Kurzemes plānošanas reģiona
paveiktais 2017.gada 1.pusgadā

Evita Dreijere
KPR Administrācijas vadītāja
03.08.2017., Kuldīgā

Plānošanas nodaļa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sagatavots KPR AP un IAS Uzraudzības pārskats (1)
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (2)
Noorganizēts seminārs pašvaldību plānotājiem par Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmu (TAPIS) 23.02.2017. Kuldīgā
Sniegti nosacījumi Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei un sniegti nosacījumi
lokālplānojuma izstrādei nekustāmā īpašumā „Ūdri”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā (2)
Tika sniegts atzinums par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu (t.sk.
dalība publiskās apspriešanas sanāksmē 07.06.2017. Mazirbē) (1)
Sniegti komentāri un priekšlikumi par attīstības plānošanas jomu regulējošo normatīvo aktu sistēmu
(1)
Vizītes Talsu novada un Liepājas pilsētas pašvaldībās (2)
Norit darbs pie Rīcības plāna uzraudzības sistēmas aktualizēšanas
Norit aktīvs darbs LV100 aktivitātē «Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve «Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt»»
 Nodrošināta aktivitātes popularizēšana un informācijas izplatīšana reģionālā līmenī KPR mājaslapā,
pašvaldību, publisko bibliotēku mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī vairākos laikrakstos (1 saraksts)
 Izveidota aktivitātes atbalsta grupa (1 saraksts)
 Veikta publisko bibliotēku un fizisko personu konsultēšana par dalību aktivitātē (1 saraksts)
 Dalība VARAM organizētajā sanāksmē 02.05.2017. (1)

Projekti 1.pusgadā
1.Pusgadā ieviešanā
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KURZEME VISIEM
KURZEME VISIEM

01.07.2015. – 31.12.2022.

EUR € 6 285 281,00

Projekta mērķis:palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un bērniem.

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
Kurzemes reģionā
–
–

Pabeigta bērnu ar FT (277) un BSAC bērnu (126) izvērtēšana
Turpinās personu ar GRT izvērtēšana,

2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
–

īstenošanā, atbilstoši MK - izpilde līdz 31.12.2017.

3. Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
–

īstenošanā, atbilstoši MK - izpilde līdz 31.12.2017.

4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT Sagatavošana pārejai
uz dzīvi sabiedrībā
–

plānota pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas.

KURZEME VISIEM

5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona
personām ar GRT
–

sākta pakalpojuma sniegšana 1 personai ar GRT (atbilstoši
pieprasījumam)

6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona
bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:
–
–
–

sākta aprūpes pakalpojuma sniegšana 5
sākta «atelpas brīža» pakalpojuma sniegšana 6
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu plānots uzsākt tuvākajā
laikā

7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības
–

plānota pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas

8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
–
–

centralizētais iepirkums Nr.1 procesā
pārējie iepirkumi sākot ar 2017.gada otro pusi

Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga
gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas
jūrā
Baltic Blue Growth

01.05.2016 – 30.04.2019.

EUR € 4,651,846.85

Projekta mērķis: attīstot gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā
no eksperimentālas līdz pilna cikla ražošanas nozarei,
uzlabot ūdens kvalitāti un radīt «zilo izaugsmi» pārtikas ražošanā
1) Vadošais partneris – Ostergotlandes reģiona
pārvalde
2) Kalmāras reģiona administrācija
3) Zviedrijas Austrumu reģiona Akvakultūras
centrs
4) Kalmāras pašvaldība
5) Kurzemes plānošanas reģions
6) Latvijas Hidroekoloģijas institūts
7) Gdaņskas Jūras institūts
8) Vācijas Enerģētikas, lauksaimniecības,
vides un lauku teritoriju ministrija
9) Borgholmas pašvaldība

10) SUBMARINER Blue Growth tīkls
11) Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu
universitāte
12) Tartu Universitāte
13) Vācijas Piekrastes pētniecības un vadības
centrs
14) Orbicon A/S
15) Musholm Inc
16) Vācijas piekrastes apvienība EUCC
17) JTI Zviedrijas Lauksaimniecības un vides
inženierijas institūts

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:
•
•
•
•

•
•

Izveidot Baltijas jūrā 6 gliemeņu audzēšanas testa
fermas
Izpētīt gliemeņu ietekmi uz ūdens kvalitāti pie
gliemeņu fermām
Attīstīt tehnoloģijas gliemeņu pārstrādei
Novērtēt gliemeņu un kāpuru produktu vērtību,
izmantojot to dzīvnieku barībā
Izstrādāt piemērotu uzņēmējdarbības modeli un veikt
izmaksu aprēķinus uzņēmējdarbības uzsākšanai
Baltijas jūras reģionā
Reklamēt biznesa iespējas

Kurzemes reģiona partneriem:







Izveidot eksperimentālo gliemeņu audzēšanas fermu
Baltijas jūras Kurzemes piekrastē
Veikt ekonomisko analīzi gliemeņu audzēšanai un
pārstrādei
Izvērtēt sociāli ekonomisko faktoru ietekmi uz gliemeņu
audzēšanu kā potenciālo uzņēmējdarbības jomu
Izpētīt noieta tirgus izaudzētajām gliemenēm
Izvērtēt LR normatīvo aktu atbilstību gliemeņu
audzēšanas kā uzņēmējdarbības jomas attīstībai
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Coast of
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Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu
informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu
pakalpojumiem
SmartPorts

01.10.2015. – 30.09.2017.

EUR 1 468 657,60

Projekta vispārējais mērķis 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.
Projekta partneri :
•
Igaunijas mazo ostu attīstības centrs – vad. 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,
•
Kõigusteosta osta
•
Sottungas osta Somijā,
•
Stokholmas reģiona Archipelago:
•
Lidö osta un Arholma osta.

Vieta foto vai
papildus
tekstiem’(ja lieli
projekti)

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Kurzemes reģiona partneriem:

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 palīglīdzekļu- zīmju,
boju, apgaismojuma atjaunošana un uzstādīšana.

Meteoroloģiskās stacijas izveide

Ostas kontroles un novērošanas sistēmu
izveide;

IKT risinājumu izmantošana interaktīvās
tūrisma un kuģošanas informācijas stendu sistēmas
izveidei vienotajā ostu tīklā – www.helloports.com







Pāvilostas ostā- notekūdeņu savākšanas iekārtu
uzstādīšana, tualetes un mazgāšanās telpu izveide
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, peldošās piestātnes
rekonstrukcija;
Mērsraga ostā – divvirzienu vārtu kontroles un video
novērošanas sistēmas izveide, aprīkojuma uzstādīšana
ostas teritorijas apgaismošanai;
5 Kurzemes reģiona jahtu ostās – interaktīvo informācijas
stendu uzstādīšana.

Drošība piekrastē un jūras teritorijā
Latvijā un Igaunijā
SAFE SEA

01.05.2017 – 31.12.2018

EUR 587 815.20

Projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un
Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un
infrastruktūras pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Igaunijas glābšanas padome
Igaunijas mazo jahtu ostu attīstības centrs
Salacgrīvas novada pašvaldība
Engures novada pašvaldība
Rojas novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Kurzemes reģiona partneriem:
















Izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata
Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai
ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā un
sagatavoti atbilstoši mācību materiāli;
Uzlabots glābšanas darbu aprīkojums: 6 jūras tipa
glābšanas laivas ar piekabi, 6 laivu dzinēji, 6 virves ar spoli,
30 hidrotērpi, 6 glābšanas riņķi, 60 glābšanas vestes –
Salacgrīvas, Saulkrastu, Jaunciema, Slokas, Rojas un
Dundagas VUGD nodaļās;
Ātrās reaģēšanas naftas noplūdes novēršanas / savākšanas
aprīkojums Kuressaarē un Kihelkonnā, hidrauliskā
spēkstacija, gliseris, darbarīki, aizsargtērpi Oressaarē, iežu
tīrītājs, akmeņu ķērājs, tamponi piesārņojuma savākšanai,
darbarīki, aizsargtērpi Kuivastu ostā;
Divas kopīgas pārrobežu mācības ar partnerorganizācijām
(krasta apsardzi, policiju, robežsardzi, vides organizācijām,
ostām), ko organizē VUGD;
Mācības Igaunijas mazo jahtu ostu pārstāvjiem par iesaisti
glābšanas darbos;
4 piebraucamie ceļi līdz jūrai Engures, Rojas, Salacgrīvas un
Ventspils novadu pašvaldībās, tādējādi pie jūras būs
iespējams nokļūt ar VUGD transportu, kā arī nogādāt laivas
nepieciešamajā vietā;

Pieejas ceļš līdz jūrai Lielirbē Ventspils novadā
Pieejas ceļš līdz jūrai Rojas novadā
Aprīkotas VUGD nodaļas Rojā un Dundagā ar aprīkojumu
glābšanas darbiem jūrā

Industriālā mantojuma atdzīvināšana
tūrisma attīstībai
INDUSTRIAL HERITAGE

01.05.2017 – 30.04.2019

EUR 1 143 135.40

Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,
1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma
dažādošanai;
2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma
sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst
ceļotāju vajadzībām;
4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rietumigaunijas tūrisma asociācija
Dienvidigaunijas tūrisma fonds
Rīgas plānošanas reģions
NVO Alatskivi Dabas centrs
NVO Altveski
Repinas Papīra fabrika
AS Generaator
NVO Hellenurme Ūdensdzirnavu muzejs
SIA „Limbažu TĪNE”
Jaunpils novada dome
Ķekavas novada pašvaldība
SIA „Saule Bīriņu pils”
SIA „Rideļu dzirnavas”

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Ventspils brīvostas pārvalde
Biedrība „Airītes stacija”
Aizputes novada dome
Kuldīgas novada pašvaldība
SIA „Vilnas fabrika”
Līgatnes novada dome
SIA „Ķoņu dzirnavas”
Kocēnu novada dome
SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis”
Laane-Nigula administrācija
Igaunijas bāku asociācija
SIA „Limex”
Nodib. Haapsalu un Laanemaa muzeji
NVO Igaunijas Kūdras muzejs
Poide pašvaldība

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Kurzemes reģiona partneriem:















Izveidots vienots Industriālā mantojuma tūrisma
maršruts Igaunijas un Latvijas reģionā;
Uzlaboti 19 esoši objekti tūristu apkalpošanai, un
izveidoti 7 jauni objekti (5 dzirnavas un
vēsturiskās hidroelektrostacijas , 9 senās ražotnes
, 5 ar dzelzceļa industriālo mantojumu saistīti
objekti, 4 bākas, 3 ūdenstorņi)
Mentoru un ekspertu piesaiste un palīdzība
objektu attīstībai
Fotogrāfijas un stāsti, virtuālā tūre par visiem
objektiem
Tēla brošūra industriālā mantojuma tūrismā
popularizēšanai
Apceļošanas kampaņa «Weekend tours»
interesentiem objektu popularizēšanai
Mediju pārstāvju vizītes, veicinot sabiedrības
intereses un zināšanu paplašināšanu par
industriālo mantojumu




Attīstīti un/vai no jauna izveidoti 5 tūrisma objekti
Atpazīstamības veidošana
Virtuālā tūre, profesionālas fotogrāfijas un stāsti par
vietām
Kopīgs sadarbības tīkls un kontakti
Apkopota informācija par neapzināto tūrisma resursu

Kājāmgājēju maršruts gar jūra piekrasti
Latvijā un Igaunijā
COASTAL HIKING

01.02.2017 – 30.11.2019

EUR 1 089 737.80

Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā,
iekļaujoties Eiropas garās distances kājāmgājēju maršrutā E9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vadošais partneris – Latvijas lauku tūrisma
asociācija «Lauku ceļotājs»
Vidzemes tūrisma asociācija
Rietumigaunijas tūrisma asociācija
Salacgrīvas novada pašvaldība
Kurzemes plānošanas reģions
Saulkrastu novada pašvaldība
Carnikavas novada pašvaldība
Igaunijas lauku tūrisma asociācija

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Kurzemē:



•







Maršruta izstrādes pasākumi – apsekojumi, darba
semināri, pieredzes apmaiņas tūrisma
speciālistiem;
Maršruta mārketinga aktivitātes – maršruta lapas
visai piekrastei pa atsevišķiem posmiem,
elektroniska informācija internetā, ceļvedis,
tūrisma operatoru rokasgrāmata; žurnālistu tūres
maršruta iepazīstināšanai;
Apmācības, pieredzes apmaiņas un mācību
materiāli tūrisma uzņēmējiem par kājāmgājēju
specifiskajām vajadzībām;
Maršruta izveide dabā – norādes zīmes,
informācijas stendi, marķēšana, atpūtas vietas.


•


Maršruta kopējais garums ~ 1000 km; Kurzemē ~ 1/3
no visa maršruta – 350 km
52 lielās norādes zīmes kājāmgājēju orientēšanai gar
jūras krastu
41 dažāda tipa informācijas stendi
Popularizēta piekraste kā kājāmgājēju tūrisma
galamērķis (karte, ceļvedis, informācija internetā u.c.)

Dabas tūrisms visiem
UniGreen

01.05.2017 – 31.04.2019

EUR 1 176 867

Projekta mērķis ir dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un
Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma
produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
1) Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas
reģions
2) Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras
Reģionālā parka direkcija
3) Biržu Reģionālā parka direkcija
4) Durbes novada pašvaldība
5) Kretingas rajona pašvaldības administrācija
6) Kuldīgas novada pašvaldība
7) Rojas novada pašvaldība
8) Saldus novada pašvaldība
9) Skrundas novada pašvaldība
10) Ventspils novada pašvaldība
11) Žemaitijas Nacionālā parka direkcija

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kurzemes reģiona partneriem:
Kopumā:
















7 ar dažādiem izglītojoši izklaidējošiem elementiem
aprīkotas pastaigu takas;
2 atpūtas vietas, 2 spēļu laukumi un piedzīvojumu parks

bērniem;
2 skatu torņi un 2 skatu platformas;
7 pontonu piestātnes;
6 apmeklētāju elektroniskie skaitītāji;
40 dabas taku kartes un kājāmgājēju taku ceļvedis;
Audio risinājumi 10 dabas objektos;
25 apmācīti vides gidi Latvijā un 15 Lietuvā;
Vadlīnijas tūrisma infrastruktūras un produktu
pielāgošanai dabas teritorijās cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
Lielākā daļa uzbūvēto objektu pielāgoti cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

4 dabas takas – Rojas, Ventspils, Kuldīgas, Skrundas nov.
2 skatu torņi – Durbes un Saldus novados
25 apmācīti vides gidi un 20 tūrisma speciālisti pieredzes
apmaiņas vizītēs Somijā un Lietuvā
Kājāmgājēju taku ceļvedis

Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un
pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
Business Support

01.04.2017 – 31.03.2019

EUR 741 604,08

Projekta mērķis veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un
veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un
pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vadošais partneris – Zemgales Plānošanas reģions, LV
Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LV;
Šauļu inkubators (LT)
Panevežu Biznesa centrs (LT)
Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT)

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Kurzemes plānošanas reģions:















Izveidoti 2 jauni uzņēmējdarbības atbalsta centri –
Aizkraukles uzņēmējdarbības centra izveide, Rokišku
bibliotēkas, uzņēmējdarbības un NVO klasteris;
Aprīkotas 6 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas;
Uzlabotas 4 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājas
lapas;
Izveidota kopīga LV/LT konsultatīvā platforma
pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem;
Izveidota kopīga apmācību programma uzņēmējdarbības
uzsācējiem e-vidē;
4 Uzņēmējdarbības dienu un tikšanās organizēšana
Aizkrauklē, Šauļos, Rokišķos;
Ieviesta publicitātes kampaņa uzņēmējdarbības prasmju
un gara stiprināšanai –1 komunikācijas plāns, 3 video
rullīšu, 2 nacionāla līmeņa publikācijas, sociālie tīkli;
Veikts pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveides iespējām LV, LT identificējot uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijas LV, LT, to aktivitātes un
pakalpojumus uzņēmējiem, stiprās un vājās puses,
izstrādājot rekomendācijas, kuri sniegtie pakalpojumi ir
visefektīvākie un identificējot nepieciešamo apmācību
tēmas;
Izveidots pārrobežu mentoru konsultantu tīkls;







Apkopoti eksporta noteikumi 10 valstīs 5 nozīmīgākajos
sektoros;
Izstrādātas 10 eksporta līguma formas;
Izstrādāts e-vides rīks plakātu, bukletu un video materiālu
izstrādei, kā arī uzlabota KPR mājas lapa;
Novadītas 5 darba grupu sanāksmes saistībā ar eksporta
veicināšanu (Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Saldus);
Sagatavoti kursi e-vidē par tēmām kā komunikācijas,
mārketings, līgumu sagatavošana, biznesa angļu valoda.
Izveidots mentoru konsultantu tīkls.

SAREDZI CITĀDĀK
I SEE

01.05.2017 – 30.04.2019

EUR 419 087,65

Projekta mērķis veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invalditāti un uzlabot
personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.

1)
2)
3)
4)
5)

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions
Kretingas dienas aktivitāšu centrs
Saldus novada pašvaldība
Klaipēdas pilsētas sociālais dienests
Liepājas pilsētas dome

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:








5 kopīgi izstrādātas apmācību programmas
kompetenču uzlabošanai speciālistiem, kas
strādā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem
28 speciālistu apmācības
(560 apmācīti speciālisti)
3 pieredzes apmaiņas braucieni (150
dalībnieki) un tīklošanās starp partneriem
12 sabiedrības informēšanas pasākumi LV
un LT
Īsfilma sabiedrības informēšanai un
sabiedriskās domas maiņai par cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām- ar redzes
traucējumiem
Kretingā un Klaipēdā- atbilstoši UD
principiem pielāgota sociālās palīdzības
sniegšanas infrastruktūra un tuvākā
apkārtne cilvēkiem ar īpašām vajadzībāmredzes traucējumiem

Kurzemes reģiona
partneriem:




Saldū- interaktīvs āra stends un
speciāli pielāgots dators ar
programmatūru cilvēkiem ar redzes
traucējumiem
Liepājā- speciālas koka laipas
pludmalē, taktilās kartes publiskās
ēkās un āra vidē

Atvērtība dažādībai kopienas izglītībā
ODEon

01.10.2016 – 30.09.2017

EUR 45 540

Projekta mērķis: Izstrādāt metodiskos ieteikumus pieaugušo no nelabvēlīgas vides

iekļaušanai izglītībā, organizējot pieaugušo izglītotāju mācības un pieredzes
apmaiņu.
1. Vadošais partneris – Kurzemes
plānošanas reģions
2. Teātris Nucleo S.C.A.R.L. (Itālija)
3. Eiropas jautājumu veicināšanas
organizācija OPEI (Kipra)

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kurzemes reģiona partnerim:


Kopumā:
 Izstrādāti metodiskie ieteikumi
pieaugušo no nelabvēlīgas vides
iekļaušanai izglītībā
 Sagatavoti priekšlikumi pieaugušo
izglītotāju tālākizglītībai

10 pieaugušo izglītotāji no Kurzemes plānošanas
reģiona pašvaldībām piedalījās 5 dienu mācību sesijā
Kiprā (5) un Itālijā (5)

APSTIPRINĀTIE PROJEKTA PIETEIKUMI
IEVIEŠANĀ NO 2.PUSGADA

Labāks jahtu ostu tīkls Latvijā un Igaunijā
Sagaidāmais rezultāts:
 Kopējās investīcijas
Kurzemes jahtu ostās – 2,7
milj. EUR
 Jaunas piestātnes
(palielinot vietu skaitu no
102 līdz 242 Kurzemes
jahtu ostās)
 Droša navigācija;
 Padziļināšanas darbi, krasta
stiprināšana;
 Atbilstošas servisa ēkas;
 Jahtu uzglabāšanas laukumi
un pacēlāji u.c.
 Mārketinga pasākumi
Latvijas un Igaunijas kā
burāšanas galamērķa
popularizēšanai

Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts
"Baltu ceļš
Sagaidāmais rezultāts:
 «Baltu tūrisma ceļš» - jauns
maršruts Latvijā un Lietuvā,
kas atspoguļo Baltu tautu
vēsturi, tradīcijas, kultūru
 Kurzemē – Talsu muzejā –
jauna un atraktīva ekspozīcija
 Identificēti objekti, kas
reprezentē Baltu tautas;
 Baltu dienas
 Tūrisma karte un ceļvedis,
dalība tūrisma izstādēs un
informācija internetā

Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis
un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība
Sagaidāmais rezultāts:
 Zivju ceļa izveide Rīvas upē,
Ventspils novadā, t.sk.
Nepieciešamā tehniskā
dokumentācija, izpētes
 Piekrastes makšķerēšanas
tūrisma galamērķa attīstība un
veicināšana:
• Apmācību programma;
• Makšķerēšanas tūrisma
produktu izveide Kurzemes
piekrastē;
• Līdzdalība makšķerēšanas
tūrisma zīmola izveidē Baltijas
jūras reģionā;
• Līdzdalība marketinga
aktivitātēs – mājas lapas
izveide, tūrisma produktu
marketings internetā, dalība
tūrisma izstādēs
 Jūras taimiņa resursu un
pārvaldības izvērtējums
(Sadarbībā ar BIOR).

SAGATAVOTIE PROJEKTA PIETEIKUMI UZ LATVIJAS –
LIETUVAS PROGRAMMAS 2.PROJEKTU KONKURSU

Dzīve tīrā vidē – labākai nākotnei
Clean brownfields

01.03.2018 – 29.02.2020

EUR 1 046 494,81

Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un resursu ziņā efektīvu pašvaldībām piederošo
degradēto teritoriju atjaunošanu, radot vietējām kopienām virkni ekonomisko, sociālo un
vides labumu.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions
Kuldīgas novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Klaipēdas rajona administrācija (LT)
Telšu rajona administrācija. (LT)
Kaunas pilsētas pašvaldība (LT)
Kauņas reģionālās attīstības aģentūra (LT)

Vieta foto vai
papildus
tekstiem’(ja lieli
projekti)

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

Reģenerēti degradēti objekti :
Saldus novada Rubas pagastā – neapdzīvota divstāvu
māja;
Skrundas novadā bijušā lokatora teritorijā – veikta
grunts apmaiņa;
Kuldīgas pilsētā – mazuta dīķa sanācija;
Ventspils novadā – 5-stāvu daudzdzīvokļu ēkas
demontāža Ugāles ciemā, zaļās zonas, rekreācijas
teritorijas iekārtošana;
Kauņa – senu armijas kazarmu teritorija - stadions ar
vēsturiskiem objektiem, kas jārekonstruē un
jārestaurē
Telši – bijušās militārās teritorijas – ar naftas
produktiem piesārņoto teritoriju attīrīšanas darbi;
Izstrādāta tehniskā dokumentācija:
Klaipēda – bijuši silikātu ķieģeļu rūpnīcas teritorija
ar 7 dīķiem 265 ha platībā
Aktivitātes:
vizīte pašvaldību darbiniekiem uz Poliju un
Austrumvāciju;
pieredzes apmaiņa starp partneriem;
projekta rezultātu apkopojuma žurnāls
apmācības un semināri pašvaldību speciālistiem

Kurzemes reģiona partneriem:
Nojaukta degradēta ēka un/vai sakopta
teritorija:
 Saldus novada Rubas pagastā
 Kuldīgas pilētā
 Ventspils novadā
 Skrundas novadā

Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā
VideoGuard

01.11.2017.- 31.05.2019

EUR 588 076

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo
institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp
tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
Projekta partneri :
Latvijā :

Kurzemes plānošanas reģions –vadošais
partneris;
• Aizputes novada pašvaldība;
• Brocēnu novada pašvaldība;
• Dundagas novada pašvaldība;
• Durbes novada pašvaldība;
• Grobiņas novada pašvaldība;
• Priekules novada pašvaldība;
• Rojas novada pašvaldība;
• Rucavas novada pašvaldība;
• Saldus novada pašvaldība;
• Skrundas novada pašvaldība;
• Talsu novada pašvaldība;
• Vaiņodes novada pašvaldība;
• Ventspils novada pašvaldība.
Lietuvā:
Kretingas rajona pašvaldība;
Pluņģes rajona pašvaldība;
Skuodas rajona pašvaldība.

Budžets
 Projekta kopējais budžets :
588 076 EUR t.sk.:
– LV: 346 900 EUR / 59%
– LT: 2 41 176 EUR / 41%
 Investīcijas un aprīkojums:
496268 EUR / 82 %
 Sadarbības, plānošanas aktivitātes:
33640 EUR / 5,7%
 KPR budžets: 37 139 EUR
t.sk:
 15% 5 571 EUR
 85% 31 568 EUR

Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:







Projekta realizācijas rezultātā projekta
partneru pašvaldību teritorijās Latvijā un
Lietuvā tiks izveidots 172 videonovērošanas
kameru tīkls, uzstādot kameras komplektā
ar tām atbilstošām datu pārraides un
uzglabāšanas iekārtām
Tiks izstrādāts elektronisks informācijas
apmaiņas rīks, kas noteiktām
tiesībsargājošajām institūcijām ļaus
operatīvi noskaidrot vai (un kāda) noteiktā
teritorijā tiek veikta videonovērošana
Projekta gaitā, partneriem tiekoties kopējās
tematiskajās darba grupās, semināros un
pieredzes apmaiņas pasākumos, ir
paredzēts izveidot pārrobežu sadarbības
sistēmu, kuras ietvaros varētu notikt
operatīva informācijas un datu apmaiņa gan
starp dažādām mērķa grupām partneru
pašvaldību teritorijās, piemēram –
municipālo policiju, Valsts policiju,
robežsardzes dienestu u.c, gan starp
projekta partneriem Latvijā un Lietuvā

Kurzemes reģiona partneriem:
• Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks
uzlabota Kurzemes reģiona sabiedriskās
drošības situācija, kas rezultātā atstās pozitīvu
iespaidu uz daudziem sociālās un ekonomiskās
jomas aspektiem.
• Ar šī projekta palīdzību tiks sekmēta Kurzemes
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2015. – 2030. gadam (Kurzeme
2030) viena no stratēģiskajiem mērķiem ,,Pievilcīga dzīves vide’’ sasniegšana, jo
minētais mērķis ietver arī, sabiedriskās
drošības jautājumus

Sabiedriskā transporta nodaļa
• Veiktas izmaiņas 4 reģionālajos autobusu maršrutos:
• atvērti 6 jauni reisi.
• vienā maršrutā mainīts kustības grafiks.

• Apkopoti dati par 173 pašvaldību, skolēnu pārvadāšanai
organizētajiem, maršrutiem 2016/2017 mācību gadā. Veikta analīze
par nepieciešamajām korekcijām reģionālās nozīmes maršrutos, lai
perspektīvā novērstu pārvadājumu dublēšanos.
• Apsekoti pieturvietu paviljoni un Latvijas valsts ceļiem sniegts
atzinums par remontdarbu nepieciešamību 2017 gadā. Kopumā
Kurzemes reģionā dažādi remontdarbi iecerēti 36 paviljoniem.
• Apsekotas 164 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā koriģējot
datus Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas
sistēmā (STIFSS), kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 3
autoceļu rekonstrukcijas projektiem.
• Organizēta tikšanās ar Latvijas Valsts ceļi vadību
• Nodrošināta dalība un pārstāvēts reģiona viedoklis visās pirmā
pusgadā notikušajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (9)

KPR Uzņēmējdarbības centrs
•
•

Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā (53)
Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos: (2)

par

– dalība izstādē Ventspilī - Uzņēmēju dienas 2-3.jūnijs
– dalība Latvijas produkcijas degustācijas galda nodrošināšanā Moldovā

•
•

Atjaunota aktuālā informācija mājas lapā par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībā
Noorganizēti informatīvie semināri(4):
– seminārs "Jaunais Publisko iepirkumu likums« Saldū; Talsos, Liepājā un Ventspilī

•

Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem (1):
– Moldovas delegācijas tikšanās ar uzņēmējiem Kuldīgā

Papildus:

•
•
•
•
•
•

Uzņēmējdarbības atbalsta projektu koordinācija (KBI – Liepāja)
Dalība LAD Stratēģiju atlases komitejas sastāvā
Dalība VARAM īstenotā projekta SKILLS + darba grupā
Dalība VARAM NFI projektā «Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā»
Dalība Saldus novada pašvaldības un CEMEX iespēju fonda projektu vērtēšanas komisijā
Apkopota/nosūtīta (~1600 kontakti) aktuālā informācija par projektu konkursiem

KPR uzņēmējdarbības centrs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkursa mērķis:
atrast un pilnveidot labākās biznesa idejas, sekmējot
uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinot interesi par
uzņēmējdarbību kopumā.
Iespēja:
iepazīstināt ar savām biznesa idejām, piedalīties apmācībās
izstrādāt biznesa plānus.
Piedalās:
ikviens interesents
Naudas balvas (pēc IIN nomaksas) biznesa attīstībai:
Lielā balva – 5000 EUR
Mazā balva – 3000 EUR

Septembris:
•
informatīvā kampaņa
(iepērk VARAM)
•
ideju pieteikšana
Novembris/decembris:
FINĀLS

BIZNESA EKSPRESIS 2017

CITAS AKTIVITĀTES
• Ir izstrādāta Kurzemes kultūras programmas iesniegšana VKKF.
Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā piešķirts
finansējums 40 kultūras projektiem, par kopējo summu EUR 71
265,00.
• Tiek turpināts darbs pie pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas
pasākumiem Kurzemes reģionā
• Sadarbības stiprināšana ar partneriem no Gagauzijas. Uzņemšanas
vizīte tiek plānota no 08.08. – 11.08.
• Publicitātes pasākumi, preses relīzes, Ziņu lapa, sociālie mediji

Papildus informācija
KPR Administrācijas jaunais birojs:
Rīga, Valguma iela 4a, 3.stāvs

Paldies par uzmanību!
Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4a, Rīga, 3.stāvs
www.kurzemesregions.lv
e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv
Tel.: +371 67331492

