir 30.04.2009.- 31.04.2011. 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 
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līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu sistēmas 

attīstību.  

 

2010. gadā tika īstenotas šādas aktivitātes: 

1. Izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 

2011- 2018.gadam, 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 piedalījās 4 pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem Latvijas 

plānošanas reģioniem un aprīļa beigās devās 4 dienu pieredzes apmaiņā uz Zviedriju.  

3. Sociālo pakalpojumu ekspertu piesaiste. Aktivitātes ietvaros tika noslēgti līgumi ar  8 

jomas ekspertiem, kuri veicas 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 

tika organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas sesijas. 

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

bija 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. 

 

”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 – 2011.gada 31.decembrim. Projekta 

kopējais budžets ir 288777.57 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. 
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Projektā iestrādātas sekojošas aktivitātes: Eiropas Savienības fondu informatīvie un 

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

Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti. 

2010. gada 24. septembrī tika parakstīta Kurzemes plānošanas reģiona un Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 par  Eiropas 

Sociālā fonda finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” 

īstenošanu. 

Projekta ietvaros tiks piesaistīti 3 speciālisti: viens projekta vadītājs, viens projekta 

koordinators un viens juriskonsults. 

Piesaistīto speciālistu un kvalifikācijas celšanas nodrošināšanai, tiks organizēta speciālistu 

apmācība. 

Darba vietas aprīkojuma nodrošināšanai tiks nomātas mēbeles un datortehnika. 

Projekta aktivitātes paredzēts realizēt laikā no 2010. gada 1.novembra līdz 2012. gada 

30.aprīlim. 

Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Kurzemes plānošanas reģiona administratīvo 

kapacitāti, sekmēt efektīvu publisko pārvaldi. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 40 500.  

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100% no kopējām attiecināmām izmaksām. 

 

 

 

2009.gada 1.jūlijā tika uzsākta un līdz 2010.gada 31.oktobrim turpinājās projekta 

„Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošana, kura 

ieviešanai tika 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 tika tieši sekmēta reformas realizēšana – stiprināta administratīvo teritoriju (novadu) 

spēja nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 

2009.gadā tika uzsākts īstenot šādas aktivitātes, kuru ieviešana sekmīgi noslēdzās 2010.gadā: 

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

 

Ar Talsu novada datorizētas ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēmas darbību tika 

iepazīstināti gan pārējo Kurzemes reģiona novadu komunālās saimniecības speciālisti, gan 

kolēģi no citiem Latvijas reģioniem. Uz projekta gaitā izstrādāto komunālo pakalpojumu 

sistēmu modeļu bāzes turpmāk tiks modernizēta Aizputes, Kuldīgas un Ventspils novadu 

komunālās saimniecības, kā arī tiks īstenots projekta gaitā sagatavotais energoefektivitātes 

pasākumu plāns.  

 

 

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. 

Mērķis: 

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.  

Izvirzītie apakšmērķi:  
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- Veikt padziļinātu esošās situācijas analīzi, identificēt trūkumus un nepilnības, un 

apzināt vajadzības, kā arī izstrādāt rīcības rekomendācijas; 

- Testēt atsevišķus izvēlētus inovatīvus mūžizglītības pakalpojumu produktus un 

sagatavot metodiku kā pamatu turpmāko produktu izstrādei;  

- Izvērtēt reģionālās augstskolas funkcijas, aktivitātes un sagaidāmos nodevumus 

reģionālās mūžizglītības sistēmas izveidē; 

- Veidot efektīvu pārrobežu sadarbību mūžizglītības politikas jomā; 

- Radīt motivāciju publiskai – privātai partnerībai mūžizglītības jomā; 

- Sekmēt policentrisku reģionālo attīstību. 

Identificētās problēmas, kuras tiks risinātas ieviešot projektu: 

- Nepietiekams jaunu uzņēmumu dibināšanas īpatsvars reģionos; 

- Brain drain jeb smadzeņu aizplūšana uz Centriem – Rīgu un Viļņu, kā arī ārzemēm; 

- Nevienmērīgs izglītības pakalpojumu piedāvājums reģionā; 

- Nav iespēju iedzīvotāju esošo prasmju sertificēšanai. 

Projekta ieviešanas termiľš: 07.01.2010.-06.07.2011. 

Projekta partneri un finanses: 

Projekta kopējais budžets – EUR 1,014,652.00 

Vadošais partneris - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija (KPRA) - EUR 91,372.00 

Ventspils Augstskola (VeA) - EUR 270,304.00 

Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle (LRTU)- EUR 214,425.00 

Klaipēdas Universitāte (KU) - EUR 139,527.00 

Kauņas Tehniskā Universitāte (KTU) - EUR 241,831.00 

Kauņas Reģionālais Inovāciju centrs (KRIC) - EUR 57,193.00 

Mērķa grupas:  

1. Mūžizglītības studenti; 

2. Uzņēmēji (darba devēji); 

3. Lektori / apmācītāji; 

4. Sabiedrība kopumā. 

Projekta darba pakas un to izpilde 2009. gadā: 

1. Projekta vadība un koordinēšana  

- Projekta Uzraudzības padomes tikšanās (2009.gadā izveidota Uzraudzības padome un 

organizētas divas tikšanās); 

- Projekta vadības grupas tikšanās un projekta aktivitāšu ieviešana (Izveidota Vadības 

grupa un organizētas deviņas sanāksmes); 
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- Projekta partneru atskaišu un projekta apvienoto progresa ziņojumu sagatavošana 

(2009.gada novembrī sagatavotas partneru atskaites un iesniegtas pirmā līmeņa 

finanšu kontrolēm); 

- Projekta dokumentācijas administrēšana; 

- Ekspertu darba koordinēšana. 

2. Mūţizglītības politikas izstrāde un validācija 

 - Mūžizglītības piedāvājuma – pieprasījuma analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un 

Lietuvā, Klaipēdas un Kauņas reģionos izstrāde (Darbs 2009.gadā pilnībā izpildīts);  

- Mūžizglītības Rīcības plāna 2011-2015 izstrāde; 

- Pieredzes apmaiņas brauciena uz Tartu, Igaunijā organizēšana (Brauciens organizēts 

2009.gada jūlijā, kur piedalījās 5 projekta partneru pārstāvji); 

- Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu sistēmas izstrāde (līdz 2009.gada beigām 

izstrādāta sertificēšanas metodoloģija un kredītpunktu sistēma, kā arī sagatavota 

testēšanai); 

- Apmācību kursu modeļu testēšana; 

- Rekomendāciju izstrāde mūžizglītības sistēmas pilnveides jautājumos; 

- Rekomendāciju izstrāde Mūžizglītības likumdošanas uzlabošanai. 

3. Virtuālās mācību platformas izveide  

- Interneta portāla izstrāde ar sociālā sadarbības tīkla instrumentiem (Izveidots 

interneta portāls); 

- Moodle sistēmas tulkošana, adaptēšana un izmantošana (izveidota Moodle sistēma un 

adaptēta 4 projekta partneru e-mācību sistēmās); 

- 3 līmeņu apmācību sistēmas (e-apmācības) kursu izveide, adaptēšana un testēšana 

(izveidota 3 līmeņu apmācību sistēma un sagatavota testēšanai); 

- E-kursu adaptācija; 

- Apmācību video e-materiālu izstrāde (Izveidoti un uzfilmēti 4 mācību video 

materiāli); 

- Darba semināru organizēšana e-apmācību profesionāļiem par izveidotā WEB portāla 

un e-platformas izmantošanu (noorganizēti 2 apmācību semināri – viens Liepājā un 

viens Kauņā). 

4. Ilgtspējīgas infrastruktūras izveide 

- Uzņēmējdarbības centra koncepta izstrāde un integrēšana mūžizglītības sistēmā 

(Izstrādāts koncepts un veikta tā integrācija mūžizglītības sistēmā); 

- Pētījums par biznesa iespējām mūžizglītībā (Izstrādāts pētījums); 
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- Inženieru centru izveide (Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā) (daļēji izveidoti inženieru 

centri – veikts iekārtu iepirkums un iekārtas daļēji uzstādītas);  

- Testa moduļu izstrāde inženierzinātnēs (izstrādāti testa moduļi trīs partneriem). 

5. Sabiedriskās attiecības un pārrobeţu sadarbības tīkla izveide 

- Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana (izveidota mobilitātes shēma un organizētas 

10 mobilitātes aktivitātes); 

- Komunikāciju plāna izstrāde un ieviešana (Izstrādāts komunikāciju plāns); 

- Pārrobežu partnerības mācību tīkla izveide, kas dod iespēju efektīvākai pieredzes 

apmaiņai starp partneriem un iesaistītajām pusēm;  

- Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta rezultātu izplatīšana projekta partneru 

mājas lapās un plašsaziņas līdzekļos (laikraksti, TV intervijas, e-laikraksts, video-

atskaites par projektā paveikto) (2009.gadā publicēti 17 raksti par projektu partneru 

mājas lapās, kā arī 12 publikācijas vietējos plašsaziņas līdzekļos. Izveidotas un 

iespiestas projekta brošūriņas (500 gab.). Organizēta projekta pirmo rezultātu 

apkopojoša konference. 

 

 

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 

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. 

 

2010.gadā kopīgi ar LR Tieslietu ministriju tika uzsākta EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” 
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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” īstenošana. 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. Tika veikta iepirkumu 

procedūra, noteikts izpildītājs, kurš izstrādāja tehnisko projekta dokumentāciju, finanšu-

ekonomisko pamatojumu, kā aŗī veica iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu nākamajam 

privātās un publiskās partnerības projektam par Kurzemes ieslodzījuma vietas būvniecību un 

turpmāko uzturēšanu. Tika veikts arī projektā iesaistīto partneru speciālistu apmācības kurss 

,, Publiskās un privātās partnerības galvenie aspekti, īstenošanas modeļi, dokumentu izstrādes 

nosacījumi. Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšana un ieguldījumam atbilstošās vērtības 

noteikšanas metodika’’. Projekts noslēdzas 2011.gadā 

 

2010.gada oktobrī tika uzsākta projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu  

attīstība” (Trans-Port) realizācija. Projekts tiek realizēts ar ERAF līdzfinansējumu Latvijas–

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam I Prioritātes  2.atbalsta 

virziena „Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana” ietvaros. 

Kopējais projekta budžets EUR 763’491, t.sk. infrastruktūras izveidei EUR 460’100 jeb 60% 

no kopējā budžeta. Latvijas partneru finansējuma īpatsvars sastāda 56% jeb EUR 428’827, 

bet Lietuvas partneru – 44% jeb EUR 334’664. 

Programmas līdzfinansējums 85% jeb EUR 648’972 ,- partneru līdzfinansējums 15% jeb 

EUR 114’519,- 

Projekta partneri no Latvijas puses ir Kurzemes Plānošanas reģions (vadošais partneris), 

Zemgales Plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Saldus novada dome, Liepājas 

osta, Ventspils brīvosta. Projekta partneri no Lietuvas puses - Siauliai reģiona attīstības 

aģentūra, Mazeikiai pašvaldība un Klaipēdas osta. 

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas –Lietuvas pierobežas reģionu sociāli ekonomisko 

attīstību, attīstīt pārrobežu transporta infrastruktūru, ieviešot jaunus loģistikas risinājumus 

kravu pārvadājumos un uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un to 

pieejamību.  

Projekta ietvaros tiks veikta ostu komunikācijas sistēmu uzlabošana, kas paredz divu 

Kurzemes reģiona  lielāko ostu – Liepājas un Ventspils un Klaipedas ostas komunikāciju 

sistēmu attīstību.  
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Svarīga projekta aktivitāte būs pētījums par sabiedriskā transporta pieejamību un 

optimizēšanas iespējām. Darba gaitā tiks izzinātas pārrobežu sabiedriskā transporta 

vajadzības un turpmākās attīstības iespējas. Lai iegūtu sistēmisku un objektīvu pārskatu un 

izvērtējumu par esošo sabiedriskā transporta pārvadājumiem, it īpaši attiecībā uz 

starpreģionālo un pārrobežu satiksmi, tiks pētīti un analizēti dati par pasažieru plūsmām, to 

intensitāti, kā arī tiks veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju aptauja un 

anketēšana pasažieru vajadzību izzināšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos. 

Balstoties uz esošo sistēmu izvērtējumu tiks noteikti iespējamie attīstības virzieni un sniegtas 

rekomendācijas optimālai sistēmu sasaistei, ņemot vērā Latvijas – Lietuvas pierobežas 

reģionu sociāli ekonomiskās, demogrāfiskās, administratīvi teritoriālās, u.c. attīstības 

faktorus.  

Balstoties uz pasažieru plūsmu intensitāti tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums 

sabiedriskā transporta maršrutam „Mazeikiai – Saldus – Rīga (Rīgas lidosta)”. 

2010.gadā tika uzsākta iepirkuma procedūra aktivitātei, kas saistīta ar ostu komunikācijas 

sistēmu uzlabošanu, kā arī tika uzsākta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana pētījumam 

par sabiedriskā transporta pieejamību un optimizēšanas iespējām. Projekts noslēgsies 

2011.gada decembrī. 

 

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).  

 

 

 

 
 

2.3. Rezultatīvie rādītāji 
 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Nodrošināt PR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un 

Izstrādāta KPR ekonomikas profila esošās 

situācijas analīze.. 
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ieviešanu Izstrādāta KPR ekonomikas profila II daļa 

„Attīstības perspektīva”. Noorganizēti 4 

tematiskie semināri-diskusijas profila 

izstrādes ietvaros. 

KPR ir sniedzis nosacījumus Grobiņas 

novada AP izstrādei. 

Izsūtīta pašvaldībām anketa, ar kuras 

palīdzību ir identificēta situācija pašvaldībās 

ar attīstības programmu izstrādi (problēmas, 

izstrādes process, stadija u.c.).  

Rezultātā noskaidrota arī pašvaldībām 

interesējošā apmācību tematika AP izstrādes 

kontekstā.  

Organizētas seminārs „Zināšanu ekonomikas 

attīstības plānošana novados”. 

Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 

saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu 

prasībām 

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju 

plānojumu izstrādei (4). 

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo pašvaldību 

detālplānojumu izstrādei (10). 

 

Sniegti atzinumi par pašvaldību TP 

redakcijām -2; 

atzinumi par detālplānojumiem-5; 

atzinumi par pašvaldību TP Vides pārskata 

projektiem -4). 

Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju 

plānojumu atbilstību normatīvo aktu 

prasībām (MKN Nr.1148) (10). 

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem (9). 

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 

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-

19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par 

VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem 

(2). 

Sagatavoti un sniegti priekšlikumi 

ministrijām normatīvo aktu un politikas 

plānošanas dokumentu 

izstrādei/aktualizācijai (16). 

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-

19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par 

VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem 
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(2). 

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju 

izveidotajās vadības / uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās. 

Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju 

izveidotajās vadības/uzraudzības un citās 

komitejās/komisijās (50) 

Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumu izstrādi un īstenošanu 

Sagatavoti projekti atbalsta pasākumu 

ietvaros (7). 

KPR iesaistījās kā partneri projektu 

sagatavošanā (2). 

Tiek gatavoti projekti atbalsta pasākumu 

ietvaros (2). 

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un 

privātpersonu projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (2). 

2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana 

Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanas jomā 

ceturksnī vienu reizi tika veikta visu pasažieru 

pārvadātāju pārbaude.  

II ceturksnī veiktas pārbaudes 10 sabiedriskā 

transporta uzņēmumos. 

III ceturksnī veiktas pārbaudes 3 sabiedriskā 

transporta uzņēmumos. 

IV ceturksnī veiktas 4 pārbaudes sabiedriskā 

transporta uzņēmumos. 

Maršrutu tīkla pārzināšana  Uzmērīts maršrutu tīkls Liepājas rajonā. 

Veikta priekšlikumu izstrāde par sabiedriskā 

transporta tīklu un skolēnu pārvadājumiem, 

apkopojot informāciju par autobusu iegādi no 

Šveices finanšu instrumenta un sociālā 

drošības tīkla stratēģijas finansējuma. 

Apkopota informācija  par novadu darbības 

un sabiedriskā transporta, kā arī skolēnu 

pārvadājumu attīstībai nepieciešamajiem 

valsts un pašvaldību ceļiem. 

Veiktas izmaiņas maršrutu tīklā, ņemot vērā 

skolu reorganizāciju procesus. 

 

Izmainīts maršrutu tīkls KPR. Šobrīd tajā ir 

121 maršruts. 

Reisu skaits maršrutu tīklā II ceturksnī 754. 

Noslēgtas 10 vienošanās par maršrutu tīkla 

grozījumiem. 

Organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniegšanu plānošanas reģionā 

Ekonomiskā efektivitāte izvērtēta 60 

maršrutos. 

 

Veikti grozījumi 88 maršrutos. 

Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla 

izstrāde 

ATD iesniegti 4 maršrutu tīkla grozījumi un 

56 maršrutu grozījumi. 

 

Saskaņoti 3 maršrutu tīkla grozījumi. 
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Izvērtēts 1 atteikusm saskaņot jauna maršruta 

atvēršanu. 

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta 

iedalīto finanšu līdzekļu 

Kompensēta dotācija pārvadātājiem + 

sociālais spilvens: 

Periodā no janvāra līdz septembrim ieskaitot 

109% apmērā. 

Periodā no janvāra līdz oktobrim ieskaitot 

110% apmērā.  

Periodā no janvāra līdz decembrim ieskaitot 

108%  apmērā. 

 

Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību 

iestādēm. 

Notikušas apspriedes RAPLM, ATD 

Kurzemes nodaļā, LPS. 

Sarīkots kopīgs seminārs visiem plānošanas 

reģioniem, par Sabiedriskā transporta 

organizēšanas jautājumiem. 

Lēmumprojekti Sabiedriskā transporta 

komisijas sēdēm saskaņoti ar 18 novadu 

pašvaldībām. 

3. PR administrācijas darbības nodrošināšana 

Nodrošināt PR attīstības padomes darbu Organizētas attīstības padomes sēdes (7) 

Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa 

darba plāna atskaites (4) un 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) 

4 Dotācija SF informācijas centra darbības nodrošināšanai 

Konsultāciju pakalpojumi 

 

Sniegtas konsultācijas klātienē (116), pa e-

pastu (77), telefonu (104). 

Ziņu lapas sagatavošana  

 

Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) 

Informatīvu semināru organizēšana 

Kurzemes reģionā  

Organizēti informatīvie semināri (4) 

Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju 

organizēšana 

Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas 

sanāksmes (3) 

Mājas lapas papildināšana un atjaunošana Papildināta informācija Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra 

mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (27). 

Informācijas centra atpazīstamības 

nodrošināšana 

Informācija par IC reģionālajā presē (16 

reizes); informācija Kurzemes radio (47) un 

TV sižeti (3) 

Projekta „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda 

tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra 

darbības nodrošināšanai” ieviešana un 

Nodrošināta projekta ieviešana un 

administrēšana (12). 
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administrēšana 

  

5. Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide 

Kurzemes reģionā ”(01.07.2009.-31.12.2010.)  

Datorizētas ūdenssaimniecības vadības un 

kontroles sistēmas ieviešana Talsu novadā 

Atbilstoši 1. līguma nosacījumiem ar 

izpildītāju, ir veikta materiāli tehniskā 

nodrošinājuma piegāde un programmatūras 

izstrāde. Lai efektīvi izmantotu iepirkuma 

rezultātā radušos līdzekļu pārpalikumu, ir 

veikts atkārtots iepirkuma process un 

noslēgts 2.līgums par papildus materiāli 

tehniskā nodrošinājuma piegādi. Ir veikta 

papildus materiāli tehniskā nodrošinājuma 

piegāde un uzstādīšana, izstrādāta, instalēta 

un testēta programmatūra,, sistēma ir 

uzstādīta un nokalibrēta, ir 

veikta Talsu novada komunālās saimniecības 

darbinieku apmācība darbam ar datorizēto 

ūdenssaimniecības vadības un kontroles 

sistēmu, veikta sistēmas testēšana darba 

režīmā. Sistēma ir nodota ekspluatācijā. 

Administratīvās un institucionālās darbības 

modeļa izstrāde integrētas sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sistēmas izveidei 

Kurzemes reģionā  

 

Atbilstoši līgumam ar izpildītāju, ir izstrādāts 

Administratīvās un institucionālās darbības 

modelis  integrētas sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes 

reģionā un nodefinēta stratēģija tā ieviešanai, 

kā arī sagatavots atbilstošs kartogrāfiskais 

materiāls. 

 

Komunālo pakalpojumu sistēmu modeļu 

izstrāde četru Kurzemes plānošanas reģiona 

novadu pašvaldībās 

 

Atbilstoši līguma nosacījumiem ar 

izpildītāju, ir veiktas priekšizpētes un 

izstrādāti - Aizputes novada 

ūdenssaimniecības sistēmas modelis, 

Kuldīgas novada komunālo pakalpojumu 

pārvaldes sistēmas modelis, Ventspils novada 

kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības 

modelis, Saldus novada energoefektivitātes 

pasākumu modelis, izmantojot IKT 

risinājumus. 

Apmācības un pieredzes apmaiņas vizīte 

Norvēģijas reģionālajā pašvaldībā par 

integrētas komunālo un sabiedrisko 

pakalpojumu sistēmas izveidi un darbību 

projekta partneru darbiniekiem 

Projekta partneru darbinieki  apmeklēja 

Askeras un  Hamaras pašvaldības, 

(Norvēģijā), kur tika iepazīstināti ar labākās 

prakses pieredzi integrētas komunālo un 

sabiedrisko pakalpojumu sistēmas izveidē un 

darbībā. 

Publicitātes pasākumu īstenošana par 

projekta aktivitātēm, rezultātiem 

 

Sagatavotas publikācijas par projekta 

ieviešanas gaitu un ievietotas vadošā partnera 

un partneru interneta mājas lapās. 

Projekta vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanai izgatavoti un projekta 

partneru telpās izvietoti plakāti ar 

informāciju par projektu, tā finansēšanas 
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avotiem un partneriem. 

Tika noorganizēts darba seminārs reģiona 

pašvaldību darbiniekiem par Talsu novada 

datorizētās ūdenssaimniecības sistēmas 

ieviešanu, sagatavotas preses relīzes, 

sagatavots TV sižets par projekta rezultātiem 

un publikācijas par projekta gaitu, 

noorganizēta projekta noslēguma konference. 

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

palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 

nodrošināšanai” (01.08.2008. – 31.12.2010) 

Eiropas Savienības fondu informatīvie un 

publicitātes pasākumi 

Nodrošinātas publikācijas, informatīvie 

sludinājumi (23) un izveidoti radio/TV sižeti. 

Publicitāte nodrošināta KPR mājas lapā. 

Apmācības, konferences un semināri, kas 

veicina Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apguves efektivitāti 

 

Noorganizēti semināri, apmācības, 

konferences: 

-32 semināri; 

-13 informatīvās dienas. 

 Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni 

darbiniekiem ES fondu jautājumos (1). 

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Kurzemes reģiona ostu attīstība” (22.07.2009.-

30.04.2011.) 

Projekta vadība un publicitāte  Nodrošināta projekta vadība un koordinācija. 

Veikti projekta publicitātes pasākumi.  

 

Sadarbības un komunikāciju tīkla izveide ar 

citām ostām  

Notikusi Mediju regate 31.07.2010. 

Investīcijas ostu infrastruktūrā  Veikti Pāvilostas ostas akvatorija 

padziļināšanas darbi; piegādāti drošības 

fenderi Ventspils brīvostas pārvaldei, 

izveidots Zivju tirgus Liepājā, veikti 

piebraucamā ceļa asfaltēšanas darbi, veikta 

Mērsraga jahtu ostas drošības uzlabošanas 

pasākumi. 

Iesniegti grozījumi par papildus darbību 

īstenošanu šīs aktivitātes ietvaros. 

Pieredzes un informācijas apmaiņa ar citām 

ostām, ieskaitot Norvēģijas ostas  

No 05.07.-08.07.2010. 8 pārstāvji no reģiona 

piedalījās pieredzes apmaiņā Norvēģijā, kura 

ietvaros tika apmeklētas 11 jahtu ostas. 

Izvietota informācija ārvalstu datu bāzēs. 

Pētījuma izstrāde par reģionālo attīstību un 

publiskās privātās partnerības iespējām 

piekrastes pašvaldībās Kurzemē  

Sagatavots pētījums par PPP iespējām 

piekrastes pašvaldībās, noticis seminārs par 

PPP jautājumiem 09.09.2010. Pāvilostā.  

Sagatavots un iesniegts 1 projekta pieteikums 

Centrālbaltijas programmā, notiek darbs pie 

otra pieteikuma gatavošanas iesniegšanai 
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Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā. 

  

  

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas 

reģionā” (01.09.2009.-30.06.2010.) 

Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona 

sociālo pakalpojumu attīstības programma 

2011.-2018. gadam” izstrāde  

Izstrādāts dokuments „Kurzemes plānošanas 

reģiona sociālo pakalpojumu attīstības 

programma 2011.-2018. gadam”, kā arī 

dokumenta īsā versija. 

 

Pieredzes apmaiņa  Notikuši 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz 

citiem plānošanas reģioniem, kā arī brauciens 

uz Soderkoping pašvaldību Zviedrijā. 

Aktivitāte ir izpildīta. 

Sociālo pakalpojumu jomas ekspertu (vietējo 

un ārvalstu) piesaiste  

Noslēgti līgumi ar 6 vietējiem un 2 ārvalstu 

ekspertiem, notikušas 5 vadības grupas 

tikšanās reizes. Eksperti snieguši komentārus 

par Programmas darba versijām, saskaņota 

Programmas gala versija. 

 

Dokumenta „Kurzemes plānošanas reģiona 

sociālo pakalpojumu attīstības programma 

2011.-2018. gadam ” sabiedriskā apspriešana 

un apstiprināšana 

Maija mēnesī notikušas 2 sabiedriskās 

apspriešanas sesijas. 

Projekta noslēguma konference 26. maijā Kuldīgā notika konference 

„Sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes 

reģionā”. 

 

Publicitāte informatīvie pasākumi KPR mājas lapā izvietota informācija par 

projekta starprezultātiem un progresu, 

sagatavots video sižets, publikācijas masu 

medijos. 

Aktivitāte ir izpildīta. 

  

  

Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projekts Nr. LLII-102 „Mūţizglītības 

pārrobeţu kapacitātes celšana” (07.01.2010.-06.07.2011.) 

Projekta uzraudzības komitejas tikšanās  Projekta uzraudzības komitejas sēde 

Ventspilī 07.01.2010 un 17.10.2010. 

Klaipēdā. 

Projekta vadības grupas sanāksmes Organizētas 9 projekta vadības grupas 

sanāksmes: 

18.02.2010. Kauņā; 25.03.2010. Liepājā; 

30.04.2010. Saldū; 31.05.2010. Ventspilī. 

07.07.2010. Klaipēdā; 

03.08.2010. Liepājā; 

13.09.2010. Kauņā. 

17.10.2010. Klaipēdā; 

03.12.2010. Kauņā. 

Mūžizglītības piedāvājuma-pieprasījuma 

analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un 

Augustā izstrādāta metodoloģija par 

pieprasījuma – piedāvājuma analīzes izstrādi. 
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Lietuvā, Klaipēdas un Kauņas reģionos 

izstrāde 

 Oktobrī veikta mūžizglītības piedāvājuma – 

pieprasījuma analīzes izstrāde, darbs nodots 

pilnā apmērā. 

Rekomendāciju izstrāde mūžizglītības 

sistēmu regulējošās likumdošanas 

uzlabošanai 

Uzsākts darbs pie rekomendāciju izstrādes, 

noslēgti līgumi ar ekspertiem 

Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana 

uz Tartu (projekta partneru pārstāvjiem) 

9 projekta partneru pārstāvji piedalījās 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu 

07.06.2010. 

 

Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu 

sistēmas izstrāde 

Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu 

sistēmas ieviešanas dokuments izstrādāts 

pilnā apmērā. 2011.gada I ceturksnī tiks 

veiktas testēšanas aktivitātes. 

Virtuālās izglītības platformas izveide Pilnībā izveidots web-portāls ( 

http://www.project-5l.eu), kurā pieejami 

sociālā tīkla elementi, portālā izvietoti e-

apmācību materiāli,  organizēti 2 darba 

semināri pasniedzējiem, izveidota (iztulkota 

un adaptēta) Moodle sistēma, kura 2011.gada 

I ceturksnī tiks uzinstalēta uz projekta 

partneru (augstskolu) serveriem. 

Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras 

izveide 

Ventspils partneris saņēmis izstrādāto 

uzņēmējdarbības centra konceptu un 

pētījumu par biznesa iespējām mūžizglītībā; 

Noslēgušies iekārtu iepirkumi inženieru 

centriem Ventspilī un Liepājā; Klaipēdā 

iepirkuma process pagarināts; izstrādāti 

inženierzinātņu apmācību kursu moduļi, kuru 

testēšana notiks 2011.gada I un II ceturksnī. 

Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana 

 

Norisinājušies trīs mobilitātes pasākumi: 04.-

06.08.2010. uz Ventspils Augstskolu; 

06.-08.09.2010. uz Klaipēdas Universitāti; 

19.-20.10.2010. uz Kauņas Tehnoloģiju 

Universitāti. 

Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta 

rezultātu izplatīšana projekta partneru mājas 

lapās un plašsaziņas līdzekļos 

Sagatavota projekta infolapa (500 eks.), no 

tiem 300 angļu valodā, 100 lietuviešu un 100 

latviešu valodās. 

Organizēta projekta starpposma rezultātu 

konference Kauņā, sagatavotas 3 video-

atskaites par projektā paveikto; ievietotas 8 

publikācijas vietējos / reģionālajos 

laikrakstos, publicēta informācija par 

projekta aktivitātēm projekta partneru mājas 

lapās (6). 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” 

Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 (24.09.2010. – 30.06.2012.) 

Projekta koordinatora par sociālo nozaru 

programmām un projektiem piesaiste 

Piesaistīts 1 speciālists  

Juriskonsulta piesaiste Piesaistīts 1 speciālists  

 

 

http://www.project-5l.eu/
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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. 

 

  

3. BUDŢETA INFORMĀCIJA 
 

 

3.1. Iestādes budţeta ieľēmumu un izdevumu izpilde 2010. gadā 
 

 

Iestāde 2010.gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2010.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 2010.gadā bija 175823 Ls, piešķirtas budžets 2010.gadā 175823 Ls 

apmērā, tā izpilde ir 175823 Ls jeb 100 %.  

 

Iestādes pamatbudţeta izdevumi pavisam kopsummā 2010.gadā bija plānoti 175823 Ls, tā 

izpilde ir 175818 Ls jeb 99.99 %. 
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 Iestādes pamatbudţeta finansējums un tā izlietojums 2009.gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2009. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2010.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai (kopā) 
263991 263991 263991 

1.1. dotācijas 263991 175823 175818 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. 
ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

2 Izdevumi (kopā) 263988 175283 175818 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
263988 175283 175818 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

0 0 0 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
263988 175823 175818 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
0 0 0 

 

 

 

 

 

2010.gadā tika ieviests projekts "Kurzemes reģionu Ostu attīstība" par kopējo finansējumu 

339480 LVL, apgūtais finansējums 2010.gadā bija 303396.97 LVL.  

2010.gadā tika ieviests projekts „Komunālās saimniecības sistēmas moduļu izveide 

Kurzemes reģionā” par kopējo finansējumu 259703.00 LVL, no tā 2010.gadā apgūtais 

finansējums 245604.47 LVL.  

 

2008.gadā uzsākts un 2010.gadā turpinās projekta „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” īstenošana 

(Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/16/008) par kopējo finansējumu 260999,00LVL, no tā 

2010.gadā apgūtais finansējums ir 71021.38 LVL. 
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2010.gada tika uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 

projekt „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” ieviešana par kopējo finansējumu 

2010.gadam 46828.00LVL, no tā 2010.gadā apgūtais finansējums 39415.83LVL. 

 

3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā uz 2010.gada janvāri darbojās trīs struktūrvienības. Galvenā 

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

2010.gadā nodarbināja 15 štata darbiniekus, No visiem Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas 15 darbiniekiem 5ir vīrieši un pārejās 10 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 6darbiniekus no 

projekta „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda 

tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra 

darbības nodrošināšanai”.. 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.  

Ar 2010.gada 1.janvāri no Rajonu padomēm tika pārņemta Sabiedriskā transporta 

pakalpojuma organizēšanas funkcija vietējā reģionālā maršrutu tīklā, kā rezultātā tika 

izveidota struktūrvienība „Sabiedriskā transporta nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļa atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4. Šajā struktūrvienībā strādā 4 

štata darbinieki, un no tiem 2 vīrieši un 2 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 2011. GADAM 
 

5.1. Nākamā gada prioritātes 
 

1. Nodrošināt KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un 

ieviešanu  

 Reģiona ilgtermiņa ekonomikas virzienu un prioritāšu izstrāde   

 Attīstības programmas stratēģiskās daļas izstrāde 

 Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas/uzraudzības 

nodrošināšana  

2. Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeľa attīstības plānošanas dokumentu 

savstarpējo saskaľotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana 

attīstības programmu izstrādē  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības 

nodrošināšana normatīvo aktu prasībām  

 Informācijas pieejamības nodrošināšana par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem 

teritorijas plānojumiem  

 Līdzdalība darba uzdevumu sagatavošanā nacionāla līmeņa tematisko plānojumu, tai 

skaitā, jūras telpiskā plānojuma izstrādes uzsākšanai, kā arī līdzdalība piekrastes 

telpiskās attīstības pamatnostādņu izstrādē 

3. Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos; 

4. Atsevišķu funkciju pārľemšana no valsts līmeľa (KM, IZM, LM u.c.); 

5. Līdzdalība jautājumu risināšanā, kas saistīti ar reģionālo autoceļu uzturēšanu 

un atjaunošanu. 

6. Atbalsts vienas pieturas aģentūras principa īstenošanai un e-pakalpojumu 

izstrādei un pieejamībai reģionā; 

7. Sniegt atzinumus un priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeľa 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai; 
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8. Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībām, uzľēmējiem un iedzīvotājiem; 

9. Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un īstenošana; 

10. Veicināt ES struktūrfondu administrēšanu, nosakot reģionālās politikas 

īstenošanas instrumentus – reģionāla līmeľa programmas.   

 

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2011. gadā 
 

 

 

Prioritāte 
Finansējums, 

LVL  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 

115906 

Informācijas centra budžets  

 

19917 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 40000 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

„Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” 

28594 

 

  

Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

20549 

„Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana” 

21474 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

"Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība 

34373 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

„Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina dabas vērtību 

apsaimniekošanā” 

20597 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

"Radošu industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas 

reģionos" 

29181 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

"Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko 

pakalpojumu pieejamības veidošana" 

28112 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

"Senās kulta vietas kopēja identitātei Baltijas jūras 

krastos" 

29181 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007-2013 projekts „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes 

celšana” 

17470 
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5.3. Plānotie projekti 
 

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

sadarbības programmas ietvaros tiks sagatavoti 3 projekta pieteikumi pārrobežu sadarbības 

programmās. 

 

Projekta nosaukums un tēma Pārrobeţu sadarbības programma 

 „Mana sociālā atbildība” 

Potenciālie projekta partneri -  Kurzemes 

reģiona pašvaldību sociālie dienesti 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013   

,,Profesionālās izglītības pilnveidošana 

atbilstoši darba tirgus prasībām” 

Potenciālie projekta partneri – 

profesionālās izglītības iestādes Kurzemē 

un Lietuvā 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013   

,,Pārrobeţu sadarbība ilgtspējīgai 

ezeru apsaimniekošanai  

Kurzemē un Lietuvā” 

Potenciālie projekta partneri – 

pašvaldības, ĪADT administrācijas, vides 

institūcijas Kurzemē un Lietuvā 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013   

 

Papildus tiek plānota līdzdalība citos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas, Interreg IVC programmas projektos 

kā partnerim par vides aizsardzības, ilgtspējīga tūrisma attīstības, uzņēmējdarbības atbalsta 

veicināšanas, alternatīvās enerģijas  tēmām.  

 

Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots uzsākt šādu projektu ieviešanu:  

 

Projekta nosaukums Pārrobeţu sadarbības programma 

„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 

 

Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2011.gadā plānots uzsākt projektu „Kurzemes plānošanas 

reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”. Projektā paredzētas aktivitātes divos galvenajos 

virzienos:  

1. Informācijas sniegšanas un aprites sistēmas uzlabošana, kuras tiešā mērķa grupa ir 

Kurzemes plānošanas reģiona struktūrvienības, taču labuma guvēji būs visi reģiona 

iedzīvotāji un jebkurš interesents Latvijā un ārvalstīs. 

2. Reģiona attīstības plānošanas uzlabošana, kas vērsta uz monitoringu un sabiedrības 
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iesaistīšanas veicināšanu, veidojot sadarbības tīklu un uzlabojumiem attīstības 

plānošanas uzraudzībā. 

Projektā plānota informācijas aprites un kvalitātes uzlabošana, divu elektronisku 

pakalpojumu izstrāde, kā arī apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi.  Projekts ilgs 

no 2011. gada aprīļa  līdz 2012.gada janvārim.  


