
 
 

 

Mana sapņu zeme ir Latvija. Vieta, kuru saucu par mājām, ir Kuldīga. Šeit esmu 

dzimusi, augusi, gājusi skolā, šeit dzīvo mani vecāki, ir izauguši mani bērni, kuri kā 

gājputni – izpletuši spārnus, devušies iepazīt plašo pasauli, un tagad pamazām 

atgriežas mājās – Kuldīgā. Mūsdienu pasaules pulsu var sajust no jebkuras vietas. 

Svarīgi, lai šī vieta liek dziedāt dvēseli. Un daudz svarīgākas par sausiem statistikas 

rādītājiem ir sajūtas un vēlme dzīvot kādā noteiktā vietā. Kurzemes pilsētas un novadi 

ar katru gadu kļūst skaistāki un līdz ar to arī dzīvei draudzīgāki. Par to liecina gan mūsu 

augošā pašapziņa, gan jaunās un radošās ģimenes, kuras par savu dzīves vietu izvēlas 

Kurzemi. 

Pirms pāris nedēļām tika ievēlēta jaunā Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padome. Vēlos pateikties kolēģiem – Kurzemes pašvaldību vadītājiem, par 

uzticību un doto iespēju vadīt padomi turpmākos četrus gadus. Strādāšu pēc labākās 

sirdsapziņas Kurzemes pašvaldību un iedzīvotāju labā. Esmu pārliecināta, ka kopā ar 

profesionālo KPR administrācijas komandu Evitas Dreijeres vadībā, mums izdosies 

Kurzemi padarīt par vēl pievilcīgāku darba un dzīves vietu.  

Mums visiem ir sliktās dienas, bet viena lieta ir patiesība – nevieni mākoņi nav 

tik tumši, lai nespētu tiem izspraukties cauri. Baudiet dzīvi un augusta debesis! 

Atrodiet prieku dabā un vienkāršībā – saullēktā pāri jumtiem, lietus šalkās un dzidro 

ābolu svaigumā! Paklausieties sev mīļu mūziku, uzvāriet tēju un apdomājiet lēmumus, 

kurus esiet pieņēmuši vai kurus vēl pieņemsiet. 

Lai jums jaukas turpmākās dienas un prieks par vienkāršām, bet mīļām lietām! 

Un pats svarīgākais - uzticamiem cilvēkiem jums apkārt! 
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ŠAJĀ IZDEVUMĀ: 
 

 

 
 

Cienījamie, kurzemnieki! 
 
 

 

Viss ģeniālais slēpjas vienkāršībā – Jūs noteikti kaut 

kur to jau būsiet dzirdējuši. Lai radītu ap sevi 

skaistu vidi nav nepieciešamas visas pasaules 

bagātības, lai ēdiens saviļņotu, tam nav jāsastāv 

tikai no delikatesēm, lai atrastu prieku, nav jāceļo 

uz svešām zemēm. 

 
 

Inga Bērziņa 
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja 
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ 

par CFLA lomu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un 

aktualitātēm projektu īstenošanā. A.Beke uzsvēra, ka 

sadarbībā ar CFLA ir būtiska savlaicīga un kvalitatīva projektu 

iesniegumu sagatavošana un iesniegšana. Projektu realizēšanā 

sastopoties ar problēmjautājumiem, klātesošie tika aicināti 

konsultēties ar CFLA speciālistiem, lai savlaicīgi tos risinātu jau 

projektu iesniegumu sagatavošanas procesā. A.Beke aicināja 

sekot līdzi dažādu specifisko atbalsta mērķu (SAM) projektu 

iesniegšanas termiņiem, akcentējot, ka CFLA projektu 

uzraudzībā vērš pastiprinātu vērību projekta rezultātu rādītāju 

sasniegšanai. Klātesošo jautājumā par termiņiem, kas tiek doti 

projektu pieteikumu precizēšanai, A.Beke paskaidroja, ka katrs 

gadījums tiek vērtēts atsevišķi, vienmēr nosakot samērīgus 

termiņus trūkumu novēršanai. Sēdē izvērsās diskusija par CFLA 

projektu vērtēšanas termiņiem, par ko A.Beke paskaidroja, ka 

projektu vērtēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteikti 

termiņi, kuros CFLA iekļaujas, turklāt bieži projekti tiek 

izvērtēti pat ātrāk un uzsvēra, ka īpaša vērība projektu 

iesniedzējiem jāvērš uz projektu sagatavošanu, norādot, jo 

kvalitatīvāk sagatavoti būs projekti, jo ātrāks būs to 

izvērtēšanas process. Klātesošie pašvaldību vadītāja aktīvi 

piedalījās diskusijā un apmainoties ar gūto pieredzi projektu 

realizācijā un sadarbībā ar CFLA nonāca pie secinājuma, ka 

dažkārt projektos izvirzītās prasības liek atteikties no projekta 

realizēšanas, jo prasības projektu realizēšanai kļūst aizvien 

stingrākas un prasīto dokumentu apjoms projektu iesniegumu 

sagatavošanai aizvien pieaug. A.Beke piekrīt, ka projektu 

iesniegumu sagatavošanas process, lai izpildītu visus 

uzstādījumus un prasības, nav viegls un nereti ir jāpieņem 

lēmums, izpildīt visas prasības un saņemt ES finansējumu, vai 

no projekta realizēšanas attiekties. 

31.maijā Liepājas Universitātē norisinājās Latvijas Zinātņu 

akadēmijas, Liepājas universitātes un Liepājas pilsētas domes 

organizētais Kurzemes forums “Radošo industriju un 

informācijas tehnoloģiju perspektīvas Kurzemē”, kurā KPR 

Attīstības padomes locekļi bija deleģējuši uzstāties un 

pārstāvēt Kurzemi arī KPR Administrācijas vadītāju E.Dreijeri.  

Foruma atklāšanā uzstājās Latvijas Zinātņu akadēmijas 

prezidents Ojārs Spārītis, Latvijas Pašvaldību savienības 

priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Liepājas domes 

priekšsēdētājs Uldis Sesks, Kuldīgas novada domes  

priekšsēdētāja  Inga  Bērziņa,  Liepājas Universitātes rektore 

Dace  Markus,  Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  akadēmiķe  Baiba  

 

2017.gada 10.maijā Rojā tika sasaukta kārtējā KPR 

Attīstības padomes sēde. Tā bija pēdējā KPR Attīstības padomes 

sēde pirms LR Pašvaldību vēlēšanām. Sēdē Attīstības padomes 

locekļi tika informēti, ka KPR īstenotā Interreg Centrālā Baltijas 

jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam CB239 projekta 

„Mūsdienīgs un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar pārrobežu 

interaktīvu informācijas sistēmu, kopīgu marketingu un 

uzlabotiem ostu pakalpojumiem/ Modern and attractive small 

ports network through cross–border interactive information 

system, joint marketing and improved part service (SmartPorts)” 

ietvaros, tika iegādāta kustama manta (Manta) – pieci 

interaktīvie kioski. Bija paredzēts, ka Manta tiks nodota 

bezatlīdzības lietošanā Kurzemes plānošanas reģiona ostām, lai 

nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu – reģionu mazo ostu 

infrastruktūras attīstību, 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. Mantas 

nodošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Projekta rezultātu 

uzturēšanu un izmantošanu atbilstoši Projekta ieviešanas 

nosacījumiem. Nododot Mantu Projekta partneriem, ostu 

pārvaldēm, tiktu sasniegts Projekta mērķis un lietderīgi 

izmantoti Kurzemes plānošanas reģiona resursi.  

 

 

 

 

 

 

 

Uzklausījuši sniegto informāciju, KPR Attīstības padomes 

locekļi nolēma “Smart Ports” projekta ietvaros iegādāto 

kustamo Mantu - četrus interaktīvos kioskus nodot bezatlīdzības 

lietošanā Pāvilostas Ostas pārvaldei, Mērsraga Ostas pārvaldei, 

Rojas Ostas pārvaldei un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldei. Sakarā ar nepieciešamību noskaidrot juridiskos 

aspektus, par piektā interaktīvā kioska nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Ventspils jahtu ostai, tika nolemts 12.06.2017. 

rakstveida procedūrā.  

Šajā Attīstības padomes sēdē tika aicināta piedalīties arī 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kurzemes 

reģiona nodaļas vadītāja Anita  Beke,  kura  sniedza  prezentāciju 

 

 

 

  

 

Interaktīvā 
kioska vizuālais 
dizains 
Foto KPR 
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Rivža, kā arī Liepājas Universitātes Padomnieku konventa 

loceklis Andris Vanags. Foruma atklāšanā Latvijas Zinātņu 

akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis formulēja foruma mērķus: 

„Kopīgais mērķis – zinātnieki un pašvaldības pārstāvji var 

motivēt novadus tuvināt zinātni uzņēmējdarbībai. Latvijā 

zinātnieku intelektuālā jauda ir daudz lielāka, nekā Latvijas 

industriālā jauda to spēj paņemt.”  E.Driejere forumā uzstājās 

ar prezentāciju “Radošā Kurzeme – radošās industrijas un 

reģionālā attīstība”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzemes forumā visas dienas garumā radošo industriju, 

informācijas tehnoloģiju, pašvaldību pārstāvji un zinātnieki 

diskutēja par uzņēmējdarbības un zinātnes sasaisti, un 

aktualitāti sadarbības veicināšanai. Foruma otrajā sadaļā 

klausītājiem bija iespēja novērtēt nozaru praktiķu viedokli. 

Paneļdiskusijā saruna notika par nākotnes profesijām, 

augstskolu programmu licencēšanas tempiem, Latvijas 

ekonomikas svārstībām un zinātnes un tautsaimniecības 

saistību. Par savu uzņēmējdarbību un tās sasniegumiem 

stāstīja Liepājas Universitātes absolventi Roberts Vītols, Mikus 

Austers un Kristaps Puķītis. Liepājas Universitātes Padomnieku 

konventa dalībnieks, uzņēmējs Andris Vanags klātesošajiem 

uzskatāmi pierādīja, ka arī būvmateriālus var ražot ar radošu 

pieeju. „Kurzemes forums” tika organizēts, sadarbojoties 

Liepājas Universitātei, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas 

Pašvaldību savienībai un Liepājas pilsētas domei. Šādas 

diskusijas jau ir notikušas visos Latvijas novados un pēc 

Kurzemes kārta būs Rīgas novadam. 

2017.gada 03.augustā pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām, 

kuras notika š.g. 3.jūnijā, tika sasaukta Kurzemes plānošanas 

reģiona pašvaldību priekšsēdētāju Kopsapulce, lai darbam 

turpmākajiem četriem gadiem apstiprinātu jauno Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomi. Jaunajā Attīstības 

padomē tika apstiprināti no 19 Kurzemes reģiona pašvaldībām 

izvirzītie Attīstības padomes dalībnieki: no Liepājas pilsētas 

Vilnis Vitkovskis (vietnieks Ģirts Kronbergs), no Ventspils 

pilsētas 

 

 

pilsētas Jānis Vītoliņš (vietniece Igeta Gredzena), no Aizputes 

novada Juris Grasmanis (vietnieks Andris Jankovskis), no 

Alsungas novada Daiga Kalniņa (vietnieks Grigorijs Rozentāls), 

no Brocēnu novada Solvita Dūklava (vietnieks Ārijs Sproģis), no 

Dundagas novada Aldis Felts (vietnieks Madars Burnevics), no 

Durbes novada Ojārs Petrēvics (vietnieks Andrejs Radzevičš), 

no Grobiņas novada Aivars Priedols (vietnieks Aivars Galeckis), 

no Kuldīgas novada Inga Bērziņa (vietnieks Viktors 

Gotfridsons), no Nīcas novada Agris Petermanis, no Pāvilostas 

novada Uldis Kristapsons (vietnieks Gints Juriks), no Priekules 

novada Vija Jablonska (vietnieks Ainars Cīrulis), no Rojas 

novada Eva Kārkliņa (vietnieks Haralds Valdemārs), no Rucavas 

novada Jānis Veits (vietniece Daiga Ķēdže), no Saldus novada 

Reinis Doniņš (vietnieks Māris Zusts), no Skrundas novada 

Loreta Robežniece (vietnieks Aldis Zalgauckis), no Talsu 

novada Edgars Zelderis (vietnieks Dainis Karols), no Vaiņodes 

novada Visvaldis Jansons (vietnieks Oļegs Jurjevs) un no 

Ventspils novada Aivars Mucenieks (vietnieks Māris Dadzis). 

Uzreiz pēc Kopsapulces notika jaunās Attīstības padomes 

sēde, kurā atzinīgi novērtējot līdzšinējās Attīstības padomes 

vadības darbu, Attīstības padomes locekļi vienbalsīgi par 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētāju ievēlēja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju 

Ingu Bērziņu un par vietnieci Priekules novada domes 

priekšsēdētāju Viju Jablonsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KPR Attīstības padome gatava jaunam darba cēlienam 

Vairāk informācijas par Attīstības padomes darbu skatīt šeit: 

http://kurzemesregions.lv/sakums/KPR_Attistibas_padome/A

P_dokumentu_vietne 

 

 

 

 

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ 

 

E.Dreijere 
uzstājoties ar 
prezentāciju 
Kurzemes forumā 
KPR foto 
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  KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES  

Dalība projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas 

izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā” atklāšanas konferencē 

Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji 2017.gada 21.aprīlī 

piedalījās Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonda 

2014-2020 gada plānošanas perioda “Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas” projekta “Uzņēmēj-

darbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, 

Kurzemē un Ziemeļlietuvā” sākuma konferencē un vadības 

komitejas sēdē. Konferences ietvaros KPR pārstāve Aiga 

Petkēvica konferences dalībniekiem sniedza ieskatu Kurzemes 

tehniskajos datus un vispārējā KPR kā organizācijas darbības 

pamatnostādnēs. Savukārt KPR Uzņēmējdarbības centra 

vadītāja Baiba Kūma koncentrēja konferences dalībnieku 

uzmanību uz KPR īstenojamām aktivitātēm, sniedzot ieskatu 

to saturā un pienesumā eksporta un uzņēmējdarbības 

attīstībā. Prezentācijas ietvaros tika iztirzātas visas KPR 

atbildībā esošās aktivitātes sākot ar e – vidē plānotajiem 

rezultātiem, ieskaitot mārketinga rīku izstrādes 

nepieciešamību un to nozīmi saražoto produktu un sniegto 

pakalpojumu noieta veicināšanā, beidzot ar praktisko iesaisti 

uzņēmējdarbības un eksporta attīstībā nodrošinot mentoringa 

tīkla izveidi un tā problēmjautājumiem saistībā ar 

uzņēmējdarbības pārstāvju dalības nodrošināšanu. Vadības 

komitejas sēdes ietvaros savukārt uzsvars tika likts uz katras 

partnera organizācijas atbildību kopējā mērķa sasniegšanai, 

sadarbības juridisko ietvaru un savstarpējās sadarbības 

nodrošināšanu.  

Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un 

pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” 

īstenošanas uzsākšana 

Kurzemes plānošanas reģiona kā projekta partneris ir uzsācis 

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonda 2014.-2020. 

gada plānošanas perioda “Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas” projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā” īstenošanu. Projekta ieviešanas periods ir no 

2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam ar kopējo 

projekta budžetu 741 604,08 EUR. Projekta ieviešanas mērķis 

ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta 

sistēmu un veicinot biznesa ideju  dzīvotspēju,  koncentrējoties  

uz  biznesa  uzsākšanu  un  pašnodarbinātību. 

 

 

 

 

 

 

 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai KPR kā projekta partneris īstenos 

šādas aktivitātes: 

• Eksporta noteikumu apkopojums – Aktivitātes ietvaros tiks 

izstrādāti eksporta noteikumu apkopojums 5 nozīmīgākajos 

eksporta sektoros uz valstīm kā Krievija, Norvēģija, Somija, 

Dānija, Baltkrievija, Ukraina, Turcija, Austrālija, Kanāda, 

Amerikas Savienotās Valstis; 

• 10 līguma paraugu formas - Aktivitātes ietvaros tiks 

izstrādātas 10 līguma paraugu formas nozīmīgākajos eksporta 

sektoros; 

• Interaktīva mārketinga rīka izstrāde – Aktivitātes ietvaros 

tiks izstrādāts interaktīvs mārketinga rīks iekļaujot plakātu, 

bukletu un video materiālu izstrādes iespējas; 

• 5 darba semināri par eksporta veicināšanu - Aktivitātes 

ietvaros tiks organizēti 5 darba semināri saistībā ar eksporta 

veicināšanu iekļaujot tēmas par eksporta veicināšanu, dizainu, 

sadarbību ar partneriem utt.; 

• Apmācības kursu izstrāde - Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāti 

apmācības kursi par dažādām tēmām saistībā ar eksporta 

veicināšanu, kā arī kursiem tiks nodrošināta brīvi pieejami e-

vidē jebkuram interesentam; 

• Mentoru tīkla izveide – Aktivitātes ietvaros tiks izveidots 

pārrobežas mentoru-konsultantu tīkls, kura mērķis būs 

pieredzes nodošana jaunajiem uzņēmējiem no cilvēkiem ar 

pieredzi uzņēmējdarbībā. 
 

Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji piedalās Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras rīkotajā seminārā 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvji 

2017.gada 28.jūnijā piedalījās Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras rīkotajā seminārā “Nodarbinātības un apmācību 

iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura 

traucējumiem”. Seminārā piedalījās darba devēji, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji, biedrības, izglītības iestādes, valsts un 

pašvaldību iestāžu vadītāji, darbinieki un citi interesenti.  

KPR pārstāvība Seminārā tika nodrošināta divās daļās. Pirmajā 

daļā Uzņēmējdarbības centra vadītāja B.Kūma sniedza ieskatu 

KPR darbībā, izskaidrojot organizācijas funkcijas un 

nozīmīgumu uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, kā arī sniedza 

informāciju par uzņēmējdarbības attīstības iespējām projektu 

griezumā, definējot potenciālos ieguvumus un prasības poten -  

ciālajiem projektu pieteicējiem attiecīgajās programmās. Otrajā  
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daļā, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un 

pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” vadītājs 

Aigars Rūdulis, iepazīstināja plašāku sabiedrību ar projekta 

saturu un pienesumu uzņēmējdarbības attīstībai, 

koncentrējoties uz eksporta veicināšanu un attīstību kopumā. 

Paralēli Projekts tika pozicionēts kā ieguvums visai sabiedrībai, 

nediskriminējot nevienu no tās pārstāvjiem, īpaši izceļot e-

vides apmācības, kuru ietvaros interesenti varēs kāpināt 

kapacitāti attiecīgajos jautājumos, kā arī pārējo Projekta 

rezultātu izmantošana atbilstoši vēlmēm. 

 
Sadarbības partneri no Gagauzijas autonomās vienības 

(Moldova) viesojās Kurzemē 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projekta 

“Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un 

pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” 

īstenošanas ietvaros periodā no 7. – 12. augustam  organizēja 

vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem (turpmāk – Vasaras 

skola). Vasaras skolas ietvaros Kurzemes plānošanas reģions 3 

dienu vizītē uzņēma savus sadarbības partnerus - Gagauzijas 

autonomās vienības Ārējo sakaru galvenās pārvaldes 

Starptautisko organizāciju nodaļas vadītāju Jekaterinu 

Kudrovu (Екатерина Курдова) un Valentīnu Ibrišimu 

(Валентина Ибришим), ar kuriem šī gada februārī tika 

noslēgts sadarbības līgums. 

Pirmajā vizītes dienā tika apmeklēts Kurzemes plānošanas 

reģiona Uzņēmējdarbības centrs Saldū, kur sniedzām 

informāciju par Kurzemes plānošanas reģionu, teritoriālo 

iedalījumu, darbības ietvaru un tā ieguldījumu sadarbības 

stiprināšanā starp valsts institūcijām un uzņēmējdarbības 

veicējiem. Sanāksmē piedalījās arī “Saldus Rajona attīstības 

biedrības” vadītāja Sandra Fridrihsone iepazīstinot ar “Leader” 

projektu īstenošanas pieeju Latvijā, Saldū un Brocēnos, kā arī 

par vietējās rīcības grupas dibināšanas pirmsākumiem un 

līdzšinējo darbību. S.Fridrihsone arī izklāstīja savu 3 gadus ilgo 

pieredzi sadarbībā ar Moldovu, kā arī par sadarbības iespējām 

lauku attīstības jomā.  

Otrajā vizītes dienā tika organizēta tikšanās ar Kurzemes 

reģionā esošo pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, lai  pārrunātu sadar - 

bības iespējas uzņēmējdarbības jomā starp Kurzemes reģionu 

un Gagauziju. Pārstāvji no Gagauzijas sniedza informāciju par 

 

 

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES  

Moldovas institucionālo sistēmu, sadarbību starp tās 

reģioniem, it īpaši starp Gagauzijas autonomo vienību un 

centrālo valsts aparātu, par uzņēmējdarbības vidi un 

nozīmīgākajiem sektoriem un to raksturojumu. Papildus tika 

sniegta plaša informācija par pašlaik īstenotajiem projektiem 

un starpvalstu sadarbību, kā arī novembra mēnesī plānoto 

Investīciju forumu, kur tiek sagaidīta arī Latvijas pārstāvju 

dalība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc vizītes oficiālās daļas notika diskusija, kurā Latvijas 

pārstāvji ar viesiem diskutēja par potenciālajiem uzlabojumiem 

Moldovas institūciju darbībā un nodokļu sistēmā, kā arī tika 

diskutēts par sadarbības iespējām nākotnē, ne tikai institūciju, 

bet arī savstarpējas uzņēmējdarbības veicināšanā. Vēlāk viesi 

tika iepazīstināti ar KPR pieredzi tūrisma attīstības veicināšanā 

un finansējuma piesaistē dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā, apmeklējot šobrīd attīstībā esošos 

objektus Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Industrial 

Heritage for tourism” ietvaros. Pāvilostā viesi guva ieskatu 

jahtu ostas attīstībā un, protams, baudīja īsu pastaigu gar jūru.  

Vizītes trešajā dienā sadarbības partneri viesojās Kuldīgas 

novada pašvaldībā, kur tika iepazīstināti ar kultūras 

organizēšanu un norisēm novadā, kā arī guva ieskatu par 

Kurzeme reģiona kultūras programmas īstenošanu. Tika 

apmeklēts arī Kuldīgas biznesa inkubators, kur detalizētāk 

iepazināja ar inkubatora darbību un tā piedāvāto atbalstu, īpašu 

uzmanību veltot jautājumā par pirmsinkubācijas perioda 

nodrošināšanu potenciālajiem uzņēmējiem. 

Noslēdzoties vizītei reģionā, tika panākta vienošanās par 

detalizēta rīcības plāna izstrādi, lai tuvāko gadu laikā veicinātu 

un stiprinātu sadarbību starp Kurzemes reģionu un Gagauziju.  

 

 

Informāciju sagatavoja: KPR UC vadītāja Baiba Kūma 
Projekta vadītājs Aigars Rūdulis 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
https://www.facebook.com/estlat/?fref=mentions
https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/?fref=mentions
https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/?fref=mentions
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AKTUALITĀTES KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ 

. GADA SĀKUMĀ 
No 15. jūnija līdz 15. jūlijam notika ainavu dārgumu 

pieteikšana. Kurzemes plānošanas reģionā no iedzīvotājiem  

tika saņemti 140 pieteikumi, no kuriem tika identificēti 50 

ainavu dārgumi, kuri tika izvirzīti aktivitātes otrajai daļai – 

balsošanai.  

Izvērtējot visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo 

vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē, turpmākam sabiedrības 

vērtējumam Latvijā kopumā izvirzītas 243 ainavas. No tām ir 

jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota 

papildus informācija un gatavota izstāde. 

Lai tās atlasītu, ikviens ir aicināts paust savu viedokli no 

15.augusta līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, 

jāņem vērā, ka: 

– katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi; 

– balsot var gan tikai par viena reģiona ainavām, gan par visu 

piecu reģionu ainavām; 

– no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas  (gadījumos, 

kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, 

par to tiks parādīts paziņojums). 

Ar Kurzemes plānošanas reģiona un visas Latvijas 

identificētajiem ainavu dārgumiem var iepazīties aktivitātes 

tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv sadaļās Karte un 

Saraksts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas par balsošanas formu un norisi pieejamas 

pašvaldību publiskajās bibliotēkās un pie Kurzemes plānošanas 

reģiona kontaktpersonas. 

Aktivitātes kontaktpersona Kurzemes plānošanas reģionā – 

Ginta Gotfridsone (ginta.gotfridsone@kurzemesregions.lv; 

63321324; 26105155) 
Informāciju sagatavoja: Ginta Gotfridsone 

KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dalība publiskajā apspriešanā par Dundagas novada 

teritorijas plānojuma 1.redkaciju 

 

Š.g. 7. jūnijā Mazirbes internātpamatskolā notika viena no 

Dundagas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1. 

redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmēm, kurā piedalījās 

arī Plānošanas nodaļas plānotāja Ginta Gotfridsone. Sanāksme 

bija plaši apmeklēta no Mazirbes un tās apkārtnes iedzīvotāju 

puses, kā arī iedzīvotāji bija ļoti aktīvi, uzdodot speciālistiem 

jautājumus par sev piederošiem vai tuvumā esošiem 

īpašumiem. Tiks veikti precizējumi un izstrādāta 2. redakcija. 

Notiek “Ainavu dārgumu” meklēšana un uzsākta balsošana 

Š.g. 15. jūnijā tika uzsākta Latvijas simtgades pasākuma 

“Reģionu dienas” aktivitāte “Dāvana Latvijai – elektroniska 

ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, 

rīt””. Aktivitāti organizē Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem un 

starpinstitucionālu ainavu ekspertu padomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu 

dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tajā tiks iekļautas sabiedrības 

vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un 

tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. 

 

 

Aktivitātes mērķis ir 

sekmēt daudzfunk-

cionālu un kvalitatīvu 

ainavu saglabāšanu, 

kas visā Latvijā uzlabo 

cilvēku dzīves kvali-

tāti, veicina reģionu 

un valsts ekonomisko 

aktivitāti un atpazīs-

tamību, kā arī nodro-

šina bioloģisko daudz 

veidību.  

Ikviens Latvijas iedzī-

votājs ir aicināts pie-

dalīties kopīgas dāva-

nas gatavošanā 

Latvijai, veidojot elek- 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://www.ainavudargumi.lv/
mailto:ginta.gotfridsone@kurzemesregions.lv
http://www.ainavudargumi.lv/aktualitates/
http://www.ainavudargumi.lv/karte/
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

. GADA SĀKUMĀ 
PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJI APGŪST DRĀMAS METODI ITĀLIJĀ 

  

 

 

Starptautiskie pētījumi ir apliecinājuši saistību starp 

pieaugušo iesaisti izglītībā un valsts ekonomisko izaugsmi. 

Taču ne visi pieaugušie ir gatavi mācīties un vēlas to darīt.  Lai 

apgūtu jaunas pieejas pieaugušo iesaistei, Kurzemes 

plānošanas reģions īsteno projektu ODEon (Nr. 2016-1-LV01-

KA204-022704), kuru atbalsta programma Erasmus +.   

1.jūnijā pieaugušo izglītības koordinatori no piecām 

Kurzemes pašvaldībām (Alsungas, Aizputes, Vaiņodes, Talsu 

un Skrundas) devās uz mācību sesiju Itālijā, Ferrāras pilsētā. Tur 

mūs sagaidīja uzņemošais partneris - sociālais teātris Nukleo. 

Piecu dienu laikā Latvijas un Kipras pieaugušo izglītotāji  

piedalījās drāmas meistarklasēs, lai uz savas ādas izjustu, kā 

kustības un emocijas spēj atraisīt uzdrīkstēšanos, rosināt vēlmi 

apgūt visu jauno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Foto: L.Puķīna 

Šī pieredze bija ļoti noderīga, jo Latvijā tradicionāli daudz 

vērības piegriež mācību formālajiem aspektiem un ne tik daudz 

– emocionāli labvēlīgas vides radīšanai.  

Teātra Nukleo vadītājs Horācijs Čertoks dalījās pieredzē arī 

par citiem viņa komandas īstenotiem projektiem, kuru skaits ir 

liels. Viens no tiem – teātra iestudējumi ieslodzījuma vietās. – 

Spēlēt teātri - tā ir iespēja būt brīvam cietumā, - viņš skaidroja. 

 

 

 
 

Un uz izrādēm tiek aicināti pilsētas iedzīvotāji. Jo integrācija 

sabiedrībā nevar būt vienpusēja. Ne vien ieslodzītajiem ir 

jācenšas saprast savus līdzpilsoņus, bet arī pēdējiem ir jāspēj 

saskatīt soda izcietējos to cilvēcisko, kas vieno.  

Itāļu kolēģi nonākuši pie atziņas, ka ceļš uz pieaugušo 

kopienas saišu stiprināšanu iet caur bērniem. Jo bērns – tā ir 

vērtība ikkatram. Darbojoties ar bērnu grupu – gan no 

parastām, gan speciālajām skolām, gan no vietējo iedzīvotāju, 

gan imigrantu ģimenēm, teātrī tika iestudēta izrāde, kuras 

scenārijs balstījās uz pašu bērnu piedāvāto problēmu - 

atstumtība. Vecāki un vecvecāki, draugi un kaimiņi -  visi dzīvoja 

līdzi bērniem, pārpildītā skatītāju zāle bija vienota savās izjūtās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī izrāde, kā arī citas performances notika mākslas festivāla 

Totem 2017 ietvaros, un ODEon projekta dalībniekiem tā bija 

papildus iespēja vērot un piedalīties.  

Mājup projekta grupa atgriezās ar iedvesmu un apņēmību  

apgūtās metodes izmantot Latvijā ar pieaugušo mērķgrupām, 

ar saviem kolēģiem. Un vienlaikus ar vēlmi noorganizēt 

partneriem tikpat saistošu mācību sesiju Latvijā, kurai jānotiek 

jau jūlijā.  
Informāciju sagatavoja: KPR izglītības eksperte 

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Foto:  L.Puķīna 
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Igaunijas - Latvijas programmas ietvaros š.g. 1.februārī tika 

dots starts pārrobežu projektam “Pārgājienu maršruts gar 

Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Hiking Route Along 

the Baltic Sea Coastaline in Latvia-Estonia). Projekta mērķis ir 

izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas/ 

Lietuvas robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais 

maršruta garums būs ap 1100 km un tas iekļausies Eiropas 

garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. Maršruts ir 

paredzēts plašai mērķauditorijai: aktīviem tūristiem, ģimenēm 

ar bērniem, dabas vērotājiem, vēstures un militārā mantojuma 

entuziastiem, tāpat arī vietējiem un ārvalstu tūristiem. 

Projekta ietvaros, līdz 2019. gada oktobrim, iesaistot 

vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus, ir paredzēts dabā 

apsekot visu maršruta teritoriju, izstrādāt maršruta vizuālo 

identitāti un marķēšanas vadlīnijas. Tāpat maršruta teritoriju 

līdz Rietumigaunijai (ieskaitot) ir paredzēts marķēt dabā, 

uzstādīt informācijas stendus un norādes zīmes. Lai ar 

maršrutu iepazīstinātu iespējami plašāku mērķauditoriju, ir 

paredzēts izdot ceļvedi „Kājām gar Baltijas jūras piekrasti”, 

kas būs pieejams latviešu, igauņu, angļu, vācu un krievu valodās. 

Tāpat ir paredzēts izdot tūrisma karti, sniegt informāciju 

ārvalstu tūroperatoriem, piedalīties starptautiskās tūrisma 

izstādēs un gadatirgos. Neizpaliks arī interneta vietne, kur 

jaunais maršruts būs apskatāms gan visā garumā, gan pa 

īsākiem posmiem. Šobrīd maršruta izveidei un attīstībai var 

sekot sociālajā tīklā Facebook:  

 https://www.facebook.com/estlathiking/ 
Lai spētu piedāvāt kājāmgājējiem atbilstošus pakalpojumus, 

ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji: naktsmītņu un 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tūrisma gidi, vietējo produktu 

ražotāji un citi vietējo produktu un pakalpojumi sniedzēji.  

 

    

 

 

 

 

 

Piekrastes uzņēmējiem tika organizēti divi darba semināri, un  

2018.gada pavasari tiks organizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Igauniju, kā arī tiks izstrādāta uzņēmēju 

rokasgrāmata.  

Pirmais no darba semināriem norisinājās 9.maijā, Pāvilostā. 

Tā laikā tika precizēts maršruta posms, kurš virzīsies gar Baltijas 

jūru no Lietuvas robežas līdz Kolkas ragam. Savukārt, 10.maija 

organizētajā darba seminārā Abragciemā tika precizēts 

maršruta posms, kurš virzīsies gar Rīgas jūras līci no Kolkas raga 

līdz Jūrmalai. Semināra dalībnieki tik informēti par projekta 

aktivitātēm, ieguvumiem, iepazīstināti ar kājāmgājēju 

specifiskajām interesēm un vajadzībām, kā arī tika diskutētu par 

maršruta posmiem tā trasējumiem un turpmāko sadarbību 

maršruta izveidē. Uz darba semināriem kopā tika aicināti 

vietējie iedzīvotāji, piekrastes uzņēmēji, tūrisma informācijas 

centru, pašvaldību kā arī citi interesenti. Abi darba semināri tika 

plaši apmeklēti un atbalstu šādai projekta idejai izteica 

uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, tūrisma informācijas centru, a/s 

Latvijas valsts meži un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti.  

Savukārt, lai mācītos no holandiešu vairāk kā 60 gadu 

pieredzes veidojot kājāmgājēju maršrutus, tika organizēts 

mācību brauciens uz Nīderlandi laika posmā no 29.maija līdz 

4.jūnijam. Mācību braucienā tikai aicināti piedalīties piekrastes 

teritoriju pārzinātāji -  tūrisma informācijas centru un pašvaldību 

attīstības veicinātāji.  

Braucienā piedalījās: Lauris Laicāns no Dundagas novada 

pašvaldības, Natālija Grauduže no Rucavas TIC, Dace 

Vecbaštika no Nīcas TIC, Evita Valtere no Liepājas TIB, Kristine 

Voldemāre no Rojas TIC, Mārcis Laksbergs no Tārgales pagasta 

pārvaldes, Ilze Laumane no Mērsraga novada domes, Vaiva 

Ostrovska no Engures novada domes, Daina Vītola no Ziemupes 

TIC un Guntars Reķis no Jūrkalnes novada domes. Vairāk par to, 

ko jaunu uzzinājām un redzējām šī brauciena laikā, varat vairāk 

lasīt www.kurzemesregions.lv  

 

 

KPR PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES 

. GADA SĀKUMĀ 
Plānošanas reģions ir aizvadījis spraigu pirmo pusgadu pārrobežu sadarbības projektu ieviešanā. Šajā laika periodā Kurzemes 

plānošanas reģions strādājis pie 10 pārrobežu sadarbības projektu ieviešanas, vēl 3 jau apstiprinātu projektu ieviešana tiks uzsākta 

2017.gada 2.pusgadā, kā arī vēl 3 projektu pieteikumi ir sagatavoti projektu konkursiem. Ieviešot projektus, Kurzemes plānošanas 

reģions rūpējas, lai tiktu aptverts viss reģions, aicinot pašvaldības būt aktīvām un iesaistīties projektos. Ar Kurzemes plānošanas 

reģiona pārrobežu sadarbības programmas īstenotajiem un īstenošanās esošajiem projektiem, kā arī iepazīties ar atbalstīto 

projektu karti variet vietnē: http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Projekti/  

 
        LATVIJAS UN IGAUNIJAS PIEKRASTĒ TOP GARĀKAIS PĀRGĀJIENU MARŠRUTS BALTIJAS VALSTĪS 

 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://www.estlat.eu/
https://www.facebook.com/estlathiking/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Projekti/
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 “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” Kurzemē apsekošana. Apsekojamā teritorija 

Kurzemes reģionā sākās no Lietuvas un Latvijas robežas un 

turpinājās līdz Engures novada un Jūrmalas robežai. 

Apsekojums tika dalīts divos posmos – Dižjūra un Mazjūra.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Dižjūras apsekojums, kurš tika uzsākts no 

Lietuvas/Latvijas robežstaba, uzreiz pēc Vasaras saulgriežiem 

– 26.jūnijā un tika veikts 10 dienās. No robežas līdz Sīkragam 

kopumā ar kājām tik noieti vairāk kā 240 km. Pirmās divas 

dienas Baltijas jūra pārgājiena dalībniekiem izrādīja savu spēku 

un varenību. Vējš pūta tik stipri, ka bija jāapbruņojas ar ziemas 

cepuri un cimdiem. Kad pārbaudījums bija izturēts, pārgājienu 

dalībniekus pavadīja tikai labi laikapstākļi, par spīti prognozei 

un vispārējām lietusgāzēm citviet Latvijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazjūras posmu apsekot uzsākām pēc neliela pārtraukuma 

– 27.jūlijā. Posmu no Sīkraga līdz Engures novada / Jūrmalas 

pilsētas robežai veicot 7 dienās. Kopumā šajā laikā noejot 

vairāk kā 160 km. Salīdzinot ar Dižjūras posmu Rīgas līcī un 

pārgājiena dalībniekus pavadīja tikai saulainas dienas, mierīga 

un rāma jūra. Salīdzinot ar atklāto jūru, šī teritorijā bija vairāk 

apdzīvota, līdz ar to arī vieglāk pieejama un apgūstama. 

 

Iepriekš izsludinātie pārgājienu datumi projekta lapā 

(EstLatHiking) sociālajā vietnē Facebook.com, kā arī pašvaldību 

un Tūrisma informācijas centru mājas lapās, bija guvuši cilvēku 

ievērību. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Projekta koordinatori un vides eksperts no Latvijas lauku 

tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” Juris Smaļinskis nekad 

nebija vieni. Tos vienmēr pavadīja vietējie uzņēmēji, tūrisma 

informācijas centra dalībnieki, pašvaldību pārstāvji, kā arī aktīva 

dzīvesveida cienītāji no Latvijas, bet arī Beļģijā, Austrijā, 

Zviedrijā dzīvojoši latvieši, ceļotājs no Izraēlas un pārgājienu 

rīkotāji no Lietuvas. Bija dienas, kad apsekojuma 

organizētājiem pievienojās līdz pat 20 interesenti. Tas vien 

liecina par to, ka šāds maršruts ir vajadzīgs un būs iecienīts 

ceļotāju vidū, kas īpaši svarīgi un nozīmīgi arī vietējai 

ekonomikai. 

Pārgājiena laikā projekta koordinatori ne tikai ar kājām, 

nogāja vairāk kā 400 km garu posmu gar juras krastu, bet arī 

tikās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem, apmeklēja uzņēmumus 

klātienē, fotografēja, vērtēja plānoto norāžu, informācijas 

stendu vietu atbilstību un veica piezīmes par posmiem un 

kritiskajām vietām, savākts bagātīgs materiāls, kas turpmāk tiks 

likts lietā, precizējot infrastruktūras izvietošanas shēmas, 

veidojot maršruta posmu aprakstus un kartes, izstrādājot 

ceļvedi. Darbu bija daudz un lielākie vēl tikai priekšā,  tāpēc 

pasakāmies visiem iesaistītajiem par informācijas sniegšanu, 

dalību pārgājienā, loģistikas organizēšanu un ne mazāk svarīgi 

par pausto atbalstu šāda projekta īstenošanai. 

Sekojiet līdzi informācijai - https://www.facebook.com/estlathiking/ 

 

Informāciju sagatavoja: 
Aija Neilande, T.: 26147139  

aija.neilande@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Šī gada jūnijā un jūlijā notika 

Igaunijas – Latvijas programmas 

ietvaros īstenotā projekta 

“Pārgājienu  

 

 

Projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” ietvaros 
Kurzemes piekraste apsekota un iepazīta 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
https://www.facebook.com/estlathiking/
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        PROJEKTA „INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA ATDZĪVINĀŠANA TŪRISMA ATTĪSTĪBAI” AKTUALITĀTES 

 
 

 

projektā „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai” (turpmāk – Industriālais mantojums) iesaistījušies 26 

Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objekti, no kuriem 

5 – Kurzemē.  Daudzi Eiropas piemēri apliecina, ka industriālā 

mantojuma uzņēmumi otro elpu gūst tūrismā, ko novērtē 

apmeklētāji un eksperti. To apliecina UNESCO mantojuma 

sarakstā iekļautie tādi tehniskie pieminekļi kā Verla 

kokapstrādes un celulozes rūpnīca Somijā – beigusi darbību 

pirms 50 gadiem, bet saglabāta pilnā darba kārtībā, un Fagus 

kurpju rūpnīcas Ālfeldē, kur 10 ēku kompleksā paralēli ražošanai 

tiek nodrošinātas izstādes, izzinošas tūres un koncerti. Projekts 

„Industriālais mantojums” apliecina, ka dažādus Latvijā esošās 

ražošanas un transporta objektus būtu iespējams aizsargāt no 

pamešanas vai nojaukšanas, un to nozīme būtu tieši tūrisma 

attīstībai reģionā. 

Projekta „Industriālais mantojums” uzsākšanas sanāksme 

notika 17.-18.maijā Dundagā. Tajā piedalījās gan projekta 

partneri, gan arī uzraudzības komisijas pārstāvji.  

Visi sanāksmes dalībnieki apskatīja klātienē Pāces dzirnavās 

un Ovīšu bākā. Pāces dzirnavas paredz ieviest aizsargbarjeras, 

kas nodrošinās drošu tūristu plūsmu gar senajām iekārtām, īpaši 

to darbības laikā. Tāpat plānots iekārtot zāli, vilnas fabrikas 

darbības izzināšanai video izstrādi u.c. Savukārt Ovīšu bākā 

šobrīd nelielo ekspozīciju par Latvijas bāku vēsturi plānots 

atjaunot un izveidot interaktīvu, saistošāku atjaunotā telpā. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: A.Biedriņš, Pāces vilnas fabrikas apskate 

Projektā ir iesaistījušies vēl 3 Kurzemes reģiona objekti: 

Kuldīgas industriālā mantojuma tornis, Aizputes ūdenstornis un 

dzelzceļa stacija „Airītes”.  

Kuldīgas industriālā mantojuma tornī plānots izveidot 

ekspozīciju par industriālo mantojumu. Šobrīd tornis ir pamests, 

bez savas  funkcijas.  Vienlaicīgi  ar  torņa atdzimšanu,  plānots  visas  

visas teritorijas atjaunošanu – vecās slimnīcas ēkas tiks 

rekonstruētas par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

telpām, savukārt otrpus ielai mājvieta būs Mākslas un radošā 

klastera „Adatu fabrika” (Kuldīgas mākslinieku rezidences, 

Kuldīgas novada pašvaldības un Latvijas Mākslas akadēmijas 

sadarbības projekts). 

Aizputes ūdenstornis jau šobrīd atdzimst par Aizputes 

pilsētas tūristu apskates vietu. Tornī veic kapitālo remontu, logu 

maiņu, jumta stāva pielāgošanu apmeklētājiem, tornī tiks 

izvietots pat teleskops, izveidota izstāde. Pilsētai īpašu noskaņu 

radīs torņa izgaismojums diennakts tumšajā laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto: KPR, Kuldīgas industriālā mantojuma tornis un Aizputes ūdenstorņa  pārbūve 

Dzelzceļa stacija „Airītes” ir viena no bijušajām stacijas 

ēkām, kurā ir saglabāts arī uzgaidāmās telpas sākotnējais 

interjers. Ēka tiks ne tikai pielāgota tūristu uzņemšanai 

(elektrības un apgaismojuma nodrošinājums, jumta remonts, 

sienu krāsojums u.c.), bet arī stacijā tiks veidota īpaša izstāde.  

Projektā „Industriālais mantojums” ir plānots celt 

konkurētspēju un izcelt industriālā mantojuma piedāvājumu 

tūrismā plašākā mērogā, izveidojot īpašu maršrutu. Tādēļ bez 

projektā minētajām iesaistītajiem partneriem, Kurzemes 

plānošanas reģions apzina arī citus objektus šādās 

apakškategorijās:  

1) dzirnavas un hidroelektrostacijas, 

2) bākas, 

3) bijušās dzelzceļa līnijas un stacijas, 

4) ūdenstorņi, 

5) bijušās ražotnes. 

Lai atrastu atbilstošos maršrutā iekļaujamo objektus, aicināt 

ikvienu sniegt informāciju par industriālā mantojuma objektiem 

Kurzemes reģionā, sūtot to uz e-pastu: maija.bebre@kurzemesregions.lv. 

 

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Maija Bebre 

 

 

Veicinot industriālās vēstures liecības 

saglabāšanu, Igaunijas – Latvijas programmas  

 

  

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
mailto:maija.bebre@kurzemesregions.lv
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        PROJEKTA „ DROŠĪBA PIEKRASTĒ UN JŪRAS TERITORIJĀ LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ”  

(SAFE SEA) AKTUALITĀTES 

 

Salacgrīvā jūnijā vidū norisinājās projekta uzsākšanas 

sanāksme, kas kopā pulcēja Igaunijas – Latvijas programmas 

projekta “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un 

Igaunijā” / Safe Sea partnerus. Projekta vadošo lomu uzņēmies 

Kurzemes plānošanas reģions, kopā vienā projektā apvienojot 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Igaunijas 

glābšanas pārvaldi, Igaunijas mazo jahtu ostu attīstības centru 

un 4 novadu pašvaldības – Ventspils, Rojas, Engures un 

Salacgrīvas.  

Projekta galvenais 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 un kapacitāti. Projekta rezultātā tiks Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar Igaunijas 

glābšanas pārvaldi izstrādās Darba standartprocedūras 

rokasgrāmatu Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai 

reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā, 

kā arī papildinās tehnisko aprīkojumu šādiem darbiem, 

iegādājoties  6 jūras tipa glābšanas laivas ar piekabi, 6 laivu 

dzinēji, 6 virves ar spoli, 30 hidrotērpi, 6 glābšanas riņķi, 60 

glābšanas  vestes  izvietošanai  Salacgrīvas,  Saulkrastu,  Jaun - 

 

 

 

ciema, Slokas, Rojas un Dundagas VUGD nodaļās. Arī igauņu 

kolēģi pilnveidos materiālo bāzi iegādājoties ātrās reaģēšanas 

naftas noplūdes novēršanas un savākšanas aprīkojumu 

izvietošanai Kuressaarē, Kihelkonnā, Oressaarē Kuivastu un 

Mõntu ostās.  

Projekta investīciju vietas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savukārt iesaistītās pašvaldības izveidos piebraucamos ceļus 4 

vietās līdz jūrai, tādējādi pie jūras būs iespējams nokļūt ar VUGD 

transportu, kā arī nogādāt laivas nepieciešamajā vietā. 

Informāciju sagatavoja: Elza Ozoliņa 
Tel. 26043231 elza.ozolina@kurzemesregions.lv 

 
Piekrastē uzsākts projekts labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā 

 

        PROJEKTA „ SAREDZI CITĀDĀK” (I SEE) AKTUALITĀTES 

 

 

 

dienas centru un Klaipēdas sociālo dienestu realizē Interreg 

Latvijas-Lietuvas programmas projektu “Saredzi citādāk”. Šis 

sociālās jomas projekts ir vērsts uz cilvēku ar invaliditāti un redzes 

traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības domas 

mainu. Lai veiksmīgāk iekļautu cilvēkus ar invaliditāti sabiedrībā, 

projekta ietvaros tiks veiktas speciālistu, kas strādā ar šiem 

cilvēkiem, apmācības, pieredzes apmaiņas starp abu valstu 

partneru institūcijām, tiks pielāgota infrastruktūra un iegādāts 

aprīkojums, lai uzlabotu apstākļus un veiksmīgāk notiktu dažādu 

sociālo vajadzību īstenošana dzīvē. Tiks veidota īsfilma par 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kas veicinās sabiedrības 

domas izpratni un maiņu.  

Projekta īstenošana ir uzsākta un jau notikusi projekta 

uzsākšanas  sanāksme,  kuras  laikā  visi  projekta  partneri izrunāja 

 

plānotās aktivitātes un saskaņoja tālākās darbības projekta 

veiksmīgai realizēšanai.  

Š.g. 30 augustā Klaipēdā notiks projekta atklāšana, kurā 

plašākai sabiedrībai tiks piedāvāts ieskats projekta plānotajās 

aktivitātes Kurzemes un Klaipēdas reģionos. Pasākumā 

piedalīsies Latvijas un Lietuvas projektu partneri un pārstāvji no 

sociālās jomas organizācijām. Liepājas neredzīgo biedrības 

pārstāvis Māris Ceirulis piedāvās Liepājas pilsētas pozitīvo 

pieredzi cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves vides 

uzlabošanas jomā.  

Projekta ieviešanu atbalsta Eiropas Reģionālais attīstības 

fonds. Projekta ieviešana paredzēta no 2017.gada 1. maija līdz 

2019.gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 493 

044,31 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 

087,65 EUR). 

 

 

 

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 

Liepājas  un  Saldus  pašvaldībām,  Kretingas 

Informāciju sagatavoja:  
Projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče 

Tel.: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
mailto:elza.ozolina@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Igaunijas_-_Latvijas_programma/Drosa_jura
mailto:laura.pakule@kurzemesregions.lv
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        PROJEKTA ”DABAS TŪRISMS VISIEM” (UNIGREEN) AKTUALITĀTES 

 

 Š.g. maijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar septiņām Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībām un trīs 

Lietuvas nacionālajiem un reģionālajiem parkiem, ir uzsācis projekta īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu tūrisma 

attīstību Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos, palielinot apmeklētāju un nakšņošanas skaitu reģionos. 

 

 

KPR foto: UniGreen komanda projekta uzsākšanas sanāksmē Kretingā (Lietuvā) š.g. 6.jūnijā 

Projekta mērķis ir dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un 

Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma 

produktus. Nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas 

objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu dabas 

tūrisma aktivitātēs. Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā 

Kurzemē un Lietuvas pierobežu reģionos paredzēts izveidot 7 ar 

dažādiem izglītojoši izklaidējošiem elementiem aprīkotas 

pastaigu takas, 2 atpūtas vietas, 2 spēļu laukumus un 

piedzīvojumu parku bērniem, uzbūvēt 2 skatu torņus, 2 skatu 

platformas un 7 pontonu piestātnes, sagatavot vairāk kā 40 dabas 

taku kartes, kājāmgājēju taku ceļvedi, uzstādīt audio risinājumus 

10 dabas objektos, kas pielāgoti cilvēkiem ar redzes problēmām, 

organizēt vides gidu apmācības Latvijā un Lietuvā, kā arī veikt 

citus pasākumus dabas tūrisma attīstībai un dabas objektu 

pieejamības veicināšanai. 

Projekta realizācijā tiek īstenotas divas galvenās komponentes – 

dabas objektu infrastruktūras attīstības pasākumi (celtniecība, 

rekonstrukcija, labiekārtošana) un kompetences pilnveides un 

mārketinga pasākumi (vides gidu un tūrisma speciālistu 

apmācības, semināru un konferenču organizēšana par dabas 

objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mārketinga aktivitātes 

informācijas izplatīšanai par dabas tūrisma iespējām gan 

vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām). 

Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē jau šogad 

plānots atjaunot dabas taku un izbūvēt takas pagarinājumu gar 

jūras krastu Rojas novadā, izbūvēt dabas taku gar Usmas ezeru 

Ventspils  novadā,  uzbūvēt skatu torni Sātiņu dīķu tuvumā Saldus 

 

 novadā, uzsākt dabas takas izbūvi gar Ventas upes krastu Skrundā 

un Kuldīgā, kā arī uzsākt sagatavošanās darbus tūrisma 

infrastruktūras attīstībai pie Durbes ezera. Lielākā daļa plānoto 

infrastruktūras attīstības aktivitāšu tiks pielāgotas tā, lai dabas 

objekti būtu pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros šogad 

plānots uzsākt darbu 25 dabas gidu apmācību programmas 

izstrādei un apmācību īstenošanai Kurzemes reģionā, organizēt 25 

Kurzemes reģiona tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti 

Lietuvā un 34 Kurzemes un Lietuvas tūrisma speciālistu un projekta 

dalībnieku mācību vizīti Somijā, kā arī organizēt konferenci 50 

pašvaldību un dabas aizsargājamo teritoriju tūrisma speciālistiem, 

t.sk. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un infrastruktūras 

attīstītājiem no Latvijas un Lietuvas, ar mērķi aizsākt diskusijas un 

pievērst uzmanību tūrisma nozares izaicinājumiem infrastruktūras 

un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Projekts tiek īstenots ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums 

ir 1 176 867,14 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 000 337,07 EUR. 

Projekta īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas reģions, sešas 

Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, 

Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus 

novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils 

novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas 

rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un 

reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras 

Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un 

Žemaitijas Nacionālā parka direkcija). Plašāka informācija par 

projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: 

www.kurzemesregions.lv 

 

 

 

 

 

KPR foto: plānotā 

kājāmgājēju takas 

izveides vieta gar Ventas 

upes krastu Skrundā 

 

Sagatavoja: Alise Lūse 
Tel: 26567874 

alise.luse@kurzemesregionslv 
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        PROJEKTA ”BALTIJAS JŪRAS IZAUGSME  –  

LIELA MĒROGA GLIEMEŅU AUDZĒŠANAS ATTĪSTĪBA BALTIJAS JŪRĀ” (BBG) AKTUALITĀTES 

 

 

  

Saskaņā ar projekta ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga 

gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (BBG) plānu ir 

īstenota viena būtiska aktivitāte – netālu no Pāvilostas Baltijas 

jūrā ir izveidota Latvijā pirmā eksperimentālā gliemeņu 

audzēšanas ferma. Pētījumu vietu izveidoja Latvijas 

Hidroekoloģijas institūts, un parastam vērotājam tā nav 

redzama – fermas konstrukcijas ir iegremdētas ūdenī aptuveni 

5 metrus zem jūras ūdens līmeņa, lai pasargātu tās no spēcīgu 

viļņu ietekmes, un stabili noenkurotas ar vairākas tonnas 

smagiem betona enkuriem, lai straumes neizmainītu fermas 

atrašanās vietu. Lai arī vietējie zvejnieki ir informēti par izpētes 

vietas esamību piekrastes ūdeņos, zvejas kuģus par precīzu tās 

atrašanās vietu brīdinās navigācijas boja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēdamgliemenes (lat. mytilus edulis trossulus) Baltijas jūrā aug un 

vairojas dabiskos apstākļos, un tām ir nepieciešams substrāts, 

piemēram, virve, kur tās varētu pieķerties. Ūdens filtrācijas 

procesā gliemenes uzņem ūdenī esošās barības vielas, un ūdens 

ap fermām kļūst ievērojami dzidrāks. Turklāt ēdamgliemenes 

potenciāli var kļūt par vērtīgu sastāvdaļu dzīvnieku barībā.  

Latvijā eksperimentālajā gliemeņu fermā tiek izmantotas virves 

jeb tā sauktā “long line system”. Kopējais fermas garums ir 250 

m, bet virve, pie kuras stiprināsies gliemeņu kāpuri, ir 500 m 

gara, un tā lokveidā ir stiprināta pie nesošās virves. Paraugi no 

virvēm tiks ņemti ik pēc pāris mēnešiem. Kopumā projektā ir 

izveidotas sešas gliemeņu audzēšanas izpētes fermas visā 

Baltijas jūras teritorijā, un katra no tām atrodas atšķirīgos 

ģeogrāfiskajos apstākļos. Kurzemes piekrastē izveidotā ferma 

ir vienīgā, kas atrodas atklātā jūrā, bez dabiskiem aizsegiem no 

straumēm un vējiem, tādēļ tiek prognozēts, ka šeit gliemeņu 

audzēšanas apstākļi varētu būt visskarbākie. 

Tā kā šogad pavasaris bija īpaši vējains, tad jau fermas 

izveidošana, kas sākotnēji bija plānota aprīlī, prasīja ne mazums  

 

Baltijas jūrā pie Pāvilostas izveidota eksperimentālā 
gliemeņu audzēšanas ferma 

pūļu. Laikapstākļi labvēlīgāki kļuva vien maija sākumā, un tad, 

noliekot pie malas citus ikdienas darbus, visi spēki tika veltīti 

gliemeņu audzēšanas substrāta jeb virvju nogādei paredzētajā 

izpētes vietā. Par veiksmīgu sadarbību virvju izvietošanā un 

nostiprināšanā jūrā ir jāpateicas gan Pāvilostas pašvaldībai un 

vietējiem zvejniekiem, gan SIA “AK-Idarbi” “un īpaši 

A.Pirkovskim, kas spēja operatīvi reaģēt un izmantot īso 

atbilstošo laikapstākļu brīdi, lai paveiktu šo uzdevumu. 

Tagad ir sācies nākamais posms gliemeņu audzēšanas 

projektā – pētījumu veikšana, kā gliemenes ietekmē ūdens 

kvalitāti fermas tuvumā, cik labvēlīgi ir apstākļi gliemeņu 

audzēšanai fermā, cik ātri gliemenes aug un kāds ir gliemenes 

sasniedzamais izmērs noteiktā laika periodā. 

Pēc ilgākas vēju virzienu un ātrumu vērošanas, 9.jūlijā 

laikapstākļi tika atzīti par  piemērotiem, lai pirmo reizi kopš 

uzstādīšanas dotos jūrā apsekot jaunizveidoto eksperimentālo 

gliemeņu  audzēšanas  pētījumu  fermu.  Braucienu   organizēja 

 

 

 

 

 

 

 

 

jūras ūdenī esošo barības vielu koncentrāciju, tai skaitā slāpekli 

un fosforu, un izvērtēt gliemeņu audzēšanas potenciālu 

Kurzemes piekrastē, tādēļ apsekojumā tika pievērsta vērība tieši 

šiem diviem aspektiem – ņemti ūdens paraugi gan tiešā gliemeņu 

audzēšanas vietas tuvumā, gan arī attālāk no tās; bez tam LHEI 

pētnieki paņēma substrāta paraugus, lai izpētītu, kā gliemeņu 

kāpuri ir piestiprinājušies pie fermā izvietotajām virvēm. Fermas 

apsekojumu var veikt tikai LHEI pētnieki - profesionāli sagatavoti 

nirēji. Apsekojuma braucieni tiks rīkoti ik pēc pāris mēnešiem, un 

nākamais ir plānots augusta otrajā pusē. Projekts tiek īstenots 

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programmā; projekta vadošais partneris ir Zviedrijas 

Ostergotlandes reģiona administrācija, un kopumā projektā 

iesaistījušies 18 partneri no 6 valstīm (Zviedrija, Dānija, Polija, 

Vācija, Igaunija un Latvija) 

 

 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

(LHEI), kurš projektā ”Baltijas jūras 

izaugsme – liela mēroga gliemeņu 

audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” 

(BBG) ir atbildīgs par fermas 

regulāriem apsekojumiem un datu 

vākšanu.   Gliemeņu   audzēšanai 

Baltijas jūrā ir divi mērķi – mazināt  

Informāciju sagatavoja:  
Projekta reģionālā koordinatore Zane 

Gaile  
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        NOSLĒDZOŠĀS PROJEKTA ,,SMARTPORTS’’ AKTIVITĀTES 

 

 

 

 
 

Centrālās Baltijas programmas projekts “Smartports” viena no 

noslēdzošajām aktivitātēm bija iepazīšanās vizīte no 6.jūnija līdz 

12.jūnijam, kad Latvijā uzturējās žurnālistu delegācija, iepazīstot 

Latvijas jahtu ostu piedāvātās tehniskās iespējas burātājiem, kā arī 

izvērtējot jahtu tūrisma piedāvājumus piekrastes pilsētās un ciematos. 

Delegācijā Vāciju pārstāvēja blogeris Olivers Bekls (interneta 

žurnālists, raksta par burāšanu lapā www.untersegeln.eu) un Kristīne 

Zaltena, pārstāvot vienu no vadošajiem tūrisma operatoriem” Mare 

Balticum” Vācijā, kas specializējušies Baltijas valstu ceļojumu tirgū; 

savukārt Somiju pārstāvēja Kiti Vestenbaka, divu žurnālu, kas raksta 

par jahtām, laivām, ceļojumiem un čarteriem, galvenā redaktore. 

Jāpiebilst, ka gan Olivers, gan Kiti arī paši ir kaislīgi burātāji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai arī delegācijas galvenais mērķis bija tieši jahtu ostu 

iepazīšana, ar prieku viesi izmantoja iespēju apskatīt arī nozīmīgākās 

apskates vietas un tikties ar vietējiem ļaudīm tuvējā apkārtnē, 

atzīstot, ka informācija par atpūtas, izklaides un gastronomiskajiem 

piedāvājumiem lieliski papildina ikvienu ceļojumu ar burulaivu. 

Nedēļu garā ceļojuma laikā žurnālistiem bija iespēja apskatīt 

Liepājas, Pāvilostas, Ventspils, Rojas, Rīgas, Jūrmalas, Salacgrīvas un 

Kuivižu jahtu ostu un tikties ar šos ostu pārstāvjiem, lai informāciju 

iegūtu no pirmavotiem un tieši tik detalizētu, cik nepieciešams.  

Kurzemes piekrastē ļoti atzinīgu vārdi tika veltīti Liepājas jahtu 

centra vadītājam Kārlim Kintam – par viesmīlīgo attieksmi, 

risinājumu meklēšanu nestandarta situācijās un gatavību sniegt 

palīdzību jebkurā jautājumā.  

Pāvilosta ar savu radošo pieeju gan jahtu tūrisma 

infrastruktūras, gan papildus pakalpojumu piedāvājuma 

veidošanā bija patīkams pārsteigums visiem trim ārvalstu viesiem 

 

 

 

 

 

 

 

viesiem. Kūpinātās zivis, iespēja pašiem izcept maizes klaipiņu, 

mājīgais viesu namiņš un atraktīvais gids un jahtu centra 

vadītājs vienlaikus Ģirts Vagotiņš-Vagulis – tas viss kopā radīja 

sajūtu, ka te ir jāatgriežas. Un tieši Pāvilostā Olivers jau sāka kalt 

plānus savam šīs vasaras ceļojumam ar jahtu gar Latvijas 

piekrasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspilī žurnālisti izbaudīja pilsētas kontrastus. Ja, iebraucot 

jahtu ostā, apkārtējā vide – industriālās teritorijas ap ostu – 

nerosināja uzturēties šeit ilgāk kā nepieciešams, tad, iepazīstot 

pilsētas tūrisma piedāvājumus, viesi atzina, ka te noteikti ir 

vērts uzturēties vairāk par vienu dienu. 

Rojas un Mērsraga ostā žurnālisti uzzināja par plānotajām 

investīcijām tuvāko pāris gadu laikā, kas būtiski uzlabos gan 

drošības un servisa līmeni, gan arī komfortu burātājiem.  

Papildus jahtu ostām viesi pabija arī Kolkas ragā, kas ar pilnīgo 

bezvēju un rāmo jūru vairāk pārsteidz vietējos nekā 

ārzemniekus, toties zilās govis, kas šur un tur ir sastopamas 

Kurzemes piekrastē, žurnālistes apbrīnoja ar patiesu sajūsmu. 

Par vienu no “noteikti jāredz” vietām viesi atzina Kuldīgu – tās 

šarmantās ieliņas un Eiropā platākais ūdenskritums ir to vērti, 

lai vienu dienu veltītu mazpilsētas romantikas izbaudīšanai. 

Vizītes laikā visiem tika prezentēti arī jaunie informācijas kioski, 

kuriem dizains veidots vaļa astes formā. Tajos burātāji ar mājas 

lapas www.helloports.com palīdzību var plānot savu ceļojumu, 

rezervēt vietu jahtu ostās, norēķināties par pakalpojumiem. 

Šāds kiosku tīkls izveidots projekta rezultātā un Latvijas jahtu 

ostās uzstādīti 10 šādi kioski – Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī, Rojā, 

Mērsragā, Engurē, Jūrmalā, Rīgā, Skultē, Salacgrīvā.  

No Mērsraga viesi devās uz Rīgu; tur rūpes par viesiem pārņēma 

Rīgas plānošanas reģions, kas iepazīstināja ar jahtu ostām Rīgā, 

Jūrmalā, Kuivižos un Salacgrīvā 

Vācijas un Somijas žurnālistu tūre pa Kurzemes jahtu ostām 
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  PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES 

Vai Tu zināji? 
Šī gada sākumā Latvijas bērnu sociālās aprūpes iestādēs (bērnu namos) dzīvoja vairāk kā 1400 bērnu (Kurzemē - 157). Lielākajai 

daļai no viņiem ir dzīvi bioloģiskie vecāki, kuri dažādu iemeslu dēļ saviem bērniem nevar sniegt nepieciešamo aprūpi. Lai bērniem 

nodrošinātu iespēju uzaugt ģimeniskā vidē, būtiska nozīme ir pašvaldībās pieejamā atbalsta un pakalpojumu apjoma palielināšanai 

ģimenēm vai audžuģimeņu kustības attīstībai Kurzemē. 

Individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu 
izstrādes aktualitātes 

 

Lai plānotu Kurzemes reģionā nepieciešamo sabiedrībā balstīto 

sociālo pakalpojumu (SBSP) pieejamību un jau šobrīd sniegtu 

atbalstu noteiktām personu grupām, projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērnu namu 

bērniem tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 

plānu (AP) izstrāde. 

Līdz 2017. gada maijam speciālistu komanda ir izvērtējusi 277 

bērnu ar FT un 126 bērnu namu bērnu individuālās vajadzības un 

izstrādājusi AP.  Drīz noslēgsies arī pilngadīgu personu ar GRT 

individuālo vajadzību izvērtēšana un AP izstrāde. Izstrādātie AP ir 

nodoti personām ar GRT un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem 

pakalpojumu pieprasīšanai dzīvesvietas pašvaldības sociālajos 

dienestos, kā arī pašvaldībai un Kurzemes reģiona 

deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātājiem SBSP pieejamības un 

attīstības plānošanai. 

Izstrādāti Kurzemes bērnu namu reorganizācijas plāni 

SIA “AC konsultācijas” ir izstrādājusi visu piecu Kurzemes bērnu 

namu reorganizācijas plānus. To apspriešana ir notikusi klātienē 

katrā no bērnu namiem, tiekoties ar tā vadību, darbiniekiem, 

iesaistīto pašvaldību (Liepājas, Ventspils, Talsu novada un 

Ventspils novada) un to DI vadības grupu, kā arī Labklājības 

ministrijas pārstāvjiem. Izstrādātie reorganizācijas plāni tiks 

pievienoti Kurzemes reģiona DI plānam kā pielikumi. 

Top Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns 

Kurzemes reģiona DI plānu izstrādā SIA “SAFEGE BALTIJA” 

sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām, Valsts sociālās 

aprūpes centru “Kurzeme”, kā arī sociālajā jomā strādājošajām 

nevalstiskajām organizācijām.  

 

 Kurzemes reģiona DI plāns ietvers esošās situācijas analīzi par 

sabiedrībā balstītajiem sociālajiem un vispārējiem pakalpojumiem 

Kurzemē un iesaistīto personu individuālajām vajadzībām. Tāpat 

plānā tiks iekļauti risinājumi par SBSP izvietojumu un to attīstībai 

nepieciešamo infrastruktūru Kurzemes pašvaldībās, piedāvājot arī 

iespējamo pašvaldību sadarbības modeli.  Šobrīd turpinās darbs pie 

plāna stratēģiskās daļas izstrādes un vasaras beigās tā notiks 

sabiedriskā apspriešana. 

Kurzemes iedzīvotāji saņemt sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus 

Projekta ietvaros turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšana mērķa grupu personām (atelpas brīža pakalpojums – 6, 

aprūpe mājās – 6, pakalpojums dienas aprūpes centrā – 1). 

Atgādinām, ka papildu informāciju var saņemt un pieteikties sociālo 

pakalpojumu, t.sk. sociālās rehabilitācijas, saņemšanai var 

dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā. 

Notikusi otrā Kurzemes plānošanas reģiona  
DI vadības grupas sēde 

24.maijā Kuldīgā tikās Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības 
grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas 
progresu un diskutētu par tālāko vadības grupas darbu.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupa  
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AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļā ir 

noritējis aktīvs darbs, lai apkopotu informāciju par pašvaldību 

organizētajiem skolēnu pārvadājumiem 2016./2017. mācību gadā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu vērojama neliela kopējo 

apjomu pieauguma tendence. Neskatoties uz to, ka uzsākot 

2016./2017. mācību gadu no pašu organizētiem skolēnu 

pārvadājumiem pilnībā atteicās Rojas novads un atsevišķus 

skolēnu maršrutus Grobiņas novadā aizvietoja reģionālie vietējās 

nozīmes maršruti, aizvadītajā mācību gadā pieaugams vērojams 

gan kopējā gada nobraukumā skolēnu pārvadāšanai izveidotajos 

maršrutos, gan tajos pārvadāto skolēnu skaitā.   

Pārvadājamo skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu skaits dienā, salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu, 

pieaudzis no aptuveni 2000 uz 2050.  Precīzs mācību gadā 

pārvadāto skolēnu skaits netiek apkopots, jo ne visās pašvaldībās 

tiek veikta pilnīgi precīza uzskaite.  

Kopējais, autobusu nobrauktais kilometru skaits, skolēnu 

pārvadāšanai izveidotajos maršrutos, aizvadītajā mācību gada 

laikā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, pieaudzis no aptuveni 

1,5 miljoniem kilometru uz 1,6 miljoniem kilometru. Pieaugums 

izskaidrojams ar izmaiņām skolu tīklā, izmaiņām izglītojamo 

mājvietu ģeogrāfiskajā izvietojumā un līdz ar to veiktajām 

korekcijām maršrutos. Pieaugums veidojas arī palielinoties vecāku 

pieprasījumam un pašvaldību iespējām piedāvāt pārvadājumus 

vietās, kur tas iepriekš netika darīts. 

Aizvadītajā mācību gadā, Kurzemes plānošanas reģiona pašval -  

 

 

dības, skolēnu pārvadāšanai izmantoja 109 autobusus.  

Š.g. 24.maijā Kuldīgā KPR Sabiedriskā transporta nodaļa 

organizēja pašvaldību pārstāvju tikšanās ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" 

vadību. Uz tikšanos bija ieradies arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes 

priekšsēdētājs J.Lange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās laikā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar 

padarīto darbu apjomiem un finansējumu 2016.gadā, 

aktualitātēm 2017.gada valsts autoceļu būvdarbu sezonā, t.sk. 

par paredzētajiem lielākajiem būvdarbiem Kurzemes reģionā 

un jaunumiem kvalitātes kontrolē. Sēdes gaitā tika pārrunāti 

jautājumi arī par autobusu pieturvietu uzturēšanu un to 

nepieciešamajiem remontdarbiem. 

 
 
 

Informāciju sagatavoja:  
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas tīkla plānotājs I.Ozoliņš 

 

 

Apkārtraksts nr.1 "Deinstitucionalizācija: no idejas līdz 

īstenošanai" 

Labklājības ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu 

"Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai" par aktuālo 

procesa ieviešanā Latvijā. Aicinām iepazīties un būt 

informētiem! 

 

Kuldīgā notikusi 6. projekta partneru tikšanās 

 

Tikšanās laikā partneri tika informēti par šī brīža aktualitātēm, 

īpašu uzmanību pievēršot sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanas kārtībai bērniem ar FT un 

pilngadīgām personām ar GRT.  

Tikšanās otrajā daļā grupu darba ietvaros tika konstatēts, 

ka tikai dažās Kurzemes reģiona pašvaldībās atsevišķām mērķa 

grupām ir pieejami SBSP un to apjoms nav pietiekams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību 

Tikšanās noslēgumā tika apspriesta SBSP attīstība un 

iespējamā pašvaldību sadarbība to nodrošināšanā. 

Sagatavoja: 
Projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa 
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AKTUALITĀTES KPR PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT >> 

 

 

SKRUNDAS 

NOVADS 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

Juridiskā adrese: 
Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 

Administrācijas adrese: 
Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048 

Uzņēmējdarbības centrs: 
Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801 

Sabiedriskā transporta nodaļa: 
Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, Kuldīga, LV-3301 

Plānošanas nodaļa: 
Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, Kuldīga, LV-3301 

 
 

 

 

 

 

 

Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” 
savā e-pastā: 

Sūti pieteikumu uz e-pastu: 
INFO@KURZEMESREGIONS.LV 

 
 

Uz šo e-pastu: 
info@kurzemesregions.lv 

gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”  
pilnveidošanai un uzlabošanai! 

 
 

 

     
VENTSPILS 

PILSĒTA 

LIEPĀJAS 

PILSĒTA 
AIZPUTES  

NOVADS 

ALSUNGAS 

NOVADS 
BROCĒNU 

NOVADS 

 
DUNDAGAS 

NOVADS 

 
DURBES 

NOVADS 

   
GROBIŅAS  

NOVADS 
KULDĪGAS 

NOVADS 

MĒRSRAGA 

NOVADS 

 
NĪCAS 

NOVADS 

 
PĀVILOSTAS 

NOVADS 

 
PRIEKULES  

NOVADS 

 
ROJAS 

NOVADS 

 
RUCAVAS 

NOVADS 

 
SALDUS 
NOVADS 

 
SKRUNDAS 

NOVADS 

 
TALSU  

NOVADS 

 
VAIŅODES 
NOVADS 

 
VENTSPILS 

NOVADS 
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