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Godātie publiskā gada pārskata lasītāji! 
 

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

par paveikto laika posmā no 2015. 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.  

2015. gadā vidū Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē tika apstiprināti 

reģionam ļoti būtiski dokumenti - Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģija 

2015. – 2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. 

gadam. Dokumentos iezīmēti reģionam būtiskie attīstības virzieni un Attīstības programmas 

rīcību plānā definētas reģionāla tipa projektu idejas, pie kuru tālākās attīstības strādās KPR 

Administrācijas darbinieki kopā ar pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem.  

Arī 2015. gadā plānošanas reģions saņēma finansiālu atbalstu no reģiona pašvaldībām, 

kas pieņēma lēmumu stiprināt plānošanas reģiona kapacitāti, piešķirot tai finansējumu no 

pašvaldību budžetiem 25 500 EUR apmērā. Šāds finansējums ļāva reģiona administrācijai 

piesaistīt papildus ekspertus, reģiona viedokļa pārstāvēšanai gan strādājot pie ES Struktūrfondu, 

gan Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-20201.gadam plānošanas perioda 

dokumentu izstrādes, kā arī pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanas un izstrādes.  

2015. gadā Sabiedriskā transporta nodaļa paveica būtisku darbu reģiona sabiedriskā 

transporta pieturvietu apsekošanā, kopumā apsekojot vairāk nekā 2000 pieturvietu. Pieturvietu 

apsekošanas rezultātā iegūtā informācija izmantota gan lai ievadītu to kopējā informācijas 

sistēmā, gan arī lai novērtētu pieturvietu stāvokli un nepieciešamības gadījumā ziņotu 

atbildīgajām iestādēm par nepieciešamību sakārtot pieturvietas. 2015. gadā apzināts skolēnu 

maršrutu tīkls un tā pārklāšanās ar reģionālo vietējo maršrutu tīklu. Kopā ar pašvaldībām un 

VAS “Autotransporta direkcija” pārstāvjiem analizēta iespēja mazināt maršrutu pārklāšanos, kā 

arī vietās, kuras tas iespējams, skolēnu pārvadājumus veikt ar sabiedrisko transportu. Līdzīgi kā 

arī citus gadus, reģiona viedoklis tiek aizstāvēts Sabiedriskā transporta komisijas sēdēs, kas ir 

tiesīga pieņemt lēmumus gan par nepieciešamajiem grozījumiem starppilsētu un vietējā reģionālā 

maršrutu tīklā, gan arī par dotācijām pārvadātājiem.  

2015. gadā liels uzsvars likts uz jaunā 2014. – 2020. gada Es fondu plānošanas perioda 

dokumentu programmēšanas un Kurzemes reģiona interešu pārstāvības dokumentu izstrādes 

procesā. Paralēli strādāts pie jaunu reģionāla līmeņa projektu ideju un potenciālo sadarbības 

apzināšanas. 2015. gadā turpinās iepriekšējā plānošanas perioda projektu ieviešana, strādājot 

pie 10 projektu ieviešanas, t.sk. 1 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 

2013. gadam projekti, 2 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 
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2013.gadam projekti, 1 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai 2007.-2013. programmas 

projekts, 1 Intelligent Energy Europe programmas projekts, 2 Eiropas Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas projekti, 1 Eiropas Sociālā fonda projekts 

un 2 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti.  

2015. gadā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar Kultūras ministriju, kas laika periodā līdz 

2015. gada 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. 

 Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs 

2015. gada vidū tiek pārdēvēts par Kurzemes reģiona Uzņēmējdarbības centru, tādējādi vairāk 

specializējoties tieši uz uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalsta sniegšanu uzņēmējiem. Līdzīgi 

kā iepriekš, papildus citiem uzdevumiem, centrs turpina informēt uzņēmējus arī par jaunāko 

informāciju par ES struktūrfondu līdzekļiem, sniedzot konsultācijas klātienē un organizējot 

informatīvos seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem savu ideju realizēšanai. 2015. gadā 

tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni gan uzņēmējiem, gan arī pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem.  

2015.gadā ievērojams darbs tika paveikts, lai sagatavotos deinstitucionalizācijas procesa 

uzsākšanai Kurzemes reģionā. Tika organizētas tikšanās ar visām reģiona pašvaldībām un 

pārrunāta sadarbība plānotā Eiropas Sociāla fonda projekta ietvaros. Tikšanos rezultātā tika 

parakstīti nodomu protokoli par sadarbību ar 19 reģiona pašvaldībām un iesniegts projekta 

pieteikums. Gada nogalē minētais projekts guva atbalstu un jau decembra mēnesī tika uzsāka 

projekta ieviešana. 

Līdztekus pārējiem darbiem, KPR speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un 

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

semināros un konferencēs. Ir uzsākts aktīvāks darbs ar sabiedrību, izmantojot dažādus sociālos 

tīklus, KPR mājas lapu www.kurzemesregions.lv , kā arī izdodot reģiona Ziņu lapu.  

Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais gada pārskats sniedz iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, par tā institucionālo ietvaru un 

struktūru, par funkcijām un deleģējumiem, un par paveikto 2015. gadā. 

 

Ar cieņu, I.Bērziņa 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 

 

http://www.kurzemesregions.lv/
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr.1. Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

 

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJU 

KOPSAPULCE 

 

ATTĪSTĪBAS PADOME 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

ADMINISTRĀCIJA 

PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS 
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Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju 

kopsapulcē. Attīstības padomes priekšsēdētāja ir Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 

Bērziņa. Padomē ir ievēlēti 20 reģiona vietējo pašvaldību izvirzīti pastāvīgie locekļi un 18 

aizvietotāji.  

Saskaņā ar KPR vietējo pašvaldību 30.07.2013. kopsapulces lēmumu un pēc tam 

10.12.2014. Kopsapulces veiktajiem grozījumiem, 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 Andra Grīvāne Dundagas novada pašvaldība 

Ojārs Petrēvics Andrejs Radzevičs Durbes novada pašvaldība 

Aivars Priedols Aivars Galeckis Grobiņas novada pašvaldība 

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 

Loreta Robežniece  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. Ar 2006.gada 13.decembra Attīstības 

padomes sēdes lēmumu par Administrācijas vadītāju, sākot ar 2007.gada 01.janvāri, tika 

apstiprināts Kristiāns Godiņš (protokols Nr. 08/06, §2). Ar 2015.gada 04.februāra Attīstības 

padomes sēdes lēmumu Kristiāns Godiņš uz paša vēlēšanos no amata atbrīvots un laika 

periodā no 23.02.2015. līdz 23.05.2015. par Administrācijas vadītāja vietas izpildītāju tika 

iecelta Evita Dreijere. Ar 2015.gada 29. aprīļa Attīstības padomes sēdes lēmumu Evita 

Dreijere apstiprināta par Administrācijas vadītāju (protokols Nr. 3/15, §5.1). 
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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 2015.gadā ir Plānošanas nodaļa, Sabiedriskā transporta 

nodaļa, Projektu nodaļa un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 

centrs, kas ar 2015.gada 1.aprīli pārsaukts par Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības 

centru. 

2015.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja divdesmit astoņi 

darbinieki. 

Administrācijas birojs 2015.gadā atradās Rīgā, Eksporta ielā 12-212.  

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

Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3., 2.stāvā. 

Projektu nodaļa 2015.gadā atradās Rīgā, Eksporta ielā 12-212. 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs 

atradās Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.  

 

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 

 

 

1.2. Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas: 
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 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; 

 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; 

 Veicināt saimniecisko darbību Kurzemes reģionā; 

 Plānošanas reģiona ikgadējā darba plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada 

budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Sabiedriskā transporta pārzināšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā Kurzemes reģionā.  

 

1.3. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

2015.gadā bija spēkā šādi reģionālās nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:  

 Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. 

gadam (Kurzeme 2030) apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

sēdē 2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). Kurzeme 2030 ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Tās mērķis ir iezīmēt 

reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk 

nepieciešamās izmaiņas. Kurzeme 2030 izstrādāta atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī, 

ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteiktos 

ilgtermiņa attīstības mērķus un izvērtējot plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Stratēģija turpina iepriekšējā 



 

Lappuse 9 no 42 

plānošanas perioda dokumentos noteiktos virzienus veidot attīstības plānošanas 

pārmantojamību, respektējot Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo attīstības 

politiku. Kurzeme 2030 sastāv no vairākām daļām: stratēģiskās daļas, telpiskās 

attīstības perspektīvas, kā arī stratēģijas īstenošanas, uzraudzības un pārskatīšanas 

daļas, Stratēģiskā daļa akcentē attīstības priekšnosacījumus, ietekmējošos apstākļus, 

definē risinājumu pieejas un priekšlikumus. Telpiskās attīstības perspektīva akcentē 

apdzīvojuma attīstības, sasniedzamības un lauku telpu attīstības īpatnības. Stratēģijas 

īstenošana un uzraudzība fokusējas uz sadarbību starp dažādam sabiedrības 

institūcijām.  

 Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam 

(Kurzeme 2020)  apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 

2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). KPR Attīstības programma izstrādāta atbilstoši 

Nacionālajam attīstības plānam un plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 

pamatojoties uz plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu attīstības 

programmas. Kurzeme 2020 ir reģionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums Kurzemes reģiona 

attīstībai tuvākajam 6 gadu periodam. Kurzeme 2020 izstrādes mērķis ir nodrošināt 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, sekmējot koordinētu un 

sabalansētu pasākumu kopuma ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu 

izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai. Kurzeme 

2020 balstās uz pašreizējās situācijas un attīstības tendenču analīzi. Attīstības 

programma ietver: Kurzemes reģiona vizītkarti, attīstības tendences un izaicinājumus, 

stratēģisko daļu, ka arī programmas ieviešanas uzraudzības kārtību un rezultatīvos 

rādītājus, izstrādes procesa aprakstu. 
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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 tika 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.  

2015. gadā notika vairāki sabiedrības līdzdalības pasākumi Kurzemes plānošanas 

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

2020. gadam izstrādē.  2015. gada 21. janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona 

(KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. gadam un Attīstības programmas 2015.-

2020. gadam projektu publiskā apspriede, 4. februārī Rojā notika seminārs – diskusija KPR 

Attīstības padomes locekļiem par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un 

Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem, 25.februārī Rīgā notika KPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-

2020.gadam izstrādes vadības grupas sanāksme. Publiskā apspriede par pilnveidotajiem KPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam  un KPR Attīstības programmas 2015.-

2020.gadam projektiem  notika 24. aprīlī Ventspilī. Savukārt 15. jūlija Kuldīgā KPR 

Attīstības padomes sēdē tika prezentētas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

galīgās redakcijas,  tika ziņots par veiktajiem labojumiem un Attīstības padome balsoja PAR 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam un Attīstības programma 2015. – 2020. 

gadam pieejamas KPR mājaslapā un TAPIS sistēmā. 

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

 

Laikā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim Kurzemes plānošanas reģions 

ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis: 
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 2 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei: 1 - teritorijas plānojuma un 1 - detālplānojuma izstrādei; 

 3 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un to stratēģisko ietekmes 

uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 3 atzinumus par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un to stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 2 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām un to stratēģisko ietekmes 

uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

 1 atzinumu par vietējās pašvaldības reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un 

uz vidi novērtējuma vides pārskatu; 

 1 atzinumu par vietējās pašvaldības lokālplānojuma izstrādi. 

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 Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda Uzraudzības komiteja (UK) un Apakškomitejas (AK)  

 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 
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 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 

programmēšanas komiteja; 

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

sadarbības” (ETS) mērķa darbības programmu konsultatīvā darba grupa 

 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; 

 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; 

 Sociālo pakalpojumu attīstības padome; 

 Latvijas – Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupa – 

Starpvaldību komisija (SKV); 

 Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisija 

 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa; 
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 Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un Eiropas ekonomiskās 

zonas ūdeņiem darba grupa. 

2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

 

No 2014. gada stājušās spēka izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, 

paredzot centralizētu un vienotu maršrutu tīklu plānošanu valstī. Kurzemes plānošanas 

reģions ar 2014. gada 1. janvāri ir nodevis pasūtītāja funkciju reģionālajā vietējās nozīmes 

maršrutu tīklā Valsts SIA “Autotransporta direkcija”. Maršrutu tīkla plānošanai valstī 

izveidota Sabiedriskā transporta padome, kuras darbā piedalās Kurzemes plānošanas reģiona 

pārstāvis. Pārskata periodā notikušas 15 sabiedriskā transporta padomes sēdes, kurās 

izskatītas četrpadsmit Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotas vai saskaņotas izmaiņas 

Kurzemes reģiona maršrutu tīklā. Piemēram, atvērts jauns maršruts Ventspils – Mazirbe, 

veikti uzlabojumi virknē starppilsētu maršrutu. 

Plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa 2015. gadā pabeidza autobusu 

pieturvietu apsekošanu Kurzemes reģionā, lai izveidotu valstī vienotu pieturvietu datu bāzi.  

Pārskata periodā apsekotas 480 pieturvietas. Divu gadu periodā kopumā apsekotas 2150 

pieturvietas. Vienlaicīgi sadarbībā ar pašvaldībām tika veikta atsevišķu pieturvietu lietderības 

analīze. 

Sadarbībā ar VAS “Autotransporta direkcija” 2015. gadā turpināts darbs pie valstī 

vienotas sabiedriskā transporta tarifu politikas izstrādes. Jaunie tarifi Kurzemes reģionā 

ieviesti 2015. gada nogalē. 

Plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa sadarbībā ar pašvaldībām veica 

skolēnu pārvadāšanai izveidoto maršrutu datubāzes aktualizāciju un analizēja to pārklāšanos 

ar sabiedriskā transporta maršrutiem. Reģiona pašvaldības kopumā izveidojušas 127 

maršrutus ar 218 reisiem. Dienā tiek pārvadāti aptuveni – 3 900 skolēni. Autobusi skolēnu 

maršrutos mācību gadā veic aptuveni 1,5 milj. km. 2016. gadā turpināsies darbs, lai uzlabotu 

sabiedriskā transporta maršruta tīkla piemērotību skolēnu pavadāšanas vajadzībām. 

 

2.1.5. Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs / Kurzemes 

plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs 

 

2015. gadā Kurzemes plānošanas reģionā aktīvi darbojās Kurzemes plānošanas reģiona ES 

Struktūrfondu informācijas centrs, kas savu darbību uzsāka jau 2006. gada, un kā papildus 

citiem interesentiem (pašvaldībām, biedrībām, privātpersonām) atbalstīja uzņēmējdarbību – 

informējot un konsultējot topošos un esošos uzņēmējus par ES Struktūrfondu un citu finanšu 
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instrumentu pieejamību uzņēmējiem. Uz esošā ES Struktūrfondu informācijas centra bāzes, 

2015.gada vidū ir izveidots Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs, kas 

izveidots balstoties uz pozitīvo Latgales plānošanas reģiona pieredzi, kur pilotprojekta 

ietvaros izveidoja Uzņēmējdarbības centru jau 2013. gadā. Uzņēmējdarbības centrs 

2015.gadā veica šādas funkcijas: 

- nodrošināja plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra darbības 

turpināšanu un pabeigšanu; 

- sniedza 150 konsultācijas klātienē, e-pastā, pa tālruni - par uzņēmējdarbības atbalsta 

iespējām; 

- noorganizēja 4 seminārus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, uzņēmējdarbības 

atbalsta institūciju speciālistiem; 

- izstrādāja Uzņēmējdarbības centra plānu; 

- noorganizēja 3 tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām; 

- noorganizēja 2 informatīvos  pieredzes apmaiņas braucienus pašvaldību uzņēmējdarbības 

speciālistiem un esošiem un topošiem uzņēmējiem; 

- apkopoja un izplatīja informācija par atbalsta veidiem uzņēmējdarbībā KPR mājaslapā. 

 

2.1.6. Administratīvie darbi 

 

Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats 

par 2014. gadu, finanšu gada pārskats par 2014. gadu, darba plāns un budžets 2015. gadam, kā 

arī sagatavotas par 2015. 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. 

2.1.7. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 

 

2015. gadā ir notikušas 8 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir 

pieņēmusi 48 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes 

termiņi nav beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija.  

2.1.8. Reģionālās kultūras funkcijas īstenošana 

 

Saskaņā ar Deleģējuma līgumu Nr. 5.1-10-2, kas noslēgts 2015. gada 26. februārī 

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

reģionu (turpmāk tekstā saīsināti – „KPR”), 2015. gadā KPR noteikti sekojoši uzdevumi: 
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 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 nosacījumiem; 

 Sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un 

konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Kurzemes plānošanas reģionā un 

pašvaldībās kultūrpolitiskas īstenošanas un kultūras procesu analīzes jautājumos.  

Līgums stājās spēkā 2015. gada 26. februārī un nosaka, ka minētie valsts pārvaldes 

uzdevumi tiek veikti no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža līdz 2015. gada 31. decembrim. 

Uzsvars 2015. gadā tika likts uz datu ieguvi un ievadīšanu LDDK, kā arī veikts 

metodiskais darbs ar reģiona pašvaldību kultūras speciālistiem. 

2015. gadā paveiktais:  

 Ievadīta informācija par 41 nevalstisko organizāciju, aktualizēta informācija par 15 

radošām industrijām, 3 mākslas galerijām, 4 radošām rezidencēm; 

 Pārskatīta informācija par LDKK ievietotajām nevalstiskajām organizācijām, 

Radošajām rezidencēm un Mākslas galerijām; 

 Aktualizēta informācija par kultūrtūrisma maršrutiem Kurzemē; 

 Aktualizēta informācija par 25 kultūrvēsturiskām vietām, un kultūrtūrisma 

maršrutiem Kurzemē un ievadīta informācija par 12 amatu prasmēm; 

 Nodrošināts konsultatīvais atbalsts kultūras speciālistiem Kurzemes reģionā, veicot 

pārrunas par potenciālo projektu idejām, gatavojoties LAT-LIT programmas 

jaunajam projektu periodam, par amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas 

modeli Kurzemē, autortiesību likuma pielietojumu pašvaldību kultūras organizāciju 

ikdienas darbā; 

 Apkopota informācija par nozīmīgākajām kultūras norisēm vasaras sezonā Kurzemē 

(informācija ievietota KPR mājaslapā); 

 Nodrošināta Latvijas Kultūras akadēmijas izsludinātā reģionālā Kultūras kanona 

konkursa koordinēšana un organizēšana Kurzemē; 

 Sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru noorganizēts seminārs Kurzemes kultūras 

darba organizatoriem par Latvijas 100 pasākumiem un aktuāliem jautājumiem 

Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā; 

 Noorganizēts seminārs Kurzemes kultūras darba organizatoriem “Kultūras patēriņš un 

nākotnes auditorijas vajadzības” Liepājā; 
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 Vienošanās ar Nacionālo kultūras centru par Kurzemes Dziesmu svētku rīkošanu 

Kuldīgā, 2. jūlijā un Kurzemes Deju svētkiem Liepājā, 18. jūnijā; 

 Nodrošināta iesaistīšanās KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. gadam 

projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020. gadam „Kurzeme – 2030” 

kultūras sadaļas izstrādē; 

 Sagatavots projekta pieteikums VKFF mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu 

atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros un saņemts atbalsts Kurzemes 

kultūras programmas administrēšanai un īstenošanai 2015. gadā; 

 Nodrošināta KPR pārstāvniecība Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidotajā 

konsultatīvajā komisijā par profesionālās ievirzes izglītību un VARAM, piedaloties 3 

darba sanāksmēs. 

 

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.  

Brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, plānošanas reģionā 2015. gadā darbu turpināja 

Sociālo pakalpojumu attīstības eksperts, kā arī uz nepilnu slodzi projektu vadītāji, kas 

sadarbojoties ar pašvaldībām, iniciē un strādā pie reģionālu projektu ideju iniciēšanas, 

vajadzību apzināšanas, kā arī pārstāv reģiona un pašvaldību viedokli Pārrobežu sadarbības 

programmas uzraudzības komitejās.  

 

2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

 

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

pašvaldībās”  

 

2015. 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 

partneri Latvijā ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Rīgas 

Plānošanas reģions. 
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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 2015. gadā veiktas šādas darbības: 

  Publicētas un izdotas “Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”; 

 Izdotas brošūras par Latvijas piekrasti. 

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) ”Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

 

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 

EUR 320 129,11. 

 2015. gadā tika nodrošinātas ES fondu informatīvās publikācijas un informatīvie 

sludinājumi, izveidoti radio/TV sižeti, kā arī nodrošināta publicitāte KPR mājaslapā un 

mājaslapā www.esfondi.lv. Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitātei 

noorganizēti 9 semināri, apmācības un informatīvās dienas. 
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3) "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai" (E-Utilities) 

 

2014. gada 5. martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā 

Vadošo iestādi un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju tika parakstīts Subsīdiju 

līgums par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta 

LLV-393 ,,Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai’’  (E-Utilities) ieviešanu.  

 

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu 

tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu IKT un radītu jaunus 

elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. 

Projekta realizācijas gaitā 11 Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu pašvaldībās 

tika ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām balstīta komunālo pakalpojumu (ūdens apgādes un 

siltumapgādes) uzskaites un norēķinu sistēma, kas turpmāk ievērojami atvieglos un uzlabos 

sadarbību un komunikāciju starp publisko pakalpojumu sniedzējiem un to klientiem - 

pašvaldību iedzīvotājiem. Šāda komunālo pakalpojumu tehnoloģiskā risinājuma pielietošana 

ļauj paplašināt minēto sistēmu, pievienojot tai jaunas attālinātās datu nolasīšanas iekārtas. Bez 

tam šādas progresīvas sistēmas attīstība sekmēs turpmāku tās ieviešanu arī citās reģiona 

pašvaldībās. Projekta Lietuvas puses partneri projekta gaitā izstrādāja metodoloģiju un 

vadlīniju dokumentus pašvaldību palakojumu kvalitātes uzlabošanai, veica projekta partneru, 

kā arī plaša loka pārējo pašvaldību speciālistu apmācību, Akmenes rajona  pašvaldībā tika 

izstrādāts „viedās” ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts, lai perspektīvā 

modernizētu ielu apgaismes sistēmu visā rajona teritorijā. Bez tam projekta gaitā tika 

noorganizētas trīs pārrobežu pieredzes apmaiņas vizītes un darba grupu sanāksmes, kurā 

projekta partneri varēja dalīties pieredzē un apmainīties ar aktuālo informāciju komunālo 

pakalpojumu sniegšanas jomā. Projekta partneru organizēto individuālo un komplekso 

apmācību gaitā pašvaldību, pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbinieki tika 

apmācīti uzstādīto attālinātās datu nolasīšanas iekārtu apkalpošanā un infrastruktūras 

uzturēšanā. 

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta partneri Latvijā 

ir Saldus novada pašvaldības komunālais uzņēmums “Saldus komunālserviss”, Ventspils 

pilsētas komunālie uzņēmumi “ŪDEKA” un ,,Ventspils siltums’’, Liepājas pilsētas dome, 

Jēkabpils pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novadu 

pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kā arī Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas 
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partneri - Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un Kauņas Tehniskā 

Universitāte. Projekta kopējais budžets ir 405 716,30 EUR, no kuriem 344 858,86 EUR ir ES 

līdzfinansējums. Projekta termiņš ir 12 mēneši – tas uzsākās  2014.gada 1.martā un noslēdzās 

2015.gada 28.februārī. 

 Projekta ietvaros, uzlabojot komunālo pakalpojumu kvalitāti, 2015.gadā tika veikta 

ūdens/siltuma apgādes attālinātās nolasīšanas un vadības iekārtu uzstādīšana, kā arī tika 

uzstādītas lietus notekūdeņu attālinātās kontroles un vadības iekārtas, notika iekārtu testēšana 

un tās ir nodotas ekspluatācijā. Visu iekārtu nodošana ekspluatācijā pabeigta 2015. gada 

1.ceturksnī. Tika izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija viedajai ielu apgaismes sistēmai, 

kas pabeigta 2015. gada 1.ceturksnī. 

 

4) ,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku 

būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP SKILLS FORCE) 

 

2013.gada maijā noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ietvaros tika 

izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai. 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.  

Projekts Build up Skills FORCE turpina Build up Skills Latvija projektā aizsākto un tā 

ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās pilnveides programmas energoefektīvu ēku 

strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu 

pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides 

programmu ilgtspējai, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansēšanas 

mehānismi. 

Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema 

energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.  

Galvenie rīcības virzieni: 

 Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju 

un no-robežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver 

mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas 

reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 strādniekiem un 
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novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā arī šo programmu akreditācija un licencēšana 

sešos profesionālās izglītības kompetenču centros; 

 Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā,  

ko no-drošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finanšu instrumenti.   

Plānotie projekta rezultāti: 

 Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi strādnieki, kuri prot 

praksē izmantot tehnoloģijas un materiālus energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko 

nodrošina divu izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu un metožu 

izstrāde, pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.  

 Programmas ir licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros 

Latvijā un tiek īstenotas pēc projekta beigām. 

 Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides 

programmu īstenošanu Latvijā, projekta ietvaros aktīvi sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas 

sistēmas izveidi – šo programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un 

ieviešanu.  

 Būvniecības sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem strādniekiem 

energoefektīvu ēku būvniecībā un rekonstrukcijā.  

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, 

Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts 

dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas 

reģions.  

Atbalsta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latgales plānošanas reģions, 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Būvnieku 

asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Būvmateriālu ražotāju asociācija, 

SIA “Knauf”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Profesionālās izglītības 

kompetenču centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums, Daugavpils celtniecības profesionālā 

vidusskola. 

Projektu finansē Eiropas Savienības “Intelligent Energy Europe” programma.  

Projekta kopējais budžets ir 0,48 MEUR un to īsteno no 2013. gada novembra līdz 

2016. gada aprīlim. 

Projekta ietvaros 2015.gadā ir izstrādāti divas profesionālās pilnveides mācību 

programmas un atbilstošo modeļu apraksti. 2015.gadā pēc projekta ieviešanas plāna notika 

darbs pie mācību programmu izstrādes un papildināts ekspertu panelis tālākam darbam pie 
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izglītības programmām. Programmu izstrāde pabeigta 2015. gada 3.ceurksnī. Turpinājās 

organizatoriskie pasākumi mācību vadītāju sagatavošanai uz Kurzemes reģiona profesionālās 

izglītības kompetenču centra - Liepājas valsts tehnikuma bāzes. Mācību vadītāju apmācības 

notiks 2016. gada 1.ceturksnī. 

 

5) „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un 

Igaunijā" (Riverways)  

 

2015. gadā turpinājās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

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

(Riverways) ieviešana. Projekts 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. 

 

2015. gadā projekta ietvaros partneri - KPR reģiona pašvaldības turpināja aktīvi 

strādāt pie infrastruktūras aktivitāšu ieviešanas – veidojot un labiekārtojot laivotāju atpūtas 

vietas upju krastos, attīrot upes no kritušajiem kokiem un sanesumiem. Pabeigtas plānotās 

mārketinga aktivitātes, izdodot ūdenstūrisma karšu ceļvedi ar 46 kartēm, sagatavojot 

Piekrastes ceļvedi, izstrādājot mājaslapu www.upesoga.lv, noorganizējot Latvijas un Lietuvas 

žurnālistu vizītes Kurzemes ūdenstūrisma piedāvājuma popularizēšanai. Izstrādātas 

ūdenstūrisma vadlīnijas laivu noma pakalpojumu sniedzējiem par kvalitatīva piedāvājuma 

sniegšanu. Projekta rezultāti prezentēti Kurzemes tūrisma konferencē un Projekta noslēguma 

konferencē.  

http://www.upesoga.lv/
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6) „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana”  

 

2015.gadā turpinās projekta ieviešana, kas uzsākta 2014.gada janvārī. Tā vadošais 

partneris – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, seši partneri no Latvijas, t.sk. 

pieci Latvijas plānošanas reģioni, kā arī „Urban Institute”, kā arī četri partneri no Norvēģijas 

(reģionālā līmeņa pašvaldības un ministrija).  

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu projektus. 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR - 1 195 972 (viens miljons, simt deviņdesmit 

pieci tūkstoši, deviņsimt septiņdesmit divi euro), ekvivalents latos - LVL 840 534 (astoņsimt 

četrdesmit tūkstoši, piecsimt trīsdesmit četri lati). 

Mērķa grupas. 

Primārās mērķa grupas ir Latvijas plānošanas reģioni, pašvaldības un vietējās kopienas. 

Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu 

attīstības plānošanā, ir paredzētas projekta 1.aktivitātē (visi plānošanas reģioni) un 4.aktivitātē 

(Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni). Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas 

pašvaldību kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, paredzētas projekta 2.un 3.aktivitātēs, 

bet darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanu, 

paredzētas projekta 2.aktivitātē. 

Sekundārās mērķa grupas ir Latvijas valsts institūcijas un citas juridiskas un fiziskas personas. 

Kurzemes plānošanas reģions 2015.gadā paveicis šādas projekta aktivitātes: 

- nodrošinājis reģiona pārstāvja piedalīšanos projekta Vadības komitejas sanāksmēs. 

- piesaistīja eksperti IAS un AP izstrādei, kā arī nodrošināja dokumentu publisko 

apspriedi.  

- Izstrādāja Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāns Baltijas jūras 

piekrastei, kā arī noorganizēja Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna 

seminārus. 

- sadarbojies ar projekta īstenotāju preses relīžu sagatavošanā. 

 

7) Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju reģionālu projektu 

sagatavošanai 2014. – 2020. plānošanas perioda ietvaros 
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2015. gadā projekta ietvaros 3 KPR administrācijas darbinieki devās vizītē uz 

Stokholmas reģionu Zviedrijā. Vizītes laikā notika vairākas tikšanās ar Stokholmas reģiona 

pārstāvjiem un notika informācijas apmaiņa par katra reģiona prioritātēm vairākās jomās 

(uzņēmējdarbības atbalstam, vides aizsardzības jomā, sociālā sektorā, tūrismā un izglītībā), 

tika definēta potenciāla turpmāka sadarbība, virzot projektu ideju izstrādi Centrālās Baltijas 

programmas ietvaros.  

 

8)  „Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā”  

 

2014. gadā un 2015.gadā tika izveidota darba grupa, lai attīstītu projektu par gliemeņu 

audzēšanu Baltijas jūrā lielā mērogā, aptverot gandrīz visas Baltijas jūras reģiona valstis. 

Projekta partneri uzsāka projekta idejas uz partneru apzināšanu. 

Projekta mērķis ir izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu 

Baltijas jūrā.  

Projekta ietvaros tiek veiktas šādas darbības: 

1. Ņemot vērā projektā BalticEcoMussel apkopoto informāciju, Latvijas partneru interese 

‘Baltic Blue Growth’ projektā ir izveidot vairākas gliemeņu audzēšanas pilot-fermas 

Baltijas jūrā Latvijas teritorijā, ar mērķi pētīt un analizēt dažādus tehnoloģiskus, vides un 

biznesa aspektus, un rezultātā iegūt praksē pārbaudītus rezultātus un ieteikumus gliemeņu 

audzēšanai Latvijas teritorijā. Bez tālākiem pētījumiem un izmēģinājumiem šajā jomā, 

gliemeņu audzēšana Latvijā nevarēs attīstīties.   

2. Izpētīt ekonomiskos un vides jautājumus, kas veicinātu gliemeņu audzēšanas attīstību 

Baltijas jūrā. 

3. Izvērtēt sociālekonomiskos faktorus, kas kavē vai veicina gliemeņu audzēšanas nozares 

attīstību. 

4. Izpētīt gliemeņu barības pārstrādes rūpnīcu iespējas un izvērtēt izmaksu izdevīgumu. 

5. Kopskatīt gliemeņu audzēšanu saistībā ar jūras telpisko plānojumu. 

 

Kurzemes plānošanas reģions veiks ekonomiskos pētījumus sadarbībā ar ORBICORN un 

Zviedrija Piekrastes pētniecības un vadības institūtu, kā arī nodrošinās sadarbību ar Latvijas 

zvejniekiem un interesentiem, organizēs tikšanās ar Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm. 

Projekta īstenošanas laikā Kurzemes plānošanas reģions piesaistīs zvejniekus, lai viņi gūtu 

praktisku priekšstatu par gliemeņu audzēšanu un lai varētu nākotnē ar to nodarboties, kopā ar 

citiem partneriem organizēs apmācības par audzēšanas tehnoloģijām. 
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Ar Latvijas Hidroekoloģijas atbalstu organizēs izbraukumus uz Latvijas fermām, kā arī 

apkopos informāciju par gliemeņu apjomiem Latvijas piekrastē. 

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2016. – 30.04.2019. 

Kopējais projekta budžets: EUR 4 651 847EUR 

Programmas (ERAF) finansējums (77%): EUR 3 565 263, no kuriem Latvijai 

paredzamais ERAF finansējums (13%) EUR 345 868, kas ietver Latvijas Hidroekoloģijas 

institūta finansējumu (10%) 345 868 EUR un Kurzemes Plānošanas Reģiona kopējais 

finansējumu (3%): 119 951 EUR. 

 

9) ,,Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas 

sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem ‘’ (SmartPorts). 

 

2015. gada 1. oktobrī uzsākās Centrālās Baltijas Programmas 2014-2020, 3.prioritātes 

,,Labi savienots Centrālās Baltijas reģions’’, Specifiskā  mērķa 3.2. ,,Uzlaboti pakalpojumi 

esošajās mazajās ostās lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu 

tūrisma attīstībā’’ projekts  Nr. CB239 ,,Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu 

pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem‘’ 

(,,Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information 

system, joint marketing and improved port Services ‘’Akronīms: SmartPorts). 

Projekta mērķi ir programmas teritorijā ietilpstošo reģionu mazo ostu infrastruktūras 

attīstība, lai uzlabotu navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī 

paplašinātu ostas pakalpojumu klāstu un uzlabotu to kvalitāti atbilstoši noteiktiem 

standartiem, kas tiek nodrošināti vienā līmenī visās mazajās ostās, kuras projekta gaitā 

izveidos vienotu tīklu. Šāda tīkla izveide ir vārsta uz to, lai potenciālie ostu apmeklētāji 

(galvenokārt burātāji), plānojot savus tūrisma maršrutus, varētu rēķināties  ar to, ka tiem šajā 

tīklā esošajās ostās tiks nodrošināti noteikta līmeņa un apjoma pakalpojumi. Lai efektīvi 

novadītu informāciju par šādu pakalpojumu pieejamību līdz atbilstošajām mērķa grupām, 

projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes informatīvo sistēmu izveidei, izmantojot IKT 

risinājumus. 

Projekta īstenošanas rezultātā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas mazajās ostās 

tiks veikta: 

- Nepieciešamo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide piestātnēs; 

- Bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu izveide; 

- Piesārņojumu likvidēšanas iekārtu iegāde un personāla apmācība; 

- Nepieciešamo navigācijas zīmju un boju atjaunošana un uzstādīšana. 
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- Meteoroloģiskās stacijas izveide 

- Ostas kontroles un novērošanas sistēmu izveide; 

- IKT risinājumu izmantošana interaktīvās tūrisma un kuģošanas informācijas stendu 

sistēmas izveidei vienotajā ostu tīklā. 

Īstenojot iepriekš minētās darbības, tiks pilnveidots un uzlabots nozīmīgs Kurzemes 

reģiona saimnieciskās infrastruktūras segments - mazās ostas, kuras kļūst par aizvien 

nozīmīgākiem spēlētājiem reģiona ekonomiskās attīstības procesā. Izveidotais mazo ostu tīkls 

būs nozīmīgs piesaistes faktors ārvalstu tūristiem, kuri savos ceļojumos izvēlas doties 

izmatojot Baltijas jūru, jo, tiem tiks sniegta informācija gan par to, ka šajā tīklā esošajās ostās 

tie varēs saņemt noteiktiem standartiem atbilstošus ostu pakalpojumus, gan arī vispusīga 

informācija par citiem tūrisma objektiem, notikumiem un pasākumiem, kuri ir pieejami ostām 

apkārt esošajā teritorijā. Šim mērķim ir plānots izveidot interaktīvu informācijas stendu 

sistēmu, kur katrā no projektā iesaistītajām ostām tiks izvietoti skārienjūtīgi interaktīvie 

informācijas stendi ar virkni funkciju, tajā skaitā ar iespēju nodrošināt burātājus ar visu 

nepieciešamo ostu tehnisko informāciju un navigācijas datiem, kā arī iespēju pasūtīt virkni 

ostu pakalpojumu un veikt dažādas nepieciešamās formalitātes, saņemt meteoroloģisko 

informāciju, kā arī saņemt visu nepieciešamo tūrisma informāciju par apkārtnē pieejamajiem 

pakalpojumiem, atpūtas un izklaides iespējām u.t.t.   Tas radīs tiešu pozitīvo ietekmi uz virkni 

saimnieciskās darbības sfēru ostu tuvākajā apkārtnē, tā veicinot kopējo ekonomisko attīstību 

reģionā. Ne mazāk svarīgs ir arī navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību 

ievērošanas aspekts, kas arī ir viens no projekta ieviešanas rezultātiem. 

Projekta partneri ir: 

 Igaunijas mazo ostu attīstības centrs - vadošais partneris; 

 Kurzemes plānošanas reģions; 

 Rīgas plānošanas reģions;  

 Pāvilostas osta;  

 Mērsraga osta; 

 Salacgrīvas/Kuivižu osta; 

 Skultes osta; 

 Jūrmalas ostas pārvalde; 

kā arī Igaunijas mazajās ostas: 

 Purtse osta; 

 Kärdla osta; 

 Kalev Yacht Club, 

 Lõunaranna osta; 



 

Lappuse 26 no 42 

 Kõigusteosta osta; 

 Sottungas osta Somijā, 

 Stokholmas reģiona Archipelago: 

 Lidö osta un Arholma osta. 

Kopējais projekta budžets ir € 1 468 657,60. No kura ERAF līdzfinansējums ir 

€ 1 236 309,96 (84,18%).  

Projekta ieviešanas termiņš 01.10.2015. – 30.09.2017. 

 

10) „Kurzeme visiem”  

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu (2014-2020) daļā 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

„Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros 2015.gada jūlijā KPR uzsāka gatavošanos 

ESF līdzfinansētā projekta  īstenošanas uzsākšanai. Tās ietvaros  nodrošināta pirmsprojekta 

vadība un konsultācijas visiem interesentiem par iesaisti projektā, Saldū 17.07.2015. 

organizēta tikšanās ar Kurzemes sociāliem dienestiem par MK noteikumiem un  DI ieviešanas 

iespējām, noslēgti 22 nodomu protokoli par dalību projektā un 11.12.2015. noslēgta 

Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu. Pēc tās līdz gada beigām nodrošināta projekta 

vadība.  

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

Projektā ir 4 tiešās mērķa grupas:  

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (VSAC) pakalpojumus un 

pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes 

institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 

grupa) (turpmāk – personas ar GRT); 

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri 

saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju (BSAC) pakalpojumus (BSAC bērni);  

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (bērni ar FT); 
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- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes (potenciālie AAA). 

 

Projekta ietvaros plānots īstenot vairākas savstarpēji saistītas darbības:  

 izvērtēt personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāt atbalsta 

plānus;  

 izstrādāt reģiona DI1 plānu;  

 izstrādāt priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu vietu;  

 nodrošināt personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

 sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;  

 apmācīt speciālistus;  

 izglītot un informēt sabiedrību. 

 

Projekta īstenošanā iesaistījās 22 sadarbības partneri: 19 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 

valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes. 

 

Kurzemes plānošanas reģions īsteno projekta kopējo vadību un atbild par rezultātu 

sasniegšanu reģionālā līmenī, plāno un organizē sadarbību ar visiem partneriem, Labklājības 

ministriju un citām ieinteresētām pusēm.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2015. (11.12.2015.) – 31.12.2022. 

Kopējais projekta budžets: EUR 6 285 281, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums 

(5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR. 

 

2.2.2. Pabeigto reģionālo projektu uzturēšanas nodrošināšana 

 

1) Nodrošināta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” (My Response) projekta 

uzturēšana   

 

Nodrošināta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” (My Response) projekta rezultātu 

uzturēšana, kas ietver datu bāzes "Datu bāze un virtuālā karte par sociāliem pakalpojumiem" 

uzturēšanu un aktualizēšanu. Veikta datu bāzes satura izskatīšana un aktualizēšana, datu bāze 

ievietota un uzturēta KPR mājaslapā.  

Nodrošināta informācijas sniegšana, prezentācijas materiāli un/vai mobilā izstāde par 

projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

                                                 
1 DI - deinstitucionalizācija 
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programmas 2007-2013 gadam sekretariātam, Eiropas Komisijai un citām ieinteresētajām 

pusēm. 

 

2) Nodrošināta CB 35 „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes 

identitātei"” projekta uzturēšana  

 

Nodrošināta CB 35 „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei"” 

projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver 7 stendu un 11 virziena rādītāju apsekošanu un 

uzlīmju atjaunošanu. 

 

3) Nodrošināta LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru 

apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” projekta uzturēšana 

 

Nodrošināta LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai 

Kurzemē un Lietuvā” projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver datu bāžu "Sabiedriskā ezeru 

izpētes programma" un www.copesatlaujas.lv  uzturēšanu un aktualizēšanu. 

 

4) Nodrošināta LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” 

projekta uzturēšana 

 

Nodrošināta LLIII-175   „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” 

projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver datu bāzes "Datu bāze un virtuālā karte par sociāliem 

pakalpojumiem" uzturēšanu un aktualizēšanu un datu bāzes "Uzņēmumu un mūžizglītības 

iestāžu lietišķo kontaktu datu bāze" uzturēšanu un aktualizēšanu. 

 

2.3. Pašvaldību atbalsts plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai. 
 

Sākot ar 2014.gadu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma lēmumu 

līdzdarboties plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai, piešķirot tam finansējumu 1500.00 

EUR apmērā no pašvaldības budžeta konkrētiem mērķiem: 

1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai 

un izstrādei, t.sk. nozaru speciālistu piesaistei; 

2. Eiropas gada pašvaldība konkursa 1. Kārtas „Eiropas gada pašvaldība Kurzemē” 

organizēšanai saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

lēmumu; 

3. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un/vai darbinieku kapacitātes 

stiprināšanas pasākumu organizēšanai; 
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4. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās 

sadarbības programmu 2014.-2020. Programmēšanas procesā; 

5. Kurzemes plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai; 

6. citiem uzdevumiem saskaņā ar KPRAP lēmumiem. 

Kopumā līdzfinansējuma līgumi tika noslēgti ar 18 pašvaldībām, kas kopumā plānošanas 

reģionam piešķīra 25 500.00 EUR. Pateicoties finansējumam, plānošanas reģions piesaistīja tā 

darbības nodrošināšanai ar dažādu noslodzi tādus ekspertus, kā sociālās jomas eksperts, 

eksperts izglītības jomā, sabiedrisko attiecību speciālists un projektu vadītāju. Noorganizēja 

labās prakses apgūšanas braucienu laika posmā no 16. līdz 18. martam uz Lietuvu, kur 

pašvaldību vadītājiem un speciālistiem bija iespēja iepazīties ar Ukmerģes rajona pašvaldības 

pieredzi par darba organizāciju pašvaldībā. Braucienā piedalījās pārstāvji no 13 Kurzemes 

reģiona pašvaldībām, pašvaldību vadītāji, vietnieki, kā arī attīstības un projektu nodaļas 

vadītāji. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pašvaldības pieredzi ikdienas darbu organizēšanā, 

atbildībā, pārvaldes modeli pašvaldību un reģionālā griezumā, kā arī investīciju piesaiste 

pašvaldības sakārtošanā un problēmjautājumu risināšanā. Vizītes laikā tika iegūta vērtīga 

pieredze pašvaldību jautājumu kārtošanā, kā arī iegūti kontakti jaunas sadarbības veidošanai.   

Būtisks plānošanas reģiona ekspertu darbs tika ieguldīts strādājot pie Eiropas 

teritoriālo sadarbības programmu 2014. – 2020. g. plānošanas perioda, kā arī pie ES 

Struktūrfondu 2014.-2020.g. plānošanas perioda dokumentu programmēšanas, aizstāvot 

reģiona viedokli un intereses, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām iezīmējot potenciālo sadarbību 

nākamā plānošanas perioda projektos. 

 

2.4. Rezultatīvie rādītāji 
 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Plānošanas reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrāde 

Izstrādāta un apstiprināta Kurzemes 

plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2015.-2030. gadam un Attīstības 

programma 2015.-2020.gadam (Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes 

15.07.2015. sēdes lēmums (prot .Nr. 4/15, 

1§) 

Plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu ieviešanas/uzraudzības 

nodrošināšana 

 

 Apstiprināta Kurzemes plānošanas 

reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2015.-2030. gadam (Kurzeme 2030) un 

attīstības programma 2015.-2020. gadam 

(Kurzeme 2020) (Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padomes 15.07.2015. 

sēdes lēmums (prot. Nr. 4/15.1. §)). 

Uzraudzības pārskatu par Kurzeme 2030 
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un Kurzeme 2020 īstenošanas progresu 

plānots izstrādāt reizi divos gados. 

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 (3) 

Sniegti atzinumi par pašvaldību attīstības 

programmu redakcijām to stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma vides 

pārskata projektiem (2) 

Sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu izstrādei (1);  

Sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas 

plānojumu un to grozījumu redakcijām, 

un to stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskata projektiem (3) 

Sniegti atzinumi un komentāri par vietējās 

pašvaldības reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu un tās vides 

pārskatu (1) 

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību metodiskās vadības 

nodrošināšana attīstības programmu izstrādē 

 

 

 

 

 

 

Dalība projekta „Latvijas plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādāšana” seminārā 

„Sasaistes izveidošana starp attīstības 

plānošanu un budžeta plānošanu vietējā 

līmenī” (10.11.2015., Saldū); 

Dalība Liepājas pilsētas Attīstības 

pārvaldes sapulcē, diskusija par 

sadarbības iespējām (19.11.2015., 

Liepājā)  

Dalība projektu „Reģionālās politikas 

aktivitāšu īstenošana un Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 

un „Latvijas plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un 

attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” vadības komiteju sanāksmēs 

(11.12.2015., Rīgā) 

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentiem 

12.10.2015. sagatavoti un sniegti 

komentāri par Ventas upju baseina 

apgabala apsaimniekošanas plānu 2016.-

2021. gadam; 

25.11.2015. sniegti komentāri un 

priekšlikumi Valsts ilgtermiņa tematiskā 

plānojuma Baltijas jūras piekrastei 

1.redakcijai un Vides pārskata projektam. 

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu 

juridisku personu projektu iesniegumiem 

2015. gadā netika pieprasīti vietējo 

pašvaldību un citu juridisko personu 
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reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai projektu iesniegumi reģionālās attīstības 

atbalsta saņemšanai. 

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. 

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju 

izveidotajās vadības / uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās 

 

 

Ventas upju baseinu apgabala 

konsultatīvās padomes sēde (1); 

„Jūras telpiskā plānojuma Latvijas 

Republikas teritoriālajiem un Eiropas 

ekonomiskās zonas ūdeņiem” darba 

grupas sanāksme (3) 

Igaunijas - Latvijas programmas 2014.-

2020. Apvienotās programmēšanas 

Komitejas sēdēs; Latvijas - Lietuvas 

programmas 2014.-2020. Apvienotās 

programmēšanas Komitejas sēdēs; 

Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības 

programmas 2007 - 2013 Uzraudzības 

komitejas sēdēs; Igaunijas - Latvijas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 

2013 Uzraudzības komitejas sēdēs; 

CentrālBaltijas 2014.-2020. Uzraudzības 

un Vadības komitejas sēdēs; Latvijas - 

Šveices sadarbības programmas 

individuālā projekta 

 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”  

vadības komitejas sēdēs; Līdzdalība 

Latvijas tūrisma konsultatīvajā 

sanāksmēs, Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 

attīstībai attālos vai mazattīstītos 

reģionos” uzraudzības komitejas sēdēs; 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 

(UK) un Apakškomiteju (AK) sēdēs; 

Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komitejas sēdēs; Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomes sēdēs 

2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana 

Nodrošināta sabiedriskā transporta kustība 

reģionālajos maršrutos plānošanas reģiona 

pašvaldību un iedzīvotāju interesēs 

Sniegti priekšlikumi par reģionālās 

nozīmes maršrutu grozījumiem (14) 

Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona 

teritorijā (480) 

Dalība Sabiedriskā transporta padomē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja 

dalība un viedokļa pārstāvēšana padomes 
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sēdēs (15) 

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 un uzņēmējdarbības centra 

darbības nodrošināšanai 

Konsultāciju pakalpojumi 

 

Sniegtas konsultācijas klātienē, pa e-pastu 

vai telefonu (213). 

Informatīvu semināru organizēšana 

Kurzemes reģionā  

Organizēti informatīvie semināri (4) 

Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijām 

Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijām (3) 
Noorganizēti informatīvie pieredzes 

apmaiņas braucieni pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem un esošiem 

un topošiem uzņēmējiem 

Noorganizēti informatīvie pieredzes 

apmaiņas braucieni pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem un esošiem 

un topošiem uzņēmējiem (2) 

Mājaslapas papildināšana un atjaunošana Papildināta informācija Kurzemes 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra mājaslapā vismaz trīs 

reizes mēnesī (48). 

 

 

2.5. 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; 
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 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 2015. gadā 

 

Kurzemes plānošanas reģions 2015. gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un 

izpildīja 2015. 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, 2015. gada plāns – EUR 244542.00, tai skaitā EUR 43000.00 Sabiedriskā 

transporta funkcijas nodrošināšanai, kur finansējums tiek saņemts no LR Satiksmes 

ministrijas. Piešķirtais budžets 2015. gadā - EUR 244542.00 apmērā, tā izpilde ir EUR 

244542.00 jeb 100 %.  

KPR pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2015. gadā bija plānoti EUR 

244542,00 tā izpilde ir EUR 244542.00 jeb 100 %. 

 

Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2015. gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2014. gadā 

(faktiskā 

izpilde, EUR) 

2015. gadā 

apstiprināts 

likumā, EUR 

faktiskā 

izpilde, EUR 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

239189.00 244542.00 244542.00 

1.1. dotācijas 239189.00 244542.00 244542.00 

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) 239189.00 244542.00 244542.00 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
239189.00 244542.00 244542.00 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 

t.sk., iemaksas 

starptautiskajās 

organizācijās 

0.00 0.00 0.00 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
239189.00 244542.00 244542.00 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
0.00 0.00 0.00 
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3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā 2015. gada janvāra mēnesī darbojās trīs struktūrvienības. 

Galvenā struktūrvienība - Administrācija, kura 2015. gadā atradās Rīgā, Eksporta ielā 12-212. 

Administrācija 2015. gadā nodarbināja 10 štata darbiniekus. 

Struktūrvienība „Kurzemes Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un 

uzņēmējdarbības 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 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2. Šajā struktūrvienībā strādā 

2 štata darbinieki.  

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

Projektu nodaļa. Projektu nodaļa 2015. gadā atradās Rīgā, Eksporta ielā 12-212. Šajā 

struktūrvienībā strādā 2 štata darbinieki. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
KPR ir izveidota mājaslapa 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 Latvijas robežām. 

KPR mājaslapas, adrese ir http://www.kurzemesregions.lv 

 

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

 

 

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

administratīvo struktūru, Attīstības padomi un Administrāciju.  

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

plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centru un tā 

aktivitātēm, aktuālākajiem projektu konkursiem, dažādiem semināriem.  

Mājaslapā publiskai pieejai tiek izvietoti Administrācijas pārziņā esošie reģionam 

būtiskie dokumenti.  

Lasītāji ar mājaslapas palīdzību tiek informēti par dažādiem jautājumiem ES 

Struktūrfondu jomā, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR.  

Mājaslapas 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 mājaslapā 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. 

Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā ir izveidota sadaļa „Galerijas”, kurā tiek 

ievietotas fotogrāfijas no pasākumiem, kuros KPR administrācijas darbinieki piedalās un 

organizē. Tādējādi sniedzot vizuālu priekšstatu par dažādām aktivitātēm. 

Sekojot līdzi apmeklētāju statistikai, tiek secināts, ka KPR mājaslapu iedzīvotāji 

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

paaugstināšanās tendenci, īpaši tiek domāts pie mājaslapas nepārtrauktas informācijas 

pieejamības un kvalitātes uzlabošanas. 

Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļa „Teritorijas attīstības plānošana” 

papildināta ar vairākām apakš sadaļām. 

Apakšsadaļā „Kurzeme 2030”, var iepazīties ar apstiprināto Kurzemes plānošanas 

reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam un Attīstības programmu 2015.-

2020.gadam. 

Apakšsadaļā „Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

vērtēšanas kārtība” ievietota informācija par kārtību, kādā Kurzemes plānošanas reģions 

izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas. 

Apakšsadaļā „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu” 

var iepazīties ar projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas 

piekrastes pašvaldībās” izstrādāto metodiku par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes 

nodrošināšanu. Metodikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sauszemes un jūras telpiskās 

http://www.kurzemesregions.lv/
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plānošanas savstarpējo sasaisti un sniegt metodiskos ieteikumus nacionālās telpiskās 

plānošanas politikas pilnveidošanai. 

Sekmīgi darbību turpina izveidotais konts sociālajā vietnē www.twitter.com, kas tika 

veidots ar mērķi nodrošināt ātrāku Kurzemes plānošanas reģiona informācijas plūsmas 

pieejamību plašākai auditorijai. Kurzemes plānošanas reģiona atpazīstamību nodrošina 

izvēlētais lietotāja vārds @Kurzemesregions, kam 2015. gadā ir jau vairāk nekā 700 

sekotāju. To vidū ir gan reģiona pašvaldību, valstisku institūciju un nevalstisku organizāciju, 

gan izglītības iestāžu un uzņēmēju, gan privāti iedzīvotāju un politiķu konti.  

Izveidoto Twitter kontu ikdienā lieto visi Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki, 

tādējādi nododot interesentiem daudzveidīgu informāciju, kas aptver visu jomu aktualitātes. 

Kurzemes plānošanas reģiona lietotāja konti atvērti arī sociālajā vietnē Facebook.com 

un Draugiem.lv. Ar šo kontu starpniecību ir iespēja dalīties ne tikai ar aktuālāko informāciju 

Kurzemes plānošanas reģiona darbā, bet arī iespēja 

nodot tālāk un izplatīt informāciju par jaunumiem 

reģiona pašvaldībās. 

Lai atspoguļotu galvenās aktualitātes, kas 

skar reģiona ikdienas darbu, Kurzemes plānošanas 

reģions arī 2015. gadā izplatīja 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. 

 

Attēls Nr.4: http://www.kurzemesregions.lv 

http://www.twitter.com/
http://www.kurzemesregions.lv/
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 Informatīvais izdevums „Ziņu Lapa” tiek izplatīts, izsūtot tos noteiktam adresātu 

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

un „Draugiem”. Adresātu saraksts tiek papildināts ar tiem interesentiem, kuri piesakās caur e-

pasta adresi info@kurzemesregions.lv   

2015. gadā tika sagatavoti, publicēti un izplatīti trīs informatīvā izdevuma „Ziņu lapa” 

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

www.kurzemesregions.lv/sakums/Informativais_izdevums     

2015. gadā tiek turpināta labā prakse sabiedrības informēšanā ar preses relīžu 

starpniecību. Preses relīžu listē iekļaujot valstiskas institūcijas, reģiona 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 un uzņēmējdarbības 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. 

2015. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši vispārīgas 

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

nekā 1700 interesentiem, regulāri papildinājuši informāciju KPR mājaslapā un organizējuši 6 

informatīvus seminārus, sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija Kurzemes 

reģionālajos laikrakstos, televīzijā un radio.  

mailto:info@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informativais_izdevums
http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem
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KRSIC darbinieki realizē projektu „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” saskaņā ar vienošanos Nr. 

VSID/TP/CFLA/11/09/007 un tās ietvaros, ir informējuši interesentus par ES 

struktūrfondiem, ES struktūrfondu vadības jautājumiem, ES struktūrfondu otrā līmeņa 

starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem; ir snieguši vispārīgas konsultācijas 

projektu pieteicējiem, organizējuši 6 informatīvos seminārus un informatīvās dienas, 

sagatavojuši informatīvos materiālus par ES struktūrfondiem un uzturējuši un atjaunojuši 

informāciju mājas lapā 120 reizes, nodrošinājuši 10 publikāciju ievietošanu reģionālajos 

medijos. 
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5. PLĀNI 2016. GADAM 
 

 

1. Veikt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-

2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-

2020. gadam uzraudzību un nepieciešamības gadījumā veikt to aktualizēšanu;  

2. Nodrošināt dalību nacionāla līmeņa jūras telpiskā plānojuma izstrādē un 

izstrādāt Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu Baltijas jūras 

piekrastei; 

3. Nodrošināt plānošanas reģiona pārstāvību Sabiedriskā transporta padomē; 

4. Stiprināt plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējo 

komunikāciju, organizējot kopējas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem; 

5. Sagatavot projektu pieteikumus (6-7) reģiona attīstības veicināšanai; 

6. Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra darbību. 

Sniegt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam; 

7. Pārstāvēt reģionu un piedalīties Eiropas Savienības SF, t.sk. Eiropas 

Teritoriālās Sadarbības programmu 2014 – 2020 Uzraudzības un Vadības 

komitejās; 

8. Nodrošināt iepirkumu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 

investīciju piedāvājumu izstrādei; 

9. Stiprināt reģiona ostu darbību un attīstību konkurētspējas veicināšanai 

nacionālajā un starptautiskajā līmenī; 

10. Attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģionu attiecībās ar citu valstu 

reģioniem un pašvaldībām, izglītības institūcijām, starptautiskajām 

institūcijām, citiem sadarbības partneriem un/vai potenciālajiem investoriem; 

11. Pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu, 

starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm. 

12. Sadarbībā ar pašvaldībām un Labklājības ministriju veikt pasākumus 

deinstitucionalizācijas principa ieviešanas izvērtējumam un to īstenošanai 

reģionā. 

13. Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu (4) 

14. Veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pašvaldību dažādu nozaru 

speciālistiem, veidojot regulāras speciālistu tikšanās kopīgu projektu 

iniciēšanā, atbalsta sniegšanā projektu partneru piesaistē, aktuālās informācijas 

apmaiņā, operatīva viedokļa iegūšanā no pašvaldībām pirms svarīgu lēmumu 

pieņemšanas uzraudzības un Vadības komitejās.  
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5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2016. gadā 
 
 

Prioritāte Finansējums, EUR  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 
185 529 

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana 5 347 

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 6 200 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 

 
43 000 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts  

,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde 

energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” 

(BUILD UP SKILLS FORCE) 

4 640 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” 

0,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

”Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu 

informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu 

pakalpojumiem/Smart Ports” (CB239) 

79 400 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzeme visiem", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 
136 6811 

 

 

5.3. Plānotie projekti 
 

            Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots turpināt šādu projektu ieviešanu:  
 

Projekta nosaukums Finanšu instrumenta avots 

,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu 

izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības 

prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP 

SKILLS FORCE) 

Programma “Intelligent Energy Europe” 

„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 

 

"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu 

audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue 

Growth (BBG))" 

Eiropas Savienības Konkurētspējas un 

inovācijas ietvarprogrammas 

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas politikas atbalsta programma 

(ICT PSP) 

,,Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar 

interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, 

kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu 

pakalpojumiem ‘’ (SmartPorts) 

Centrālās Baltijas Programma 2014-2020 

 


