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   Godātie publiskā pārskata lasītāji!  

 

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

par paveikto laika posmā no 2013.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.  

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. 2013.gadā funkcija tika īstenota, iekļaujoties piešķirtajos valsts budžeta 

līdzekļos un uzrādot labākos finanšu rādītājus visā Latvijā. Reģiona ieguldītais darbs, organizējot 

pakalpojumu iepirkumus un pārdomāti sakārtojot maršrutu tīklus, 2013.gadā ļāva uzlabot 

pakalpojumu pieejamību un atklājot vairākus jaunus maršrutus un papildinot reisu skaitu. 

Transporta pieejamības uzlabošanos varēja just jau 2013.gada otrā pusē un iestrādes tika 

turpinātas. Aktīvu darbu veica reģiona Transporta komisija, kuru veido pārstāvji no pašvaldībām, 

kas ļāva daudz operatīvāk uzzināt iedzīvotāju vēlmes un reaģēt, lai tās izvērtētu un iespēju 

robežās īstenotu. 

Kā katru gadu, arī 2013.gadā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar Kultūras ministriju, kas 

laika periodā līdz 31.decembrim deleģēja Kurzemes plānošanas reģionu īstenot valsts 

kultūrpolitiku reģionā - nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē 

(LDKK), apzināt kultūras tūrisma produktu klāstu Plānošanas reģionā, sadarbībā ar kultūras 

nozares pārraugošajām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras 

speciālistiem Plānošanas reģiona pašvaldībās. 

2013.gadā sagatavoti un iesniegti projekta pieteikumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros (1), INTERREG V programmas ietvaros (1), no 

kuriem viens jau ir arī apstiprināts, un to ieviešana ir uzsākta 2014.gadā.  

2013.gadā turpinājies aktīvs darbs pie projektu ieviešanas, kopumā strādājot pie 12 

projektu ieviešanas, t.sk. 4 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 

2013.gadam projekti, 2 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 

2013.gadam projekti, 4 Centrālās Baltijas Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas 

projekti, 1 Eiropas Sociālā fonda projekts un 1 Intelligent Energy Europe programmas projekts. 

Nozīmīgākās projektu jomas ir vides aizsardzība, profesionālā izglītība, sociālā joma, 

uzņēmējdarbības atbalsts, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisma veicināšana un atjaunojamie 
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energoresursi, kā arī kapacitātes celšana reģiona pašvaldībās. Pārrobežu sadarbības 

programmas projektu partnerībās iesaistītas 16 Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. 

Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un 

sniegtu reģiona viedokli valsts pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības komitejās, darba grupās, 

semināros un konferencēs. 

 Jāatzīmē Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas 

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

struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā – publikācijas reģionālajos medijos, sniegtas 

konsultācijas klātienē, un organizēti informatīvie semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

– pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c. interesentiem, kā labāk realizēt savas idejas, 

piesaistot papildus finansējumu.  

2013.gadā Kurzemes plānošanas reģions iesāka jaunu iniciatīvu reģiona iedzīvotāju informēšanā 

par paveikto – tika radīta reģiona Ziņu lapa, kas elektroniskā formātā ir pieejama mājas lapā 

vidēji reizi 2/3 mēnešos, kā arī tiek nosūtīta visām pašvaldībām un sadarbības partneriem, gan 

valsts, gan pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais gada pārskats sniedz iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par reģiona izaugsmi, institūciju paveikto mērķa sasniegšanā un ir viens 

no ceļiem, kā reģiona iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm saņemt 

nepieciešamo informāciju par esošajām un plānotajām aktivitātēm reģiona attīstībai. 

 
 

Ar cieņu, I.Bērziņa 

 

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 Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 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, kopš 01.12.2011. – Teritorijas 

attīstības plānošanas likums. 

KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas, 

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

Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga 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). 
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Attēls Nr.1. Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju 

kopsapulcē. Attīstības padomes priekšsēdētāja līdz 2013.gada 31.jūlijam ir Saldus novada 

domes priekšsēdētāja Indra Rassa, pēc tam par padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Inga 

Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Padomē ir ievēlēti 20 reģiona vietējo 

pašvaldību izvirzīti pārstāvji, kā arī katram pārstāvim viens vietnieks.  

Līdz 30.07.2013. KPR Attīstības padomes sēdē, atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona 

vietējo pašvaldību 15.08.2009. Kopsapulces lēmumam, un pēc tam 02.02.2011., 09.03.2011., 

29.06.2011, 24.08.2011, 10.04.2013. Kopsapulces veiktajiem grozījumiem, 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 

 Andrejs Radzevičs - Durbes novada pašvaldība 

 Aivars Priedols - 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 - Mērsraga novada pašvaldība 

 Eva Kārkliņa – Rojas novada pašvaldība 

 Irēna Šusta - Rucavas novada pašvaldība 

 Indra Rassa - Saldus novada pašvaldība 

 Nellija Kleinberga - Skrundas novada pašvaldība 

 Daiga Feldmane- Talsu novada pašvaldība 

 Visvaldis Jansons - Vaiņodes novada pašvaldība 

 Māris Dadzis - Ventspils novada pašvaldība 

Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 30.07.2013. kopsapulces 

lēmumam darbu beidz iepriekš apstiprinātā padome un jaunajā Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē ir ievēlēti: 

Pastāvīgais loceklis Aizvietotājs Pašvaldība 

Vilnis Vitkovskis Jurijs Hadarovičs Liepājas pilsētas dome 

Jānis Vītoliņš Aigo Gūtmanis Ventspils pilsētas dome 

Aivars Šilis Juris Grasmanis Aizputes novada pašvaldība 

Aivars Sokolovskis - Alsungas novada dome 

Solvita Dūklava Ārijs Sproģis Brocēnu novada pašvaldība 

Gunārs Laicāns Linda Pavlovska Dundagas novada pašvaldība 

Jānis Ruško - Durbes novada pašvaldība 

Aivars Priedols Aivars Galeckis Grobiņas novada pašvaldība 
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Inga Bērziņa Viktors Gotfridsons Kuldīgas novada pašvaldība 

Lauris Karlsons Roberts Šiliņš Mērsraga novada dome 

Agris Petermanis Inguna Lībeka Nīcas novada pašvaldība 

Uldis Kristapsons Jānis Vitrups Pāvilostas novada pašvaldība 

Vija Jablonska Ainars Cīrulis Priekules novada pašvaldība 

Eva Kārkliņa Agris Jansons Rojas novada pašvaldība 

Irēna Šusta Jānis Veits Rucavas novada pašvaldība 

Indra Rassa Didzis Konuševskis Saldus novada pašvaldība 

Nellija Kleinberga Aldis Zalgauckis Skrundas novada pašvaldība 

Aivars Lācarus Normunds Tropiņš Talsu novada pašvaldība 

Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs Vaiņodes novada pašvaldība 

Aivars Mucenieks Māris Dadzis Ventspils novada pašvaldība 

 

Administrācija ir Attīstības padomes izveidota KPR izpildinstitūcija, kas nodrošina tās 

pieņemto lēmumu izpildi, veic Attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko 

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

pastāvīgo komiteju 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 2012.gadā ir Plānošanas nodaļa, Sabiedriskā transporta 

nodaļa, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs un Projektu 

nodaļa. 

2012.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja trīsdesmit pieci 

darbinieki. 

Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3.  

Plānošanas nodaļa atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā. 

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

Pilsētas laukumā 3., 2.stāvā. 

Projektu nodaļa atrodas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3. 

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: 

 Sniegt priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei; 

 Sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām; 

 Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi. 

 Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī; 
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 Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām; 

 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem 

finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā; 

 Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģiona 

pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību 

un uzņēmēju informēšana par iespējām piedalīties projektos, piesaistīt finansējumu. 

Iedzīvotāju informēšana par aktuālākajiem pasākumiem un aktivitātēm plānošanas 

reģionā; 

 Plānošanas reģiona ikgadējā darba plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada 

budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

Kurzemes reģionā.  

 

1.3. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

2013.gadā bija spēkā šādi reģionālās nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:  

 Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2006.-

2026.gadam tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 

(Protokols Nr.1/08, § 4) un ir spēkā kopš 2008.gada 6.februāra. Plānojums sastāv no 

vairākām daļām: esošās telpiskās struktūras, telpiskās attīstības perspektīvas 2006.-

2026.gadam, kā arī teritorijas plānošanas vadlīnijām 2006.-2026.gadam. Esošā 

telpiskā struktūra ir plānojuma daļa, kurā parādīta Kurzemes reģiona vieta Latvijā un 

Eiropā, reģiona telpiskā struktūra un teritorijas pašreizējā izmantošana, skatot 

apdzīvojuma, infrastruktūras un sasniedzamības, lauku telpas struktūras un attīstības 

jautājumus. Telpiskās attīstības perspektīva nosaka reģiona telpiskās attīstības 

virzienus turpmākajiem 20 gadiem. Perspektīva ir izstrādāta, ievērojot valsts, reģionā 

ietilpstošo bijušo rajonu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus. Tajā 

norādītas ietekmes un prasības, kas izriet no esošajiem dažādu līmeņu telpiskās 

plānošanas dokumentiem, apraksta un grafiskā veidā attēlo reģiona telpiskās attīstības 

vīziju, reģiona apdzīvojuma, infrastruktūras un lauku telpas vēlamo telpisko struktūru, 

kā arī vēlamo reģiona integrēto telpisko struktūru, kopīgo interešu teritoriju 

jautājumus un iespējamo perspektīvo sasaisti ar citiem plānošanas reģioniem. 

Teritorijas plānojuma vadlīnijas sniedz ieteikumus vietējo pašvaldību plānošanai. Šīs 

daļas sastāvā ir vispārējas rekomendācijas un konkrētas vadlīnijas zemāka līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentiem – vietējo pašvaldību attīstības programmām un 
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teritorijas plānojumiem par apdzīvojumu, lauku telpas un infrastruktūras attīstību un 

sasniedzamību. Vadlīnijās iekļauti arī ierosinājumi pašvaldību un valsts institūcijām 

plānošanas procesa uzlabošanai. 

 Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāns 2010.-2013.gadam, kuru Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja 2009.gada 4.novembrī. Ar 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.08/13, 3.§) Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna ieviešanas 

termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim. Reģiona rīcības plānā ir 

definētas reģiona ilgtermiņa (20 gadiem) un īstermiņa (3 gadiem) attīstības prioritātes 

un noteikti rīcības virzieni reģiona izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Reģiona pamatfunkcijas 

2.1.1. Reģiona attīstības plānošana 

  

2012.gada 14.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma 

lēmumu (prot.Nr.06/12,2.§) uzsākt reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrādi, un 2013.gada 11.decembrī apstiprināja darba uzdevumus KPR 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-

2020.gadam izstrādei. Abi plānošanas dokumenti tiek izstrādāti EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 

kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-

24/NFI/INP-002) 1.aktivitātes īstenošanas ietvaros. Atbilstoši 2011.gada 13.oktobra 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma Pārejas noteikumu 7.punktu (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 13.02.2014. likumu, kas stājas spēkā 12.03.2014.) Kurzemes plānošanas reģiona 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde ir jāpabeidz līdz 2014.gada 

31.decembrim. 

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

 

Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Kurzemes plānošanas reģions ir 

nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis: 

 4 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei: 1 - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei; 2 - teritorijas plānojumu un 1 -

lokālplānojuma izstrādei; 

 16 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un to stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 8 atzinumus par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un to stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 6 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām un to stratēģisko ietekmes 

uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 1 atzinumu par vietējās pašvaldības tematisko plānojumu – ainavu plānu; 
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 14 atzinumus par prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros realizējamo projekta 

ideju rezumējumiem; 

 1 atzinumu par vietējās rīcības grupas Vietējās attīstības stratēģijas grozījumiem. 

2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās: 

 Eiropas Savienības fondu (ESF) 2007.-2013. Uzraudzības komiteja; 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. pagaidu 

uzraudzības komiteja; 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.apakškomiteja; 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) 2007-2013.g. 

apakškomiteja; 

 Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013. Uzraudzības komiteja; 

 Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. Uzraudzības komiteja; 

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

komiteja; 

 Koordinācijas padome; 

 Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja (NAK); 

 Interreg IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 

Uzraudzības komiteja; 

 Interreg IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 

Vadības komiteja 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā 

programmēšanas komiteja; 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. Uzraudzības 

komiteja; 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā 

programmēšanas komiteja; 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. Uzraudzības un 

vadības komiteja; 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā 

uzraudzības vadības komiteja; 

 ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālās 

sadarbības” (ETS) mērķa darbības programmu konsultatīvā darba grupa 
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 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014. gada perioda Uzraudzības komiteja; 

 Latvijas - Šveices sadarbības programmas vadības komiteja; 

 Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos”uzraudzības komiteja; 

 Sabiedrības integrācijas fonda padome; 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja; 

 Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija; 

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras konsultatīvā padome; 

 Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome; 

 Tūrisma konsultatīvā padome; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīvā padome „Izglītība visiem”; 

 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja; 

 Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvā padome; 

 Kultūras ministrijas konsultatīvā komiteja; 

 Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupa; 

 Ainavu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupa; 

 Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa; 

 Labklājības ministrijas darba grupa „Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 

2014.-2020. gadam izstrādei”; 

 Latvijas – Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupa – 

Starpvaldību komisija (SKV); 

 Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisija; 

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” pārzina 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. 
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2013.gadā kopumā notika 10 Komisijas sēdes, un papildus sēdēm tika izsludinātas 3 

rakstiskās procedūras.  

 

Statistiskie rādītāji 

 

Lielums 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads

Maršrutu skaits( gada sākumā) 152 140 126 125

Izpildīto reisu skaits n/d 177 650 147 600 152 527

Pārvadāto pašažieru skaits 3 032 058 2 947 706 2 132 775 2 077 545

par maksu pārvadātie pasažieri 2 628 794 2 555 661 1 822 670 1 761 546

ar atlaidēm pārvadātie pasažieri 403 264 392 045 310 105 317 468

ar atlaidēm pārvadāto pasažieru īpatsvars % 13,3 13,3 14,5 15,3

Nobraukums maršrutu tīklā (km) 5 423 883 5 190 090 4 669 585 4 774 094  
n/d- nav statistisko datu 

Kurzemes plānošanas reģions analizējis izmaiņas pasažieru vajadzībām pēc 

pārvadāšanas kalendārā gada ietvaros, kā arī esošās tendences. Pieprasījumam ir izteikts 

sezonāls raksturs: vasaras mēnešos pasažieru kopskaits samazinās par aptuveni 15%, turpretī, 

ar atlaidēm pārvadāto pasažieru skaits vasaras sezonā palielinās.  

 

 

Jūnija, jūlija un augusta mēnešos ar katru gadu palielinās ar atlaidēm pārvadāto 

pasažieru skaits. Maksimālais īpatsvars pasažieriem ar atlaidēm 2010.g. bija 15,5%, savukārt 

2011.g. - 17%, 2012.g. - 19%., bet 2013.g. jau 22%. 
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Reaģējot uz pasažieru kopskaita samazināšanos vasaras mēnešos, KPR sabiedriskā 

transporta nodaļa šajā periodā, pēc iespējas cenšas samazināt reisu skaitu atsevišķos 

maršrutos.  

 
 

 

Neskatoties uz reisu skaita mazināšanu (vasarā par 10-15% mazāk), reisu aizpildījuma 

analīze parāda, ka reisu aizpildījums vidēji tomēr ir par trešdaļu zemāks. Vasaras periodā reiss 

vidēji tiek aizpildīts tikai 40% apjomā.  

 

 
* Reisa vidējais pasažieru aizpildījums = Vidējais pasažieru skaits reisā / 
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 vidējais sēdvietu skaits periodā 

 

Neskatoties uz ieņēmumu kritumu vasaras periodā, pateicoties reisu skaita regulēšanai 

un optimizēšanai, un līdz ar to arī pārvadātāju vidējo izdevumu mazināšanai, KPR sabiedriskā 

transporta nodaļai ir izdevies pārvadātāju vidējos zaudējumus vasaras mēnešos noturēt 

gandrīz tādā pašā līmenī kā pavasarī un rudenī (ziemā zaudējumu pieaugums skaidrojams ar 

dabisku izmaksu pieaugumu). 

 

Finanšu rādītāji 
2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads

1 2 5

1 Pārvadātāju skaits (uz gada sākumu) 12 11 12 10

2 Maršrutu skaits (uz gada sākumu) 152 140 126 125

3 Nobraukums maršrutu tīklā (km) 5 423 883 5 190 090 4 669 585 4 774 094

4 Pārvadātie pasažieri kopā: 3 032 058 2 947 706 2 132 775 2 077 545

        par maksu pārvadātie pasažieri 2 628 794 2 555 661 1 822 670 1 761 546

        bez maksas pārvadātie pasažieri 403 264 392 045 310 105 317 468

5 Ieņēmumi (Ls) 1 463 808 1 420 397 1 152 643 1 162 528

6 Izmaksas (Ls) 3 249 171 3 327 494 2 940 178 2 652 081

7 Zaudējumi (Ls) 1 785 363 1 907 097 1 787 535 1 489 553

8 Aprēķinātā peļņa  (Ls) 56 401 64 031 41 633 41 851

9 Zaudējumi kompensēšanai kopā (Ls) 1 841 764 1 971 128 1 829 168 1 489 553

10 Gadā piešķirtā dotācija (Ls): 1 951 724 1 708 400 1 876 885 1 610 931

           zaudējumu segšanai 1 713 459 1 449 904 1 648 154 1 389 821

           par braukšanas maksas 

atvieglojumiem 238 265 258 496 228 731 221 110

           no pašvaldībām 0 0 0 0

           no iepriešējiem gadiem (Ls): 48 992 158 952 0 0

11 Dotācijas deficīts (-)/pārmaksa (+) (Ls)
109 960 -103 776 38 442 163 239

12 Ieņēmumi uz 1 km (Ls) 0,27 0,27 0,25 0,24

13 Izmaksas uz 1 km (Ls) 0,60 0,64 0,63 0,56

14 Dotācija zaudējumu segšanai uz 1 km 0,33 0,37 0,38 0,31  

 

Kurzemes plānošanas reģions no 2011. gada analizē pārvadātāju izmaksas un 

tendences, kā rezultātā ir secinājis, ka izmaksas lietderīgi grupēt, nevis saskaņā ar Latvijā 

pieņemtu izmaksu klasifikāciju (materiāli, darbaspēks, pakalpojumi, nolietojums u.c.), bet gan 

saskaņā ar funkcionālo iedalījumu, kas ir specifisks tieši pasažieru autopārvadājumu darbībai. 

Saskaņā ar šo koncepciju nav svarīgi, vai pārvadātājs saņem pakalpojumus no ārpuses vai 

pārvadājumus veic saviem spēkiem (piemēram, pērk vai nomā autobusus, remontē autobusus 

vai izmanto servisa pakalpojumus utt.). Saprātīga pārvadātāja darba organizēšanai jābalstās uz 

katras funkcijas izmaksu minimizēšanu.  
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2012. gadā tika iesākta un 2013. gadā pabeigta iepirkumu procedūra par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Kurzemes reģionā, piecās no sešām maršrutu 

lotēm. Kā primārais kritērijs, atklāta konkursa uzvarētāja noskaidrošanai, kalpoja viena 

maršrutā nobrauktā kilometra izmaksa. Šāds solis, daļēji samazinot komforta prasības 

autobusiem, tika sperts, lai nodrošinātu iespējami lielāku maršruta tīkla pārklājumu un 

autobusu kursēšanas biežumu. 2013. gadā pēc konkursa kārtībā noslēgtajiem līgumiem 

pārvadājumi pakāpeniski tika uzsākti piecās no sešām maršrutu lotēm. Izņemot Talsu loti 

(Spēkā Talsu rajona padomes noslēgts līgums līdz 2018.gadam). 

 

Kurzemes reģiona iedalījums maršrutu lotēs 
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Iepirkums kopumā jau 2013. gadā ļāva samazināt pārvadātāju zaudējumu segšanai 

nepieciešamo līdzekļu apjomu par 298 tūkstošiem latu, neskatoties uz to, ka, atverot jaunus 

reisus, kopējais nobraukums maršrutu tīklā pieauga par 104 tūkstošiem km.  

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013. gadā, kopējais reisu skaits maršrutos tika 

palielināts par 4927 reisiem, nodrošinot dažādas iedzīvotāju grupas ar to vajadzībām 

atbilstošu sabiedriskā transporta kustības biežumu un maršrutu tīkla pārklājumu.  

Veiktie pasākumi kopumā uzlabojuši Kurzemes iedzīvotāju mobilitāti, tai skaitā 

iespēju iesaistīties darba tirgū no dzīvesvietas attālāku attīstības centru iedzīvotājiem. 

 

2.1.5. Administratīvie darbi 

 

Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats 

par 2012.gadu, finanšu gada pārskats par 2012.gadu, darba plāns un budžets 2013. gadam, kā 

arī sagatavotas par 2013.gada mēnešiem un ceturkšņiem finanšu atskaites un darba plāna 

atskaites pa ceturkšņiem. 

Sagatavotas un noorganizētas 8 Attīstības padomes sēdes. 

Organizēta un nodrošināta Administrācijas saimnieciskā darbība. 

2.1.6. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 

 

2013.gadā ir notikušas 9 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir 

pieņēmusi 86 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 Deleģējuma līgumu nr. 5.1-10-2, kas noslēgts 2013. gada 26.feburārī 

starp LR Kultūras ministriju (turpmāk tekstā saīsināti – „KM”) un Kurzemes plānošanas 

reģionu (turpmāk tekstā saīsināti – „KPR”), 2012. gadā KPR noteikti sekojoši uzdevumi: 

 Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, turpmāk tekstā – 

„LDKK”, atbilstoši šī Līguma, Valsts statistiskās informācijas programmas, Valsts 

statistikas likuma un Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1074 

„Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā” prasībām; 

 Apzināt un sagatavot informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Kurzemes 

plānošanas reģionā atbilstoši Deleģējuma līguma prasībām; 
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 Sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un 

konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Kurzemes plānošanas reģiona 

pašvaldībās.  

Līgums stājās spēkā 2013. gada 26.februārī un nosaka, ka minētie valsts pārvaldes 

uzdevumi tiek veikti no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža līdz 2013. gada 31. decembrim. 

Lielākais uzsvars 2013.gadā tika likts uz datu ieguvi un ievadīšanu LDDK, kur 

apzināti un ievadīti:  

 nozīmīgākie kultūras pasākumi 2013.gadā –230 pasākumi; 

 informācija par NVO  - 13 NVO. 

 informācija par 2 radošajām rezidencēm un 6 mākslas galerijām; 

 informācija par 57 radošajām industrijām; 

 informācija par 106 kultūrvēsturiskiem objektiem; 

 informācija par 57 amatu prasmēm; 

 informācija par 30 kultūras maršrutiem. 

 

2013.gadā KPR ir noorganizējis informatīvo seminārus Kurzemes plānošanas reģiona kultūras 

darbiniekiem par autordarbu izmantošanu kultūras namos, VKKF aktualitātēm un NVO 

sadarbību ar kultūras institūcijām. 

 

2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas 
 

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 

 

1)  „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes 

pašvaldībās”  

2013.gadā ir turpināta Igaunijas – Latvijas programmas 2007. – 2013.gadam projekta 

EU43084 „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes 

pašvaldībās” (saīsinātais nosaukums – Piekrastes un jūras plānošana) īstenošana.   

Projekta partneri Igaunijā: Igaunijas Iekšlietu ministrija (vadošais partneris) un Pērnavas 

apgabala pārvalde; partneri Latvijā – Kurzemes plānošanas reģions, Rojas novada dome, 

Pāvilostas novada pašvaldība, Engures novada dome. Projekta netiešie, bet stratēģiskie 
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partneri Latvijā ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Rīgas 

Plānošanas reģions. 

Projekta mērķis ir veikt pilot pasākumus, lai risinātu konfliktus starp dažādu sektoru 

interesēm un plānotu Pērnavas līča jūras telpas izmantošanu nākotnē, kā arī uzlabotu Latvijas 

piekrastes teritoriju sasniedzamību, jūras un sauszemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 

mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi piekrastē.  

Projekta ietvaros tiek veiktas šādas darbības: 

 Jūras telpiskās plānošanas metodoloģijas izstāde Igaunijai un jūras telpiskā plānojuma izstrāde 

Pērnavas līča teritorijai, ietverot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu; 

 Latvijas un Igaunijas plānotāju pieredzes apmaiņas vizīte Somijā; 

 Dabas aizsardzības plānu izstrāde Natura 2000 teritorijām: dabas liegumam ‘Ovīši’ un dabas 

liegumam ‘Užava’; 

 Metodiskā materiāla „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu”  

izstrāde Latvijā; 

 Metodiskā materiāla „Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai” izstrāde Latvijā; 

 Vienas starptautiskas konferences un divu semināru organizēšana Latvijā saistībā ar piekrastes 

plānošanas jautājumiem; 

 Publicitātes materiāla sagatavošana un izdošana par Latvijas piekrasti; 

 Praktiskās darbības Latvijas piekrastes pašvaldībās - nobrauktuves uz jūru ierīkošana 

glābšanas dienestu vajadzībām un piekrastes pieejamības uzlabošanai Rojā, nobrauktuves uz 

jūru rekonstrukcija un glābšanas laivas ar aprīkojumu iegāde glābšanas dienestu vajadzībām 

un piekrastes pieejamības uzlabošanai Pāvilostā, kā arī piekrastes kāpu stiprināšana Engures 

novadā, ierīkojot piekrastes aizsargstādījumus. 

Projekta īstenošanas laiks: 09.07.2012. – 30.06.2015. 

Kopējais projekta budžets: EUR 518 072, 29  

Programmas (ERAF) finansējums (83%): EUR 430 000  

Nacionālais līdzfinansējums (17%): EUR 88 072,29  

Igaunijas partneru kopējais finansējums (58,1%): EUR 301 205,29  

Latvijas partneru kopējais finansējums (41,9%): EUR 216 867  

 

2) „Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras 

reģionā” 

 

2013.gadā ir ieviests un noslēdzies projekts ‘Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde 

un izmantošana Baltijas jūras reģionā’ (Baltic EcoMussel). Projekta būtība ir ilgtspējīga un 

racionāla Baltijas jūras resursu izmantošana, mazinot Baltijas jūras vides piesārņojumu 

un radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas reģionā. Gliemeņu audzēšana ir maz attīstīta 
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nozare Baltijas jūrā, taču tai ir gan ekoloģiska (gliemenes piedalās jūras attīrīšanā), gan 

vietējo ekonomiku veicinoša nozīme (papildus biznesa iespējas vietējiem zvejniekiem un 

zivsaimniecības uzņēmumiem).  

Būtiskākais ir atrast efektīvākās metodes un tehnoloģijas gliemeņu audzēšanai un 

novākšanai Baltijas jūrā un to tālākai pārstrādei, lai vietējiem uzņēmējiem būtu interese uzsākt 

darbu šajā nozarē. Projekta CB58 „Baltic EcoMussel” galvenais mērķis - uzkrāt citu valstu 

pieredzi un izstrādāt uz praktiskiem aprēķiniem balstītus priekšlikumus un biznesa plāna 

paraugu, izplatot par to informāciju potenciālajiem gliemeņu audzēšanas uzsācējiem, vietējo 

pašvaldību pārstāvjiem un politikas veidotājiem.   

Projektu īsteno Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 

INTERREG IV A 2007.-2013.gadam ietvaros. Tā vadošais partneris ir Austrumzviedrijas 

Enerģētikas aģentūra (East Sweden Energy Agency, Zviedrija) Kā partneri iesaistīti arī 

Kurzemes plānošanas reģions un SIA Vides investīciju fonds no Latvijas un „Novia” 

Augstskola (Novia University of Applied Sciences) Somijā. 

Kurzemes plānošanas reģions projektā ir piedalījies un veicis šādus pasākumus: 

- organizētas 5 darba grupu tikšanās ar mērķi informēt projekta mērķa grupas par projektu, 

tā norisi un diskutēt par gliemeņu audzēšanas iespējām Latvijā; 

- veikts pilotpētījums par ēdamgliemenes Mytilus trossulus kāpuru piestiprināšanos 

mākslīgajam substrātam Baltijas jūras Kurzemes piekrastē (pētījumu veica Latvijas 

Hidroekoloģijas Institūts); 

- veikta Tehniskā priekšizpēte gliemeņu audzēšanas pilot-fermu izveidei Baltijas jūrā, 

Kurzemes piekrastē (priekšizpēti veica SIA Konsulta); 

- sagatavota, izdota un mērķa grupām izplatīta brošūra “Gliemeņu audzēšana – jauna 

akvakultūras apakšnozare Baltijas jūrā”; 

- projekta laikā viens zivsaimniecības eksperts no Latvijas ir piedalījies projekta 

dokumentu izstrādē un nodrošinājis zvejnieku interešu pārstāvniecību darba grupās un 

projekta pasākumos; 

- ir sagatavots apjomīgs informācijas apkopojums par gliemeņu audzēšanu, ietverot 

informāciju par vides aspektiem un projekta laikā veiktajiem pētījumiem, par gliemeņu 

audzēšanas tehnoloģiju, biznesa plāna paraugus u.c. potenciālajiem audzētājiem noderīgu 

informāciju. Apkopojums angļu un latviešu valodā ir pieejams Kurzemes plānošanas 

reģiona mājas lapā šeit:  

http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/Projekta

_Baltic_EcoMussel_materiali 
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- kopumā visa projekta laikā informācija par gliemeņu audzēšanas iespējām ir publicēta 

vismaz 50 reizes dažādos Latvijas masu medijos, tajā skaitā radio un televīzijā. 

Projekta ilgums 24 mēneši: 01.04.2012.-30.12.2013. Kopējais budžets ir 

EUR 723 051, t.sk.: EUR 560 443 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

līdzfinansējums, EUR 162 608 - projekta partneru līdzfinansējums.  

 

3) „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” (Coop Edu - Ship) 

 

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

Zemgales plānošanas reģiona projekta Nr. LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur 

sadarbību” (Coop Edu - Ship), kura viens no partneriem ir arī Kurzemes Plānošanas reģions, 

ieviešana turpinājās līdz 2013.gada 31.martam. 

Projekta galvenais mērķis bija veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību pierobežas 

reģionos Latvijā un Lietuvā, tādējādi novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivējot 

uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un 

uzņēmēju sadarbību pārrobežā. 

Mērķa sasniegšanai projektā sadarbojās 15 partneri: vadošais partneris – Zemgales 

plānošanas reģions, partneri no Latvijas - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, 

Ventspils Augstskola, Talsu novada dome (Pieaugušo izglītības centrs), Liepājas Universitāte, 

Jelgavas novada dome, Dobeles novada dome, Rundāles novada dome, Kuldīgas novada 

pašvaldība, kā arī partneri no Lietuvas - Pakroujis biznesa informācijas centrs, Kauņas 

Tehniskā Universitāte, Šauļu attīstības aģentūra, Šauļu pašvaldības izglītības centrs, Jonišķu 

biznesa un tūrisma centrs un Rokišķu rajona izglītības centrs. 

Projektā tika ieviestas četras darba pakas – 1. Projekta vadība un koordinēšana; 2. 

Mūžizglītības centru tehniskās kapacitātes paaugstināšana; 3. Mūžizglītības lomas 

paaugstināšana uzņēmējdarbības attīstīšanā un 4. Inovatīvas uzņēmējdarbības vides attīstības 

veicināšana. 

Ieviešot šo projektu, Kurzemē vismaz 15 novados tika novērsti šķēršļi 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai (infrastruktūras uzlabošana) un 15 pieaugušo 

izglītības centri būs saņēmuši aprīkojumu inovatīvu mācību metožu pielietošanai: Liepājas 

Universitātei - apmācību telpu remonts un aprīkojuma iegāde (krēsli, galdi, projektori, datori, 

tāfele, kopētājs); Talsu PIC - mācību telpas un konferenču zāles renovācija, kā arī biroja 

aprīkojuma iegāde; Ventspils Augstskolai - apmācību telpu rekonstrukcija un renovācija, 

biroja aprīkojuma iegāde un mobilās tulkošanas sistēmas iegāde; Kuldīgas novada domei - 

15 portatīvo datoru, digitālās tāfeles un digitālā projektora iegāde. Tāpat tiks izstrādāts 
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pētījums par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu darbā ar 

uzņēmējiem, iegādātas 21 programmas un adaptētas 23 programmas Latvijā un Lietuvā, 

noorganizēti 23 uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi (apaļā galda diskusijas, video konferences, 

inovāciju dienas, u.c.), izstrādāts pētījums par mūžizglītības piedāvājumu un esošās situācijas 

uzņēmējdarbībā novērtējums, izveidota uzņēmumu datu bāze un sagatavota brošūra par 

atbalsta centriem un mūžizglītības piedāvājumu 3 valodās 2200 kopijās. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 508290,91 (EUR 723 236,92), 

Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 432047,27 (EUR 614 751,38), t.i. 

85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un 

partneri sniedz 15% līdzfinansējumu. 

4) „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” 

 

Jau 2012. gada 2. aprīlī tika uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam līdzfinansētā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

projekta Nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un 

Lietuvā” ieviešana. Projekta ieviešana turpinājās visu 2013.gadu. Galējais ieviešanas termiņš 

– 2014.gada 1.augusts.  

Galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Mērķa 

sasniegšanai projektā bez plānošanas reģiona iesaistījušies vēl 7 partneri no Latvijas 

(Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācija, partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, 

Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī 

partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā 

arī Klaipēdas Universitāte. 

Projekts risina ezeru un to sateces baseinu teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas 

problēmas, kas saistītas ar neatbilstošu infrastruktūru vai tās trūkumu, plānošanai un 

pārvaldībai nepieciešamās informācijas trūkumu un ezeru teritoriju nepietiekamu zinātnisku 

izpēti, sadarbības un sabiedrības iesaistes problēmām. Projektā paredzēta gan īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas aizsardzības plānu izstrāde, gan esošajos 

dabas aizsardzības plānos paredzēto pasākumu ieviešana. Liela daļa ezeru ir noteiktas kā īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas un iekļautas Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā (Natura 

2000), tādējādi projekts sniedz ieguldījumu šo teritoriju dabas vērtību aizsardzībā, 

pamatojoties uz EK Sugu un biotopu, kā arī Putnu direktīvām. Ezeri un to sateces baseini ir 

EK Ūdens struktūrdirektīvas redzeslokā kā ūdensobjekti, kuriem jānodrošina laba ūdens 
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kvalitāte. Projektā risināmie jautājumi sniegs ieguldījumu arī tādu apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošanā, kas veicinās ūdens kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības 

veicināšanu. 

Ieviešot šo projektu, tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru 

teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas 

nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām 

pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to 

ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu 

par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

Projekta ieviešanas termiņš: 02.04.2012.– 01.02.2014 

Projekta partneri un finansējums: 

ERAF finansējums:   EUR 860 671,02  

Partneru līdzfinansējums:  EUR 151 883,12  

KOPĀ: 1 012 554,14 EUR   

1. Kurzemes plānošanas reģions (LV) – EUR 87 206,58  

2. Liepājas pilsētas dome (LV) - EUR 15 795,32  

3. Saldus novada dome (LV) – EUR 114 821,16  

4. Durbes novada dome (LV) – EUR 150 811,39  

5. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LV) – EUR 52 372,26  

6. Talsu novada dome (LV) – EUR 28 288,42  

7. Kuldīgas novada pašvaldība (LV) – EUR 108 849,59 

8. Klaipēdas Universitāte (LT) – EUR 110 682,60  

9. Biržu Reģionālā parka direkcija (LT) – EUR 31 920,00  

10. Tituvenu Reģionālā parka direkcija ( LT) – EUR 212 412,28  

11. Žemaitijas Nacionālā parka direkcija ( LT) – EUR 44 414,92  

12. Mērsraga novada dome ( LV) – EUR 54 979,62  

Mērķa grupas:  

(1) Reģiona iedzīvotāji, kuri ir galvenie dabas resursu izmantotāji; 

(2) Projekta partneru institūciju speciālisti, projekta teritorijas vides speciālisti, 

plānošanas speciālisti, lēmējvaras pārstāvji, pētnieki, reģionālo un nacionālo dabas 

parku administrācijas.  

Projektā veicamās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti: 

Dabas aizsardzība un apsaimniekošana 

 Dabas apsaimniekošanas plāna ieviešana Liepājā (Bioloģiski vērtīgo teritoriju 

pļaušana Liepājas ezera piekrastē) (Liepājas dome); 
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 Licenzētās makšķerēšanas licenču uzskaites datorprogrammas izstrāde Kurzemes 

reģionam (Kurzemes plānošanas reģions); 

 Pievedceļa rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvi Durbes upes ieteikai Durbes ezerā; 

 Tehniskā projekta izstrāde pārgāzes būvniecībai Durbes ezera hidroloģiskā režīma 

nodrošināšanai (Durbes novada dome); 

 Labiekārtotas peldvietas ierīkošana pie Saldus ezera (Saldus novada dome); 

 Tehniskā projekta „Birds Islands” (putnu salas) izstrāde Natura 2000 tīklā iekļautajam 

Engures ezeram (Mērsraga novada dome); 

 Laidzes un Sasmakas ezera slūžu rekonstrukcijas projektu izstrāde (Talsu novada 

dome); 

 Neliela tilta būvniecība pie Kirkelo ezera, piekļuves nodrošināšanai un iedzīvotāju 

plūsmas novirzīšanai prom no vērtīgiem biotopiem Biržu Reģionālajā parkā; 

 Vides izglītībai un atpūtnieku plūsmas novirzīšanai paredzēta kompleksa būvniecība 

un teritorijas labiekārtošana pie Gilius ezera Tytuvėnų reģionālajā parkā; 

 Tehniskā projekta izstrāde stāvlaukuma būvniecībai pie Kirkelo ezeriem Biržu 

reģionālajā parkā; 

 Informatīvā stenda izgatavošana par Kirkelo ezeriem Biržu reģionālajā parkā; 

 Pārgāzes būvniecība starp diviem Nabes ezeriem, ezeru hidroloģiskā režīma 

stabilizēšanai un ezeru ziemeļu piekļuves nodrošināšanai (Kuldīgas novada dome). 

Plānošana, izpēte un pieredzes apmaiņa  

 5 dažādu ezeru vides pētījumu izstrāde, lai veiktu vides novērtējumu (Klaipēdas 

Universitāte); 

 Durbes ezera ūdens kvalitātes novērtējums un pasākuma plāna izstrāde kvalitātes 

uzlabošanai (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs); 

 Plateļu ezera apsaimniekošanas plāna uzraudzības sistēmas izstrāde (Žemaitijas 

Nacionālais parks); 

 Varlinis un Miškiņu ezeru izpēte rekomendāciju izstrādei par ūdens kvalitātes 

uzlabošanu un vides apsaimniekošanu (Tytuvėnų reģionālais parks);  

 Nabes ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde (Kuldīgas novada dome); 

 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Talsu paugurainei (Talsu novada dome); 

 Studiju vizītes Latvijas un Lietuvas ezeros, pieredzes apmaiņa un labākās pieredzes 

apkopojums (brošūra); 

 Ilgtspējīgas ezeru apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde un publicēšana (Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācija); 
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 Ezeru monitorings vides datu ieguvei Kirkelo ainavas liegumā Biržu reģionālajā 

parkā. 

Sabiedrības līdzdalība un informēšana 

 Rokasgrāmatas izstrāde par sabiedriskās vides apsaimniekošanu (Lake Watch) 

(Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija); 

 Semināru organizēšana par rokasgrāmatas saturu un partneru mājas lapu papildināšana 

ar informāciju no rokasgrāmatas; 

 Informatīvās un publicitātes aktivitātes (visiem partneriem); 

 Ceļojošās foto izstādes izveide (Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija); 

 Bukleta izstrāde par partneru ezeriem (Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija); 

 Kabatas bukletiņa izstrāde par projektā iekļautajiem ezeriem (praktiska informācija 

par ģeogrāfiju, biotopiem, ezeros esošām zivīm u.c.) (Kurzemes Plānošanas reģiona 

administrācija); 

 Vides inspektoru apmācība (Liepājas pilsētas dome); Projekta noslēguma 

konferences organizēšana. 

 

5) “Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) internacionalizācijas servisa pieejamības 

uzlabošana” (BASIS) 

 

Centrālbaltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam ietvaros 

2011.gada 1.janvārī tika uzsākta Projekta Nr. CB33 “Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana” (BASIS) ieviešana. Tā ieviešanas 

termiņš ir 36 mēneši, jeb līdz 31.12.2013. Projekta aktivitāšu ieviešana norisinājās visu 

2013.gadu. Kopējais projekta budžets ir EUR 1 644 500, t.sk. Kurzemes Plānošanas reģiona 

budžets EUR 140 000 apmērā. Aktivitātēs iesaistīti 14 partneri, bet vadošais partneris: Turku 

Universitāte (Somija). 

Projekta mērķis ir veicināt Centrālbaltijas jūras reģiona teritoriju ciešāku integrāciju 

un samazināt MVU internacionalizācijas barjeras.  

Specifiskie apakšmērķi:  

 Stiprināt biznesa konsultēšanas internacionalizāciju; 

 Paaugstināt vietējo internacionalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti; 

 Attīstīt pārrobežu sadarbību starp internacionalizācijas pakalpojumu sniedzējiem; 

 Atbalstīt MVU pirmos soļus internacionalizācijas virzienā; 

 Piedāvāt studentiem iespēju mācīties par esošo tirgu un uzņēmējdarbības vidi 

Centrālbaltijas jūras reģionā. 
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Mērķa grupas - Pašvaldības, pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, Biznesa 

konsultanti un atbalsta struktūras (biznesa veicināšanas un atbalsta centri, biznesa dārzi un 

biznesa inkubatori), uzņēmēji, MVU, uzņēmēju klubi un asociācijas, ražotāju un tirgotāju 

kameras, biznesa fondi u.c., Reģionālā līmeņa administrācijas, kā arī Universitātes un institūti, 

studenti. 

2013. gadā paveiktais: 

 Turpinātas 2 uzņēmējdarbības konsultantu apmācības;  

 atbalstīti vidēji 10 mazie uzņēmumi;  

 noorganizētas 1 uzņēmējdarbības vides izpētes vizīte Kurzemē (60 Somijas, Zviedrijas 

un Igaunijas uzņēmējdarbības konsultantiem un uzņēmējiem);  

 izveidots Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Latvijas (Zemgales, Kurzemes, Rīgas 

reģiona) uzņēmējdarbības vides un atbalsta struktūras apraksts angļu valodā; 

 Noorganizēti apmācību braucieni uzņēmējdarbības konsultantiem un uzņēmējiem uz 

Somiju (Turku, Porvoo), Zviedriju (Stokholmu) un Igauniju (Pērnava, Sārema); 

 Vairākas B2B biznesa tikšanās Zviedrijā (trīs braucieni) un Somijā (viens brauciens); 

 Izstrādāti tirgus pētījumi par Eksporta iespējām Somijā (metāla industrija) un 

Zviedrijā (pārtikas industrija); 

  

 Noorganizēts apmācību kurss par Eksporta menedžmentu uzņēmējiem Kurzemē. 

Plānotie rezultāti: 

 Izveidota vienota reģionālo konsultantu sistēma starp Somijas, Igaunijas, Tallinas, 

Zemgales, Kurzemes un Rīgas reģioniem internacionalizācijas pakalpojumu 

uzlabošanai reģionos MVU.  

 Risinājumi nākotnē – uz projekta rezultātu bāzes, piesaistīt līdzekļus 

internacionalizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visiem MVU Kurzemes 

reģionā.  

 

6) ,Mana sociālā atbildība” (My Response)   

 

2013.gadā KPR turpināja īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007. – 2013. gadam projektu LLIV-322 ,,Mana sociālā atbildība” (My 

Response)  . 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un invalīdu 

integrācijas sabiedrībā veicināšanu. Projekts "Mana sociālā atbildība", tiešā veidā veicināja 

vides pieejamības uzlabošanos, izglītoja sabiedrību par Universālo dizainu un veikti 
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pielāgojumi Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībās. Lai novērstu invalīdu diskrimināciju 

un veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tiem un uzlabotu invalīdu sociālo integrāciju, projektā 

2012. un 2013.gadā tika īstenotas specifiskas aktivitātes, kas palīdz veidot kā dzīvošanai 

(tostarp integrācijai) pievilcīgu vidi, tā ilgtspējīgu sabiedrību. Projektā iekļautas pētniecības, 

izglītojošas, vidi pielāgojošas, jaunus sociālos pakalpojumus attīstošas, pieredzes apmaiņas, 

informāciju izplatošas un vienlaicīgi esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

paaugstinošas aktivitātes -: 

 semināri par darbu ar invalīdiem un viņiem līdzvērtīgām, specifiskām klientu grupām; 

 semināri un konsultācijas par universālo dizainu un invalīdu integrācijas 

nodrošināšanu ar tā principu palīdzību; 

 pilotēti 2 jauni sociālie pakalpojumi (pavadonis - asistents un īslaicīgas uzturēšanās 

pakalpojums); 

 uzlabojumi pašvaldību infrastruktūrā, pielāgojot to invalīdu vajadzībām (lifti un 

pacēlāji ēkās, laipas, peldēšanai paredzēti riteņkrēsli pludmalēs, ēku pielāgojumi 

atbilstoši universālā dizaina prasībām, u.c.); 

  publicitātes pasākumi: datu bāze par sociāliem pakalpojumiem, pieredzes apmaiņas 

braucieni, informācija internetā par universālo dizainu, informatīvi raksti presē, 

mobilā izstāde, informācijas kampaņa pašvaldībās, projekta noslēguma konference 

u.c. 

Projekta ieviešanā ir iesaistīti astoņi Latvijas un pieci Lietuvas partneri, Kurzemes 

plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris. 

Partneri no Latvijas: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas domes 

Sociālais dienests”, Liepājas pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais 

dienests”, Nīcas, Dundagas, un Skrundas novada domes, Saldus novada pašvaldība; 

Partneri no Lietuvas: Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Šauļu NVO “Educational projects”, 

Jonišku pamatskola “Saules”, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs, Klaipēdas pilsētas 

pašvaldības administrācija;  

Projekta budžets: EUR 1,137,609.23. Programmas līdzfinansējums 85% jeb 

EUR 966,967.85 un partneru līdzfinansējums 15% jeb EUR 170,641.38. Infrastruktūras 

pilnveidei plānoti 60,88% no kopējā budžeta.   

Projekta ieviešanas laiks: 02.04.2012. – 30.05.2014.  

 

7) ”Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 
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Projekts ”Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” ilgst no 2011.gada 7.decembra līdz 2015.gada 

31.decembrim.  

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. Projekta kopējais budžets ir LVL 150 000. 

 

8) „Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” (Cult 

Identity) 

 

Kopš 2011. gada pavasara turpinās Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu 

sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekta CB 35 „Senās Kulta 

Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” (Cult Identity) ieviešana. Projekta mērķis 

ir nodrošināt zināšanu un informācijas pieejamību par senajām svētvietām, veicinot vides 

sakārtošanas aktivitātes, sabiedrības interesi kā par vērtīgiem kultūrvēsturiskajiem objektiem; 

popularizēt senās dabas svētvietas kā tūrisma galamērķi, veidojot jauna veida tūrisma 

produktu, kā arī veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību, ietverot tūrisma piedāvājumā 

jaunus produktus un nodrošinot to popularizēšanu sabiedrībā. Projekta vadošais partneris ir 

Rīgas plānošanas reģions, projekts tiek ieviests sadarbībā ar vēl šādiem partneriem: Zemgales 

plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, nodibinājums “Hiite Maja” (Igaunija), 

Gävleborgas novada muzejs (Zviedrija). 

2013. gadā nozīmīgākās aktivitātes un rezultāti: 

 Visiem, kuriem interesē vēstures izzināšana, dabas un kultūras tūrisms,  ir pieejama 

mājas lapa www.ancientsites.eu, kurā var atrast detalizētu informāciju par aptuveni 

600 senajām dabas svētvietām, t.sk. 100 svētvietām Kurzemē.  

 Sadarbībā ar vietējām tūrisma informācijas centriem izveidots tūrisma ceļvedis, kas 

sniedz iespēju ielūkoties mūsu senču vēsturē, dodoties aizraujošos tūrisma maršrutos 

„Pa kuršu pēdām” un „Kursas zaļie dievnami”. Ceļojot, iespējams iepazīt kā 

Kurzemes skaisto dabu, tā arī mēģināt izprast mūsu senču priekšstatus par dabas 

spēku, cilvēku un dievu savstarpējām attiecībām. 

http://www.ancientsites.eu/
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 Lai popularizētu jauno tūrisma produktu gan latviešu, gan ārvalstu auditorijai, 2013. 

gada februāra un marta mēnešos notikusi dalība lielākajās tūrisma izstādēs reģionā- 

Zviedrijā, Latvijā un Igaunijā.  

 2013. gada vasarā ir veiktas infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes. Pie senajām kulta 

vietām ir uzstādīti 7 informācijas stendi, kā arī 11 norādes zīmes, kas ļauj ceļotājiem 

gan tās vieglāk atrast, gan sniedz detalizētu informāciju par katras dabas svētvietas 

vēsturisko nozīmi. 

 Lai veicinātu dabas svētvietu atpazīstamību plašākai mērķa auditorijai, tika īstenota 

aktivītāte “Geocaching”, kuras laikā starptautiskajā ceļotāju interneta vietnē 

www.geocaching.com tika ievietota informācija par 20 dabas svētvietām Kurzemē, kā 

arī izveidota dokumentālā īsfilma “Kursi/ Curonians”, kas stāsta par kuršu vēsturi 

dabas svētvietu kontekstā. Tā apskatāma šeit- http://vimeo.com/72663330. 

 

Projekta kopējais budžets – EUR 1 088 240. Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm 

paredzētais budžets - EUR 121 900. Projekta ieviešanas laiks: 2011.gada 1.aprīlis līdz 2013. 

gada 31.augusts. 

 

9) ,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras 

reģionā’’ (Pure Biomass) 

 

2012.gada 22.februārī starp Kurzemes plānošanas reģionu un Dienvidrietumu Somijas 

reģiona padomi, kura ir Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas 2007. – 2013. gadam 

Vadošā iestāde, tika parakstīts finansēšanas līgums par finansējuma piešķiršanu projektam 

Nr.CB56 ,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras 

reģionā’’ (Pure Biomass), līdz ar to uzsākta projekta praktiskā ieviešana. 

 Projekta vispārējais mērķis ir pamatojoties uz pētījumiem par biomasas pieejamību, 

tās izmantošanas tehniski ekonomiskajiem, kā arī vides aizsardzības aspektiem, veidot 

sabiedrības izpratni par ieguvumiem no biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai. Projekts 

ir plānots kā specifisku aktivitāšu kopums, kas risina virkni jautājumu, kuri ir saistīti ar 

biomasas izmantošanu. Projekta partneri no Latvijas un Somijas kopīgi novērtēs projekta 

reģionā pieejamo biomasu, izveidos biomasas resursu kartes, kopīgi modelēs enerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu, lai saprastu fosilā kurināmā aizvietošanas ar biomasu  

izmaksas, kā arī izstrādās biomasas resursu novērtēšanas aprēķinu metodoloģiju, lai noteiktu 

ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa ieguvumus no biomasas kā enerģijas avota un tādejādi 

veicinātu tās izmantošanu.  

http://www.geocatching.com/
http://vimeo.com/72663330
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Lai sasniegtu projekta mērķus, Tika realizētas šādas aktivitātes: 

 Izstrādāts pētījums ,,Biomasas tipu izpēte un enerģētiskā potenciāla novērtējums'', 

kura ietvaros, tika veikts: 

1. Biomasas tipu izpēte;  

2. Biomasas apjomu un izvietojuma analīze, izmantojot satelītu metodes un      veikta 

pieejamās biomasas kartēšana;  

3. Biomasas enerģētiskā potenciāla novērtējums;  

4. Biomasas pārvēršanai enerģijā paredzēto Iekārtu un tehnoloģiju izpēte;  

5. Biomasas kvalitātes novērtējums;  

6. Biomasas izmantošanas nelielos apkures tīklos novērtējums;  

7. Jaunu (alternatīvu) biomasas veidu izpēte un testēšana. 

 Izstrādāts pētījums ,,Biomasas izmantošanas tiesisko un  tehniski ekonomisko faktoru 

izpēte'', kura ietvaros tika veikts 

1.Biomasas izmantošanas tiesisko aspektu valsts, reģionālā un vietējā līmenī izpēte;  

2. Biomasas tirgus analīze un ieguvumu - izmaksu analīze.  

3. Aprēķinu metodoloģijas izstrāde biomasas kā enerģijas avota finanšu, sociāli 

ekonomisko un vides aizsardzības ieguvumu analīzei. 

 Vietējām pašvaldībām, sabiedrībai, biomasas un enerģijas ražotājiem tika sagatavota 

informatīvā bāze par biomasu kā tehniski, ekonomiski izdevīgu un dabai draudzīgu 

enerģijas avotu. Sagatavotā metodoloģija un  vadlīnijas finanšu ekonomiskajiem 

aprēķiniem ļauj potenciālajiem biomasas lietotājiem, kuri apsver iespēju pāriet no 

fosilā kurināmā uz biomasu, operatīvi un precīzi novērtēt viena vai otra biomasas 

veida izmatošanas iespējamos ieguvumus un paredzamās izmaksas tādejādi tādejādi 

precīzāk plānot un efektīvāk izmantojot tavus līdzekļus.. 

Projekta partneri: 

Kurzemes plānošanas reģions – vadošais partneris; 

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas 

centrs”; 

Turku Pielietojamo zinātņu universitāte; 

Ventspils pilsētas dome; 

Turku pilsēta Valonia. 

Projekta budžets: EUR 758 547 

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013. 
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10) “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija- EEBR-LV ” (Build up 

Skills Latvia) 

 

Kopš 2011.gada novembra Kurzemes plānošanas reģions, kā partneris ir iesaistījies 

projekta “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija- EEBR-LV ” (Build 

up Skills Latvia) īstenošanā programmas ,,Intelligent Energy Europe’’ („Saprātīga Enerģija 

Eiropai”) ietvaros. 

Projekta mērķis: Projekta “Build up Skills Latvia” mērķis ir izstrādāt vadlīnijas un 

rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarē strādājošo zināšanu un 

prasmju paaugstināšanai, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursus un 

sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un būvniecības.  

Projekta aktivitātes. Projektā paredzētas vairākas aktivitātes, no kurām svarīgākās ir:  

 Esošās situācijas analīze ar mērķi identificēt un raksturot nepieciešamo prasmju līmeni 

strādājošajiem, lai būvniecības sektors palīdzētu sasniegt 2020. gadam izvirzītos 

mērķus;  

 Izveidot vienotu platformu, lai apvienotu visas atbildīgās un ieinteresētās puses 

energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un 

kvalifikācijas celšanai;  

 Izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu 

jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai;  

 Izstrādāto vadlīniju un rīcības plāna izvērtēšana nacionālā un reģionālā līmenī;  

 Pārņemt labāko praksi un dalīties pieredzē ar citām ES dalībvalstīm 

energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

jautājumu risināšanā ēkās.  

Sasniegtie rezultāti: 

 Ir izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns energoefektivitātes un atjaunojamo 

energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai. Plāns paredz: 

paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un 

enerģijas mērķu sasniegšanai, ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz 

zināšanas un prasmes par ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo 

ēku renovāciju, kā arī panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek 

vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.  

 Ir izveidota vienota platforma energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā 

strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai, kas ļaus veiksmīgi izmantot 
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atjaunojamos energoresursu un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to 

renovācijas un/vai būvniecības.  

  Ar rīcības plānu un vadlīnijām ir iepazīstināta virkne ieinteresēto pušu gan reģionālā 

gan nacionālā līmenī, ir veicināta politiķu un lēmumu pieņēmēju izpratne par 

energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās, kā arī sagatavota 

bāze  projektam Build up Skills FORCE, kas  turpina Build up Skills Latvija projektā 

aizsākto un tā ietvaros tiks izstrādātas jau divas konkrētas  profesionālās pilnveides 

programmas energoefektīvu ēku strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei  

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, 

Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Vides investīciju 

fonds un Latvijas Būvnieku asociācija. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas 

reģions. Projekta kopējais budžets: EUR 186 108. Īstenošanas ilgums - 18 mēneši. 

Īstenošanas laiks – 2011.gada 22.novembris – 2013.gada 21.maijs. 

 

11) „Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību kapacitātes paaugstināšana 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību 

kapacitātes paaugstināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanai” realizēts no 2012. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. janvārim. Projekta kopējā 

summa LVL 10027,50.  

Projekta vispārējais mērķis: Paaugstināt Kurzemes Plānošanas reģiona un tā 

pašvaldību darbinieku kapacitāti, veicinot pilnveidošanos un aktīvu līdzdalību ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī projektu 

sagatavošanas, administrēšanas, komunikācijas un vadīšanas jomās. 

Projekta tiešais mērķis: Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību 

darbinieku apmācības ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

sagatavošanā un īstenošanā, izstrādāt metodisko materiālu un nodrošināt tā pieejamību 

sabiedrībai, kā arī nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. 

Projekta tiešā mērķa īstenošanai veiktās aktivitātes: 

 50 darbinieku, kuri iesaistīti projektu finansējuma piesaistīšanā, vadībā un realizācijā, 

apmācība par ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu projektu 

sagatavošanas, administrēšanas, komunikācijas un vadīšanas jomās. Nodarbību gaitā 
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sagatavoti pilnībā aizpildīti ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu metodisko materiālu paraugi. 

 Nodarbību laikā sagatavoti ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu projektu paraugi, ievietoti datu nesējos un Kurzemes plānošanas reģiona 

mājas lapā. 

Projekta īstenošanas rezultātā radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un 

kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai Kurzemes plānošanas reģionā. 

 

12) Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” (VocEdu) 

 

2012.gada 2.aprīlī uzsākts projekts Nr. LLIV-265 „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” (VocEdu). Kurzemes plānošanas reģions ir 

projekta vadošais partneris. Projekts apvieno 16 partnerus – 8 profesionālās izglītības iestādes 

no Latvijas - Cīravas profesionālā vidusskola, Jelgavas Tehnikums, Kuldīgas tehnoloģijas un 

tūrisma profesionālā vidusskola, Liepājas Valsts tehnikums, Laidzes profesionālā vidusskola, 

Saldus profesionālā vidusskola , Skrundas profesionālā vidusskola, Ventspils tehnikums, kā 

arī 7 partnerus no Lietuvas -  4 profesionālās izglītības iestādes - Panevežu profesionālās 

izglītības centrs, Kauņas pārtikas skola, Kauņas celtniecības apmācību centrs, Skuodas 

lauksaimniecības tirdzniecības un pakalpojumu skola, 1 augstskolu - Kauņas tehniskā 

universitāte un 2 reģiona attīstības aģentūras - Panevežu uzņēmējdarbības konsultāciju centrs 

un Šauļu reģiona attīstības aģentūra 

Projekta mērķis: Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus 

prasībām un nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību 

reģionā 

Specifiskie mērķi: 

 Stiprināt sadarbību starp profesionālo izglītību un darba tirgu, uzlabojot izglītības 

programmas atbilstoši darba tirgus prasībām; 

 Uzlabot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, organizējot meistarklases, apmācības, 

kopīgas pieredzes apmaiņas;  

 Uzlabot praktisko apmācību bāzi profesionālajās skolās;  

 Vecināt profesionālās izglītības prestižu un skolēnu piesaisti profesionālajām skolām 

Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 999 214,95, t.sk. EUR 176 332,05  – 

Nacionālais līdzfinansējums un EUR 1 175 547 Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējums. 

55,69% - EUR 654 685 no kopējā budžeta plānoti skolu aprīkojumam un iekārtām.  
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Projekta nozīmīgākie sagaidāmie rezultāti: 

 Uzlabotas izglītības programmas un mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē 

iesaistot uzņēmējus un nozaru profesionālās organizācijas un stiprinot sadarbību starp 

profesionālajām skolām un darba tirgu; 

 Paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība un pieredzes 

apmaiņa ar Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm; 

 Celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Kurzemes reģionā; 

 Uzlabota profesionālo skolu praktisko apmācību bāze – izveidojot apmācību darbnīcas 

un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu 

praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām; 

 Kurzemes reģiona profesionālās izglītības iestādes būtiski uzlabos savu materiāli 

tehnisko bāzi tieši prakstiskās apmācības jomā: 

 Cīravas profesionālā vidusskola – pilnveidota apmācību programma „Lauksaimiecības 

tehnika” un iegādāts traktors un arkls praktisko apmācību nodrošināšanai; 

 Kuldīgas tehnoloģijas un tūrisma profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības 

programma „Autotransports” un iegādāts praktisko apmācību aprīkojums vieglo un 

kravas automašīnu remontdarbu veikšanas apmācībām;  

 Liepājas Valsts tehnikums – pilnveidota izglītības programma un izstrādāti mācību 

metodoloģiskie materiāli „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” un iekārtota 

šūšanas darbnīca praktisko apmācību nodrošināšanai; 

 Laidzes profesionālā vidusskola – pilnveidota apmācību programma „Būvnieks” un 

iekārtotas praktisko apmācību darbnīca apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, sausās 

būves darbu apmācībām;  

 Saldus profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības programma „Kokizstrādājumu 

izgatavošana” un aprīkota darbnīca praktisko apmācību nodrošināšanai; 

 Skrundas profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības programma „Ēdināšanas 

pakalpojumi” un izstrādāti mācību metodiskie materiāli. Aprīkota praktisko apmācību 

laboratorija ēdiena gatavošanas un servēšanas apmācību nodrošināšanai;  

 Ventspils tehnikums – izstrādātas Modulārās apmācības programmas „Metinātājs” un 

„Elektriķis” un aprīkotas elektriķu un metinātāju praktisko apmācību darbnīcas.   

2013.gadā projekta ietvaros veikts pētījums par profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus 

vajadzībām, lielu uzsvaru pētījumā liekot uz profesionālās izglītības tālākās attīstības 

scenārijiem. Sagatavots un izdots arī informatīvs izdevums, kurā apkopotas profesionālās 

izglītības iespējas Kurzemē.  
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13) „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" 

(Riverways)  

 

Projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un 

Igaunijā" (Riverways) apvieno 39 partnerus no Kurzemes, Vidzemes, Rīgas plānošanas 

reģioniem, Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas.  

Projekta mērķi ir: 

 kopīgas sadarbības platformas izveide ūdenstūrisma attīstībai – esošo piedāvājumu 

izvērtējums, sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām, tūrisma 

uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām tūrisma produktu veidošanā, resursu 

apsaimniekošanā, mārketingā;  

 Ūdenstūrisma operatoru zināšanu pilnveide un savstarpēja pieredzes apmaiņa un 

sadarbība;  

 Ūdenstūrisma resursu pieejamības uzlabošana ilgtspējīgai un videi draudzīgai 

apsaimniekošanai (piestātņu un laivošanas apmetņu vietu iekārtošana, upju kartēšana, 

informatīvo norāžu uzstādīšana); 

 Ūdenstūrisma produktu mārketings un popularizēšana, veicinot tūrisma plūsmu 

starp pārrobežas reģioniem un piesaistot ārvalstu tūristus. 

 

2013.gadā projekta ietvaros partneri - KPR reģiona pašvaldības aktīvi strādāja pie 

infrastruktūras aktivitāšu ieviešanas – veidojot un labiekārtojot laivotāju atpūtas vietas upju 

krastos, attīrot upes no kritušajiem kokiem un sanesumiem. Uzsākts darbs arī pie marketinga 

aktivitāšu ieviešanas kopā ar Igaunijas partneriem.  

 

2.3. Rezultatīvie rādītāji 
 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Plānošanas reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrāde 

Uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-

2031.gadam un Attīstības programmas 

2014.-2020.gadam izstrāde (Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes 

14.11.2012. sēdes lēmums 

(prot.Nr.06/12,2.§)) 

Plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu ieviešanas/uzraudzības 

nodrošināšana 

 

Sagatavots pārskats par KPR teritorijas 

plānojuma 2006.-2026.gadam īstenošanu 

2012.gadā, kuru apstiprināja KPR 

Attīstības padomes 2013.gada 10.aprīļa 

sēdē. 
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Sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona 

Rīcības plāna 2010.-2013.gadam 

ieviešanas progresa pārskats par 2011. un 

2012.gadu. 

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

un attīstības programmu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentiem 

 

 

 

Sniegti atzinumi par pašvaldību 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju redakcijām 

un to stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu vides pārskatiem (8) 

Sniegti atzinumi par pašvaldību attīstības 

programmu redakcijām to stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma vides 

pārskata projektiem (6) 

Sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei: ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādei (1); teritorijas plānojumu (2); 

lokālplānojuma izstrādei (1) 

Sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas 

plānojumu un to grozījumu redakcijām, 

un to stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskata projektiem 

(16) 

 

 Sniegts atzinums par vietējās pašvaldības 

tematisko plānojumu – ainavu plānu (1) 

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību metodiskās vadības 

nodrošināšana attīstības programmu izstrādē 

 

 

 

 

 

 

Sagatavota un 2013.gada 30.jūlija KPR 

Attīstības padomes sēdē apstiprināta 

kārtība, kādā plānošanas reģions izvērtē 

vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas. 

2013.gada 20.septembrī sadarbībā ar 

VARAM organizēts apmācību seminārs 

pašvaldību speciālistiem "Open Days", 

Kuldīgā. 

Informācijas pieejamības nodrošināšana par 

vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem  

 

Regulāri tiek atjaunota informācija 

digitālajā datu bāzē par Kurzemes 

plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību 

spēkā esošajiem un izstrādes stadijā 

esošajiem teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijām, attīstības programmām un 

teritorijas plānojumiem. 

Daļa no apkopotās informācijas tika 

ievietota pārskatā par KPR teritorijas 

(telpiskā) plānojuma īstenošanu 

2012.gadā. 

Informācija par Kurzemes plānošanas 

reģionā ietilpstošo pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentiem uz 19.04.2013. 

tika apkopota un publicēta Kurzemes 

plānošanas reģiona Ziņu Lapā 

(2013/Nr.1.) 
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 Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu atbilstības plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentiem 

izvērtēšana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoti un sniegti priekšlikumi par 

Reģionālās politikas pamatnostādņu 

2014.-2020.gadam projektu. 

Sagatavoti un sniegti priekšlikumi par 

izstrādāto Transporta politikas 

pamatnostādņu 2013.-2020.gadam 

projektu. Sagatavoti un sniegti 

priekšlikumi par Ainavu politikas 

pamatnostādņu 2013.-2019.gadam 

projektu(2).  

Priekšlikumu sniegšana Akvakultūras 

daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 

2014.-2020.gadam izstrādei. 

Dalība Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas (TAPIS) 

izmēģinājuma ekspluatācijā un TAPIS 

sadarbības partneru sanāksmē. Dalība 

Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas (TAPIS) projekta 

noslēguma seminārā. 

Dalība Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Nacionālā attīstības plāna 

izstrādes un ieviešanas uzraudzības 

apakškomisijā par likumprojektu 

"Grozījumi Teritorijas attīstības 

plānošanas likumā". 

Dalība NAP apakškomisijas sēdē, kur tika 

skatīts likumprojekts "Grozījumi 

Teritorijas attīstības plānošanas likumā". 

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju 

izveidotajās vadības / uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās. 

 

 

Līdzdalība Saeimas Nacionālā attīstības plāna 

izstrādes un ieviešanas uzraudzības 

apakškomisijas sēdē (7) ; Igaunijas  - Latvijas 

programmas 2014.-2020.programmēšans 

Komitejas sēdē (2); Latvijas - Lietuvas 

programmas 2014.-2020. Programmēšanas 

Komitejas sēdē (4); Latvijas  - Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 

2013 Uzraudzības komitejas sēdē (1); 

Igaunijas - Latvijas Pārrobežu sadarbības 

programmas 2007 - 2013 Uzraudzības 

komitejas sēdē (2); Igaunijas  - Latvijas 

programmas 2014.-2020.programmēšanas 

Komitejas sēdē (3); CentrālBaltijas 2014.-

2020.programmēšanas Komitejas sēdē (1); 

Latvijas - Šveices sadarbības programmas 

individuālā projekta 

 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”  

vadības komitejas sēdē (1); Līdzdalība 

Latvijas tūrisma konsultatīvajā sanāksmē 

(2)  

2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana 

Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanas jomā 

Tika veiktas regulāras visu pasažieru 

pārvadātāju pārbaudes. 
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I ceturksnī veiktas pārbaudes 1 

sabiedriskā transporta uzņēmumos 

II ceturksnī veiktas pārbaudes 1 

sabiedriskā transporta uzņēmumos. 

III ceturksnī veiktas pārbaudes 1 

sabiedriskā transporta uzņēmumos. 

 IV ceturksnī veiktas 1 pārbaudes 

sabiedriskā transporta uzņēmumos. 

Maršrutu tīkla pārzināšana  Regulāri tiek izvērtēta maršrutu tīklā 

ietilpstošo maršrutu rentabilitāte un 

lietderība  

Veikta maršrutu tīkla datu bāzes 

izveidošana Vienotā biļešu tirdzniecības 

sistēmā 

Organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniegšanu plānošanas reģionā 

Veikta esošo maršrutu ekonomiskās 

efektivitātes pārskatīšana un izvērtēšana 

(74)  

Ņemot vērā pārvadājumu pieprasījumu, 

nepieciešamības gadījumā veikti 

grozījumi esošajos maršrutos un reisu 

skaitā (148) 

Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla 

izstrāde 

Izstrādāti lēmumu projekti par reģionālā 

vietējās nozīmes maršruta izveidi vai 

grozīšanu un sagatavoti iesniegšanai 

Autotransporta direkcijai 

(16) 

Optimizēts maršrutu un reisu skaits 

atbilstoši valsts piešķirtajam 

finansējumam zaudējumu segšanai 

pārvadātājiem. 

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta 

iedalīto finanšu līdzekļu apsaimniekošana 

Pārvadātājiem izmaksāta kompensācija 

par biļešu atlaidēm un dotācija par 

zaudējumiem 100% apmērā. 

Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību 

iestādēm. 

Notikušas apspriedes ar VARAM, 

Satiksmes ministriju, Autotransporta 

direkciju, LPS. 

Noorganizētas Sabiedriskā transporta 

komisijas sēdes (10) 

3. PR administrācijas darbības nodrošināšana 

Nodrošināt PR attīstības padomes darbu Organizētas attīstības padomes sēdes (8) 

Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

ceturkšņa darba plāna atskaites (4) un 

finanšu atskaites (4) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

mēneša finanšu atskaites (10) 

Sagatavots un iesniegts VARAM gada 

pārskats (1) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba 

plāna atskaites (5) 

4 Finansējums ES Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai 

Konsultāciju pakalpojumi Sniegtas konsultācijas klātienē (84), pa e-
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 pastu (92), telefonu (107). 

Informatīvu semināru organizēšana 

Kurzemes reģionā  

Organizēti informatīvie semināri (4) 

Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju 

organizēšana 

Līdzdalība citu plānošanas reģionu 

informācijas centru rīkotajās 

koordinācijas sanāksmēs (2) 
Mājas lapas papildināšana un atjaunošana Papildināta informācija Kurzemes 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas lapā vismaz trīs 

reizes mēnesī (36). 

BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS 

Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā” 

(Baltic Eco Mussel) Projekta Nr. CB58 

Gliemju komerciālas audzēšanas uzsākšanai 

nepieciešamo dokumentu kopuma izstrāde 

 

Sagatavots un publicēts mājas lapā 

informācijas apkopojums angļu un 

latviešu valodā, ietverot šādas daļas: 

(1) Gliemeņu audzēšanas vides 

aspekti, t.sk. monitoringa un 

novērtēšanas metodoloģija, 

sinerģija ar citām jūras teritoriju 

izmantošanas jomām, 

pilotpētījumi par lipīdu, proteīnu 

un smago metālu saturu gliemenēs 

Kurzemes piekrastē, risku 

novērtējums audzēšanu 

ietekmējošiem vides faktoriem 

Kurzemes piekrastē; 

(2) Sociālekonomiskie aspekti; 

(3) Tehniskie un finansiālie aspekti; 

(4) Biznesa plānu paraugi. 

 

Reģionālo darba grupu sanāksmes 

 

Organizētas 3 reģionālās darba grupas 

sanāksmes Latvijā, piesaistīts 

zivsaimniecības nozares reģionālais 

eksperts 

 

Veikti pētījumi - pilotpētījums par ēdamgliemenes 

Mytilus trossulus kāpuru 

piestiprināšanos mākslīgajam 

substrātam Baltijas jūras Kurzemes 

piekrastē; 

-  Tehniskā priekšizpēte gliemeņu 

audzēšanas pilot-fermu izveidei 

Baltijas jūrā, Kurzemes piekrastē  

 

Izdevumi - Izdota un izplatīta mērķa grupām 

brošūra “Gliemeņu audzēšana – jauna 

akvakultūras apakšnozare Baltijas 

jūrā” (angļu valodā – 200 gab., 

zviedru valodā - 250, somu valodā -
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100, latviešu valodā – 150 gab.) 

 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” (Coop Edu-Ship) Nr. LLII-

175  

 

Mūžizglītības un uzņēmumu sadarbības 

tīkla izveidošana.   

Izveidota un izplatīta aptaujas anketa, 

izveidota uzņēmumu datu bāze ar dažādām 

atlases iespējam sadarbības veicināšanai starp 

uzņēmumiem un mūžizglītības iestādēm. 

Darbi izpildīti pilonā apmērā.  

Publicitātes pasākumi Par projektu izvietotas publikācijas gan 

reģionālos laikrakstos, gan KPR mājas 

lapā. Aktivitāte ieviesta pilnā apmērā. 

Sagatavotas 2 preses relīzes, publicētas 

KPR mājas lapā un izsūtītas plašsaziņas 

līdzekļiem. Ievietotas 5 publikācijas 

Kurzemes laikrakstos.  

Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” 

Projekta Nr. LLIV-326 

Ezeru infrastruktūras sakārtošana (peldvietu 

iekārtošana, tiltiņu un pievadceļu izbūve, 

slūžu izbūve, u.c.) (6 aktivitātes zem WP2) 

1. Pabeigti Saldus ezera peldvietas 

labiekārtošanas darbi, noorganizēta oficiālā 

atklāšana 2013.gada II ceturksnī; 

2.Liepājas ezera apkārtnes sakārtošanas darbi 

noslēgušies 2013.gada III ceturksnī; 

3.Pievadceļa pie Durbes ezera rekonstrukcijas 

darbi noslēgušies 2013.gada IV ceturksnī; 

4. Drenāžas sistēmas izbūves darbi starp 

Nabes ezeriem izpildīti un nodoti.  

5. Tilta izbūves darbi Biržai (Lietuva) 

izpildīti; 

6. Gilliaus ezera (Tytuvenai reģionālais parks, 

Lietuva) publiskās piekļuves vietas 

labiekārtošanas darbi noslēgušies. 

Tehnisko projektu izstrāde ezeru 

labiekārtošanai (WP2) 

1. Izstrādāts Sasmakas ezera slūžu 

rekonstrukcijas tehniskais projekts; 

2. Izstrādāts tehniskais projekts Engures ezera 

labiekārtošanai / "Putnu salu" izveidei. 

 

E-pakalpojuma izveide Kurzemē 

makšķerēšanas licenču iegādei ezeros un 

upēs (WP2) 

Izveidots portāls: http://copesatlaujas.lv/lv/, 

kur pieejama informācija par Kurzemes 

ezeriem un licencēm makšķerēšanai uz tiem. 

Ezeru ūdens un vides novērtējumu izstrāde 

(WP3) 

1. Durbes ezera ūdens kvalitātes novērtējuma 

sagatavošanai pabeigti ūdens paraugu 

ņemšanas darbi, tika veikta analīzes rezultātā 

iegūto datu un mērījumu pētīšana, 

apkopošana un novērtējuma ziņojuma 

sagatavošana; 

2. Pilnā apmērā izstrādāti trīs pētījumi ezeru 

vides novērtēšanai un praktisku datu 

iegūšanai par vides stāvokli (Lietuva); 

3. Izsludināts iepirkums vides monitoringa 

sistēmas vadības plāna Plateļu ezeram 

izstrādei; 

4. Tiek veikta Kirkilai ezera vides izpēte un 

monitorings; 

http://copesatlaujas.lv/lv/
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5. Norisinās darbi Varlinis un Miškinu ezeru 

izpēte rekomendāciju izstrādei; 

6. Izstrādāts iepirkums Nabes un Vilgāles 

ezeru vides menedžmenta plāna 

sagatavošanai; 

7. Izstrādāts vides menedžmenta plāns "Talsu 

Paugurainei".  

Ilgtspējīgas ezeru apsaimniekošanas 

vadlīniju izstrāde un publicēšana un 

pieredzes apmaiņas vizīšu (studiju vizīšu) 

organizēšana, labo prakses piemēru 

iekļaušana vadlīnijās 

Noslēgts līgums par darbu izpildi. 

Organizētas trīs vizītes: Biržai, Lietuvā; Papē, 

Latvijā un Kuldīgā, Latvijā. Izstrādātas 

vadlīnijas par ezeru apsaimniekošanu. 
 

 

Rokasgrāmatas izstrāde par sabiedrisko 

vides monitoringu (Lake Watch) 

Organizēti četri lokālie semināri un viens gala 

seminārs Latvijā. Lietuvā organizēti 4 

semināri Žemaitijas Nacionālā parkā. Vēl 4 

lokālie semināri tiks organizēti 2014.gada I – 

II ceturkšņos Biržu Reģionālajā parkā. 

Rokasgrāmata izstrādāta un sagatavota web-

platforma sabiedriskā monitoringa aktivitāšu 

ilgtspējīgai ieviešanai. 

Lietuvas partneriem, kuriem paredzēta mājas 

lapas uzlabošana - darbu ieviešana pārcelta uz 

2014.gada I-II cet. 

Bukletu / brošūru par projekta partneriem 

un par projekta teritorijā esošiem ezeriem 

publicēšana 

Izstrādāta tehniskā specifikācija brošūru 

publicēšanai, darbi tiks pabeigti 

2014.gadā. 

„MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana” (BASIS) Projekta Nr. 

CB 33 

Biznesa konsultantu internacionalizācijas 

treniņprogramma 

 

2013.gadā tika organizētas sekojošas 

aktivitātes treniņprogrammas ietvaros: 

1) Biznesa konsultantu apmācības.  

2) Projekta partneru, biznesa konsultantu 

un pilotuzņēmumu darba semināri Somijā.  

4) Projekta partneru, biznesa konsultantu 

un pilotuzņēmumu darba semināri  

Reģionālo un pārrobežu biznesa 

pakalpojumu procesu attīstība 

 

 

Izstrādātas rekomendāciju un labās 

prakses saraksts bastoties uz MVU 

internacionalizēšanas nākotnes  scenāriju 

semināru rezultātiem.  

MVU pilotkompāniju internacionalizācija 

 

1) Pilnā apmērā izstrādāts Reģiona biznesa 

vides apraksts vienlaicīgi ar biznesa vides 

esošās situācijas ziņojumiem. 

2) Izstrādātas Tirgus izpētes par eksporta 

iespējām un uzņēmējdarbības uzsākšanu 

Somijā (metāla industrija) un Zviedrijā  

(pārtikas industrija).  

3) Izstrādāti pilotkompāniju portfolio. 

 4) Organizēts eksporta menedžmenta 

kurss uzņēmējiem un biznesa 

konsultantiem; 

5) Organizēts partneru organizācijām un 
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uzņēmējiem mācību brauciens uz 

Kurzemi (Liepāja, Saldus, Kuldīga) 

biznesa vides izpētei un kontaktu 

dibināšanai. 

„Mana sociālā atbildība” (My Response) Projekta Nr. LLIV-322 

Projekta kopējās vadības un uzraudzības 

nodrošināšana  

Projektā nodarbināti 3 darbinieki, nodrošināta 

projekta vadība un uzraudzība (kontaktēšanās 

ar partneriem un ATS, organizētas darba un 

citu grupu tikšanās. 

Apmācības par darbu ar invalīdiem un tiem 

līdzvērtīgām specifiskām klientu grupām 

Organizētas apmācības par darbu ar 

invalīdiem un tiem līdzvērtīgām specifiskām 

klientu grupām. 

Pieredzes apmaiņas  brauciens Pieredzes apmaiņas  brauciens organizēts 

15.01.2013. 

Īslaicīgas uzturēšanās pakalpojuma koncepcijas 

izstrāde 

Izstrādāta īslaicīgas uzturēšanās pakalpojuma 

koncepcija. 

Apmācības (seminārs un konsultācijas) par 

invalīdu integrācijas nodrošināšanu ar 

universālā dizaina (UD) principu palīdzību 

Organizēts 1 papildseminārs, nodrošinātas 

UD konsultācijas Latvijā un Lietuvā. 

Nepietiekamā pieprasījuma Lietuvā dēļ, radīta 

iespēja pieteikties papildus konsultācijām 

Latvijā  

Sabiedrības kampaņa pašvaldībās Regulāri sagatavota un izvietota informācija 

mājas lapā, turpinās darbs pie web sadaļas 

informācijas papildināšanas. Sagatavoti un 

ievietoti informatīvie raksti medijos. 

Sabiedrības kampaņa pašvaldībās Organizēta viena sabiedrības kampaņa 

Kurzemes reģiona pašvaldībās. 

Informācijas kampaņa sociālajos tīklos Iepirkuma rezultātā organizēta viena 

informatīvā kampaņa sociālajos tīklos. 

Projekts „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

 

Eiropas Savienības fondu informatīvie un 

publicitātes pasākumi 
Nodrošinātas publikācijas, informatīvie 

sludinājumi (30) un izveidoti radio/TV 

sižeti. 
Publicitāte nodrošināta KPR mājas lapā. 

Apmācības, konferences un semināri, kas 

veicina Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apguves efektivitāti 
 

Noorganizēti 25 semināri, apmācības, 

konferences un informatīvās dienas. 

 Pieredzes apmaiņas komandējuma 

braucieni darbiniekiem ES fondu 

jautājumos (1). 

 
Projekts „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei”  

(Cult Identity) 

Seno kulta vietu apzināšana, izpēte, 

dokumentēšana un mājas lapas/virtuālā 

muzeja izveide 

Pabeigta un pieejama apmeklētājiem 

mājas lapa/ virtuālais muzejs  

www.ancientsites.eu 

http://www.ancientsites.eu/
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Tūrisma maršrutu izstrāde, informācijas 

zīmju izvietošana dabā  

Izveidoti 2 tūrisma maršruti par senajām 

dabas svētvietām- "Zaļie dievnami" un 

"Pa kuršu pēdām". Izstrādāti 12 tūrisma 

ceļveži  pa seno dabas svētvietu 

maršrutiem projekta teritorijā, sagatavots 

1 ceļvedis pa Kurzemi 

Informācijas stendu un zīmju uzstādīšana Izvietotas 11 norādes zīmes un 7 

informācijas stendi pie senajām dabas 

svētvietām Kurzemes reģionā. 

Seno dabas svētvietu atpazīstamības 

veicināšana 

Ar mērķi informēt plašāku sabiedrību par  

jauno tūrisma produktu, tika ieviesta 

papildus aktivitāte- 20 slēpņu izvietošana 

pie senajām kulta vietām Kurzemē un tās 

reģistrētas mājas lapā 

www.geocaching.com.  Organizēta 

projekta noslēguma konference, kā arī 

izveidots video materiāls par kuršiem, 

viņu vēsturi un rituāliem.   

,,Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras 

reģionā’’(Pure Biomass) Projekta Nr.CB56 

Pētījums ,,Biomasas tipu izpēte un 

enerģētiskā potenciāla novērtējums'' 

 

Veikta biomasas tipu izpēte; Biomasas 

apjomu un izvietojuma analīze, kā arī 

biomasas enerģētiskā potenciāla 

novērtējums; Veikts biomasas kvalitātes 

novērtējums; Veikts Biomasas 

izmantošanas nelielos apkures tīklos 

novērtējums; Ir realizēta jaunu 

(alternatīvu) biomasas veidu izpēte – 

pilotprojekts.  

Pētījums ,,Biomasas izmantošanas tiesisko 

un tehniski ekonomisko faktoru izpēte” 

Ir veikta biomasas izmantošanas tiesisko 

aspektu valsts, reģionālā un vietējā līmenī 

izpēte; biomasas tirgus analīze un 

ieguvumu - izmaksu analīze. Izstrādāta 

aprēķinu metodoloģija biomasas kā 

enerģijas avota finanšu, sociāli 

ekonomisko un vides aizsardzības 

ieguvumu analīzei. 

„Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību kapacitātes paaugstināšana 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

(Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/084/99) 
Noslēguma pasākums. Saskaņā ar Projekta 

iesnieguma grozījumiem - labās prakses un 

projektu īstenošanas pieredzes pārņemšana 

Vidzemes plānošanas reģionā  

 

Projekta īstenošanas 9. Mēnesī 

noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas 

brauciens 40 pašvaldību un to iestāžu 

darbiniekiem uz Vidzemes plānošanas 

reģionu par projektu īstenošanas pieredzi 

un labās prakses pārņemšanu projektu 

ieviešanā.  

„Latvijas Energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija”Projekta Nr. EEBR-LV 

Esošās situācijas analīzes aktivitātes 

būvniecības sektorā 

 

1.Esošā stāvokļa analīze būvniecības sektorā ;  

2.Politiskā ietvara analīze; 3. Izglītības ietvara 

analīze; 4. Energoefektivitātes un atjaunojamo 

http://www.geocaching.com/
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energoresursu iesaistīto pušu identificēšana; 

5.Priekšlikumu izstrāde un iestrāde esošās 

situācijas analīzes pārskatā. 

Kvalifikācijas celšanas platforma 

 
Organizēti vienas dienas pasākumi reģionos, 

esošās situācijas analīzei (5 pasākumi); 

Kurzemes reģionā notikušas 6 individuālas 

tikšanās ar ieinteresētajām pusēm. 

Vadlīniju un rīcības plāna izstrādes aktivitātes 

 

 

Izveidots ekspertu panelis. Ir izstrādātas 

vadlīnijas un rīcības plāns; notikusi 

izstrādāto vadlīniju un rīcības plāna 

prezentācija ekspertu panelim un 

iesaistītajām pusēm. Notikusi Vienas 

dienas konference valsts līmenī vadlīniju 

un rīcības plāna prezentēšanai un ekspertu 

paneļa ieteikumu iestrāde vadlīnijas un 

rīcības plānā. Vadlīniju un rīcības plāna 

maketēšanas un drukāšana, prezentācija, 

tulkošana, publicēšana partneru un 

ekspertu mājas lapās. 

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” (VocEdu) 

Projekta Nr. LLIV-265 

Projekta vadības un ieviešanas 

nodrošināšana. 

Noorganizēta projekta uzraudzības grupas 

sanāksme (1) un darba grupas sanāksme 

(1), starpnovertējuma sanāksme (1)  

Pētījuma izstrāde par profesionālās 

izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām 

un sadarbības modeļa izstrāde. 

Izstrādāts pētījums, izstrādātas vadlīnijas 

prakses vadītājiem un novadītas 

apmācības Apzināts un izvērtēts 

profesionālo izglītības iestāžu 

piedāvājums, izdota brošūra, sagatavoti 

priekšlikumi profesionālo izglītības 

iestāžu darbības uzlabošanai. 

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" 

(Riverways)  Projekta Nr. EU 43385 

Nodrošināta efektīva projekta vadība un 

projekta ieviešana 

Organizēta projekta uzsākšanas sanāksme 

un 2 Projekta uzraudzības grupas un 2 

projekta darba grupas sanāksmes. 

Sagatavots projekta 1.perioda atskaites.  
Nodrošināta projekta publicitāte un vizuālā 

identitāte 
Izstrādāts projekta logo, vizuālā identitāte 

un komunikācijas plāns; Nodrošināta 

projekta publicitāte 

www.kurzemesregions.lv, izveidots 

projekta profils www.facebook.com 
Izpētes un plānošanas ekspedīcijas reģionā, lai 

identificētu aktīvā un dabas tūrisma potenciālu 

un veicinātu tā attīstību un 5 jaunu tūrisma 

produktu izveidi 

Sagatavota metodoloģija ekspedīciju 

norisei, apkopoti ūdenstūrisma uzņēmēju 

kontakti tālākai sadarbībai; Noorganizēta 

1.diskusijas - ar Abavas upes 

ūdenstūrisma operatoriem, tūrisma 

plānotājiem, dabas aizsardzības 

speciālistiem; Izplānots ekspedīciju 

pasākumu grafiks 2014.gada 1.un 

2.ceturksnī 
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4 pieredzes apmaiņas vizītes - Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Somijā turisma uzņēmējiem un 

plānotājiem par labās prakses piemēriem 

ūdenstūrisma infrastruktūras un piedāvājuma 

veidošanā 

Noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte 

Somija (26.-29.09.2013), uzsākta 

pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana 

Latvijā (1.-3.10.2013); Noorganizēta 

pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (1.-

3.10), uzņemot Igaunijas ūdenstūrisma 

uzņēmējus un plānotājus 
Mārketinga aktivitāšu plāna izstrāde 

ūdenstūrisma popularizēšanai 
Sagatavots mārketinga aktivitāšu plāns,  

un izstrādāti galvenie principi 

iespiedmateriāliem, mājas lapai un 

mobilai aplikācijai, ceļošanas kampaņai, 

ar mērķi uzsākt aktivitāšu ieviešanu 

2014.gadā.  

 

 

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: 

 Ugunsdrošības instrukcija; 

 Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā; 

 Darba kārtības noteikumi; 

 Ievadinstrukcija darba aizsardzībā; 

 Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un 

saskaņošana ar pašvaldībām un VARAM; 

 Kurzemes plānošanas reģiona autotransporta lietošanas kārtība un transportlīdzekļu 

izmantošanas izdevumu uzskaite; 

 Kurzemes plānošanas reģiona darbinieku novērtēšanas nolikums; 

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

minēto pakalpojumu iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vajadzībām”; 

 Lietvedības instrukcija; 

 Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma; 

 Iepirkumu komisijas nolikums; 

 Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss; 

u.c. 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2013. gadā 

 

Kurzemes plānošanas reģions 2013.gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un 

izpildīja 2013.gada budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, izpildes gaitā stingri ievērojot 

likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.  

KPR pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta finansējums no vispārējiem 

ieņēmumiem, 2013.gada plāns – LVL 170 391., piešķirtais budžets 2013.gadā - LVL 170 391 

apmērā, tā izpilde ir LVL 170 391 jeb 100 %.  

KPR pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2013.gadā bija plānoti LVL 170 391, 

tā izpilde ir LVL 170 391.00 jeb 100 %. 

 

Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2013.gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2012. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2013.gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

170391.00 170391.00 170391.00 

1.1. dotācijas 170391.00 170391.00 170391.00 

1.2. maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
0.00 0.00 0.00 

1.3. 
ārvalstu finanšu palīdzība 0.00 0.00 0.00 

2 Izdevumi (kopā) 170390.42 170391.00 170391.00 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
170 390.42 170391.00 170391.00 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

0.00 0.00 0.00 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
170 390.42 170391.00 170391.00 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
0.00 0.00 0.00 
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3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā 2013.gada janvāra mēnesī darbojās trīs struktūrvienības. 

Galvenā struktūrvienība - Administrācija, kura atrodas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3. 

Administrācija 2013.gadā nodarbināja 10 štata darbiniekus. 

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 darbības 

nodrošināšanai”.  

2008.gada 1.janvārī 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, 

Pilsētas laukumā 3. Šajā struktūrvienībā strādā 2 štata darbinieki. 

2010.gada 1.janvārī 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, Pulkveža Brieža ielā 4-3. Šajā struktūrvienībā 

strādā 4 štata darbinieki.  

2012.gada 3.septembrī Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā tika izveidota 

Projektu nodaļa, ņemot vērā projektu funkciju apjomu, plašo pārstāvniecību dažādās projektu 

komitejās un uzraudzības grupās, kā arī reģiona interešu pārstāvniecību attiecībā uz 

projektiem, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam. Grozījumi Kurzemes plānošanas 

reģiona struktūrā tika apstiprināti 2012.gada 7.augusta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomes sēdē, lēmums Nr.4.2 (protokols Nr. 04/12, §4). 

Projektu nodaļas izveide neradīja papildus izdevumus projektu budžetos un 

Administrācijas pamatbudžetā. Kurzemes Plānošanas reģiona Projektu nodaļa atrodas Rīgā, 

Pulkveža Brieža ielā 4-3. Šajā struktūrvienībā strādā 2 štata darbinieki. 
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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.4. http://www.kurzemesregions.lv  

 

 

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

administratīvo struktūru, Attīstības padomi un Administrāciju.  

KPR mājas lapā http://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes 

Plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem 

projektu konkursiem, dažādiem semināriem.  

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
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Mājas lapā publiskai pieejai tiek izvietoti Administrācijas pārziņā esošie reģionam 

būtiskie dokumenti. Kā svarīgākie no tiem ir KPR teritorijas plānojuma projekts un KPR 

attīstības stratēģija.  

Lasītāji ar mājas lapas palīdzību tiek informēti par dažādiem jautājumiem ES 

Struktūrfondu jomā, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR.  

Mājas lapas Aktualitāšu sadaļa tiek pastāvīgi papildināta ar aktuālāko informāciju par 

KPR pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas 

gaitu, par svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā, 

kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem pasākumiem.  

Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā ir plaši pieejama informācija par projektiem, 

kuros Kurzemes reģions darbojas gan kā vadošais partneris, gan līdzdarbojas kā sadarbības 

partneris. Katra projekta sadaļa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par projektu 

norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 

Sekojot līdzi apmeklētāju statistikai, tiek secināts, ka KPR mājas lapu iedzīvotāji 

pašvaldību darbinieki apmeklē arvien vairāk un biežāk. Ņemot vērā šo apmeklējuma 

paaugstināšanās tendenci, īpaši tiek domāts pie mājas lapas nepārtrauktas informācijas 

pieejamības un kvalitātes uzlabošanas. 

Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļas „Teritorijas attīstības plānošana” 

apakš sadaļā „Likumdošana aktualitātes” ir pieejama aktuāla informācija par likumdošanas 

izmaiņām teritorijas attīstības plānošanā. Sadaļa papildināta ar metodiskajiem ieteikumiem 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei, sabiedrisko 

apspriešanu organizēšana un sabiedrības iesaistei, kas izmantojamas plānotāju darbā. Tāpat 

„Teritorijas attīstības plānošanas” sadaļā ir atrodamas piekrastes apbūves vadlīnijas, kas 

izmantojamas, plānojot Kurzemes piekrastes teritorijas apbūvi un informācija par Jūras 

telpisko plānošanu. 

Lai nodrošinātu ātrāku Kurzemes plānošanas reģiona informācijas plūsmas pieejamību 

plašākai auditorijai, veiksmīgi tiek lietots izveidotais konts sociālajā vietnē www.twitter.com. 

Kurzemes plānošanas reģiona atpazīstamību nodrošina izvēlētais lietotāja vārds 

@Kurzemesregions. Piekļuve Twitter kontam izsniegta visiem Kurzemes plānošanas reģiona 

darbiniekiem, ar mērķi nodrošināt informācijas daudzveidību un aptvert visu jomu 

aktualitātes, kā arī iespēju dalīties ar jaunumiem no jebkuras vietas visā pasaulē. Pateicoties 

Twitter konta izveidei, ar Kurzemes plānošanas reģiona darbu iepazīstas un uzzina arvien 

lielāks iedzīvotāju skaits. 

2013.gadā ir notikusi nepārtraukta komunikācija ar sabiedrību caur sociālo tīklu 

„Twitter”. Ir iegūti vairāk kā 300 sekotāji, kuru vidū ir gan reģiona pašvaldību, valstisku 

http://www.twitter.com/
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institūciju un nevalstisku organizāciju, gan izglītības iestāžu un uzņēmēju, gan privāti 

iedzīvotāju un politiķu konti. 

Spriežot pēc @Kurzemesregions sekotāju aktīvas ievietotās informācijas 

pārpublicēšanas un pozitīva novērtējuma saņemšanas, ir pamats apgalvot, ka sociālā vietne 

Twitter palīdz ātri nodot konkrētu un kodolīgu informāciju noteiktai auditorijas daļai. 

Lai atspoguļotu galvenās aktualitātes, kas skar reģiona ikdienas darbu Kurzemes 

plānošanas reģions 2013.gadā ir sācis izplatīt 

informatīvo izdevumu „Ziņu Lapa”.  

Informatīvajā izdevumā ir iespējams iepazīties 

ar aktualitātēm un plānošanas reģiona 

lēmējinstitūciju (Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomes un Kurzemes plānošanas 

reģiona Sabiedriskā transporta komisijas) 

pieņemtajiem lēmumiem. „Ziņu Lapa” ietver 

informāciju par plānošanas reģiona funkcijām 

un to īstenošanas gaitu, par ieviešanā esošajiem 

aktuālajiem projektiem, Attīstības padomes sēžu 

skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm, 

kas ir būtiskas reģiona pašvaldībām, 

nevalstiskajām organizācijām, izglītības 

iestādēm, uzņēmējiem un citām institūcijām, 

kuru darbība ir vērsta uz Latvijas un Kurzemes 

reģiona attīstību. 

Pie izdevuma satura veidošanas piedalās visi Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti, 

kas veido rakstus par konkrētām tēmām vai aktivitātēm, kurās tie piedalījušies vai īstenojuši 

reģiona ietvaros. 

 Informatīvais izdevums „Ziņu Lapa” tiek izplatīts izsūtot tos noteiktam adresātu 

sarakstam, preses relīžu listē esošajiem medijiem un sociālajā vietnē „Twitter”. Adresātu 

saraksts tiek papildināts ar tiem interesentiem, kuri piesakās caur e-pasta adresi 

info@kurzemesregions.lv   

2013.gadā tika sagatavoti, publicēti un izplatīti četri informatīvā izdevuma „Ziņu lapa” 

numuri. Ar tiem var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: 

www.kurzemesregions.lv/sakums/Informativais_izdevums     

2013.gada otrajā pusē Kurzemes plānošanas reģions uzsāka sabiedrībās informēšanu 

ar preses relīžu starpniecību. Preses relīžu listē iekļaujot valstiskas institūcijas, reģiona 

mailto:info@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informativais_izdevums
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pašvaldības, nevalstiskas organizācijas un lielākos Latvijas medijus, iedzīvotājiem tiek nodota 

informācija, kas skar ne tikai Attīstības padomes sēžu aktualitātes, bet arī citus svarīgus 

pasākumus un notikumus, kuros piedalās Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vadība un darbinieki. 

Ar publicētajām preses relīzēm var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem . 

 

Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par notiekošo Kurzemē ES struktūrfondu 

un Kurzemes plānošanas reģiona darbībā sniedz Kurzemes plānošanas reģiona ES 

Struktūrfondu informācijas centrs (turpmāk – KRSIC), kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2.  

 

 

 

Attēls Nr.5. KRSIC logo 

 

KRSIC darbības mērķis ir veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma, Lauku 

attīstības programmas (LAP) pasākumu finansējuma apguvi, kā arī pārrobežu sadarbības un 

citu programmu apguves efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. KRSIC nodrošina 

informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes 

plānošanas reģionā. 

2013. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši 103 vispārīgas 

konsultācijas klātienē; katru nedēļu izsūtīta aktuālā informācija par ES struktūrfondiem vairāk 

kā 1200 interesentiem, regulāri papildinājuši informāciju KPR mājas lapā un organizējuši 4 

informatīvus seminārus, sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija Kurzemes 

reģionālajos laikrakstos, televīzijā un radio.  

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

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

struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem; ir 

snieguši 283 vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem, organizējuši 25 informatīvos 

seminārus un informatīvās dienas, sagatavojuši informatīvos materiālu par ES 

struktūrfondiem un uzturējuši un atjaunojuši informāciju mājas lapā 120 reizes, nodrošinājuši 

30 publikāciju ievietošanu reģionālajos medijos. 

http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem
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Lai veicinātu Kurzemes reģiona 

iedzīvotāju informētību par ES 

struktūrfondu īstenotajiem projektiem 

Kurzemes reģionā, laika posmā no 

01.07.2013. – 31.07.2013. tika rīkots 

fotokonkurss „ES struktūrfondi 

Kurzemei”. Lai piedalītos konkursā, 

interesentiem bija jāiepazīstas un 

jānofotografē projekta īstenošanas vieta 

un jāuzraksta sauklis.  

Par galvenās balvas, fotokameras 

Nikon D3100, ieguvēju, komisija atzina 

Madaru Lapsu. Madara fotokonkursā 

bija iesūtījusi vairāk kā sešu objektu 

fotogrāfijas, aptverot vairāk nekā tikai 

vienas pašvaldības teritoriju un ļoti 

asprātīgi piemeklējot objektam 

atbilstošus domu graudus. 
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5. PLĀNI 2014. GADAM 
 

1. Saskaņā ar KPR Attīstības padomes 2012.gada 14.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.06/12,2.§) par KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu un 2013.gada 11.decembra lēmumu 

(prot.Nr.08/13,1.§) darba uzdevumu apstiprināšanu KPR ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam 

izstrādei, piedalīties EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 

Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanā, nodrošinot: 

 KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādi;  

 KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādi; 

 Jauno KPR attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmas izveidi 

un sasaiste ar Reģionālās attīstības indikatoru modeli (RAIM).  

2. Nodrošināt Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna Baltijas jūras 

piekrastē izstrādes uzsākšanu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekta 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) ietvaros.  

3. Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām: 

 Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentiem, izvērtējot un sniedzot atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības 

stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām;  

 Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana, 

koordinējot un pārraugot pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi;  

 Aktuālas datu bāzes uzturēšana par pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem; 

 Līdzdalība Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā, īstenojot Piekrastes telpiskās 

attīstības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam noteiktos rīcības virzienus, uzdevumus 

un galvenos pasākumus; 
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 Normatīvo aktu projektu un nozaru attīstības programmu (pamatnostādņu), kas saistīti 

ar teritorijas attīstības plānošanu, izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana atbildīgajai 

ministrijai, tajā skaitā par jūras telpisko plānošanu; 

 Sekmēt pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām 

reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā. 

4. Atsevišķu kompetenču pārņemšana no atbildīgajām ministrijām, ja to paredz 

reģionālās politikas pamatnostādnes, kā arī citi normatīvie akti. 

5. Dalība Sabiedriskā transporta padomē, lemjot par Sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem; 

6. Līdzdalība jautājumu risināšanā, kas saistīti ar reģionālo autoceļu uzturēšanu un 

atjaunošanu; 

7. Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem; 

8. Reģionālo un starptautisko projektu īstenošana: 

 Sadarbības veidošana un stiprināšana ar esošajiem un potenciālajiem projektu 

partneriem - valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā, pārrobežu 

teritorijās turpmāku projektu ideju identificēšanai un sagatavošanai;  

 Aktīva līdzdalība un Kurzemes reģiona interešu aizstāvība Eiropas Savienības 

plānošanas perioda 2014 - 2020 Eiropas teritoriālās sadarbības, Struktūrfondu, Lauka 

atbalsta programmu izstrādē. 

9. Nodrošināt deleģējuma līgumā ar Kultūras ministriju definēto uzdevumu izpildi 

kultūras jomā.  

 

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2014. gadā 
 

 

Prioritāte Finansējums, EUR  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 
157 902 

Informācijas centra budžets  

 
27 627 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 

 
53 660 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

„Mana sociālā atbildība” 
12 315 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un 

Latvijas piekrastes pašvaldībās" 

56 915 

 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  16 000 
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (E-Utilities) 
 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un 

Igaunijā.  

105 093 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde 

energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” 

(BUILD UP SKILLS FORCE) 

3493 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” 

69 608 

 

Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas 

fonda projekts„Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

64 000 

 

 
 

5.3. Plānotie projekti 
 

            Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots turpināt šādu projektu ieviešanu:  

 

Projekta nosaukums Pārrobežu sadarbības programma 

Projekta „Dzīvā piekraste” 2.fāze (The Living 

Coast, phase 2) 

Zviedru Institūta finansēta Tematiskā 

sadarbība 

Projekta „Baltijas vides gliemeņu izpēte” 1.fāze 

(Baltic Environmental Mussel Reserch, phase 

1) 

Zviedru Institūta finansēta Tematiskā 

sadarbība 

„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur 

sadarbību” 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013   

,,Profesionālās izglītības pilnveidošana 

atbilstoši darba tirgus prasībām” 

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013 

„Mana sociālā atbildība” 

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013 

,,Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru 

apsaimniekošanai 

Kurzemē un Lietuvā” 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai (E-Utilities) 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 – 2013 

Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma 

elements Latvijā un Igaunijā (Riverways) 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 - 2013 

„Piekrastes un jūras telpiskā plānošana 

Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes 

pašvaldībās”(Coastal and Maritime Spatial 

Planning) 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programma 2007 – 2013 

,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu 

izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības 

prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP 

SKILLS FORCE) 

Programma ,,Intelligent Energy Europe’’ 
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„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 

kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 

finanšu instruments 

 

„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 

Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu 

izstrāde” 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 

finanšu instruments 

 

 


