
Pielikums Nr.1/ sf 

Nr. REĢ/3/2019 

 

 

Apstiprināts: 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada _23_.janvāra sēdē  

Sēdes protokola Nr.1/19, lēmums Nr._1.1__ 

 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

darba plāns 2019.gadam  

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana) 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

Nosaukums  

projekta 

Nr. 

Projekta mērķis1  Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Projekta sākuma un beigu datums Pasākuma 

veikšanai 

nepieciešamie 

cilvēkresursi  

izpildes 

sākums 

izpildes 

beigas 

Iesniegšana 

attīstības 

padomē 

apstiprināšan

ai 

1. 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)  
 INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

1.1. "Baltijas 

izaugsme – 

liela mēroga 

gliemeņu 

audzēšanas 

attīstība 

Baltijas jūrā 

(Baltic Blue 

Growth 

(BBG))" 

 Izveidot liela mēroga 

uz uzņēmējdarbību 

balstītu gliemeņu 

audzēšanu Baltijas 

jūrā, projekta 

ietvaros KPR veiks 

ekonomisko aprēķinu 

pētījumus, t.sk. par 

projekta ietvaros 

izveidoto izpētes 

fermu Latvijas 

piekrastē 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.04.2016. 30.04.2019.  

1 projekta 

vadītājs 

(70% 

slodze)  

1 eksperts 

(95% 

slodze) 

1 projekta  

finanšu 

vadītājs 

(20% 

slodze)  

 

Attīstības plāns 

gliemeņu audzētājiem 

(1) 

01.01.2019. 31.03.2019.  

Gliemeņu pārstrādes 

izmaksu analīze (1) 
01.01.2019. 31.03.2019.  

Izmaksu ieguvuma 

analīze, lietojot 

gliemenes kā barību (1) 

01.01.2019. 31.03.2019.  

Saražotais un 

pārstrādātais gliemeņu 

apjoms BJR 

01.01.2019. 31.03.2019.  

Organizētas reģionālā 

tikšanās (1) 
01.01.2019. 30.04.2019.  

                                                 
1 Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. 
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Organizēta tikšanās ar 

barības pārstrādes 

uzņēmumu (1) 

01.01.2019. 31.03.2019.  

Sociālekonomisko 

faktoru analīze un 

gliemeņu fermu 

ietekme uz piekrastes 

reģioniem (1) 

01.01.2019. 31.03.2019  

1.2. Baltijas 

jūras reģions 

kā 

makšķerēša-

nas tūrisma 

galamērķis 

un tā 

attīstība, 

veicināšana 

un 

ilgtspējīga 

pārvaldība 

(RETROUT) 

 

R065 

Attīstīt un 

popularizēt Baltijas 

jūras reģionu, kā 

piekrastes 

makšķerēšanas 

tūrisma gala mērķi, 

fokusējoties uz jūras 

taimiņu kā piekrastes 

makšķerēšanas 

tūrisma produktu, 

attīstot ilgtspējīgas 

un efektīvas 

apsaimniekošanas 

vadības metodes 

orientētas uz jūras 

taimiņiem, stiprināt 

Baltijas jūras reģiona 

makšķerēšanas 

tūrisma pārvaldības 

ietvaru 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

02.10.2017 31.12.2020 

 

 

 

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(40% 

slodze)  

1 mārketinga 

koordinators 

(50% 

slodze) 

1 projekta  

finanšu 

vadītājs 

(20% 

slodze)  

 

 

 

Izstrādāts tehniskais 

projekts zivju ceļa 

būvei Rīvas upē (1) 

31.03.2018. 30.06.2019. 

Izstrādāti mācību 

materiāli 

makšķerēšanas tūrisma 

uzņēmēju izglītošanai 

un noorganizēti 3 

semināri ciklā 

,,Kurzeme kā 

makšķerēšanas tūrisma 

galamērķis” (3) 

 

15.06.2018. 
 

30.04.2019. 

Izstrādāta stratēģija 

Kurzemes kā 

makšķerēšanas tūrisma 

galamērķa attīstībai (1) 

 

 

01.01.2019. 

 

 

31.10.2019. 

Organizēts pētījums  

par makšķerēšanas 

tūrisma ietekmi uz 

reģionālo ekonomiku 

(1) 

 

 

01.01.2019. 

 

 

31.12.2019. 

Līdzdalība projekta 

sanāksmēs (4) 

01.01.2019. 31.12.2019. 
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  INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 
 

1.3. Kājāmgājēju 

maršruts gar 

jūras 

piekrasti 

Latvijā un 

Igaunijā / 

“Coastal 

hiking” 

EST-

LAT 22 

Projekta mērķis ir 

izveidot kājāmgājēju 

maršrutu gar jūras 

piekrasti Latvijā un 

Igaunijā 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.02.2017 31.12.2019  

 

 

n/a  

1 Projekta 

vadītājs 

(30% slodze) 

un  

1 projekta 

koordinators 

(50% slodze)  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(20% slodze) 

Nodrošināta projekta 

vadība, regulāra 

komunikācija ar 

Vadošo projekta 

partneri un citiem 

projekta partneriem 

01.01.2019 31.12.2019 

Nodrošināta līdzdalība 

1 partneru sanāksmē 

(1) 

01.01.2019 31.03.2019 

Sagatavotas 3 partnera 

atskaites Pirmā līmeņa 

kontrolei (3) 

01.01.2019 31.12.2019 

Informācijas 

sagatavošana 

Pasākumu kalendāram 

piekrastē 2019.un 

2020.gadam 

01.01.2019 31.12.2019 

Regulāra informācijas 

atjaunošana maršrua 

mājas lapā  

01.01.2019 31.12.2019 

9 speciāla dizaina 

norādes zīmju Liepājas 

pludmalē izgatavošana 

un uzstādīšana (9) 

01.02.2019 01.08.2019 

1 informācijas stenda 

izgatavošana un 

uzstādīšana Ventspils 

pilsētā (1) 

01.04.2019 01.06.2019 

Maršruta marķēšana 

piekrastē ar uzlīmēm 
01.04.2019 31.10.2019  
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un krāsojumiem uz 

kokiem 

Noorganizēti 3 

sadarbības semināri 

maršruta 

popularizēšanai tūrisma 

uzņēmēju un 

pašvaldības tūrisma un 

attīstības speciālistu 

vidū (3) 

01.03.2019 31.12.2019 

1.4. 

 

 

„Industriālā 

mantojuma 

atdzīvināša-

na tūrisma 

attīstībai” 
(Revival of 

Industrial 

heritage for 

tourism 

development) 

 

“Industrial 

Heritage” 

EST-

LAT 7 

Projekta mērķis ir 

atdzīvināt industriālo 

mantojumu tūrisma 

attīstībai, veicinot 

izpratni par 

industriālā 

mantojuma vērtībām 

un nozīmi tūrisma 

piedāvājuma 

dažādošanai projekta 

reģionos; izveidojot 

sadarbības tīklu starp 

iesaistītajām pusēm 

tūrisma un 

industriālā 

mantojuma sfērā, kā 

arī veidot sadarbību 

ar Eiropas Industriālā 

mantojuma tīkliem; 

attīstot industriālā 

mantojuma objektus 

par pievilcīgām 

tūrisma vietām, kas 

atbilst ceļotāju 

vajadzībām; 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.05.2017 30.04.2019.  

 

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs (t.sk. 

mārketinga 

un PR 

koordinators, 

80% slodze); 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(20% slodze) 

Noorganizēts 

mentorings (1) projektā 

iesaistītajiem objektiem 

07.01.2019 31.03.2019. 

Noorganizēta 

iepazīšanās vizīte (1) 

mediju pārstāvjiem 

07.01.2019 31.03.2019. 

Sagatavota projekta 

noslēguma atskaite (1) 

01.04.2019 30.04.2019. 

Izveidota sadarbība ar 

latvia.travel (1) 

01.01.2019 30.04.2019. 

Noorganizēta 

noslēguma konference 

(1) 

01.04.2019 30.04.2019. 
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reklamējot 

industriālā 

mantojuma tūrisma 

vietas ārvalstu un 

vietējiem ceļotājiem, 

izmantojot 

tematiskos 

maršrutus. 

1.5. Uzlabota 

jahtu ostu 

infrastruktū

ra un ostu 

tīkla attīstība 

Igaunijā un 

Latvijā / 

Improvemen

t of sailing 

infrastructur

e and yacht 

harbours 

network 

building in 

Estonia and 

Latvia (EST-

LAT 

Harbours) 

EST-

LAT 55 

 

Izveidot mazo ostu 

tīklu ar kvalitatīviem 

pakalpojumiem 

Baltijas jūras 

Austrumu piekrastē un 

Rīgas jūras līcī 

Igaunijā un Latvijā.   

 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.06.2017 31.05.2020. 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(40% 

slodze),  

1 Projekta 

vadītāja 

asistents 

(20% 

slodze),  

1 marketinga 

koordinators 

(50% 

slodze),  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(25% slodze) 

Nodrošināta projekta 

vadība, regulāra 

Projekta vadības grupas 

savstarpēja 

komunikācija 

01.01.2019 31.12.2019 

Noorganizētas 3 

Projekta partneru 

sanāksmes (3) 

01.01.2019 31.12.2019 

Sagatavotas 3 partnera 

atskaites Pirmā līmeņa 

kontrolei (3) un 3 

Progresa ziņojumi 

Apvienotajam 

sekretariātam (3) 

01.01.2019 31.12.2019 

Nodrošināta Projekta 

dalība ar stendu 4 

starptaustiskās laivu 

izstādēs Dīseldorfā, 

Helsinkos, Stokholmā, 

Varšavā (4) 

01.01.2019 01.04.2019 

Sagatavots un izdots 

2.jahtu ostu kataloga 

izdevums (1) 

01.06.2019 31.12.2019 
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Nodrošinātas tīklošanās 

un mārketinga 

aktivitātes ar burāšanu 

saistītos pasākumos 

01.01.2019 31.12.2019 

Sagatavoti informācijas 

plāksnes izvietošanai 

jahtu ostās Kurzemē (7)  

01.06.2019 31.12.2019 

Sagatavota video 

prezentācijas par jahtu 

ostu pakalpojumiem (1) 

01.04.2019 31.12.2019 

 
   

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020 
 

1.6. Starptautiskai

s kultūras 

tūrisma 

maršruts 

"Baltu ceļš" / 

“Balt's road” 

LLI-187 Projekta mērķis ir 

palielināt apmeklētāju 

skaitu, veicinot Baltu 

kultūrvēsturisko 

atpazīstamību un 

izveidojot 

starptautisku kultūras 

tūrisma maršrutu 

“Baltu ceļš”. 

 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

24.04.2017 23.04.2019  

 

 

n/a 

1 Projekta 

vadītājs  

(1 slodze) un 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(20%  

slodze)  

Apmācību semināru 

organizēšana un norise 

(9) 

01.01.2019 23.04.2019 

Noslēguma semināra-

konferences 

organizēšana un norise 

(1) 

01.01.2019 23.04.2019 

Maršruta "Baltu ceļš" 

imidža brošūras 

sagatavošana (1) 

01.01.2018 01.02.2019 

Maršruta "Baltu ceļš" 

tūrisma kartes 

sagatavošana (1) 

01.01.2018 01.02.2019 

Veiktas projektā 

paredzētās mārketinga 

aktivitātes: organizēti 

žurnālistu braucieni (2), 

nodrošināta informācija 

KPR mājas lapā, 

sagatavotas 

01.01.2019 23.04.2019 
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publikācijas masu 

medijiem un sižeti TV, 

dalība tūrisma 

gadatirgos (2) 

Dalība projekta vadības 

sanāksmēs – projekta 

uzraudzības grupas (1) 

un projekta darba 

grupas sanāksmēs (1) 

01.01.2019 23.04.2019 

Projekta vadības 

nodrošināšana un 4. 

perioda progresa 

pārskatu sagatavošana 

(1) 

01.01.2019 

 
23.04.2019 

1.7. “Saredzi 

citādāk”,    

“See 

Another 

Way” /           

“I See” 

LLI-212 Projekta mērķis ir 

veicināt vienlīdzīgu 

attieksmi pret 

personām ar 

invaliditāti un 

uzlabot personu ar 

redzes traucējumiem 

iekļaušanos 

sabiedrībā 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.05.2017 30.04.2019 

 

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(90% slodze, 

t.sk. projekta 

asistents un 

PR 

speciālists), 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(25% 

slodze),  

1 jurists 

(10% slodze) 

Informatīvie pasākumi 

izpratnes veicināšanai 

(3) 

01.01.2019 28.02.2019 

Publicitāte: projekta 

informācijas ievietošana 

partneru mājaslapās un 

masu medijos (12); 

publikācijas medijos (8) 

01.01.2019 30.04.2019 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens (1) 
01.01.2019 31.03.2019 

Projekta noslēguma 

konferences rīkošana 

(1) 

01.01.2019 31.03.2019 

1.8. Uzņēmēj-

darbības 

atbalsta 

LLI-131 Veicināt 

uzņēmējdarbības 

attīstību, nodrošinot 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.04.2017 31.03.2019 

 

 

 

1 projekta 

vadītājs 
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sistēmas 

izveide un 

pieejamība 

Zemgalē, 

Kurzemē un 

Ziemeļlietu-

vā/Creating 

of business 

support 

system and 

the 

availability 

in Zemgale, 

Kurzeme 

and 

Northern 

Lithuania 

(BUSINESS 

SUPPORT) 

atbalsta sistēmu un 

stiprinot sadarbību 

starp 

uzņēmējdarbības 

atbalsta institūcijām, 

tādejādi veicinot 

biznesa ideju 

dzīvotspēju, 

koncentrējoties uz 

biznesa uzsākšanos 

un pašnodarbinātību. 

Izstrādāti mārketinga 

rīki internetā (1) 
01.01.2019 31.03.2019 

n/a (75% 

slodze)  

1 projekta 

asistents  

(50%  

slodze) 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(25% 

slodze) 

1 projekta 

jurists 

(10% slodze) 

Īstenoti 4 

multiplikatīvie 

pasākumi mentoru tīkla 

izstrādes ietvaros (4) 

01.01.2019 31.03.2019 

Noorganizēts projekta 

noslēguma pasākums 
01.01.2019 31.03.2019 

1.9. Dabas 

tūrisms 

visiem/ 

Introducing 

nature 

tourism for 

all 

(UniGreen) 

LLI-010 Dabas tūrisma 

attīstības veicināšana 

Latvijas un Lietuvas 

pierobežas reģionos, 

uzlabojot 

infrastruktūras un 

tūrisma produktus, 

tai skaitā pielāgojot 

tos cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.05.2017. 30.04.2019.  

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs (t.sk. 

mārketinga 

un PR 

koordinators, 

1 slodze); 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(30% slodze) 

Iesniegts līguma 

grozījumu pieprasījums 

projekta pagarināšanai 

līdz 10.2019. 

01.01.2019. 28.02.2019. 

Nodrošināta projekta 

vadība un atskaišu 

sagatavošana (3 

atskaites) 

01.01.2019. 31.07.2019. 

Organizēta projekta 

noslēguma konference 

(1) un projekta vadības 

sanāksme (1) 

01.04.2019. 30.04.2019. 
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Sagatavots Kurzemes 

un Ziemeļlietuvas 

dabas taku ceļvedis 

(LV, ENG, LT) 

01.01.2019. 30.04.2019. 

Sagatavoti audio 

materiāli (LV, ENG) 

20 dabas objektiem 

01.01.2019. 31.01.2019. 

Organizēta vizīte NVO 

pārstāvjiem, kas strādā 

ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, projekta 

rezultātu 

popularizēšanai 

01.04.2019. 30.04.2019. 

1.10. Dzīve tīrā 

vidē – 

labākai 

nākotnei / 

Life in clean 

environment 

- a better 

future! 

(Brownfields

) 

LLI-303 Lai nodrošinātu no 

piesārņojuma brīvu, 

pievilcīgu dzīves un 

uzņēmējdarbības vidi 

vietējai sabiedrībai, 

atrisināt degradēto 

teritoriju problēmu 

Kurzemes reģionā un 

daļā Lietuvas 

teritorijas 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.05.2018. 30.04.2020. 

n/a 

1 projekta 

vadītājs (70% 

slodze), 

1 projekta 

grāmatvedis 

(30% slodze),  

1  projekta 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

(10% slodze) 

Nodrošināta projekta 

vadība un atskaišu 

sagatavošana (2 

partnera atskaites, 2 

projekta progresa 

atskaites) 

01.01.2019. 31.12.2019. 

Organizētas 2 projekta 

vadības grupas 

sanāksmes 

01.03.2019. 31.10.2019. 

Organizētas 2 

tematiskās darba 

grupas par 

degradētajām 

teritorijām plānošanas 

kontekstā 

01.03.2019. 31.10.2019. 
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Organizēti 3 semināri 

un 2 diskusijas par 

degradēto/ piesārņoto 

teritoriju sakārtošanu 

un attīstību 

01.02.2019. 31.10.2019. 

Sagatavotas 

publikācijas presē, 

interneta vietnēs, skaits 

– atbilstoši projekta 

aktivitātēm 

01.01.2019. 31.12.2019. 

Apkopoti projekta 

rezultātu materiāli par 

atbilstošo periodu 

projekta grāmatai, 

dažādi 

01.01.2019. 31.12.2019. 

Veiktas/uzsāktas  

infrastruktūras 

investīcijas 4 partneru 

teritorijās degradētu/ 

piesārņotu objektu 

sakārtošanai 

01.01.2019. 31.12.2019. 

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija 

degradētas/ piesārņotas 

teritorijas sakārtošanai 

1 projekta partnera 

teritorijā 

01.01.2019. 31.12.2019. 

1.11. ,,Video 

novērošanas 

kameru 

uzstādīšana, 

veicinot 

drošības 

pasākumus 

LLI-258 Projekta vispārējais 

mērķis ir paaugstināt 

tiesībsargājošo 

institūciju kapacitāti 

projekta partneru 

pašvaldībās un 

veicināt to tiesisko 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

 

01.06.2018. 

 

30.11.2019. 

 

1 projekta 

vadītājs  

(40% slodze), 

1 projekta 

grāmatvedis 

(30% slodze)   

Nodrošināta projekta 

vadība un atskaišu 

sagatavošana                      

(2 atskaites) 

01.01.2019. 30.11.2019. 
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Latvijā un 

Lietuvā’’.  

Akronīms: ,, 

VideoGuard” 

un administratīvo 

pārrobežu sadarbību, 

lai efektīvāk 

novērstu 

likumpārkāpumus un 

veicinātu to 

atklāšanu , tā 

rezultātā ceļot 

sabiedrības drošības 

līmeni Latvijas un 

Lietuvas pierobežas 

reģionos. 

Organizētas projekta 

vadības grupas un 

menedžmenta grupas 

sanāksmes (2) 

01.05.2019. 30.11.2019. 

Organizēts tematiskais 

seminārs par sadarbību 

ar valsts policiju 

videonovērošanas datu 

efektīvai izmantošanai 

(1) 

01.05.2019. 31.05.2019. 

Organizēts pieredzes 

apmaiņas brauciens 

projekta partneriem (2) 

01.06.2019. 30.09.2019. 

Organizēta projekta 

noslēguma konference 

(1) 

01.11.2019. 30.11.2019. 

Publikācija mājas lapā 

par projekta gaitu un 

rezultātiem (2) 

01.01.2019 30.11.2019 

2. 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) 

 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums 

„Deinstitucionalizācija” 
2.1. „Kurzeme 

visiem” 

9.2.2.1. 

/15/I/004 

Palielināt Kurzemes 

reģionā ģimeniskai 

videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

pieejamību 

dzīvesvietā personām 

ar invaliditāti un 

bērniem 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.07.2015. 31.12.2023. 

n/a 

 

Projekta 

vadību 

nodrošinās - 

1 projekta 

vadītājs 

(1 slodze),  

1 projekta 

vadītāja 

asistents 

(1 slodze),  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

Nodrošināta projekta 

vadība 
01.01.2019. 31.12.2019. 

Veikts papildus 

personu ar GRT un 

bērnu ar FT 

individuālo vajadzību 

izvērtējums un 

izstrādāti atbalsta plāni 

(~111+42) 

01.01.2019. 31.12.2019. 



 

 

12 

 

Pēc nepieciešamības 

grozīts un/vai 

aktualizēts Kurzemes 

reģiona DI plāns, 

tostarp tā pielikumi-5 

BSAC reorganizācijas 

plāni (1) 

01.01.2019. 31.12.2019. 

(1 slodze), 

 juriskonsults 

(50% 

slodze),  

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

(50% slodze) 

un 1 projekta 

tehniskais 

asistents 

(1 slodze), 

iestādes 

galvenais 

grāmatvedis 

(15% slodze) 

bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: „atelpas 

brīža” pakalpojumus 

(54, atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: aprūpes 

pakalpojumus (34, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus (280, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.06.2017. 31.12.2023. 

personas ar GRT 

sagatavotas pārejai uz 

dzīvi sabiedrībā (29, 

atbilstoši atbalsta 

plānos noteiktajam) 

01.07.2019. 31.12.2023. 



 

 

13 

 

personas ar GRT 

saņem ESF atbalstītos 

sociālās aprūpes 

pakalpojumus 

dzīvesvietā (350, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.07.2017. 31.12.2023. 

sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu 

sniegšanai apmācīti  

Kurzemes reģiona  

speciālisti,  

tai skaitā: VSAC 

speciālisti un sociālie 

mentori (par 

sagatavošanu), 

atbilstoši 

nepieciešamībai un 

apstiprinātajam KPR 

DI plānam (1 

speciālistu grupa) 

01.07.2017. 31.12.2023. 

īstenoti informatīvi un 

izglītojoši pasākumi 

Kurzemē, atbilstoši 

centralizētai 

komunikācijas 

stratēģijai un 

pasākumu plānam (1 

pasākumu kopums) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

Īstenoti projekta 

publicitātes pasākumi 

(tai skaitā informatīvie 

plakāti (pastāvīgie - 

visiem partneriem) -

60, informatīvie 

01.01.2016. 31.12.2023. 



 

 

14 

 

plakāti (izvietošanai 

pasākumos, semināros 

utt.)-340, mājas lapas 

papildināšanas reizes -

150) 

Pēc nepieciešamības 

tiek papildināta 

projektam izveidotā 

mājas lapa 

www.kurzemevisiem.l

v 

01.04.2016. 31.12.2023. 

3. 
 

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 projekts 
3.1. “Inovācija 

mācībās” 

2018-1-

LV01-

KA104-

046836 

Atbalsts pieaugušo 

izglītības speciālista 

mācību mobilitātei 

ārvalstīs 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

 

01.08.2018. 

 

31.07.2019. 

 

n/a 

Projekta 

vadība tiek 

nodrošināta 

KPR esošo 

resursu 

ietvaros 

Īstenoti kursi reģiona 

pieaugušo 

izglītotājiem (1) 

01.01.2019. 31.07.2019. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas                                                     Kurzemes plānošanas reģiona  

valsts sekretāra vietnieks      Attīstības padomes priekšsēdētāja 

 

A.Draudiņš     I.Bērziņa                                                                                    

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


