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Š.g. pavasarī Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji viesojās
mūsu kaimiņu zemē - Baltkrievijā. Šī bija arī mana pirmā
viesošanās Baltkrievijā. Jāatzīmē, ka iepriekš lasītais un
dzirdētais par kaimiņvalsti tikai daļēji atbilst patiesībai, dzīvē,
īpaši sarunājoties ar vietējiem cilvēkiem, viss izskatās nedaudz
savādāk. Vizītes laikā apmeklējām Oršas izpildkomiteju, kur
tikāmies ar tās priekšsēdētāju un viņa komandu, kā arī
Vitebskas pilsētas izpildkomiteju un Brīvo ekonomisko zonu.
Lai arī Baltkrievijā parādās privātīpašumi un privātās
investīcijas, valsts tiek pārvaldīta centralizēti. Izpildkomitejas
priekšnieka rūpju lokā ir gan graudaugu ražības paaugstināšana
gan agro tūrisma veicināšana un iedzīvotāju dzīves standarta atbilstība noteiktam līmenim, gan angeogrāfa iegāde tikko uzbūvētā modernā 10 stāvu slimnīcā, gan izglītība, gan
vācu investoru kontrole un daudzi citi jautājumi. Vēlēšanu rezultātā ir izveidotas reģionu,
rajonu un ciemu padomes, bet reālā vara tomēr pieder izpildkomiteju vadītājiem, kurus
padomes apstiprina pēc valsts vadītāja rekomendācijas.
Vitebskā, kas ir Marka Šagāla dzimtene, mūs pārsteidza interaktīvs Mākslas skolas
vēstures muzejs. Tā vien gribējās kaut daļu no ekspozīcijas pasniegšanas metodēm
izmantot Kurzemes muzejos. Vitebska atrodas Daugavas krastā, kur gleznainā vietā mežu
ielokā muižu savulaik ir uzcēlis gleznotājs Iļja Repins. Atklājām, ka ne tikai upe vieno abas
valstis, bet arī tas, ka latvieši un baltkrievi ir savu zemju patrioti, ir cēlušies no baltiem, un
daži vārdi skan ļoti līdzīgi, kā piemēram “talka”/ “talaka” vai “laiva”/“laibi”.
Mēs esam un būsim viens otram kaimiņos, un mums noteikti ir, ko vienam no otra
mācīties. Tāpēc īpašs prieks, ka Latvijas konsuls rudenī iecerējis rīkot Kurzemes novadu
dienas Vitebskā, kur tiktos gan uzņēmēji, gan kultūras nozares pārstāvji.
Saulainu un skaistu Jums pavasari!
Inga Bērziņa
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja
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KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI IEPAZĪST BALTKRIEVIJU
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji, laikā no 03. līdz 07.martam, devās
pieredzes apmaiņas vizītē uz Baltkrieviju. Pateicoties Saeimas deputātei Nellijai
Kleinbergai un Latvijas konsulam Vitebskā Uģim Skujam, pieredzes apmaiņas vizītes
programma bija ļoti piesātināta un interesanta. Vizītes ietvaros Latvijas delegāciju uzņēma
Oršas rajona izpildkomitejā. Izpildkomitejas priekšsēdētājs A.Pozņaks neslēpa
gandarījumu par Latvijas delegācijas vizīti, kas bija pirmā šāda mēroga Latvijas pārstāvju
vizīte Oršas rajona izpildkomitejā. Tā bija pirmā vizīte Baltkrievijā arī lielai daļai Latvija
delegācijas pārstāvju. Oršas rajonā ir 15 ciemi, kopā dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju, un ir liels
skaits dažādu rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu. Viena no lielākajām ražotnēm
rajonā ir Oršas linu fabrika, attīstīta ir arī dažāda mēroga mašīnbūves rūpniecība, pārtikas
rūpniecība, kā arī plaši attīstīta lauksaimnieciskā ražošana. A.Pozņaks uzsvēra Oršas
ekonomiski ģeogrāfiski un ģeopolitiski izdevīgo novietojumu, kā arī to, ka Oršā ir lielākais
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Baltkrievijas dzelzceļa mezgls, kas savieno Austrumeiropu ar
Rietumeiropu. Viesi tika iepazīstināti arī ar kultūras, sporta un
tūrisma nozarēm. Puses vienojās aicināt Oršas izpildkomitejas
pārstāvjus atbildes vizītē uz Latviju, lai tuvāk iepazītu un rastu
iespējamus kaimiņvalstu sadarbības virzienus uzņēmējdarbībā
vai tūrismā nākotnē.

Oršas rajona izpildkomitejā

Oršas linu fabrikā

KPR foto

Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīt arī Oršas lepnumu linu fabriku, kuras aizsākums ir 1930.gadā. Šobrīd Oršas linu
fabrika ir atzīstama par vienu no lielākajām linu fabrikām Eiropā.
Tās kopējā platība aizņem vairāk nekā 20 hektārus zemes un
tajā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku. Pavisam nesen Oršas
linu fabrikas attīstībā ir ieguldīti 60 miljoni ASV dolāru.
Delegācijai tika izrādīts 2017.gada novembrī atklātais rūpnīcas
cehs, kas ietver pilna cikla ražošanu, sākot no linu šķiedru
pārstrādes līdz pat gatavai produkcijai. 80% saražotās gatavās
produkcijas tiek eksportēts uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm.
Vizītes otrajā dienā Latvijas delegāciju uzņēma Vitebskas
pilsētas izpildkomitejā. Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece
Z.Koroļova, kas ir atbildīga arī par ārējiem ekonomiskajiem
sakariem, izteica prieku par Latvijas delegācijas vizīti no
Kurzemes.
Vitebskas pilsētas izpildkomitejai jau kopš 1995.gada esot
cieša sadarbība ar Daugavpili un Rēzekni. Vitebskā dzīvo 377
tūkstoši iedzīvotāju, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir otrs lielākais
apgabals Baltkrievijā aiz Gomeļas apgabala. Vitebskā šobrīd
darbojās vairāk nekā 200 veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu
kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar Latvijas kapitālu. Kopējais preču
apgrozījums Vitebskai sadarbībā ar Latviju 2017.gadā ir bijis 27
miljoni ASV dolāru, t.sk. 17 miljoni sastāda Baltkrievijas preču
eksports uz Latviju un 10 miljoni apmērā preces ir importētas no
Latvijas. No Latvijas uz Vitebsku pamatā tiek importētas
iekārtas, plastmasa, papīrs un zāles. Latvija ir viens no 10
galvenajiem sadarbības partneriem tirdzniecības jomā
Vitebskā, uzreiz aiz Krievijas. Savukārt Vitebskas uzņēmumi
eksportē uz Latviju kokmateriālus, kabeļus, šķidrināto gāzi,
plastmasas taru, apavus, tekstilizstrādājumus un apģērbu,
konditorejas izstrādājumus, kā arī daudz ko citu. Uzsver plaši
attīstīto rūpniecisko ražošanu dažādās tautsaimniecības jomās,
rosinot meklēt interesējošās sadarbības iespējas.
Vitebskā ik gadu notiek lielākais Baltkrievijas festivāls
“Slovjanskij bazar”, kas notiek jau 27 gadus un ir plaši
apmeklēts. Šo gadu laikā vairāk nekā 70 valstis ir kļuvušas par
festivāla dalībniekiem vai sadarbības partneriem. Z.Koroļova

aicina izskatīt iespēju apmeklēt slaveno festivālu “Slovjanskij
bazar”, kas notiks laikā no š.g. 12. līdz 16.jūlijam. Festivāla laikā
notiek arī amatnieku darinātu izstrādājumu un lietišķās
mākslas priekšmetu tirdziņi, uz kuriem brauc piedalīties
amatnieki un uzņēmēji arī no Latvijas, kas tiek īpaši gaidīti.
Vizītes turpinājumā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas
speciālo ekonomisko zonu (Vitebskas SEZ), kuras teritorijā tiek
realizēti 39 investīciju projekti ar kapitālieguldījumiem no 13
pasaules valstīm. Vitebskas SEZ savu darbību uzsākusi pirms
16 gadiem. Šobrīd SEZ teritorijas uzņēmumos kopā ir
nodarbināti vairāk nekā 10 tūkstoši darbinieku. Lai kļūtu par
Vitebskas SEZ rezidentu, uzņēmuma ražotnei ir jāatrodas SEZ
teritorijā un ražotajām precēm jābūt orientētām uz eksportu.
Paredzamajam investīciju apjomam jābūt, sākot no 500
tūkstošiem eiro. Jo lielāks paredzamo investīciju apjoms, jo
lielākas nodokļu atlaides tiek piedāvātas SEZ uzņēmumam.
Saņemot investīciju pieteikumu (biznesa plānu), SEZ
administrācija to izskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā.
Izņēmums ir vieglā un pārtikas rūpniecības, kuru saskaņošana
notiek centralizēti, tādēļ termiņš varētu būt līdz 1 mēnesim.
Šobrīd Vitebskas SEZ ir 34 ārvalstu rezidenti no Lielbritānijas,
Vācijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, Krievijas un citām valstīm.

Delegācijas vizīte Vitebskas SEZ ( KPR foto)

Latvijas delegācijas vizītes programmā bija iekļauta arī
plaša kultūras programma. Dalībnieki apmeklēja viena no
ievērojamākajiem 19. gadsimta Krievijas gleznotāja I.Repina
muižu, kur iekārtots muzejs, Oršas pilsētas mākslas galeriju,
Oršas etnogrāfisko muzeju “Dzirnavas” un nesen Vitebskā
atklāto M.Šagāla interaktīvo avangarda mākslas muzeju.
Ikviena no kultūras un mākslas apskates objekta gidu
stāstījums bija entuziasma un aizrautības piesātināts,
Baltkrievu viesmīlībai un atvērtībai raksturīgā manierē, kas
ļāva patiesi sajust augstākās mākslas klātbūtni un izpratni visās
tās niansēs.
Delegācijas pārstāvji tika aicināti izskatīt iespēju dalībai š.g.
5. un 6.septembrī, sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdzniecības un
rūpniecības palātas Vitebskas nodaļu organizētās Latvijas
uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā ar moto “Parādi Latviju,
iepazīsti Baltkrieviju”.

Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4A, Rīga, LV- 1048, tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
2018.gada 17.janvārī Kuldīgā tika sasaukta pirmā š.g.
attīstības padomes sēde. Uz pirmo attīstības padomes sēdi tika
aicināts piedalīties arī VARAM Reģionālās politikas
departamenta direktors R.Bremšmits, lai informētu attīstības
padomes locekļus par remigrācijas pilotprojektu 2018.gadā,
kurā tiek iesaistīti plānošanas reģioni, katrā plānošanas reģionā
paredzot pa vienam reģionālajam koordinatoram.

Pilotprojekts paredz arī vismaz piecu pilot-pašvaldību izvēli un
“Atgriešanās grantu” – atbalstu remigrantu uzņēmējdarbības
projektiem.
Katra plānošanas reģiona reģionālais koordinators,
sadarbojoties ar pašvaldībām, konsultēs remigrantus par
atgriešanās iespējām un piedāvājumiem visā reģionā.
Papildus paredzēts 5 pilot-pašvaldībās apmaksāt vienu
darbinieku, kas arī strādātu ar remigrantiem un sadarbībā ar
reģionālo koordinatoru konsultētu remigrantus par atgriešanās
iespējām. Pašvaldība papildus piešķirto finansējumu varēs
izmantot arī citām aktivitātēm, kā piemēram, kāda pasākuma
remigrantiem organizēšanai u.c. Savukārt “Atgriešanās grants”
paredzēts vismaz 4 remigrantu uzņēmējdarbības projektu
atbalstam katrā reģionā, līdz EUR 9000 katram projektam, kopā
sasniedzot EUR 36000 katrā reģionā. Tiek paredzēts, ka projektā
varēs pieteikties arī iekšējie remigranti, kā piemēram, gadījumā,
ja kāds vēlēsies no Rīgas pārcelties uz novadiem.
Pašvaldību vadītāji min piemērus, kad remigrantu ģimenēm
ar bērniem skolas vecumā, pēc atgriešanās Latvijā sagādā
grūtības Latvijas skolas programmas apguve, minot piemērus,
kad tas ir bijis par iemeslu atkal atgriezties emigrācijā.
Remigrantu bērniem ir grūtības ar latviešu valodu, kā arī skolu
programma, salīdzinot ar ārvalstu mācību programmām, būtiski
atšķiras, tāpēc aicina meklēt risinājums sadarbībā ar Izglītības un
zinātnes ministriju, lai nodrošinātu atbalstu mācību
programmas apguvē remigrantu bērniem.

Attiecībā par “Atgriešanās grantu” remigrantu
uzņēmējdarbības projektiem R.Bremšmits skaidroja, ka tiek
gatavoti projekta nosacījumi un dokumentācija, un
pieteikšanās projektā varētu tikt izsludināta jūlijā - augustā.
Pašvaldību vadītāju interesi raisīja jautājums, kā tiks izvēlētas
pilot-pašvaldības? R.Bremšmits paskaidroja, ka pilotpašvaldības tiks izvēlētas balstoties uz nodibinājuma “Baltic
Institute of Social Sciences” pētījuma “Pašvaldību politikas
instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”
rezultātiem un Pārresoru koordinācijas centra sadarbības
platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem, kas ir
saskaņoti ar VARAM un sadarbībā ar plānošanas reģioniem.
Atbildot uz jūtamo skepsi par sagaidāmajiem pilotprojekta
rezultātiem, R.Bremšmits paskaidro, ka šo projektu finansē
Latvijas valsts un piekrīt, ka noteicošais, lai remigranti
atgrieztos, ir ekonomiskais fons valstī. Tomēr, ņemot vērā lielo
aizbraukušo skaitu, ir pieņemts lēmums par konkrēto
pilotprojektu, lai mēģinātu uzrunāt, iespējams, nesen
aizbraukušos, kuri vēlas atgriezties ātrāk, kā arī apzinātu
konkrētas vajadzības. Tāpēc šī aktivitāte ir kā pilotprojekts,
nevis kampaņa ar skaļiem saukļiem, lai cita starpā sazinātos ar
emigrantiem un noskaidrotu, kas tiem palīdzētu atgriezties,
kādi pakalpojumi pašvaldībās būtu nepieciešami, piemēram,
kā noskaidrojām no izglītības viedokļa u.c. jomās.
2018.gada 14.februārī tika sasaukta kārtējā attīstības
padomes sēde Kuldīgā. Sēdē V.Vitkovskis piedalījās kā VAS
“Latvijas Autoceļu uzturētājs” valdes loceklis, lai informētu
attīstības padomes locekļus par aktualitātēm, ikdienas
autoceļu uzturēšanas darbiem, iespējamiem risinājumiem un
izaicinājumiem autoceļu uzturēšanā, t.sk. klimata izmaiņu
ietekmes rezultātā.

Salīdzinoši sliktais autoceļu stāvoklis un autoceļu uzturēšana
vienmēr ir bijis aktuāls jautājums pašvaldībām, jo tieši
pašvaldības ir tās, ka pirmās saņem sūdzības no iedzīvotājiem.

Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4A, Rīga, LV- 1048, tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Arī šoreiz diskusijas izvērtās plašas un bija daudz jautājumu
VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” pārstāvjiem.
Viena no aktualitātēm tuvojoties vasarai, par ko tiek
visbiežāk saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ir saistībā ar grants
ceļu putēšanu, īpaši posmos, kas iet tieši garām dzīvojamām
mājām. VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Talsu ceļu rajona
direktors A.Pētersons informēja par iespējām dažādu ceļu
segumu uzturēšanā un apstrādē dažādos gadalaikos, kā arī ceļu
segumu dubultās apstrādes un grants ceļu segumu
pretputēšanas apstrādes iespējām. Durbes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Radzevičs izteica priekšlikumu,
saistībā ar saņemtām biežām sūdzībām no iedzīvotājiem par
problēmu ar grants ceļu putēšanu un apstrādi pie dzīvojamām
mājām, ka:

“Iespējams, ir jāpieņem noteikumi, ka pretputēšanas
apstrāde grants ceļiem ir jāveic vismaz 100 m garā ceļa
posmā gar visām dzīvojamām ēkām”.
V.Vitkovskis, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, solīja meklēt
risinājumus un jācer, ka jau šovasar problēma tiks veiksmīgi
risināta.
Pašvaldību vadītājiem bija daudz jautājumu par
remontdarbus plānā iekļauto ceļu remontēšanu, to, kā varētu
šo procesu paātrināt, ātro ceļa bedrīšu aizlāpīšanas aktualitāti
ziemas periodā un rīcību uz autoceļiem ārkārtas gadījumos,
kad šobrīd reakcija ir novēlota vai vispār neseko. V.Vitkovskis ir
apņēmības pilns sadarbību ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC)
uzlabot, solot, ka tas uzlabos arī esošo situāciju par ārkārtas
gadījumiem uz ceļiem un informē par ieceri, veidot digitālo
platformu, kas palīdzētu šādas situācijas efektīvi apzināt. VAS
“Latvijas Autoceļu uzturētājs” pārstāvji aicināja pašvaldības uz
sadarbību, informējot, ka vienlaikus, labāku rezultātu
sasniegšanai, plānots koordinēt sadarbību ar (LVC), labāku
rezultātu sasniegšanai.
Attīstības padomes sēdē, padomes locekļi tika informēti
par jauno plānošanas reģionu funkciju saistībā ar speciālās
atļaujas
(licences)
izsniegšanu
pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometru. KPR sabiedriskā transporta
tīkla plānotājs I.Ozoliņš informēja, ka saistībā ar izmaiņām
normatīvajos aktos, licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, sākot ar 01.03.2018. izsniegs
plānošanas reģioni un republikas pilsētas. Attīstības padomes
sēde apstiprināja KPR sagatavotos dokumentus licenču par
pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniegšanai
un nolēma, ka Kurzemes plānošanas reģionā taksometru
licences kartītes maksa būs 3,00 EUR. Infromācijai interesen -

tiem KPR mājas lapā www.kurzemesregions.lv tiks izveidota
sadaļa “Taksometru licencēšana”, kur tiks ievietota informācija
par taksometru pārvadājumu licenču un kartīšu izsniegšanas un
saņemšanas noteikumiem un iespējām.
2018.gada 14.martā attīstības padomes sēde tika sasaukta
Talsos. Sēdes darba kārtībā tika apstiprināts KPR finanšu gada
pārskats par 2017.gadu. Saistībā ar VARAM š.g. 19.martā
organizētu sanāksmi, uz kuru bija aicināti visu plānošanas
reģionu (PR) pārstāvji, lai diskutētu par š.g. 27.februārī Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas (turpmāk – Komisija)
informatīvajā sēdē saņemto aicinājumu plānošanas reģioniem
sagatavot kopīgu viedokli par iespējamo plānošanas reģionu
lomu stiprināšanu, papildus iespējamajām funkcijām, kuru
īstenošana būtu risināma reģionālā līmenī, attīstības padomes
sēdes darba kārtībā bija iekļauts jautājums diskusijai par PR
funkcijām.

Attīstības padomes sēde Talsos

Sēdē pašvaldību vadītāji plaši diskutēja par KPR sagatavotajiem
priekšlikumiem par plānošanas reģionu funkcijām, to
paplašināšanu un stiprināšanu.
Diskusiju rezultātā attīstības padome vienojās atbalstīt
šādu funkciju attīstību un stiprināšanu plānošanas reģionos:
1. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, ieviešana,
uzraudzība;
2. Reģiona viedokļa pārstāvniecība, sadarbības koordinācija
un pašvaldības viedokļu apzināšana;
3. Uzņēmējdarbības veicināšana reģionā;
4. Reģionāla līmeņa projektu izstrāde un ieviešana;
5. Remigrācijas pasākumu veikšana;
6. Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas;
7. Pieaugušo izglītības koordinēšana reģionā;
8. Sociālo pakalpojumu attīstības un veselības veicināšanas
pasākumu koordinēšana reģionā.
Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa uzsvēra, ka
plānošanas reģionu stiprināšanai ir nepieciešams papildus
finansējums no valsts budžeta, jo šobrīd daļa no funkcijām, tiek
īstenotas ar ES finansējuma piesaisti, t.i. caur īstenotajiem
projektiem, kas nav pastāvīgs finansējums.
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
KPR Uzņēmējdarbības centram gads aizsākās, plānojot
darāmos darbus un tiekoties ar citām uzņēmējdarbību
atbalstošajām institūcijām, lai iepazītos ar to plāniem un
aktivitātēm.
Kā pirmā sanāksme, ko apmeklēja Uzņēmējdarbības
centra vadītāja Baiba Kūma – Lauku atbalsta dienesta tikšanās
ar lauksaimnieku organizācijām. Neskatoties uz to, ka tikšanās
laikā galvenokārt tika pārrunātas ar lauksaimniecību saistītas
aktivitātes, ieguvām vērtīgu informāciju arī saistībā ar
uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās. Lauku atbalsta
dienests administrē vairākas programmas, kas ir mērķētas
nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai un iegūtā
informācija centram ir ļoti noderīga, sniedzot konsultācijas
uzņēmējiem par finansējuma piesaistes iespējām.
Gada sākumā notika arī Ekonomikas ministrijas organizētais
semināru cikls Kurzemē, par tās administrētajām
programmām uzņēmējiem. Ja Lauku atbalsta dienests
administrē atbalsta programmas tikai lauku teritorijā
(atsevišķos gadījumos arī pilsētās), tad Ekonomikas ministrijas
programmas ir pieejamas visa reģiona teritorijā.
Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību organizējām
semināru – apaļā galda diskusiju uzņēmējiem par atbalsta
iespējām uzņēmējiem no dažādiem fondiem. Diskusijas
vadītāja – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece
uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane iepazīstināja
klātesošos ar finansējuma piesaistes iespējām no dažādiem
fondiem. Paralēli notika diskusijas ar citām uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijām un uzņēmējiem par iespējamajiem
uzlabojumiem fondu īstenošanas mehānismā.
Apmeklējot Biznesa dienas Ventspilī un Ventspils Biznesa
atbalsta centra atklāšanu – sajutām patiesu prieku par
pašvaldības sistemātisko un produktīvo darbu ar uzņēmējiem.

Ventspils Biznesa atbalsta centra atklāšanas pasākumā

Kā viens no būtiskākajiem atbalsta veidiem minams Ventspils
Biznesa atbalsta centra izveidošana, kura iekārtošanai savu
“artavu” deva arī Kurzemes plānošanas reģions, piešķirot
pašvaldībai naudas balvu par veikto ieguldījumu
uzņēmējdarbībā, kas tika ieguldīta šī centra iekārtošanā.
Reaģējot uz būtiskām izmaiņām nodokļu sistēmā Latvijā,
nolēmām sadarbībā ar Kurzemes reģiona pašvaldībām
organizēt seminārus. Piesaistījām zinošu un pieredzējušu
lektori Ingunu Leibuss (ekonomikas doktore, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu
katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu
autore), kas maksimāli vienkārši izskaidro un paskaidro esošās
izmaiņas mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem.
Pirmais seminārs martā notika Saldū, esam saņēmuši
vislabākās atsauksmes no dalībniekiem par tā saturu un
lektores pieredzi. Interesenti no Saldus, kas dažādu iemeslu dēļ
neapmeklēja semināru, jau piesakās uz viņiem tuvāko semināru
Kuldīgā, kas būs š.g.9.aprīlī. Aprīlī minētie semināri notiks arī
Talsos, Ventspilī un Liepājā (informācija mājas lapā
www.kurzemesregions.lv sadaļā “Semināri”).

Informāciju sagatavoja: KPR UC vadītāja Baiba Kūma
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AKTUALITĀTES KPR TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
. GADA SĀKUMĀ
Seminārs Kurzemes reģiona pašvaldību teritorijas
Zviedrijā, kur tika apspriesta projekta ideja un aktivitāšu plāns,
attīstības plānotājiem Saldū
bet pēc sanāksmes sagatavoti un iesniegti budžeta aprēķini.
Š.g. 11.janvārī Saldū, sadarbībā ar Latvijas Vides
aizsardzības fondu un Latvijas pašvaldību savienību, notika
seminārs Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem
un teritorijas attīstības plānotājiem par iespējām un
pieteikšanās kārtību Latvijas Vides aizsardzības fonda (turpmāk
– LVAF) projektā “Publisko ūdeņu pārvaldība”, kurā piedalījās 34
pārstāvji no Kurzemes pašvaldībām. Kopumā pieteikumus
LVAF projekta praktiskajām aktivitātēm iesniedza 16 KPR
pašvaldības, bet tematisko plānojumu izstrādei – 3.
Nākamais seminārs par dažādiem pašvaldību teritorijas
attīstības plānotājiem aktuāliem jautājumiem plānots š.g.
27.aprīlī sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību.

Dalība Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas
pamatnostādņu 2018.-2030.gadam
projekta sabiedriskajā apspriešanā
Š.g. 25.janvārī un 21.martā KPR plānotāja I.Murziņa
piedalījās nacionāla līmeņa plānošanas dokumenta – “Kūdras
ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2018.-2030.gadam
un Vides pārskata projekta novērtējuma” sabiedriskajā
apspriešanā. KPR atbilstoši savai kompetencei sagatavoja
viedokli un priekšlikumus par izstrādāto pamatnostādņu
projektu.
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā 2015.2020.gadam iekļautās prioritātes “Zaļā Kurzeme 2020 – resursu
efektivitāte un ilgtspēja” rīcības virziens “Eko-efektivitātes un
zaļo inovāciju veicināšana” kā atbalstāmās darbības paredz
esošo dabas resursu efektīvu izmantošanu, alternatīvo un
atjaunojamo energoresursu izpēti un attīstību, pāreju uz
atjaunojamiem energoresursiem.

KPR ieguvums no dalības šajā projektā būtu iespēja iegūt pēc
vienotas metodoloģijas sagatavotus datus un kartēšanas
materiālus par atjaunojamās enerģijas resursiem un
izmantošanas iespējām Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī
ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas izmantošanas plānu.
Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitāte
“Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”
15. februārī ar fotogrāfiju un stāstu iesūtīšanu noslēdzās
Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes
“Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” kārtējais posms.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) ainavu
dārgumu krātuve, kas turpmāk glabāsies krājumā “Zudusī
Latvija”, ir papildināta ar lieliskiem un iepriekš nepublicētiem
918 fotoattēliem un daudziem personīgiem atmiņu stāstiem,
nostāstiem un leģendām.

Par Kurzemes 10 ainavu dārgumiem Latvijas
iedzīvotāji iesūtījuši 252 fotoattēlus, ap 40 stāstus, kā
arī dalījušies ar citu informāciju par ainavām,
piemēram, saitēm uz publikācijām interneta vidē,
informāciju par grāmatām, brošūrām,
informatīvajiem stendiem, muzeju krājumiem un
citiem informācijas avotiem.

Dalība FUTEN projekta partneru sanāksmē
Atsaucoties uz Rietumigaunijas attīstības centra (West
Estonian Development Centres) uzaicinājumu KPR kā partnerim
piedalīties Baltijas jūras sadarbības programmas INTERREG
projektā Future Energy Solutions Around Baltic Sea (FUTEN) KPR
plānotāja I.Murziņa piedalījās partneru sanāksmē Stokholmā,

Esam saņēmuši gan vēsturiskus attēlus, gan izteiksmīgas
mūsdienu fotogrāfu fotofiksācijas, tāpat arī emocionālus
atmiņu stāstus, teiksmainas leģendas un nostāstus.
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Vēlamies pateikties Kurzemes reģiona muzeju un bibliotēku
darbiniekiem, pašvaldību, tūrisma informācijas centru,
biedrību entuziastiem, vēsturisko fotogrāfiju kolekcionāriem,
fotogrāfiem un ikvienam, kurš atrada laiku, iespēju un
vēlēšanos papildināt Kurzemes un visas Latvijas ainavu
dārgumu krātuvi.
Vēlamies atgādināt, ka LNB krātuvi www.zudusilatvija.lv
iespējams neierobežoti papildināt ar vēsturiskajiem
fotoattēliem, ne tikai par ainavām, bet visu, kas Latvijai svarīgs
un būtisks.
Šobrīd aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt” komanda strādā pie ainavu dārgumu krātuves izveides.
Notiek iesūtītās informācijas apkopošana, rediģēšana un
materiālu gatavošana izstādei. Profesionāli fotogrāfi līdz
31.maijam iemūžinās nosauktos Latvijas ainavu dārgumus
mūsu simtgades gadā. Līdz vasaras beigām tiks sagatavoti

izstāžu stendi, kas būs apskatāmi katrā reģionā –
Kurzemes plānošanas reģionā reģionālā diskusija par
ainavām notiks 26.septembrī Kuldīgas Mākslas namā, kur
būs apskatāma arī izstāde.
No 26.oktobra izstāde būs skatāma LNB telpās, bet 2019. gadā
izstādi plānots eksponēt arī citur Latvijā.
Svarīgs notikums, kam pieteikšanās sākusies jau marta
sākumā ir Eiropas padomes Ainavas balvas nacionālā atlase.
Aktivitātes noslēguma posmā plānots sagatavot
priekšlikumus par ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas kultūras
kanonā.
2018.gada 9.martā visu plānošanas reģionu pārstāvji bija
aicināti piedalīties Latvijas ainavu arhitektūras biedrības biedru
33.kopsapulcē Jelgavā, kur dalījās pieredzē un diskusijā par
Ainavu dārgumu projekta rezultātiem.
Informāciju sagatavoja:
KPR telpiskās attīstības plānotāja I.Murziņa

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
. GADA SĀKUMĀ
Turpinās mācības nodarbinātajiem
Kurzemes plānošanas reģions ir aktīvi iesaistījies projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
īstenošanā. Projekta pirmajā kārtā izrādījās, ka mācību
piedāvājums ir pieejams tikai lielākajās reģiona pilsētās. Tādēļ
reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori un
profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji tika vairākkārt
pulcināti, lai koordinētu rīcību un panāktu augstāku
pieprasījuma un piedāvājuma saskaņotību. Informācijas
apmaiņas rezultātā starp izglītības sniedzējiem un
pašvaldībām panākts, ka projekta otrajā kārtā 16 programmas
tiek īstenotas nevis pie izglītības sniedzēja, bet pašvaldību
teritorijā (Talsos, Saldū, Kuldīgā, Aizputē, Nīcā, Rojā). Otrajai
kārtai tika izziņotas kultūras nozares programmas, kuras
gatavoja Latvijas Kultūras akadēmiju. Tā kā šīs programmas ir
aktuālas visās pašvaldībās, KPR uzsāka sarunas ar Kultūras
akadēmiju un vienojās, ka programmas norisināsies nevis Rīgā,
bet gan Kurzemē – Režija un aktiermeistarība skatuves mākslas
kolektīvu vadītājiem - Kuldīgā un Muzeju darbības pamati Saldū.
Abu programmu līdzmaksājumā ir iekļauta arī nakšņošanas un
ēdināšanas nodrošināšana.

Uz šīm un citām projekta otrās kārtas programmām
nodarbinātajiem ir iespēja pieteikties līdz 16.aprīlim:
www.macibaspieaugusajiem.lv.
27.februārī reģiona pieaugušo izglītotāji viesojās Dobeles
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā.
Pieredzes apmaiņā izkristalizējās daudzas vērtīgas atziņas par
sadarbības attīstību starp izglītotājiem un uzņēmējiem.

Reģiona pieaugušo izglītotāji pie diskusiju galda Dobelē KPR
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KPR PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
. GADA SĀKUMĀ

PROJEKTA “KĀJĀMGĀJĒJU MARŠRUTS GAR JŪRAS PIEKRASTI LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ”
AKTUALITĀTES

Aicinām piedalīties Jūrtakas maršruta marķēšanas*
pasākumos Kurzemē
Maršruta ekspedīcijas laikā, nu jau 2017.gada vasarā,
saņēmām daudz jautājumu – “Kad atkal un kur iesim?” Tad nu
mums ir atbilde. Šogad līdzi mums doties aicinām īsos
pārgājienos. Kopā jau ar tiem, kuri taku reiz nogājuši, gan arī
tos, kuri par šāda maršruta esamību vien uzzinājuši, izlasot šo
uzsaukumu. Jāsaka gan, ka pārgājiens būs mazliet savādāks, ar
citu mērķi - maršruta marķēšanu dabā, kas būs kā milzīgs
atbalsts un lielisks ieguldījums piekrastes tūrisma attīstībā.

Šobrīd zināmie maršruta marķēšanas datumi un
vietas:
21.04. pulksten 10.00 Rojā un dienas turpinājumā arī
Mērsragā.
Tikšanās vieta: Rojas novada tūrisma informācijas centrs,
Selgas iela 14, Roja
23.04. pulksten 15.00 Papē
Tikšanās vieta: Tūrisma informācijas punkts Papē,
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
26.04. pulksten 15.00 Engurē
Tikšanās vieta: Tūrisma informācijas punkts, Saieta nams,
Jūras iela 114, Engure
5.05. pulksten 16.00 Ragaciemā
Tikšanās vieta: Kafejnīcas “Lindaga” stāvlaukums (iepretim
zivju tirdziņam), Ragaciems

Līdzi ņemams labs garastāvoklis, vēlme līdzdarboties un
piemērots apģērbs. Ar krāsām, otrām, uzlīmēm un trafaretiem
nodrošināsim.
Informācijai par nākamajiem marķēšanas pasākumiem
līdzi sekojiet: www.facebook.com/estlathiking/
* Marķēšana – maršruta iezīmēšana dabā ar krāsu un uzlīmju
palīdzību.
Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde
neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Atgādinām, ka projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras
piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots Igaunijas - Latvijas
Programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu
gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai
Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas
iekļausies Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9
Papildu informācija:
Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv; www.jurtaka.lv

PROJEKTS „INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS” IEGŪST EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA GADA ZĪMI
Projekts “Industriālais mantojums” ir šogad iesācies ar
reģionālo semināru Aizputē 1.martā, kurā pulcējās vairāk kā 140
interesentu par kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu - gan par
kuršiem (projekts “Baltu ceļš), gan par industriālo mantojumu.
Līdzīgi semināri tika organizēti arī Rīgā un Līgatnē. Tas ir veicinājis industriālā mantojuma tēmas atpazīstamību, kā arī raisījis
diskusijas par šīs kultūrvēsturiskā mantojuma daļas saglabāšanu.
Tas, ka projekts “Industriālais mantojums” ir nepieciešams un nozīmīgs pat Eiropas līmenī, liecina arī oficiāla projekta kļūšana
par Eiropas kultūras mantojuma gada 2018 locekli un dalībnieku. Turpmāk projekta aktivitātes tiks īstenotas arī zem šīs zīmes un
ar saukli: Our heritage: where the past meets the future (tulk.Mūsu mantojums: kur pagātne satiek nākotni).
Kurzemes plānošanas reģions
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Projekta
mārketinga
aktivitātes lēnām uzņem savu
gaitu, jo jau vairāki no 26
partne-riem, kas uzlabo,
pilnveido
un
izveido
industriālā mantojuma objektus, ir noslēguma fāzē ar
darbu realizāciju. Piemēram,
Līgatnes papīrfabrikas ciemata strādnieku dzīvoklis, Rideļu
dzirnavas, Bīriņu pils ūdenstornis ir darbus jau pabeiguši, bet
Gulbenes-Alūksnes bānīša depo, Ķoņu dzirnavas ir tuvu pie
darbu realizācijas. Tā kā ēkas un objekti ir vēsturiski, tad daudzi
partneri saskaras ar drošības, nolietojuma šķēršļiem, tamdēļ
tiem vēl aktīvākā projekta daļa ir tikai priekšā.

Jau šobrīd projektam ir
izveidots kopīgs atpazītšanas tēls, kas ļaus
identificēt
industriālā
mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā, kā arī jau
tiek izstrādāti tematiskie
maršruti.
Vairāk par projektu un industriālo mantojumu meklēt:
https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism
Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un IgaunijasLatvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo izmantošanu.
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Maija Bebre

PROJEKTS „UZLABOTA JAHTU OSTU INFRASTRUKTŪRA UN OSTU TĪKLA ATTĪSTĪBA IGAUNIJĀ UN LATVIJĀ”
neatklāts un nezināms, tas izraisa īpašu gaidpilnu interesi.

Jahtu ostas tiek popularizētas starptautiskajās izstādēs
Kurzemes plānošanas reģions šo, 2018.gadu, ir uzsācis ar
aktīvu burātāju izstāžu sezonu Igaunijas-Latvijas programmas
projekta “ESTLAT HARBOURS”. Trīs mēnešu laikā kopā ar Rīgas
plānošanas reģionu, Latvijas un Igaunijas jahtu ostu pārstāvjiem
piedalījās ūdens tūrisma izstādē Vācijā Diseldorfā (20.-28.01.),
Somijā Helsinkos (9.-18.02.), Stokholmā (2.-11.03.) un Varšavā
(8.-11.03.), lai piesaistītu burātājus no Skandināvijas un
Viduseiropas.
Ūdenstūrisma industrija šobrīd aktīvi attīstās. Piemēram,
lielākajā jahtu un ūdenstūrisma izstādē Diseldorfā šogad
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 1,923 dalībnieki no 68
valstīm un uzņemot 247 000 apmeklētājus. Tāpat par dalības
lietderību izstādē un apmeklētāju sasniedzamību liecina arī
Somijas un Zviedrijas izstāžu apmeklētāju statistika: attiecīgi
64 468 un 78 496 apmeklētāji izstādē. Jauns izaicinājums un
pārbaudījums šogad bija dalība Polijā, kurā interesi izrādīja
24 353 apmeklētāji.
Visu izstāžu ietvaros tika sniegta informācija un materiāli par
Latvijas un Igaunijas ostām, piekrastes piedāvājumu un
iespējām. Izdalīto materiālu daudzums vien liecina par plašu
interesi. Kurzemes plānošanas reģions novēroja, ka Vācijas
burātāji mērķtiecīgi apmeklēja stendu un meklēja informāciju
par ostu izvietojumu, piedāvājumu, ieteiktajiem maršrutiem un
formalitātēm. Daudzi atzīmēja, ka jau ir ieplānojuši savu
apmeklējumu 2018. vai 2019.gada sezonā. Lai arī daļa burātāju
atzina, ka mūsu piekraste kā burāšanas galamērķis ir joprojām

Jāatzīmē, ka izstādi Vācijā apmeklēja ne tikai burātāji, bet arī
aktīvās atpūtas uz sauszemes cienītāji – velotūristi, kemperi.
Savukārt Somijas izstādes apmeklētāji tā kā jau ļoti labi
pārzina Tallinas jahtu ostas, tad interese ir par iespēju apmeklēt
Igaunijas rietumu piekrasti un salas, par jaunumiem tajā
apkārtnē. Latvijas ostas ir mazāk zināmas, jo attālums lielāks,
somiem pieejamās jahtas ir mazākas. Turpretī Zviedrijas
izstādes apmeklētāji lielākoties nebaidās no garajiem
pārbraucieniem, tādēļ Latvijas un Igaunijas piekraste ir īpaši
saistoša. Daudzi jau ir bijuši arī Latvijas piekrastē.
Secinājums, ka galvenās grūtības piesaistīt Latvijai atpūtas
burātājus nav laikapstākļi, bet gan 120 jūras jūdžu attālums no
Gdaņskas līdz Klaipēdai un no Gotlandes līdz Ventspilij.
Motivēšana un iedrošināšana ir galvenais uzdevums gan
Latvijas, gan arī pārējām Baltijas jūras piekrastes ostām.
Čartera piedāvājums jeb izīrēt jahtu braucieniem uz vietas (bez
kapteiņa) varētu būt vēl viens no risinājumiem, kā piesaistīt
vairāk burātāju, un izstādē Vācijā teju katrs otrais, bet Polijā – ik
ceturtais stenda apmeklētājs jautāja par čartera iespēju, kas
diemžēl šobrīd Latvijā netiek nodrošināts, tā ir brīva tirgus niša.
Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas
programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo
izmantošanu.
Informāciju sagatavoja Maija Bebre
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PROJEKTA „ SAREDZI CITĀDĀK” (I SEE) AKTUALITĀTES

Projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 otrais pusgads iesācies
ar projekta mērķgrupas apmācībām Liepājā, Saldū un Kretingā
un projektā plānoto infrastruktūras labiekārtošanas darbu
iepirkšanu un veikšanu Latvijas un Lietuvas partneru pilsētās.
Liepājā notiek vidēji 90 dažādas Liepājas Neredzīgo
biedrības rīkotas nodarbības, tai skaitā mājturības,
mājamatniecības un datorapmācības nodarbībās, kuras
apmeklē cilvēki ar dažāda veida traucējumiem, prioritāri ar
redzes traucējumiem. Nodarbības norisinās gan individuāli, gan
grupās un plānotas līdz 2019.gada 30.aprīlim.
Saldus speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē no š.g. 14.
februāra līdz maijam notiek bezmaksas nodarbības pirmsskolas
vecuma bērniem ar redzes traucējumiem. Nodarbības, projekta
ietvaros, organizē nodibinājums “Bērnu attīstības centrs
"Saulīte"”.

Nodarbības notiek nelielās grupās, tāpēc katram bērnam tiek
nodrošināta maksimāla uzmanība un individuāla pieeja. Bērni
apmeklē sporta nodarbības, mūzikas nodarbības ar kustību
elementiem, kā arī nodarbības pie speciālā pedagoga un
psihologa. Visās minētajās nodarbībās īpaši tiek stimulēta
tauste, veicināta koordinācija, telpas izjūta. Psihologa
nodarbībās bērniem būs iespēja iejusties dažādās lomu rotaļās,
apzināties sevi, mācīties pozitīvu saskarsmi.
Kretingā dienas centra apmeklētājiem notiek mūzikas
terapijas nodarbības ar projekta ietvaros iegādātiem mūzikas
instrumentiem. Tāpat tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas
dienas centrā. Notiek arī telpu labiekārtošanas darbi, kurus
plānots pabeigt š.g. aprīlī.
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar Klaipēdas sociālo
dienestu ir uzsākuši speciālistu apmācību programmu izstrādi,
apmācības plānots uzsākt maija otrajā pusē.
Vairāk informācijas par projektu:
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas__Lietuvas_programma/Saredzi_citadak
Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv

PROJEKTA ”DABAS TŪRISMS VISIEM” (UNIGREEN) AKTUALITĀTES

Gada sākumā turpinājās apmācības 27 Kurzemes reģiona
vides gidiem, janvārī dodoties uz mācībām Dundagā un martā
aizvadot jau trešo trīs dienu apmācību sesiju Liepājā.
Dundagā gidi apguva zināšanas par dažādām mērķa grupām
vides gida darbā, to vajadzībām un psiholoģiju, apmeklētāju
vecumposmu īpatnībām un rakstura tipu saistību ar uztveri.
Interaktīvā un aizrautīgā gaisotnē norisinājās praktiskais grupu
darbs, gidiem ģenerējot ekskursiju tēmas, tematus,
nosaukumus, aprakstus, pielāgojot ekskursijas konkrētām
vecuma grupām un ģenerējot piedāvājumus klientiem saskaņā
ar dažādiem izziņas veidiem.

Vides gidu apmācības Dundagā (KPR foto)

Savukārt par trešās apmācību sesijas norises vietu tika
izvēlēta Liepāja – pilsēta, kas 2013.gadā atzīta par
Eiropas pieejamāko tūrisma galamērķi. Liepāja kalpo par
piemēru tam kā nevalstisko organizāciju, pašvaldības un
uzņēmēju sadarbības rezultātā iespējams veidot cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām draudzīgu pilsētvidi un attīstīt pieejamas
dabas tūrisma iespējas. Apmācību sesijas tematiskais fokuss
Liepājā: vides interpretācija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ar
redzes, runas, dzirdes, kustību, personības rakstura
traucējumiem. Gidi mācījās par to, kā veidot komunikāciju ar
grupām, kurās ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, uzklausīja
Liepājas Neredzīgo biedrības ieteikumus un atziņas par
universālā dizaina ieviešanu, lai padarītu pilsētvidi un dabas
tūrismu pieejamu visiem. Praktisko nodarbību gaitā apmācību
dalībnieku, Liepājas pilsētas gidu – Īrisas Otrupes un Liepājas
neredzīgā gida Artūra Līvmaņa – pavadībā gidi veica ekskursijas
Liepājas pilsētā, lai dzīvē aplūkotu pilsētā paveikto attiecībā uz
objektiem un stendu, norāžu, vadlīniju uzstādīšanu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Šogad Kurzemē plānots uzsākt labiekārtošanas darbus
dabas tūrisma infrastruktūras attīstībai pie Durbes ezera, laipas
izbūvi gar Usmas ezeru, takas izveidi gar Ventas upes krastu
Kuldīgā, kā arī organizēt seminārus par tūrisma nozares
izaicinājumiem infrastruktūras, produktu un pakalpojumu
pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Lietuvas tūrisma
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speciālistu pieredzes apmaiņu Kurzemē, sagatavot vadlīnijas
tūrisma infrastruktūras un produktu pielāgošanai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, sagatavot audio materiālus 10 dabas
objektiem, kā arī uzsākt dabas taku ceļveža sagatavošanu
Kurzemes kā tūrisma galamērķa popularizēšanai.

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” tiek
īstenots laika posmā 05.2017.-04.2019. ar INTERREG LatvijasLietuvas 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 sadarbībā ar 10 (Durbes,
Kuldīgas, Rojas, Saldus, Skrundas un Ventspils novada
pašvaldības, Kretingas rajona pašvaldība, Aukštaitijas
Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka, Biržu
Reģionālā parka un Žemaitijas Nacionālā parka direkcijas).
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes
plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja:
UniGreen projekta vadītāja Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Vides gidu apmācības Dundagā (KPR foto)

PROJEKTA ”UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA - SISTĒMAS IZVEIDE UN PIEEJAMĪBA ZEMGALĒ, KURZEMĒ
UN ZIEMEĻLIETUVĀ” AKTUALITĀTES

Kurzemes plānošanas reģions uzsāk 5 semināru-darba grupu
īstenošanu
Kurzemes plānošanas reģions 1. ceturksnī uzsāka 5 darba
grupu-semināru īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu
iesaisti eksporta tirgos.
2018.gada 26.martā sadarbībā ar Liepājas Biznesa
inkubatoru tika rīkots seminārs - darba grupa “Produkta /
pakalpojuma pievienotās vērtības radīšana” (turpmākseminārs). Semināra ietvaros tika sniegtas atbildes par
pievienotās vērtības radīšanu un par niansēm, kuras jāņem vērā,
izejot eksporta tirgos. Pastiprināts uzsvars tika likts tieši uz
nepieciešamību
uzņēmumiem
tiekties
iesaistīties
starptautiskajos tirgos, tādējādi palielinot peļņu un paplašinot
darbības areālu.

Semināra dalībnieki Ventspilī

2018.gada 27.martā sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta
centru tika rīkots seminārs-darba grupa “Veiksmes formula
pārdošanā” (turpmāk-seminārs). Semināra ietvaros tika sniegta
informācija par veiksmīgas pārdošanas elementiem, nodrošinot
arī praktisko piemēru atspoguļošanu uz Semināra dalībniekiem,
pamatojoties uz ķermeņa reakciju un citiem faktoriem.
Semināra dalībnieki tika iedrošināti uzsākt eksportēt, meklēt
sadarbības partnerus ārpus Latvijas robežām, kā arī izmantot
dažādu institūciju sniegtos pakalpojumus.
Semināru-darba grupu ietvaros aktīvi tika iesaistīti tā
apmeklētāji sniedzot iespēju uzdot jautājumus, diskutēt par
aktuālo jautājumu, tika uzdoti arī mājas darbi ar mērķi uzlabot
dalībnieku izpratni par savas darbības jomas specifiku un
pamatojumu, kāpēc izvēlēties tieši viņu uzņēmumus.

Semināra dalībnieki Liepājā
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PROJEKTA “STARPTAUTISKAIS TŪRISMA MARŠRUTS “BALTU CEĻŠ”” AKTUALITĀTES

Pagājušā gada pavasarī Kurzemes plānošanas reģions
iesaistījās Lietuvas partneru iniciētā Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projektā
“Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš””.
Maršrutā plānots iekļaut piesaistes vietas, kas atspoguļo
kuršu vērtības, kuras ir iedzīvinātas 21.gadsimtā un ir
apskatāmas.

Projekta eksperts Andris Grīnbergs pie bedrīšakmeņa Mežītes pilskalna pakājē

Rakstisku liecību par kuršiem saglabājušās maz, tomēr no
lietām, kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos, var spriest par
kuršu dzīvesveidu. Autentiskākās kuršu vietas ir pilskalni un
dažādas svētvietas, t.sk. elku birzis, kalni un akmeņi. Tāpat
mūsdienās var atrast amatus, ko tolaik prata kurši, kā
piemēram, kalējs, galdnieks vai dravnieks, tādēļ meklējam arī
seno amatu pratējus. Tomēr lielākais izaicinājums ir atrast
vietas, kas ir eksponējamas un interesantas ceļotājiem. Darbs ir
intensīvs, kur līdz ar vietu apskati dabā, tiek radīti stāsti par
kuršiem un sagatavoti priekšlikumi maršrutam. Ja Jums ir

ieteikumi par objektiem, kas būtu iekļaujams maršrutā, lūdzu
dodiet
ziņu,
sūtot
vēstuli
e-pastā:
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv.
Projekta ietvaros, š.g. 1.martā Aizputē notika seminārs
“Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā”, kurā par
kuršiem un to liecībām runāja dr.hist. Artūrs Tomsons un
kultūrvēstures eksperts Andris Grīnbergs, ar viņu un pārējo
projektu prezentācijām var iepazīties mājas lapā:
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas__Lietuvas_programma/Baltu_cels

Moderators A.Klepers atklāj semināru “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls
tūrismā”

Projekta turpinājumā ir plānots veikt vairākus mārketinga
pasākumus, sagatavojot maršruta imidža brošūru un karti,
organizējot žurnālistu braucienus, piedaloties starptautiskajos
tūrisma gadatirgos. Tāpat ir iecerētas 4 trīs dienu apmācības
tūrisma uzņēmējiem un speciālistiem, visticamāk tās notiks
2018. gada rudenī. Sekojiet līdzi informācijai.
Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Aiva Jakovela
E-pasts: aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

PROJEKTS “BALTIJAS JŪRAS REĢIONS KĀ MAKŠĶERĒŠANAS TŪRISMA GALAMĒRĶIS UN TĀ
ATTĪSTĪBA, VEICINĀŠANA UN ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪBA” AKTUALITĀTES
Partneru tikšanās projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma
galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” ietvaros.

Šī gada 26.janvārī projekta Nr. R065 “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas
tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (,,RETROUT’’)
Latvijas partneri – Kurzemes plānošanas reģions, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts ,,BIOR’’ un Ventspils novada pašvaldība tikās Ventspils
novada Jūrkalnes pagastā, kur tika organizēta projekta 4.darba pakas 4.3. Aktivitātes
“Efektīvas upju restaurācijas pasākumu demonstrējumi’’ ieviešanai veltītā darba
grupas sanāksme.
Kurzemes plānošanas reģions
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Darba grupas sanāksmes gaitā tās dalībnieki devās dabā
precizēt plānotā Rīvas upes zivju nārsta ceļa konfigurāciju un
precīzo atrašanās vietu. Turpmākajā sanāksmes gaitā projekta
partneri diskutēja par prasībām, kas iekļaujamas darba
uzdevumā projektētājiem, izstrādājot šīs hidrobūves tehnisko
projektu, kā arī par nepieciešamajiem ekspertu slēdzieniem, kas
tiek prasīti no Ventspils reģionālās vides pārvaldes puses.
Sanāksmes dalībnieki vienojās par uzdevumu sadalījumu
aktivitātes ieviešanai un noteica termiņus, kas jānosaka
projektētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Stokholmas reģiona
administratīvā pārvalde (Zviedrija), bet atbildību par 4.3.
Aktivitātes ,, Efektīvas upju restaurācijas pasākumu
demonstrējumi’’ uzņemas Baltijas Jūras vides aizsardzības
komisija – HELCOM.
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes
plānošanas reģiona mājaslapā:
www.kurzemesregions.lv/projekti/INTERREG_Baltijas_juras_regiona_transna
cionalas_sadarbibas_programma/RETROUT
Informāciju sagatavoja: Projekta vadītājs Edvīns Drigins

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Kurzemes plānošanas reģions projektu „Kurzeme visiem” īsteno no 2015. – 2022.gadam Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas* procesa ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Vairāk uzzini: www.kurzemevisiem.lv

Vai Tu zināji?
Deinstitucionalizācija Latvijā tiek īstenota saskaņā ar Rīcības plānu un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.313.

PROJEKTA AKTUALITĀTES
Saskaņošanai pašvaldībām nodots Kurzemes reģiona
DI plāns 2017. - 2020. gadam
Janvārī saskaņošanai Kurzemes pašvaldībām nodota
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna
2017.-2020. gadam galīgā redakcija, savukārt februārī un
martā veikti tehniskie precizējumi. Pašvaldību saskaņojumi
tiek gaidīti līdz aprīļa vidum.

balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem, š.g. 21.-22. februārī tika
organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens. Šoreiz
tajā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas
nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus, ko
sniedz biedrības “Rīgas pilsētas "Rūpju bērns", „Latvijas Kustība
par neatkarīgu dzīvi”, "Svētā Jāņa palīdzība", “Gaismas stars” un
nodibinājuma “Fonds KOPĀ”.

Konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem,
aizbildņiem un audžuģimenēm
Ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” noslēgts līgums par
konsultāciju
nodrošināšanu
Kurzemē
dzīvojošajiem
potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Konsultāciju laikā bezmaksas atbalstu sniegs sociālais
darbinieks, jurists un psihologs. Pieteikties konsultācijām var
pie biedrības vadītājas Olgas Apses, tel. 20490197 vai rakstot
uz e-pastu: 5formulas@inbox.lv.

Noticis 2. pieredzes apmaiņas brauciens
Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu
sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar pieredzēm sabiedrībā

2. pieredzes apmaiņas brauciena pārstāvji (KPR foto)
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Projekta vadības komanda tiekas ar biedrību “Centrs
Elizabete”

Lai paplašinātu zināšanas par sociālās rehabilitācijas un
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi
Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji martā
viesojās pie viena no pieredzējušākajiem šāda pakalpojuma
sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā.
Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot
dzīvei ģimenē maksimāli pietuvinātu vidi, kamēr bērnam tiek
atrasta audžuģimene, aizbildnis vai nokārtota adopcija.

Projekta vadības komanda iepazīst jauno atelpas brīža
pakalpojuma sniedzēju Kurzemē

Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības
“Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs. Lai
iepazītos ar centra darbību un ar biedrības vadītāju pārrunātu
pakalpojumu sniegšanu bērniem ar invaliditāti un viņu
ģimenēm, tai skaitā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
apmaksāt iespējamos “atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, februārī Baltijas rehabilitācijas centrā viesojās
projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji.
Informāciju sagatavoja:
Projekta "Kurzeme visiem" Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa
Inese.silina@kurzemesregions.lv

PILOTPROJEKTS REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAI
PILOTPROJEKTS REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAI
Pieejams atbalsts personām, kuras plāno atgriezties
Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) un Kurzemes plānošanas reģions ir uzsākuši
prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts
pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas
koordinators”” realizāciju. Pilotprojekta ietvaros no 2018. gada
1. marta Kurzemes plānošanas reģionā darbu ir uzsācis
reģionālais remigrācijas jautājumu koordinators Kristīne
Smilga.
Šīs VARAM iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tos tautiešus, kuri
plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju un palīdzību
jautājumu risināšanā, kas no tālienes var būt sarežģītāk, kā uz
vietas esot. Lai arī ir pagājušas tikai dažas nedēļas, kopš
informācija par atbalsta iespējām ir izskanējusi publiski, jau ir
jūtama liela interese par pieejamo informatīvo atbalstu. Ik
dienas tiek saņemti dažādi jautājumi, uz kuriem, sadarbībā ar
Kurzemes pašvaldībām, tiek meklētas atbildes, lai atvieglotu
remigrantu atgriešanos Latvijā.
Kurzemes plānošanas reģions
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Ja jums ir zināmi cilvēki, kas pēc ilgstošas prombūtnes plāno
atgriezties uz dzīvi Latvijā, informējiet par šo iespēju, lūdzot
elektroniski
sazināties
ar
Kristīni
Smilgu
(koordinators@kurzemesregions.lv).
Remigrācijas koordinatora uzdevums ir sagatavot
personalizētus piedāvājumus atbilstoši potenciālā
remigranta interesēm šādās jomās:
• Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītība un pirmsskolas
izglītības pieejamība, asistentu pieejamība izglītības
iestādēs, materiāls atbalsts u.c.;
• Dzīvesvietas (atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām
iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā

sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekustamo
īpašumu apzināšanā);
• Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzināšana un
apkopošana;
• Citi pakalpojumi vai intereses atbilstoši potenciālā remigranta
vajadzībām
Gada otrajā pusē plānots realizēt uzņēmējdarbības atbalsta
projektu «Atgriešanās atbalsts», kura ietvaros remigrantiem
būs iespēja pieteikties uz grantu saņemšanu (līdz 9000 eur)
uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.
Papildus informācijai:
Kristīne Smilga
Kurzemes remigrācijas koordinators
Tālr. 20478252, koordinators@kurzemesregions.lv

AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ
No šī gada otrā ceturkšņa, saistībā ar izmaiņām
normatīvajos aktos, kas paredz, ka licences par pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometru, sākot ar 01.03.2018.
izsniegs plānošanas reģioni un republikas pilsētas, Kurzemes
plānošanas reģions ir uzsācis darbu taksometru pārvadājumu
licencēšanai ar vieglajiem taksometriem. Līdz šim tā bija
novadu pašvaldību kompetence. Jaunie nosacījumi samazinās
saņemamo licenču skaitu, līdz izmaiņām, lai taksometru
pārvadātājs varētu strādāt (gan aizvest, gan uzņemt
pasažierus) visā valstī, bija jāsaņem 119 licences, bet pēc
01.03.2018., lai varētu apkalpot taksometru pasažierus visā
valstī, būs jāsaņem tikai 14 licences.
Kurzemes plānošanas reģionā izsniegtās speciālās atļaujas
(licences) taksometru pārvadātājiem dos tiesības veikt
pārvadājumus visā reģiona teritorijā, izņemot Liepājas un
Ventspils pilsētas, kur taksometru pārvadātājiem licences
joprojām izsniegs pilsētu pašvaldības. Atbilstoši grozījumiem
“Autopārvadājumu likumā” izstrādāti virkne jaunu Ministru
kabineta noteikumu, kuri reglamentā pasažieru pārvadājumus
ar vieglajiem taksometriem un vieglajām automašīnām.
Aizvien pastiprinās taksometru nozarei izvirzītās prasības. Daļa
jau iepriekš ieviesto prasību un jauno prasību saistītas arī ar
izmaksu pieaugumu pārvadātājiem, daļēji, tāpēc taksometru
skaits Kurzemē pēdējo gadu laikā ar vien sarūk. Samazinoties
iedzīvotāju skaitam un pieaugot personīgo transporta līdzekļu
skaitam, taksometru vadītājam kļūst aizvien grūtāk atrast
pasažierus. Sarūkot ieņēmumiem un palielinoties izdevumiem,
pēdējos gados šo nodarbošanos pametuši daudzi komersanti.
Šobrīd licencēti taksometru piedāvātie pasažieru pārvadājumi
ir pieejami Kuldīgas, Saldus un Talsu novados.

Kurzemes plānošanas reģionā ir izveidota licencēšanas
komisija, kura savā darbībā centīsies iespēju robežās atvieglot
nepieciešamo dokumentu iesniegšanas procesu licences un
licenču kartiņu saņemšanai, lai neradītu papildu nevajadzīgas
izmaksas pārvadātājiem. Notikušas pirmās tikšanas ar
pārvadātājiem klātienē visos novados, kuru iedzīvotājiem
taksometru pārvadājumi tiek piedāvāti šobrīd. Priecē, ka
tikšanās reizēs piedalījās arī daži komersanti, kuri šobrīd apsver
iespēju šo biznesu atsākt, pēc tam kad bija to pametuši noteikto
obligāto sociālās apdrošināšanas avansa maksājumu dēļ, vai
nespējot iegādāties pārvadājumu veikšanai atbilstošu kases
aparātu.
Kontaktpersona:
Kurzemes
plānošanas
reģionā
taksometru licencēšanas jautājumos ir KPR sabiedriskā
transporta
tīkla
plānotājs
Indulis
Ozoliņš,
tel: 29536560; indulis.ozolins@kurzemesregions.lv
Licenci un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar
taksometru Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā iespējams
saņemt atbilstoši "Autopārvadājumu likumam", Ministru
kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 148 "Prasības
plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru" un “Pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtībai Kurzemes
plānošanas reģionā”.
Ar sīkāku informāciju par jauno taksometru licencēšanas
kārtību Kurzemes plānošanas reģionā var iepazīties KPR mājas
lapā sadaļā:
http://www.kurzemesregions.lv/taksometru_licencesana
Informāciju sagatavoja:
KPR sabiedriskā transporta tīkla plānotājs I.Ozoliņš
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AKTUALITĀTES KPR PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT >>

LIEPĀJAS
PILSĒTA

VENTSPILS
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

VAIŅODES
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS

SALDUS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

SKRUNDAS
TALSU
NOVADS
NOVADS

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

Administrācijas adrese:
Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048
Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu”
savā e-pastā:
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
INFO@KURZEMESREGIONS.LV

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

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Adatu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Uz šo e-pastu:
info@kurzemesregions.lv
gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”
pilnveidošanai un uzlabošanai!

