KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
2017.GADA PAVEIKTAIS un
DARBA PLĀNS 2018.GADAM

KPR Administrācijas vadītāja
Evita Dreijere
17.01.2018.
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2017.GADA GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI
✓ Reģiona attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija, ieviešana
un ieviešanas uzraudzība;
✓ Reģionāla tipa projektu identificēšana, izstrāde un ieviešana;
✓ Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana;
✓ Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla pārraudzība;
✓ Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas pasākumi;
✓ Kurzemes kultūras programmas īstenošana
✓ Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana
Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana.

2018.GADĀ
✓ + Reemigrācijas veicināšanas pasākumi
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KPR BUDŽETS 2017 un 2018

Atbalsts
sabiedriskā
Pabeigto projektu
Ainavu dārgumi
transporta
uzturēšana
funkcijas veikšanai

Atbalsts
plānošanas
reģionam

Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi

Reemigrācijas
pasākumu
veikšana

2017.g.

18 55 29,00

46 51,00

4 30 00,00

62 00,00

50 40,00

0,00

2018.g.

18 55 29,00

46 51,00

4 30 00,00

62 00,00

64 00,00

7 75 28,00
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PLĀNOŠANAS NODAĻA
✓

✓

✓
✓

✓

✓

Tika sniegti nosacījumi Ventspils pilsētas teritorijas
plānojuma izstrādei un lokālplānojuma izstrādei
nekustamajā īpašumā «Ūdri» Medzes pagastā
Grobiņas novadā (2)
Tika sniegti atzinumi par Dundagas novada
teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1. un
2.redakciju, Grobiņas novada Medzes pagasta
nekustamā īpašuma «Ūdri» lokālplānojumu un tā
pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu (4)
Notikušas vizītes Liepājas pilsētas, Dundagas,
Aizputes un Talsu novadu pašvaldībās (3)
Organizēts seminārs pašvaldību plānotājiem par
Telpiskās attīstības plānošanas informācijas sistēmu
(TAPIS) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (1)
Sniegts
atzinums
par
Liepājas
speciālās
ekonomiskās zonas Attīstības plāna 2018.2035.gadam un Vides pārskata projektu (1)
Sniegts atzinums par VAS «Latvijas valsts ceļi»
sagatavoto «Velosatiksmes attīstības plānu 2018.2020.gadam un tā stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu» (1)

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Dalība seminārā “Telpiskās un citas eksperimentālās
statistikas jaunākās metodes” (1)
Dalība Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un
Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēdē
un diskusijā par Jūras plānojuma izstrādi un
Piekrastes telpiskās attīstības stratēģiskajiem
jautājumiem (1)
Dalība Apvārsnis 2020 «WinWind projekta –
atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai
sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā
mazattīstītos reģionos» uzsākšanas sanāksmē un
diskusijā par nozares aktuālo situāciju un attīstības
iespējām (1)
Sniegts atzinums par MK noteikumu projektu
«Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija
noteikumos Nr.634 «Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu
tīklā»» (VSS-389) (1)
Organizēts seminārs pašvaldību plānotājiem par
aktualitātēm teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu regulējumā un ieviešanā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (1)
Dalība projekta “Virzība uz saskaņotību un
pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos
plānojumos (Baltic SCOPE)” noslēguma seminārā (1)
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PROJEKTI
Projektu ieviešana:

Projektu pieteikumu sagatavošana:

✓ ESF projekts «Kurzeme visiem»

BSR programmā:

✓ 4 Igaunijas – Latvijas (ESTLAT)
pārrobežu
sadarbības
programmas projekti

✓ «Smart energy solutions» - par
atjaunojamās
enerģijas
ražošanu
un
izmantošanu (Kurzemē – potenciālo iespēju
apzināšana,
plānošanas
dokumentu
aktualizācija;

✓ 6 Latvijas – Lietuvas (LATLIT)
pārrobežu
sadarbības
programmas projekti

ERASMUS+

✓ 2 Baltijas jūras reģiona (BSR)
pārrobežu
sadarbības
programmas projekti

Nordplus

✓ par pieaugušo izglītības tīkla stiprināšanu
un koordinatoru kompetenci Kurzemē
✓ Par kompetencēm
mājražotājiem

un

kvalifikāciju

LATLIT (3.uzsaukums) UN Norvēģu finanšu
instruments
✓ Ideju
attīstība
pašvaldībām

aktualizēšana

ar
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Projekti 2018.gadā ieviešanā
✓ Kurzeme Visiem

✓ Baltic Blue Growth

✓ Re-Trout

✓ Safe Sea
✓ Industrial Heritage
✓ Coastal Hiking

✓ ESTLAT Harbours

✓
✓
✓
✓

Unigreen
Business Support
I see
Balt’s road

✓ VideoGuard
✓ Regenerate
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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
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2017.gadā:

2018.gadā:

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

Laipa gar jūras krastu Rojā (pielāgota
izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Putnu vērošanas tornis Sātiņu dīķos Saldus
novadā
Pastaigu taka gar Ventas upes krastu Skrundā
(pielāgota izmantošanai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām)
2 pieredzes apmaiņas vizītes (Somija, Lietuva)
Kurzemes pašvaldību tūrisma speciālistiem
Konference «Pieejams dabas tūrisms» Lietuvā
Uzsāktas 27 Kurzemes reģiona vides gidu
apmācības (2 sesijas)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Laipa gar Usmas ezeru (pielāgota izmantošanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām)
Skatu tornis un atpūtas laukums Durbes ezera krastā
Taka gar Ventas krastu Kuldīgā
Jaurikla parka labiekārtošana Kretingā
Kirkiļu karsta ezeru infrastruktūras labiekārtošana
4 pontona piestātnes Aukštaitijas Nac. Parkā (pielāgotas
izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
Skatu platforma Plateļu ezera krastā Žemaitijas Nac. parkā
Audio ieraksti 10 dabas objektiem Kurzemē, 3 – LT
Kartes un ceļveža sagatavošana ~ 50 dabas takām
2 semināri (Liepāja, Roja) Kurzemes uzņēmējiem un
pašvaldību speciālistiem par tūrisma pieejamību
LT tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Kurzemē
27 Kurzemes reģiona un 15 LT vides gidu apmācības
Vadlīnijas tūrisma infrastruktūras un produktu
pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
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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

Projekta atklāšanas pasākums Klaipēdā

9

2017.gadā:
✓ Projekta atklāšanas pasākums Klaipēdā (50 dalībnieki)
✓ 1 pieredzes apmaiņas brauciens (30 dalībnieki) un
tīklošanās starp partneriem
✓ 2 sabiedrības informēšanas pasākumi Liepājā un Saldū
✓ Atbilstoši UD principiem pielāgota sociālās palīdzības
sniegšanas infrastruktūra un tuvākā apkārtne cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām- redzes traucējumiem Kretingā
✓ Iegādāta īpaša datorprogramma, kas uzlabo IT lietošanu
cilvēkiem ar redzes traucējumiem Kretingā
✓ Uzsākta mūzikas terapija un psihologa konsultācijas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Kretingā
✓ Uzsāktas apmācības dažādu dzīves prasmju uzlabošanai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājā

Sabiedrības informēšanas pasākums Liepājā

Dzīves prasmju celšanas apmācības Liepājā

2018. gadā:
✓ Interaktīvs āra stends un speciāli pielāgots
dators ar programmatūru cilvēkiem ar redzes
traucējumiem Saldū
✓ 4 speciālas koka laipas pludmalē, 5 taktilās
kartes āra vidē un 50 taktilās zīmes dažādu
iestāžu telpās Liepājā
✓ Pielāgotas Klaipēdas sociālā dienesta telpas,
uzstādītas taktikās zīmes un stendi; iegādāti
mobilie pacēlāji
✓ Izstrādātas 5 apmācību programmas
kompetenču uzlabošanai speciālistiem, kas
strādā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
apmācīti 560 speciālisti LV un LT
✓ 2 pieredzes apmaiņas braucieni sociālās jomas
darbiniekiem, kas strādā ar cilvēkiem ar redzes
traucējumiem
✓ 10 sabiedrības informēšanas pasākumi par
cilvēkiem ar redzes traucējumiem LV un LT
✓ Īsfilma sabiedrības informēšanai un
sabiedriskās domas maiņai par cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām- ar redzes traucējumiem
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Starptautiskais tūrisma maršruts
«Baltu ceļš»
BALTU CEĻŠ

24.04.2017 – 23.04.2019

EUR 763 402

Projekta mērķis izveidot starptautisku tūrisma maršrutu «Baltu ceļš», kas popularizē baltu
tautu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

Partnerība:
✓ Šauļu tūrisma informācijas centrs – Vadošais partneris

✓
✓
✓
✓
✓

Kurzemes plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Nacionālā reģionu attīstības aģentūra
Talsu novada pašvaldība
Jelgavas pilsētas dome
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Starptautiskais tūrisma
maršruts «Baltu ceļš»
✓ 2018 plānotās aktivitātes Kurzemes
reģionā:
– Maršruta trasējumu Kurzemē,
tematiskie maršruti, stāsti,
piesaistes vietas, nakšņošanas un
ēdināšanas vietu atlase.
Izaicinājums – atrast ar kuršu
vēsturi saistītos tūrisma resursus
mūsdienu Kurzemē
– 28.02. seminārs «Kultūras
mantojums kā tūrisma produkts»
– 4 apmācības (2 pavasarī, 2
rudenī) tūrisma uzņēmējiem,
speciālistiem u.c. interesentiem
– Mārketinga materiāli – brošūra,
karte, žurnālistu braucieni,
publikācijas, sižeti utt.

✓ Sagaidāmie projekta rezultāti
– «Baltu tūrisma ceļš» - jauns
maršruts Latvijā un Lietuvā, kas
atspoguļo Baltu tautu vēsturi,
tradīcijas un kultūru
– Kurzemē – Talsu muzejā – jauna un
atraktīva ekspozīcija par pilskalniem
Ziemeļkurzemē
– Identificēti tūrisma objekti, kas
reprezentē Baltu tautas (Latvijā kuršus, zemgaļus, sēļus);
– Baltu vienības dienas

– Tūrisma karte un ceļvedis, dalība
tūrisma izstādēs un informācija
internetā
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Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un
pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā
Business Support

EUR 741 604,08

01.04.2017 – 31.03.2019

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

✓

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;
4 Uzņēmējdarbības dienu un tikšanās organizēšana
Aizkrauklē, Šauļos, Rokišķos;
Ieviesta publicitātes kampaņa uzņēmējdarbības prasmju
un gara stiprināšanai –1 komunikācijas plāns, 3 video
rullīši, utt;
Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides
iespējām LV, LT identificējot uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijas LV, LT, to aktivitātes un pakalpojumus
uzņēmējiem;
Izveidots pārrobežu mentoru konsultantu tīkls;

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)
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2017.gadā:

2018.gadā:
✓

✓

✓

✓
✓

Izstrādāta tehniskā dokumentācija saistībā ar eksporta
noteikumu apkopojumu 10 valstīs 5 nozīmīgākajos
sektoros. Sadarbībā ar eksporta jomas atbildīgajām
institūcijām definēts noteikumu apkopojumu plānotai
saturs;
Pamatojoties uz darba grupas “MVU eksporta
aktivitāšu ieviešanas barjeru identificēšanai”
rezultātiem definētas tēmas plānotajām 5darba
grupām Kurzemē;
Apzināti veicamie uzlabojumi mājas lapai, paaugstinot
tās funkcionalitāti;
Stiprināta UC tehniskā kapacitāte iegādājoties ICT
aprīkojumu.

✓
✓
✓

✓

✓

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.
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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)
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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;

Kurzemes reģiona partneriem:
Nojaukta degradēta ēka un/vai sakopta
teritorija:
✓ Saldus novadā
✓ Kuldīgas pilsētā
✓ Ventspils novadā
✓ Skrundas novadā

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

01.06.2018.- 30.11.2019

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;
✓ Nīcas 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.

Budžets
✓ Projekta kopējais budžets :
588 076 EUR t.sk.:
– LV: 346 900 EUR / 59%
– LT: 2 41 176 EUR / 41%
✓ Investīcijas un aprīkojums: 496 268 EUR / 82 %
✓ Sadarbības, plānošanas aktivitātes: 33 640 EUR /
5,7%
✓ KPR budžets: 37 139 EUR
t.sk:
 15% 5 571 EUR
 85% 31 568 EUR

Lietuvā:
✓ Kretingas rajona pašvaldība;
✓ Pluņģes rajona pašvaldība;
✓ Skuodas rajona pašvaldība.
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Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

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

01.05.2016 – 30.04.2019

EUR 4 651 846,85

EUR 141 118,90 KPR

Projekta mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Baltijas jūrā un attīrīt to no barības vielu
piesārņojuma, izveidojot gliemeņu audzēšanas fermas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Vadošais partneris – Ostergotlandes reģiona
pārvalde (Zviedrija)
Kalmāras reģiona administrācija
Zviedrijas Austrumu reģiona Akvakultūras centrs
Kalmāras pašvaldība
Kurzemes plānošanas reģions
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Gdaņskas Jūras institūts
Vācijas Enerģētikas, lauksaimniecības, vides un
lauku teritoriju ministrija
Borgholmas pašvaldība
SUBMARINER Blue Growth tīkls
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte
Östergötland Reģiona administrācija
Tartu Universitāte
Vācijas Piekrastes pētniecības un vadības centrs
Orbicon A/S
Musholm Inc
Vācijas piekrastes apvienība EUCC
JTI Zviedrijas Lauksaimniecības un vides inženierijas
institūts
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Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:
✓ Vides apstākļu un ietekmes izpēte
✓ Gliemeņu audzēšanas tehnoloģisko aspektu
izpēte
✓ Gliemeņu pārstrādes ražošanas aspektu
analīze
✓ Ekonomisko un biznesa aspektu izpēte
✓ Jūras telpiskā plānojuma, likumdošanas
aspektu, kas ietekmē gliemeņu audzēšanu
un pārstrādi, analīze

Kurzemē:
✓ Izveidota gliemeņu audzēšanas vieta
Pāvilostā
✓ Rekomendācijas potenciālajiem gliemeņu
audzētājiem
✓ Gliemeņu barības izmantošanas izmaksu
ieguvumu analīze
✓ Finansēšanas
iespējas
gliemeņu
audzētājam
✓ Sociālekonomiskos aspektu izvērtējums
gliemeņu audzēšanā - 3 attīstības
scenāriju izstrāde, analizējot lokālā,
reģionālā, Baltijas jūras reģiona līmenī,
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā
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Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma
galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga
pārvaldība.
RETROUT

01.10.2017.- 31.12.2020

EUR 3 221 337

Projekta vispārējais mērķis Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala
mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas
apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas
tūrisma pārvaldības ietvaru.

Projekta partneri :

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija)
Haninges pašvaldība (Zviedrija)
Baltijas Vides forums (Igaunija)
Tartu Universitāte (Igaunija)
biedrība
“Igaunijas
makšķerēšanas
tūrisms” (Igaunija)
Kurzemes Plānošanas reģions (Latvija)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts "BIOR” (Latvija)
Ventspils novada pašvaldība (Latvija)
Klaipēdas Universitāte (Lietuva)
Zivsaimniecības pakalpojumi pie Lietuvas
Lauksaimniecības ministrijas (Lietuva)
Nacionālais
jūras
zvejniecības
pētniecības institūts (Polija)
Tūrisma asociācijas “Ziemeļu Kašubija”
vietējā tūrisma organizācija (Polija)
Baltijas Jūras vides aizsardzības komisija,
HELCOM (Somija)
Stokholmas reģiona administratīvā
pārvalde (Zviedrija)

Budžets
✓ Projekta kopējais budžets :
3 221 337 EUR t.sk.:
✓ KPR budžets: 251 455 EUR
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Nozīmīgākie projekta rezultāti
Kopumā:

✓ Definēts makšķerēšanas tūrisma
nišas produkts Kurzemes piekrastē;
✓ Nodrošināta Kurzemes kā
piekrastes makšķerēšanas
galamērķa iekļaušanās Baltijas
jūras kopējā piedāvājumā;
✓ Veikta Baltijas jūras kā
makšķerēšanas galamērķa
popularizēšana;
✓ Celta tūrisma nozares
konkurētspēja un dažādots tūrisma
piedāvājums Kurzemes reģiona
jūras piekrastē;
✓ Sagatavota nepieciešamā
dokumentācija pilot-aktivitātes Rīvas upes zivju ceļš izveidei un
ieviesta pilot-aktivitāte.

Kurzemes reģiona partneriem:

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes,
Kurzemes reģions paaugstinās savu
konkurētspēju tūrisma tirgū – esošo
tūrisma piedāvājumu klāsts tiks
paplašināts ar jaunu “nišas” produktu –
piedāvājumu makšķerniekiem, veicinot
Kurzemes kā tūrisma galamērķa
atpazīstamība, radot labvēlīgus apstākļus
tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai
reģionā.

22

Kājāmgājēju maršruts gar jūra
piekrasti Latvijā un Igaunijā
COASTAL HIKING

01.02.2017 – 30.11.2019

EUR 1 089 737

Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un
Igaunijā, iekļaujoties Eiropas garās distances kājāmgājēju maršrutā E9.
Kurzemē:
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

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.)
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2017.Gadā paveiktais:

2018.gadā plānotais:

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Apsekota Kurzemes piekrastes teritorija ~
350 km
Noorganizēti 2 semināri tūrisma uzņēmējiem
un pašvaldību pārstāvjiem
Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens
projekta partneriem uz Nīderlandi
Izstrādāts maršruta vizuālā identitāte, logo
Izstrādātas marķēšanas vadlīnijas
Sagatavota informācija Pasākumu
kalendāram piekrastē 2018. gadam
Veikta vizuālā materiāla (foto materiāla)
iegāde

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Noorganizēt Projekta partneru sanāksmi 1415.02.2018
Noorganizēt 4 darba seminārus maršruta
popularizēšanai tūrisma uzņēmēju un pašvaldības
tūrisma speciālistu vidū (jau zināmie 24.04. Liepājā,
25.04. Rojā)
Tūrisma informācijas sagatavošana, fotogrāfiju
atlase, kartogrāfiskās informācijas nodrošināšana
par maršruta 21 posmu Kurzemes reģionā
kājāmgājēju ceļveža un kartes izveidei
Līdzdalība IT risinājumu sagatavošanai par maršrutu
internetā
39 Informācijas stendu izgatavošana uz uzstādīšana
35 Informācijas plakātu izgatavošana, izvietošana
tūrisma uzņēmumos piekrastē
Maršruta marķēšana piekrastē ar uzlīmēm un
krāsojumiem uz kokiem
43 lielo norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana
piekrastē
9 speciāla dizaina norādes zīmju Liepājas pludmalē
izgatavošana un uzstādīšana
Informācijas sagatavošana Pasākumu kalendāram
piekrastē 2019.gadam
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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.
Kopā 30 partneri:
5 Reģionālie koordinatori (KPR, RPR, VPR, Rietumigaunija,
Dienvidigaunija)
6 NVO (1 LV; 5 EE)
8 pašvaldības un 2 publiskā sektora organizācijas (7 LV; 3 EE)
9 privātie uzņēmumi (6 LV; 3 EE)
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Foto: R.Rāts

2017.gadā:

2018.gadā:

✓
✓

✓
✓

Apkopota informācija par neapzināto tūrisma resursu
Izveidots kopīgs tīkls Facebook vietnē:
facebook.com/industrialheritagefortourism
✓ Uzsāktas stāstu, tēla brošūru iepirkuma procedūras
✓ Industriālā mantojuma objektu īpašnieku
informēšana par projektu, amatpersonu informēšana
un mantojuma saglabāšanas aktualizēšana
✓ 3 objekti ir gandrīz pabeiguši objektu pilnveidi
(Rideļu dzirnavas, Bīriņu ūdenstornis, Ķoņu dzirnavas)

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Uzlaboti 19 esoši objekti un izveidoti 7 jauni objekti;
Izveidots Industriālā mantojuma maršruts Igaunijas
un Latvijas reģionā (kopā ap 60 objektiem);
Tematiskie semināri reģionos
Mentoru un ekspertu piesaiste un palīdzība objektu
attīstībai
Fotogrāfijas un stāsti, karte un tēla brošūra
industriālā mantojuma tūrismā popularizēšanai
Virtuālā tūre par 5 tematikām
Apceļošanas kampaņa «Weekend tours»
(septembris-oktobris)
Mediju pārstāvju vizītes, veicinot sabiedrības
intereses un zināšanu paplašināšanu par industriālo
mantojumu
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Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu
tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā
ESTLAT HARBOURS

01.06.2017 – 31.05.2020

EUR 10 981 154

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem
pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras
līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kurzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions
Igaunijas mazo ostu attīstības centru
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
IA “Liepāja Marina”
Pāvilostas ostas pārvalde
SIA “AK Pāvilosta Marina”
SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
Rojas ostas pārvalde
SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
Engures ostas pārvaldeJūrmalas ostas pārvalde
Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
Skultes ostas pārvalde
Salacgrīvas ostas pārvalde
SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
SIA “Port of Montu” (Montu osta)
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2018.gadā:
2017.gadā:
✓
✓
✓

✓

Uzsākta projekta ieviešana
Projekta uzsākšanas sanāksme
Apmācības jahtu ostu pārstāvjiem par
viesmīlību, atbilstošu pakalpojumu veidošanu
un nodrošināšanu jahtu ostās
Vizuālās identitātes un izstāžu stenda izveide

✓ Kopējās investīcijas Kurzemes jahtu ostās – 2,7
milj. EUR
✓ Jaunas piestātnes (palielinot vietu skaitu no 102
līdz 242 Kurzemes jahtu ostās)
✓ Nozīmīgākie darbi - droša navigācija,
padziļināšanas darbi, krasta stiprināšana;
atbilstošas servisa ēkas; jahtu uzglabāšanas
laukumi un pacēlāji u.c.
✓ Dalība starptautiskās laivu izstādēs,
popularizējot Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija)
kā burāšanas galamērķi – Vācijā, Zviedrijā,
Somijā, Polijā;
✓ Jahtu ostu kataloga un Piekrastes tūrisma
ceļveža sagatavošana
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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.
✓ 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;

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
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2017.gadā:

2018.gadā:

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Uzsākta Darba standartprocedūras
rokasgrāmatas Igaunijas un Latvijas glābšanas
dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu
saistīto katastrofu gadījumā izstrāde
Engures, Rojas, Salacgrīvas un Ventspils novadu
pašvaldībās strādājušas pie 4 piebraucamie ceļu
tehniskās dokumentācijas izstrādes,
konsultējoties arī ar VUGD par ceļu atbilstību
VUGD vajadzībām

▪
▪

Projekta pilnīga ieviešana un pabeigšana
Pieejas ceļš līdz jūrai Lielirbē Ventspils novadā
Pieejas ceļš līdz jūrai Rojas novadā
Aprīkotas VUGD nodaļas Rojā un Dundagā ar
aprīkojumu glābšanas darbiem jūrā
Kopīgas apmācības glābšanas dienestiem
Publicitātes kampaņa piekrastē par drošību jūrā
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KURZEME VISIEM
Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.

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

Pabeigta bērnu ar FT (277), BSAC bērnu
(126) un personu ar GRT (326) vajadzību
izvērtēšana.
Plānota papildus izvērtēšana 20182019.gadā

✓ Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
–

Īstenošanā, atbilstoši MK - izpilde līdz
30.06.2018.

✓

–

✓ Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas
plānu izstrāde
–

–

✓

Īstenošanā, atbilstoši MK - izpilde līdz
30.06.2018.

–

plānota pēc KPR DI plāna izstrādes un
apstiprināšanas

–

Informatīvi un izglītojoši pasākumi
Kurzemes reģionā
–
–
–

organizēts 1 pieredzes apmaiņas
brauciens
centralizētais iepirkums Nr.1 procesā
plānots turpināt organizēt pasākumus

–

✓

sākta pakalpojuma sniegšana 1
personai ar GRT.
plānots turpināt sniegt (atbilstoši
pieprasījumam)

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

✓ Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT
Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

EUR 6 285 281,00

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu
īstenošana Kurzemes reģiona
personām ar GRT
–

✓

01.07.2015. - 31.12.2022

turpinās aprūpes pakalpojuma
sniegšana - 5
turpinās «atelpas brīža» pakalpojuma
sniegšana - 5
sākta sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana – 9
plānots turpināt sniegt (atbilstoši
pieprasījumam)

Kurzemes reģiona speciālistu
apmācības
–

plānota pēc KPR DI plāna izstrādes un
apstiprināšanas
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA DARBĪBA
2017.GADĀ
✓ Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un
to sniegto pakalpojumu izvērtējums
Kurzemē
✓ Kurzemes pašvaldību uzņēmējdarbības
aktivitāšu apkopojums - 1
✓ Pamatinformācijas
nodrošināšana
topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un
to pakalpojumu pieejamību reģionā – 111
✓ Noorganizēti informatīvie semināri un
pieredzes
apmaiņa
pašvaldību
uzņēmējdarbības
speciālistiem
un
esošiem/topošiem uzņēmējiem- 4
✓ Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos –
2

✓ Tīklošanās un sadarbības pasākumi
uzņēmējiem - 2
✓ Atjaunota informācija mājas lapā par
atbalsta iespējām uzņēmējdarbības
uzsākšanai un/vai attīstībai
✓ Reģionālā konkursa par pašvaldību
atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības
veicināšanai organizēšana un naudas
balvu izmaksa Kurzemes reģiona
pašvaldībām

32

Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums Kurzemē (1)

33

Kurzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums (1)

34

Noorganizēti semināri esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem (4)

Semināri «Jaunais Publisko iepirkumu likums»:
✓ Saldū (31.01.2017)
✓ Talsos (10.03.2017)

✓Liepājā (23.03.2017)
✓Ventspilī (11.04.2017)
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Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (2)
✓ Dalība izstādē Ventspilī:
Uzņēmēju dienas
2-3.jūnijs, 2017

✓ Dalība Latvijas produkcijas
degustācijas galda
nodrošināšanā Moldovā
08.06.2017.
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Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem (2)
✓ Moldovas delegācijas tikšanās ar uzņēmējiem Kuldīgā
22.02.2017
✓ Moldovas delegācijas tikšanās ar Kurzemes pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem Saldū 09.08.2017
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Reģionālā konkursa par pašvaldību atbalsta pasākumiem
uzņēmējdarbības veicināšanai organizēšana (1)
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA
plānotie darbi 2018.gadā
✓ Sniegtas konsultācijas klātienē
un ar e-pasta starpniecību
uzņēmumiem par dažādu
institūciju pakalpojumiem ( 45)
✓ Organizētas tirdzniecības
misijas (1)
✓ Organizēta dalība izstādēs un
gadatirgos (3)
✓ Noorganizēti informatīvie
semināri un pieredzes
apmaiņa pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem
(4)

✓ Uzņēmējdarbības institūciju un
to sniegto pakalpojumu
izvērtējums (1)
✓ Nodrošināta plānošanas reģiona
uzņēmējdarbības centra darbība
(1)
✓ Tīklošanās un sadarbības
pasākumi uzņēmējiem
(piemēram, kā diskusijas/
tikšanās/konkurss/uzņēmēju
godināšana) (1)
✓ Komersantu skaits, kas iesaistīti
PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra
apmeklētāji, dalībnieki izstādēs
un pieredzes vizītēs (150)
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTU
TĪKLA PĀRRAUDZĪBA 2017.gadā
✓ Veiktas izmaiņas 9 reģionālajos autobusu maršrutos:
• atvērti 18 jauni reisi.
• sešos maršrutos mainīts kustības grafiks.

✓ Apsekotas 168 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā koriģējot datus
Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS),
kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 3 autoceļu
rekonstrukcijas projektiem.
✓ Notikušas 2 Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijas sēdes un viena
paplašināta sanāksme visiem pašvaldību pārstāvjiem ar Latvijas Valsts ceļu
vadību.
✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies visās 15 notikušajās Sabiedriskā transporta
padomes sēdēs.
✓ Uzsākts darbs, lai sagatavotos taksometru pārvadājumu licencēšanai no
2018. gada 1. marta.
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTU
TĪKLA PĀRRAUDZĪBA 2018.gadā
✓ Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla
funkcionalitātes uzlabošanai
✓ Dokumentu un materiālu sagatavošana un dalība Sabiedriskā transporta padomes
sēdēs
✓ Pieturvietu apsekošana un uzraudzība
✓ Maršrutu apsekošana
✓ Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par maršrutu tīklu un tajā veicamajām
izmaiņām, noskaidrošana un apkopošana
✓ Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē
✓ Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
✓ Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības grafikos saskaņošana un
izvērtēšana
✓ + sākot ar 2018.gada martu, taksometru pārvadājumu licenču izsniegšana
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✓

✓

✓

✓
✓

Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes
“Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””
nodrošināšana

Nodrošināta
aktivitātes
popularizēšana
un
informācijas izplatīšana reģionālā līmenī KPR
mājaslapā,
pašvaldību,
publisko
bibliotēku
mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī vairākos
laikrakstos
Veikta pašvaldību publisko un skolu bibliotēku,
muzeju un fizisko personu konsultēšana par dalību
aktivitātes posmos – ainavu pieteikšanu, balsošanu,
stāstu un attēlu iesūtīšanu
Izveidota aktivitātes atbalsta grupa, kurā darbojās
31 pārstāvis no Kurzemes pašvaldībām – bibliotēku
darbinieki, kultūras, tūrisma, sabiedrisko attiecību,
attīstības un plānošanas speciālisti, organizēta
atbalsta grupas sanāksme
Sagatavots KPR balsošanas saraksta projekts, ņemot
vērā ainavu ekspertu padomes priekšlikumus
Dalība VARAM organizētajās sanāksmēs un Ainavu
ekspertu padomes sēdēs (4)

✓

✓

✓

✓

Laikā no 2017.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim
ikviens varēja nobalsot un atbalsts tika pausts visām
izvirzītajām ainavām. Kopumā reģistrēti 45 382
balsojumi, t.sk. par Kurzemes plānošanas reģiona
ainavām – 6252 balsis
Sagatavots priekšlikums par KPR 10 ainavu dārgumu
iekļaušanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu
dārgumu krātuvē un sniegta prezentācija Ainavu
ekspertu padomes sanāksmē
Kurzemes plānošanas reģionā Ainavu dārgumu
krātuvē tiks iekļautas Jūrkalnes stāvkrasta ainava,
Kolkasraga ainava, Liepājas Ostas promenādes
ainava, Popes muižas un apkārtnes ainava, Papes
Ķoņu ciema un Kurzemes seno zvejniekciemu
ainavas, Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna
kalna, Talsu vecpilsētas ainava, Usmas ezera
ainava, Kuldīgas vecpilsētas ainava ar Ventas
rumbu, seno tiltu un Alekšupīti, Ziemeļu mola un
fortu ainava Liepājas Karostā
Sagatavoti un sniegti priekšlikumi VARAM par Ainavu
balvas nolikuma pilnveidošanu

Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes
“Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””
nodrošināšana
2018.gadā:
✓ Ainavu balvas reģionālās atlases
organizēšana
un
rezultātu
apkopošana
✓ Papildus informācijas par 10 ainavu
dārgumiem rediģēšana elektroniskās
krātuves un izstādes vajadzībām,
ņemot vērā LNB ieteikumus
✓ 10 plānošanas reģiona ainavu
dārgumu fotofiksācija nodrošināšana,
ņemot vērā LNB nosacījumus
✓ Reģionālo
diskusiju,
izstāžu
organizēšana sadarbībā ar VARAM un
LNB

✓ Materiālu sagatavošana Ainavu balvas
nacionālajai atlasei
✓ Līdzdalība noslēguma pasākuma
organizēšanā, ņemot vērā LNB un
VARAM ieteikumus
✓ Priekšlikumu gatavošana Latvijas
Kultūras kanonam par plānošanas
reģiona ainavām (Sagatavoti 2-3
priekšlikumi par plānošanas reģionu
ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas
Kultūras kanonā)
✓ Līdzdalība vismaz 3 sanāksmēs vai
Ainavu ekspertu padomes sanāksmēs

Pieaugušo izglītības veicināšanas
reģionā
✓ Noorganizētas 4 pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru
sanāksmes
✓ Projekta ODEon ietvaros 10 pašvaldību pieaugušo izglītības
koordinatori piedalījās mācību vizītēs:
– Kiprā -5
– Itālijā – 5

✓ Projekta ietvaros izstrādāti un pašvaldības ir saņēmušas Ieteikumus
pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā
✓ Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti projektā sagatavotie
priekšlikumi pieaugušo izglītotāju tālākizglītībai
✓ Veikta aptauja par pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti
✓ Reģiona ietvaros veikta pieprasījuma un piedāvājuma koordinācija
Nodarbināto kompetences paaugstināšanas projektā
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Reemigrācijas veicināšanas pasākumi
✓ Reģionālā koordinatora
Aktivitātes īstenošana: līdz
darbības nodrošināšana
2018.gada 31.decembrim
✓ Ārvalstīs esošo personu
konsultēšana par
Finansējums:
reemigrācijas iespējām (100
✓ Reģionālā koordinatora
pers.)
darbības nodrošināšanai:
26 528,00 EUR
✓ Reģionālās atlases
✓ Reemigrācijas granti:
organizēšana, lai piešķirtu
36 000,00 EUR
reemigrācijas grantu
✓ Pilotprakses projektu
(atbalstīti ne mazāk kā 4
atbalstīšana reemigrācijas
projekti)
jautājumos NVO un
pašvaldībās: 15 000,00
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KPR PAŠVALDĪBU LĪDZFINANSĒJUMA 2017.g.
IZLIETOJUMS
(27 000 EUR)
Labās prakses apgūšanas brauciena
organizēšanai
(0)

Kapacitātes stiprināšanai
(15620,65 EUR)
Piesaistītie eksperti, kuru atalgojumi
daļēji tiek segti no pašvaldību
līdzfinansējuma:
✓ sociālo pakalpojumu attīstības
eksperte
✓ pārrobežu sadarbības programmu
eksperte
✓ izglītības jomas eksperte

-

Komandējuma braucienu izmaksas
dalībai pārrobežu sadarbības
programmu komitejās
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
KPR Administrācija
Rīga, Valguma iela 4a, 3.stāvs
Tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
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