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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa
Labdien, kurzemnieki!
Godam sagaidīta Latvijas simtgade! Vakar
apskatīju
vienīgo
fotogrāfiju,
kas
saglabājusies no 1918.gada 18.novembra
Latvijas Republikas pasludināšanas dienas
Nacionālajā teātrī. Sarkanballtsarkanais
karogs un lepnums cilvēku stājā. Latviešu
nacionālie spēki vienojās un uzdrīkstējās
dibināt savu valsti. Tieši tas mums vajadzīgs
arī šodien. Mums - Latvijai. Uzdrīkstēties būt
lepniem par savu valsti, nenobīties no
tekstiem, ka te viss ir slikti un jābrauc prom.
Uzdrīkstēties palikt un ticēt, ka, darot kopā,
kļūs aizvien labāk. Uzdrīkstēties dibināt savus
uzņēmumus un ražot Latvijā. Veidot ģimenes
un radīt bērnus. Uzdrīkstēties kļūdīties,
paklupt, bet pēc tam piecelties un darīt. Darīt
sev, savai ģimenei un Latvijai. Nepadoties.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
vadītāja Evita Dreijere
Pēdējie mēneši Latvijai nesuši daudz jaunu vēsmu – ir ievēlēta
jauna Saeima,
krāšņi atzīmēta Latvijas simtgade gan
galvaspilsētā, gan visā Kurzemē!
Kurzemes plānošanas reģions turpina aktīvu darbu, lai virzītos
uz reģiona stratēģiskās attīstības nospraustajiem ilgtermiņa
mērķiem - gudru attīstību, pievilcīgu dzīves vidi un globālo
saistību un atvērtību. Nesen apstiprinātais Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam
uzraudzības pārskats apliecina, ka visiem kopā tas izdodas!
Turpinām izmantot Eiropas Savienības fondu atbalstu Kurzemes
reģiona attīstībā, šogad uzsākot/turpinot realizēt vairāk nekā 13
projektus tādās jomās kā tūrisms, uzņēmējdarbības atbalsts,
vides aizsardzība, sociālā joma un citas.
Esam uzsākuši arī gatavošanos nākamajiem uzsaukumiem
INTERREG pārrobežu sadarbības programmās, kā arī plānojam
aktīvi līdzdarboties jauno plānošanas periodu ES fondu
programmēšanas procesā.
2018.gada septembrī tika apstiprināts Kurzemes plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāns.

Ticēt, ka Latvija kļūs par vēl labāku zemi.
Nav lielu vai mazu darbu Latvijai, ikviens mīlestības darbs ir ļoti nozīmīgs. To vislabāk
saprast caur stāstiem par cilvēkiem. Kā par katru no Jums, mīļie novadnieki, kuru
dzīves stāsti iedvesmo mūs jauniem darbiem.
Latvijas simtgade ir laiks, kas motivē mūs darboties valsts labā, jo mēs saprotam – ja
mēs 100 gadus esam to visu noturējuši, saglabājuši, atjaunojuši, tad darām tālāk,
turpinām, jo ir taču tik daudz vēl ko darīt, jo tā ir mūsu valsts, mūsu novads, pagasts
un pilsēta, mūsu labākā vieta uz pasaules; tā ir vērtība, tā ir jānotur, tā ir
jāattīsta, un tai ir jābūt!

Tas ir ļoti gaidīts visā reģionā un kas dos iespēju kopumā 11 pašvaldībām reģionā uzsākt darbu pie
infrastruktūras izveides sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanai. Deinstitucionalizācijas procesā
Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un
pašvaldību līdzekļu. 2018. gada oktobra mēnesī notika Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
sēde uz kuru tika aicināti pārstāvji no visām politiskajām partijām, kas ir ievēlētas 13.Saeimā. Diskusiju
laikā, Kurzemes pašvaldību vadītāji pauda viennozīmīgu atbalstu esošo plānošanas reģionu stiprināšanai
un tika atzinīgi novērtēts līdz šim paveiktais. Tāpēc vēlos pateikties, ka atzinīgi vērtējat Kurzemes
plānošanas reģiona administrācijas darbību, tās nozīmi kopīgai reģiona attīstības stratēģijas veidošanai
un īstenošanai, kā arī projektu vadību Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei Kurzemē.

Saules mūžu Latvijai!

Lai bagātīga nākamā simtgade gan Latvijai, gan Kurzemei!
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Diskutē par sadarbības uzlabošanu ugunsgrēku izraisītās krīzes situācijās

/KPR FOTO/

5.septembrī Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) attīstības padomes sēdē kopā ar VUGD, Valsts meža
dienesta, Valsts policijas un A/S “Latvijas valsts meži” pārstāvjiem diskutēja par pašvaldību lomu un
iesaisti krīzes situāciju risināšanā.
Kurzemes novada pašvaldību pārstāvji, iepazīstoties ar citu novadu pieredzi un to rīcībā esošajiem
resursiem, vienojās, ka nepieciešams ne tikai pārskatīt un papildināt Civilās aizsardzības plānus,
paredzot vēl plašākas sadarbības iespējas novadu iedzīvotāju, piemēram, zemnieku tehnikas iesaistei
glābšanas darbos, bet arī uzsākt ciešāku starpnovadu sadarbību resursu apmaiņai. Tāpat kā vērtīgs
priekšlikums izskanēja, ka Civilās aizsardzības komisijām jau laicīgi būtu lietderīgi noslēgt sadarbības
līgumus ar potenciālajiem palīdzības sniedzējiem (tehnikas nodrošināšana, izmitināšana u.c.) krīzes
situācijās.

Lasīt vairāk

Ar Kurzemes
plānošanas reģiona
attīstības padomes
sēžu darba kārtību un
dalībnieku
prezentācijām var
iepazīties mājas lapā.

Kurzemes reģiona pašvaldības aicina stiprināt Plānošanas reģionus
“Pašvaldības atzinīgi vērtē
Kurzemes plānošanas
reģiona administrācijas
darbību, tās nozīmi kopīgai
reģiona attīstības
stratēģijas veidošanai un
īstenošanai, kā arī
projektu vadību Eiropas
Savienības līdzekļu
piesaistei Kurzemē.”

31.oktobrī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Kurzemes
reģiona pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar 13. Saeimā
jaunievēlēto partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par partiju
redzējumu pašvaldībām saistošajos jautājumos, kurus tās vēlētos akcentēt
un pie kā vēlētos strādāt šajā Saeimas sasaukumā.
Tikšanās laikā būtiskākās diskusijas izvērsās par partiju redzējumu saistībā ar
reģionālo/administratīvo reformu, kas raisīja daudz jautājumu no pašvaldību
puses. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome, uzklausot
jaunievēlēto partiju viedokli, pieņēma lēmumu un vienojās rosināt stiprināt
esošos Plānošanas reģionus.

/KPR FOTO/

Sēdē tika pārrunāts un apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam uzraudzības pārskats.
Secināts, ka kopumā tendence ir pozitīva un turpinās virzība uz trim Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem:
gudru attīstību, pievilcīgu dzīves vidi un globālo saistību un atvērtību.

Lasīt vairāk
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Kuldīgas mākslas namā: reģionāla diskusija un Kurzemes
reģiona ainavu dārgumu izstāde

Atklāj digitālo Latvijas ainavu dārgumu krātuvi
Ar reģionālajām diskusijām 2018.gada septembrī Latvijas reģionos un
forumu 26.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) noslēgusies
Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitāte “Dāvana
Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt”. Aktivitāti organizēja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) un tās īstenošanā piedalījās visi plānošanas
reģioni.
Kopā ar Latvijas iedzīvotājiem un ainavu ekspertu padomi šīs aktivitātes
laikā tika atlasīti 50 Latvijas ainavu dārgumi, kas bija apskatāmi izstādē LNB
un ir ietverti elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē.

Kurzemes plānošanas reģiona organizētā
reģionālā diskusija notika 26.septembrī Kuldīgas
mākslas namā, kur klātesošie dalījās pieredzē
ainavu plānošanā, saglabāšanā, piedalījās ainavu
sajūtu darbnīcā Kuldīgas vecpilsētā.
No 26.septembra līdz 14.oktobrim Kuldīgas
mākslas namā bija apskatāma Kurzemes ainavu
dārgumu
izstāde,
kuru
apskatīja
622
apmeklētāji.
I.MURZIŅA KURZEMES AINAVU DĀRGUMU IZSTĀDĒ (VIDŪ) /KPR FOTO/

Atklāšanas pasākumā Kurzemes
plānošanas reģiona administrācijas
vadītāja Evita Dreijere uzsvēra ainavu
un ar tām saistīto stāstu lielo nozīmi
katra sabiedrības locekļa patriotisma
un vietas piederības veidošanā ne
tikai pašai Kurzemei, bet Latvijai
kopumā, un kopā ar VARAM
pārstāvjiem
īpaši
godināja
pašvaldības,
nevalstiskās
organizācijas un iedzīvotājus, kas
rūpējas par Kurzemei tik nozīmīgo
ainavu saglabāšanu un attīstīšanu.

Vairāk

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ADMINISTRĀCIJAS
VADĪTĀJA EVITA DREIJERE (VIDŪ) KOPĀ AR VARAM
PĀRSTĀVJIEM /KPR FOTO/

Vairāk

Uz saturu

AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Dalība nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu
sabiedriskajā apspriešanā
Kurzemes plānošanas reģions
atbilstoši savai kompetencei
sagatavoja
viedokli
un
priekšlikumus par nacionāla
līmeņa
plānošanas
dokumentu - Jūras plānojuma
2030 un Vides pārskata
2.redakciju, kā arī darbojās
starpinstitūciju darba grupā
par plānojuma pilnveidošanu.

Dalība plānošanas jomas semināros
Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības
plānotāja Indra Murziņa piedalījās vairākos semināros
teritorijas attīstības plānošanas jomā, iegūstot pieredzi
un zināšanas, kā arī piedaloties diskusijās un darba
grupās – 6.septembrī VASAB seminārā “Gudra pilsētu
pārvaldība pārmaiņu laikos mazo un vidējo pilsētu
ilgtspējai”, 4.oktobrī Latvijas-Lietuvas ieinteresēto
personu sadarbības grupas, kas izveidota ENGRAVE
(“Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju
ainavā”) projekta ietvaros, 2.augustā Latvijas Pašvaldību
savienībā par investīciju vajadzībām specifiskajās
mērķteritorijās nākošajam plānošanas periodam,
14.septembrī VARAM organizētā seminārā “Viedā valsts
un viedās pašvaldības” un citās sanāksmēs.

Teritorijas attīstības plānošana reģionā
Šobrīd Kurzemes plānošanas reģionā izstrādes procesā ir piecu pašvaldību
teritorijas plānojumi – Dundagas, Kuldīgas, Rojas, Priekules novadiem un Ventspils
pilsētai.
Grobiņas novadā Attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņš ar
domes 28.12.2017. lēmumu pagarināts līdz jaunas AP apstiprināšanai un uzsākta
jaunas Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde.
No jūlija līdz oktobrim izvērtējām un sniedzām atzinumu Ventspils pilsētas
attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētajai redakcijai un sagatavojām
4 nosacījumus un vienu atzinumu pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem.
31.oktobrī KPR Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona Attīstības stratēģijas
2015-2030 un Attīstības programmas 2015-2020 Uzraudzības pārskats.

Sagatavots pieteikums HORIZON2020
projektam SEESAE
Sagatavots
pieteikums
HORIZON2020
projektam
“Setting Energy Efficiency
Strategies Across Europe” ar
mērķi nodrošināt enerģētikas
plānošanu reģionālā un vietējā
līmenī un sagatavot ilgtspējīgas
enerģētikas attīstības rīcības plānus Kurzemes plānošanas reģionam
un četrām pašvaldībām, kuras izrādījušas interesi par dalību projektā
– Skrundas, Talsu, Kuldīgas novadiem un Ventspils pilsētai.

Semināri Kurzemes reģiona
pašvaldību teritorijas
attīstības plānotājiem
Divas reizes gadā KPR organizē seminārus
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību
teritorijas attīstības plānotājiem un citiem
speciālistiem par aktualitātēm plānošanas
jomā – pirmais šogad notika aprīlī Talsos,
bet otrais sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju plānots
11.decembrī Rojā.

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram gada otrā puse aizritēja aktīvi - iesaistījāmies gan
mūsu pašu reģiona kolēģu īstenotajās aktivitātēs, kas saistītas ar uzņēmējdarbību, gan turpinājām “turēt roku
uz pulsa” arī sadarbībai ar pārējām uzņēmēju atbalsta institūcijām.
Sadarbība un patstāvīgi kontakti ikdienā palīdz nodrošināt Uzņēmējdarbības centra funkcijas. Šajā reizē
pieminēsim vienu no atzītākajām un pieprasītākajām funkcijām – konsultāciju sniegšanu esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem par dažādu fondu līdzekļu piesaisti uzņēmējdarbībai. Jāatzīst – tas nav viegli, jo
patstāvīgi ir jāpārzina programmu nosacījumi un katram uzņēmējam jācenšas atrast piemērotāko, tādēļ
regulāri uzturam kontaktus ar šos finanšu instrumentus administrējošajām institūcijām – Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru (LIAA), Lauku atbalsta dienestu (LAD), Ekonomikas ministriju un tās administrētajiem
Biznesa inkubatoriem, ALTUM un vēl citām iestādēm.
Jāpiemin arī uzņēmēju vidū ne tik zināmais Igaunijas - Latvijas
Apvienotais sekretariāts, kas šobrīd ir izsludinājis projektu
konkursu, sniedzot iespēju tajā piedalīties ikvienam, arī Kurzemes
uzņēmējiem. Jāatzīst, šie projekti ir samērā komplicēti, jo Latvijas
uzņēmējam jāatrod piemērots sadarbības partneris Igaunijā, ar ko
kopīgi ieviest plānoto projektu, tomēr to kompensē salīdzinoši
augstā atbalsta intensitāte, kā arī iespēja šajā konkursā startēt
uzņēmējiem, kas citos projektu konkursos dažādu iemeslu dēļ
(uzņēmuma darbības vieta, apgrozījums, nozare) nevar startēt.
Sadarbības nostiprināšanai Uzņēmējdarbības centrā tikāmies ar
Altum Kurzemes reģiona vadītāju Ilzi Grundmani, pārrunājām
ciešākas sadarbības iespējas un iespējamos kopējos pasākumus
gada otrajā pusē. Piedalījāmies arī kopīgā tikšanās reizē ar visām
uzņēmējus atbalstošajām institūcijām Kurzemē. Galvenais
pārrunu temats – pasākumu pārklāšanās novēršana, ciešāka
sadarbība, kopīga plānoto pasākumu platforma.
Uzņēmējdarbības centrs ar savu pieredzi un kapacitāti iesaistījās
arī KPR Remigrācijas projektu konkursa ieviešanā, sniedzot savu
viedokli un ieguldījumu tā norises nodrošināšanā.

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA VADĪTĀJA BAIBA KŪMA LATVIJAS
VĒSTNIECĪBĀ VĀCIJĀ” /KPR FOTO/

Piedalījāmies arī KPR īstenotā pārrobežu sadarbības projekta
pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju. Brauciena
mērķis – iepazīt bijušās degradētās teritorijas, kas pārvērstas
biznesam un sabiedrībai noderīgās vietās. Ieguvām lielisku
iedvesmu sadarbības projektiem ar Polijas zinātnisko centru,
iepazināmies ar teritoriju apsaimniekošanas pamatprincipiem
un to nodošanas nosacījumiem uzņēmējiem Vācijas brūnogļu
raktuvēs, kā arī pārrunājām sadarbības iespējas
Uzņēmējdarbības centram ar Latvijas vēstniecību Vācijā.
Gada noslēgumā plānojam piedalīties Latvijas Biznesa
savienības indeksa “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība“
pasākumā, kurā starp nominantiem ceram redzēt arī mūsu –
Kurzemes reģiona pašvaldības.

Vairāk par Uzņēmējdarbības centru

Uz saturu

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
TURPINĀM STIPRINĀT PIEAUGUŠO
IZGLĪTĪBAS TĪKLU
Kurzemes pašvaldībās par pieaugušo izglītību atbild koordinatori. Taču viens nav
karotājs, tādēļ kārtējā pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksmē, kas notika 4.
oktobrī Kuldīgā, spriedām par sadarbības attīstību. Uz sanāksmi bija uzaicināta
Baltijas Datoru akadēmijas pārstāve Signe Briķe, kura stāstīja par līdzdalības
iespējām projektā “Mana Latvija. Dari digitāli!”. Projektā tiek izglītoti
bibliotekāri, skolotāji un pašvaldību darbinieki, lai kļūtu par digitālajiem
aģentiem – cilvēkiem, kuri palīdz citiem izmantot e-pakalpojumus. Sanāksmes
dalībnieki ieinteresējās par iespējām pieteikt mācībām savu pašvaldību
darbiniekus, kā arī ar digitālo aģentu starpniecību padarīt pieejamāku
informāciju par pieaugušo izglītības iespējām un aktivitātēm.

KURZEMES BIEDRĪBU TIKŠANĀS AR KPR IZGLĪTĪBAS EKSPERTI INGRĪDU MURAŠKOVSKU
/KPR FOTO/

Interesi par sadarbību pieaugušo izglītībā ir izrādījušas arī nevalstiskās
organizācijas. Kurzemes NVO centrs 11.oktobrī Saldū organizēja tikšanos ar KPR
izglītības eksperti Ingrīdu Muraškovsku.

Eksperte skaidroja kopējo Latvijas pieaugušo izglītības politiku, procesus un biedrību/nodibinājumu lomu un vietu tajos. Tika sniegta informācija, kā Latvijā tiek iedalītas
pieaugušo izglītības programmas un kā ar savu piedāvājumu vai pat ikdienas darbu šajā piedāvājumā var iesaistīties biedrības un nodibinājumi. Dalībnieki, kuri bija ieradušies
kuplā skaitā, uzdeva daudz jautājumu un pauda patiesu vēlmi iesaistīties pieaugušo izglītības īstenošanā.

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Industriālais mantojums» aktualitātes
CEĻOTĀJI ARVIEN BIEŽĀK DOD
PRIEKŠROKU LATVIJAS UN IGAUNIJAS
INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA IEPAZĪŠANAI

BALOŽU KŪDRAS BĀNĪTIS /RPR FOTO/

KAROSTAS ŪDENSTORNIS LIEPĀJĀ /KPR
FOTO/

Industriālajam mantojumam Latvijā un Igaunijā ir lielas attīstības iespējas un tā objekti
iegūst arvien nozīmīgāku lomu tūrisma piedāvājumā, pēc industriālā mantojuma nedēļas
nogalēm secinājuši tās organizētāji un objektu saimnieki. Kopumā piecās nedēļas nogalēs
septembrī un oktobrī 55 industriālā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā apmeklējuši
vairāk nekā 13 tūkstoši viesu, vislielāko interesi izrādot par bākām, seno fabriku ēkām,
dzelzceļa objektiem un ūdenstorņiem.
“Esam spēruši pirmos soļus, lai industriālā mantojuma celtnes un objekti, kas savas
funkcijas zaudējuši, pārtop par jauniem tūrisma objektiem, aizraujoši iepazīstinot ar savu
vēsturi. Igaunijā mūsu piedāvājumu – doties nedēļas nogaļu tūrēs – izmantoja aptuveni 2
tūkstoši cilvēku, savukārt Latvijā industriālā mantojuma objektos uzņēmām vairāk nekā 11
tūkstošus cilvēku. Lielā iedzīvotāju interese apliecina, ka mums jāturpina industriālā
tūrisma objektu sakārtošana un maršrutu pilnveide, tāpēc strādājam pie ceļveža izveides
gan vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem,” stāsta Jana Kalve, Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja.
Piecas nedēļas nogales apmeklētājiem bija pieejami unikāli industriālā mantojuma objekti
Latvijā un Igaunijā. Daži no tiem ikdienā nav pieejami, piemēram Liepājas ūdenstornis,
Valdgales vējdzirnavas. Ērtības labad visi objekti bija apvienoti piecos maršrutos pa
reģioniem - Vidzeme, Kurzeme, Rīgas reģions, kā arī Rietumu un Dienvidigaunija. Maršrutos
bija iekļautas bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdenstorņi, senu ražotņu ēkas, muzeji
un dzelzceļu mantojuma objekti.

Vairāk par projektu

EKSKURSIJAS PA PILSĒTU, IEPAZĪSTOT
INDUSTRIĀLO MANTOJUMU KULDĪGĀ
/D.GIRVAITES FOTO/

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā» aktualitātes

Projekta ietvaros Kurzemes reģiona un Engures novada
piekrastes teritorijā kāpās tiek uzstādītas norādes
zīmes un tūrisma informācijas stendi.

Norādes zīmes tiek uzstādītas ar mērķi informēt
ceļotāju par viņa atrašanās vietu, jo nereti, neredzot aiz
kāpas atrodošo apbūvi, nav pat iespējams nojaust, ka
turpat līdzās ir apdzīvota vieta. Uz norādes zīmēm
piktogrammu veidā tiek sniegta informācija, kādu
pakalpojumu šajā apdzīvotajā vietā iespējams saņemt.
Uz divām pārējām zīmēm arī norādīta nākamā un
iepriekšējā apdzīvotā vieta un attālums līdz tām, kā arī
informācija piktogrammu veidā par tur pieejamajiem
pakalpojumiem. Tas darīts ar mērķi, lai ceļotājs varētu
ērti un efektīvi plānot savu maršrutu.
/KPR FOTO/

Zīmes ir veidotas uz trim atbalstiem, lielas un masīvas,
lai tām piekrastes vēji un vētras nenodarītu postu.

Tāpat stenda labajā un kreisajā pusē tiek uzstādīta zīme ar norādi, cik tālu ceļotājs atrodas no Nidas (Latvijas un Lietuvas robežas) un Tallinas, lai ceļotājs gūtu priekšstatu, cik tālu
tas jau nogājis no sākumpunkta un cik tālu tam vēl jāiet līdz finišam, ja veic maršrutu visā tā garumā. Tā būs angļu, igauņu, krievu un vācu valodās. Turpmākie darbi, kas pašlaik
vēl procesā, ir informācijas sagatavošana un dizaina izstrāde informācijas stendiem.
Noslēgumam tuvojas arī ceļveža izstrāde un tūrisma izstādēs 2019.gada sākumā varēsim jau popularizēt Jūrtaku ar detalizētu informāciju par maršruta gaitu, apskates objektiem,
pakalpojumiem. Visa šī informācija jau šobrīd atrodama mājas lapā jurtaka.lv, kur tā lasāma latviešu, angļu, igauņu, krievu un vācu valodās.

Vairāk par projektu

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Saredzi citādāk» (I See) aktualitātes
Projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 otrais gads ir aktivitātēm bagāts,
jo projektā notiek speciālistu apmācības. Augustā apmācības notika
Aizputē un Priekulē, kur pašvaldību speciālisti apguva tēmas
„Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot
emocionālo inteliģenci” un "Informācijas un pakalpojumu
pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem".

/KPR FOTO/

/KPR FOTO/

Septembrī un novembrī kopā vairāk nekā 70 speciālisti piedalījās
apmācībās „Pieredzes apgūšana “Kā dzīvo cilvēks ar redzes
traucējumiem”, izmantojot kanisterapiju”. Mācībās piedalījās divi
cilvēka labākie draugi - Austrālijas ganu suns Alfijs un mazā palīdze
Poga, kas kopā ar savu saimnieku Ingaru Gudermani četru dienu
garumā Liepājā un Rokaižos, Aizputes novadā, dažādu jomu
speciālistiem stāstīja un mācīja par četrkājaino draugu iespējām
cilvēku ar redzes un cita veida traucējumiem dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
Liepājas mācībās piedalījās arī projekta partneri no Lietuvas,
Kretingas un Klaipēdas, kas ļoti atzinīgi novērtēja apmācības un
jauniegūtās zināšanas.
Septembrī un oktobrī apmācības notika Grobiņā un Pāvilostā, kur
tika apgūta tēma „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu
cilvēkiem ar redzes traucējumiem”. Šīs apmācības apmeklēja arī
būvniecības nozares specialisti, būvvaldes arhitekti un citi
pakalpojumu sniedzēji, kas ikdienā ne tikai apkalpo cilvēkus ar
īpašām vajadzībām, bet arī piedalās plānošanā un lēmumu
pieņemšanā attiecībā uz vides pielāgošanas jautājumiem.

/KPR FOTO/

Kopā Kurzemē notikušas 10 apmācības un savu
kvalifikāciju paaugstinājuši 200 dažādu jomu
speciālisti.

Vairāk par projektu

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!»
aktualitātes
Īstenojot projektu LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei “ (Clean Brownfields), notikuši izglītojoši apmācību un pieredzes
apmaiņas pasākumi, kā arī pabeigta viena grausta - bijušās daudzdzīvokļu mājas nojaukšana Saldus novada Rubas pagastā.
Saldū norisinājies viens no pieciem semināriem

/KPR FOTO/

Speciālistiem no Kurzemes plānošanas reģiona
pašvaldībām bija iespējams iepazīties ar likumdošanas
izklāstu, teorētisku risinājumu piedāvājumiem, tai
skaitā piesārņoto vietu pārvaldības stratēģiju, finanšu
pieejamību, kā arī praktiskiem piemēriem degradētu
teritoriju sakārtošanai. Semināra noslēgumā tā
apmeklētāji iepazinās ar kādreiz degradētu, bet tagad
sakārtotu teritoriju un ēku, kur darbojas Saldus Bērnu
un jaunatnes centrs, kā arī apskatīja un iepazinās ar
iecerēm Saldus vēsturiskā centra sakārtošanai.
Semināra dalībnieki paviesojās arī senajā Kapelleru
namā, kā iekšpusē jau norit ļoti aktīva sabiedriskā
dzīvi, bet tā ārpuse vēl gaida savu sakārtošanas
iespēju.

Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazīst Vācijas un Polijas
pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā
Nepieciešami ne tikai finansiāli
ieguldījumi, bet arī veiksmīgs un
dažkārt radošs risinājums, lai
degradētas teritorijas un objekti
kļūtu sabiedrībai noderīgi un
ilgtspējīgi, tāpēc braucienā gūtā
pieredze un citās Eiropas valstīs
jau realizētās idejas Aizputes,

Saldus novadā ar ES atbalstu sakārto degradētu teritoriju
Pabeigts pirmais infrastruktūras sakārtošanas objekts projekta ietvaros – nojaucot bijušo
daudzdzīvokļu ēku Saldus novada Rubā, iegūta no piesārņojuma brīva, droša un
labiekārtota teritorija apmēram 450 m2 platībā.

BRŪNOGĻU IEGUVES TERITORIJA LAUZICES EZERU RAJONĀ VĀCIJĀ /KPR FOTO/

Alsungas, Durbes, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas Priekules, Saldus, Skrundas, Talsu
un Ventspils novadu un Liepājas pilsētas pašvaldību pārstāvjiem ļaus efektīvāk
plānot un īstenot savu degradēto teritoriju sakopšanas darbus.

Vairāk par projektu

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Kurzeme visiem» aktualitātes
Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

Aicina pieteikties personas ar garīga rakstura
traucējumiem bezmaksas pakalpojumu
saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”

5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības
padome
apstiprinājusi
“Kurzemes
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Pašvaldības var
turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību
Kurzemē.

VAI ZINĀJI?

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga
rakstura traucējumiem pieteikties projekta
“Kurzeme
visiem”
ietvaros
pieejamajiem
bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona
var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja
ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana,
saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi
iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas
dzīvesvietas sociālajā dienestā.

GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMI IR PSIHISKA
SASLIMŠANA VAI INTELEKTUĀLĀS ATTĪSTĪBAS
TRAUCĒJUMI. TIE IEROBEŽO CILVĒKA SPĒJAS STRĀDĀT
UN APRŪPĒT SEVI, TAČU, SAŅEMOT NEPIECIEŠAMO
ATBALSTU, IKVIENS VAR DZĪVOT PĒC IESPĒJAS
PILNVĒRTĪGĀKU DZĪVI.
Projekta partneri apspriež aktualitātes un DI plāna īstenošanu
18. oktobrī Liepājā notika kārtējā projekta
“Kurzeme visiem” vadības komandas un
partneru pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu
projekta aktualitātes un turpmāk veicamos
darbus.

Aizvadītas projekta
«Kurzeme visiem»
finansētas piedzīvojumu
nometnes
Jūlijā notika divas integratīvas diennakts
piedzīvojumu nometnes „ŠURUM BURUMS
2018” un „Krāsu ekspedīcija 2018”, kur
piedalījās bērni un pieaugušie, ģimenes, kā arī
Kurzemes bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošie
bērni.
Iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā
31.oktobrī – 1.novembrī Kurzemes pašvaldību,
sociālo dienestu, NVO, valsts sociālās aprūpes
centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme
visiem” ietvaros devās pieredzes apmaiņas
braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
sniegšanu
bērniem
ar
funkcionāliem traucējumiem un personām ar
garīga rakstura traucējumiem Rīgā. Gūtā
pieredze noderēs sekmīgākai šo pakalpojumu
attīstīšanai un sniegšanai Kurzemē.

Vairāk par projektu

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Dabas tūrisms visiem (Unigreen)» aktualitātes
Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” tiek īstenots laika posmā 05.2017.-04.2019. ar INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 1 176 867,14 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 000 337,07 EUR. Tā īstenošanā piedalās
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 partneriem (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).

Trešajā ceturksnī turpinājās apmācības vairāk kā 20
Kurzemes reģiona vides gidiem, septembrī aizvadot jau
piekto trīs dienu apmācību sesiju, kas šoreiz norisinājās Rojā.
Šīs sesijas galvenā tēma bija vides interpretācija bērniem un
jauniešiem. Pirmajās divās dienās gidi apguva interaktīvās
mācību metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, dalījās
pieredzē spēļu organizēšanā par vides, kultūras un vēstures
jautājumiem un aktīvi gatavojās praktisko nodarbību
vadīšanai skolēniem dabā, izplānojot nodarbības tēmu,
aktivitātes, laika plānu, sadalot uzdevumus grupās. Trešajā
dienā gidi apmeklēja Rojas vidusskolu un novadīja praktiskās
nodarbības Rojas apkārtnē trīs skolēnu grupām - 1., 2. un
6.klases skolēniem. Skolēni mācījās par augiem un kokiem,
cilvēka uztveri, sajūtām, maņām, iejutās neredzīga cilvēka
dzīvē, izejot posmu aizsietām acīm, guva ieskatu par Braila
rakstu, izgatavoja priekšmetus no dabā pieejamajām rudens
veltēm, piedalījās foto orientēšanās spēlē un vēl, vēl daudz
dažādās aktivitātēs. Nākamā – sestā un noslēdzošā vides
gidu apmācību sesija notiks novembra nogalē Ventspils
novadā un tā būs vērsta uz vides pasākumu reklamēšanu un
vides interpretācijas izstādes veidošanu. Šīs sesijas beigās
gidi iegūs arī apliecības.
/KPR FOTO/

Vairāk par projektu

Lai paaugstinātu pašvaldību, uzņēmēju un citu dabas teritoriju pārvaldītāju
izpratni, prasmes un zināšanas par vides pieejamību un tūrisma produktu un
pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ceturkšņa nogalē
sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””
izstrādājām arī ilustratīvu un praktisku materiālu tūrisma infrastruktūras,
produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Vadlīniju mērķis ir veicināt dabas tūrisma pieejamību cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām – cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības
traucējumiem.

DUNIKAS PURVA LAIPAS APSEKOJUMĀ /KPR FOTO/

Vasaras sezonā projektā norisinājās arī aktīva Kurzemes dabas taku apsekošana,
kopā apsekojot vairāk nekā 50 dabas takas. Apsekojumi tika īstenoti dabas taku
ceļveža sagatavošanai, kura izdošana paredzēta projekta noslēgumā – nākamā
gada aprīlī.

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Pilotprojekts remigrācijas veicināšanai
Jau vairāk nekā 25 ģimenes ir atgriezušās uz dzīvi Kurzemē pēc ilgstošas prombūtnes, kam
atbalstu sniegusi Kurzemes remigrācijas koordinatore Kristīne Smilga, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) remigrācijas pilotprojekta ietvaros. Lāsma no Talsiem
dalās ar savu atgriešanās stāstu. Kopumā ar reģionālajiem koordinatoriem visā Latvijā ir
sazinājušās vairāk nekā 1100 ģimenes, no kurām 124 jau ir atgriezušās un vēl 110 ģimenes
tuvākajā nākotnē plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā.
Kā sarunās atzīst ģimenes, kas atgriezušās uz dzīvi Latvijā vai to plāno tuvējā nākotnē,
sadarbībai ar pašvaldību ir liela nozīme, izvēloties vietu, kur atgriezties.

WWW.PAPS.LV
PIEEJAMA INFORMĀCIJA PAR REMIGRĀCIJAS PILOTPROJEKTU –
JAUNĀKIE STATISTIKAS DATI, KOORDINATORU KONTAKTINFORMĀCIJA, VIDEO
PIEREDZES STĀSTI, KĀ ARĪ VIEGLI AIZPILDĀMA ANKETA, KUR UZDOT SEV
INTERESĒJOŠOS JAUTĀJUMUS.
AICINĀM IZPLATĪT INFORMĀCIJU PAR ŠO VIETNI!
Oktobrī noslēdzās grantu konkurss remigrantu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kas norisinājās visā Latvijā. Kurzemes
plānošanas reģions piedzīvoja vislielāko interesi par šo remigrantu atbalsta aktivitāti - kopumā par konkursu interesējās vairāk nekā 50
cilvēku, saņemti tika 6 pieteikumi. Tos izvērtēja komisija, kurā tika pārstāvētas tādas organizācijas kā LIAA Kuldīgas biznesa inkubators,
Liepājas Speciālā ekonomikas zona, Kurzemes plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas izvērtējot visus
pieteikumus un norādītās idejas, atbalstu sniedza 5 projektiem, izmantojot visu reģionam piešķirto finansējumu 36 000 EUR apmērā.
Tika atbalstītas idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai tādās jomās kā ēdināšanas un tūrisma pakalpojumi, celtniecība un
akmeņu mūrēšana, metālapstrāde ar specializāciju individuālu risinājumu izgatavošanā, kā arī autoservisa pakalpojumu sniegšanā.

Sadarbība ar granta ieguvējiem aktīvi
turpinās. KPR Uzņēmējdarbības centra
vadītāja Baiba Kūma ik dienas atbild uz
dažādiem
granta
saņēmēju
jautājumiem un
sniedz atbalstu
dažādu praktisku jautājumu risināšanā.

Vairāk par projektu

Uz saturu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Uzņēmējdarbības atbalsta - sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē
un Ziemeļlietuvā» aktualitātes
Kurzemes plānošanas reģions 3. ceturksnī
turpināja 5 darba grupu - semināru īstenošanu, kā
mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti eksporta
tirgos.

3.ceturksnī tika izstrādāti 5 e-apmācību
kursi, izmantojot multimediju rīkus.
Apmācības nodrošinātas tādās tēmās
kā mārketings, komunikācijas, e-vide,
angļu valoda, līgumi. Katrā no
apmācību
moduļiem nodrošināts
teorētiskais izklāsts, kā arī sniegti
vismaz divi praktiski piemēri, lai
atspoguļotu
attiecīgās
tēmas
nozīmīgumu.
E-apmācību
kursi
drīzumā būs pieejami Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā.

27.septembrī Saldū tika rīkots seminārs - darba
grupa “Iespējas un izaicinājumi populārākajos
eksporta galamērķos (Skandināvija un Vācija)!”.
Darba grupas ietvaros tika sniegta informācija par
niansēm,
kas
jāņem
vērā,
darbojoties
Skandināvijas un centrālās Eiropas, it īpaši Vācijas
tirgos.
Pēc pēdējā semināra - darba grupas īstenošanas
2018. gada 25. oktobrī Kuldīgā kā Kurzemes
mēroga pasākums tika rīkota semināru –
apmācību grupu ciklu noslēdzošās apmācības,
aicinot piedalīties uzņēmējus no visas Kurzemes.
Tur varēja iepazīties ar profesionālajām niansēm,
kas jāņem vērā, darbojoties eksporta tirgos, kā arī
uzzināt
par
piedāvājuma
sagatavošanu
eksportam, ņemot vērā mērķa valsts specifiskās
prasības un citus ar eksportu saistītus jautājumus.
Apmācībās ar savu stāstījumu piedalījās arī LIAA,
ALTUM un LTRK pārstāvji.

3. ceturksnī tika izstrādāts arī eksporta
noteikumu apkopojums 10 valstīs 5
sektoros. Noteikumu apkopojumu
ietvaros tika definēti vispārīgie
nosacījumi eksportam uz attiecīgajām
valstīm, kā arī par katru sektoru
atbildīgā institūcija un tās kontakti, un
apskatīti citi jautājumi. Noteikumu
apkopojums ir pieejams Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā.
/KPR FOTO/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta “Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš” aktualitātes
Kurzemē sācies apmācību semināru cikls “Kurši. Tūrisma produkta
veidošana”
Pie Talsu muzeja uzstādīts āra stends

Kurzemes plānošanas reģions ar apmācībām Grobiņā 25.oktobrī aizsāka un 9. novembrī
Turlavā turpināja semināru ciklu “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”, uz kuru aicināja
ikvienu interesentu, īpaši Kurzemes puses tūrisma nozares uzņēmējus un pārstāvjus.
Kopumā Kurzemē notiks 12 bezmaksas apmācību semināri ar mērķi – izmantot vēstures
faktus, radot interesantu vai unikālu tūrisma piedāvājumu, tāpēc uz sarunām aicinām
Latvijas izcilākos vēsturniekus, kā arī tūrisma nozares ekspertus un veiksmīgus tūrisma
uzņēmējus. Šobrīd ar priekšlasījumiem uzstājies prof. Juris Tālivaldis Urtāns, vēsturnieks
un rekonstruētās 12.gadsimta Tērvetes koka pils saimnieks Normunds Jērums, aktīvā
tūrisma centra “Kuršu vikingu apmetne” vadītājs Raimonds Reinis, prof. Janīna KursītePakule, vēsturnieks Agris Dzenis un tūrisma eksperts Artis Gustovskis. Nākamais seminārs
iecerēts 10. decembrī Rucavā.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRIEM, PIETEIKŠANĀS UN
PREZENTĀCIJAS KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA MĀJAS LAPĀ
Pie Talsu muzeja uzstādīts āra stends, kurā iekļauta informācija par Talsu novada un
tuvējās apkārtnes pilskalniem, svētvietām un citiem senseno laiku kultūrvēsturiskā
mantojuma objektiem. Seno kuršu mantojumu var skatīt skaistās Sanda Priedes
fotogrāfijās. Ja nav sanācis, piemēram, atrast kādu bedrīšakmeni, tas tur būs
aplūkojams. Tāpat stendā var atrast informāciju arī par pārējo Talsu apkārtnes
tūrisma piedāvājumu. Šāds pats stends uzstādīts arī pilsētas centrā.

Apmācību semināru ciklu “Kurši. Tūrisma produkta veidošana” organizē Kurzemes
plānošanas reģions projekta LLI-187 “Tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros, ko finansē
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš” top kā kopprojekts ar partneriem Lietuvā un
Zemgalē un tajā tiks izceltas ar kuršu, zemgaļu un sēļu vēsturi saistāmās liecības.
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta «Baltic Blue Growth» aktualitātes
BALTIC BLUE GROWTH PROJEKTĀ SAGATAVOTS UN PUBLICĒTS LATVIJĀ PIRMĀS GLIEMEŅU
FERMAS NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Šovasar, no 13.-17.augustam projekta ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth) ietvaros Pāvilostā norisinājās
pasākums, kura laikā tika izvērtēta eksperimentālā gliemeņu ferma, ko 2017.gadā izveidoja
Latvijas Hidroekoloģijas institūts.
Fermas novērtējumu veica Kurzemes plānošanas reģiona piesaistītais kanādiešu izcelsmes
eksperts Džons Kristofers Bonardelli (John C. Bonardelli), kurš pārstāv kanādiešu uzņēmumu
Shellfish Solutions un kuram ir 36 gadu pieredze gliemeņu biznesa attīstīšanā visā pasaulē.

/KPR FOTO/

Eksperts, kopā ar projektā Baltic Blue Growth izveidoto darba grupu, veica eksperimentālās
gliemeņu fermas tehnoloģisko un vides aspektu novērtējumu, kā rezultātā tika sagatavots
Latvijas gliemeņu fermas novērtējuma ziņojums. Šis dokuments ir kā rokasgrāmata
potenciālajiem gliemeņu audzētājiem, kas būs ieinteresēti audzēt gliemenes atklātā jūrā,
piemēram, Kurzemes piekrastē. Tajā detalizēti aprakstīta gliemeņu audzēšanas tehnoloģija
(t.sk. fermas uzbūve, izveide, uzturēšana, drošības prasības), gliemeņu novākšanas
tehnoloģija, audzēšanas uzsākšana un attīstība. Dokumentā ietvertā informācija būs noderīga
arī valsts institūcijām, kas pieņem lēmumus saistībā ar jūras teritoriju izmantošanu, navigāciju,
kā arī atbalstu inovatīviem jūras izmantošanas veidiem.

Latvijas gliemeņu fermas novērtējuma ziņojums ir sagatavots angļu valodā un ir pieejams Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība,
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) aktualitātes
INTERREG projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un
ilgtspējīga pārvaldība” viena no galvenajām aktivitātēm ir konkurētspējīgu makšķerēšanas tūrisma galamērķu
veidošana, un Kurzemē šī aktivitāte tiek īstenota Liepājas, Pāvilostas un Ventspils pusē, kur atrodamas vairākas
upes, kurās jūras taimiņi, laši, vimbas un citas zivis dodas uz nārstu. Šīs aktivitātes “lielais mērķis” ir kopā ar
projekta partneriem izveidotos makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus popularizēt starptautiskā mērogā,
piedaloties makšķerēšanai veltītās izstādēs un gadatirgos.
Tā kā makšķerēšanas tūrisms Latvijā ir maz attīstīts, tad šis ir liels izaicinājums
– izveidot kvalitatīvus makšķerēšanas tūrisma produktus un piedāvāt
interesentiem pilnu pakalpojumu paketi, sākot ar klienta sagaidīšanu,
izmitināšanu un ēdināšanu, piedāvājot makšķerēšanas gida pakalpojumu un
ierādot, kādas nianses ir jāņem vērā, makšķerējot Baltijas jūras Kurzemes
piekrastē un upēs. Pirmie semināri jau ir notikuši, un tajos dalībnieki tikai
iepazīstināti ar šāda pakalpojuma sniegšanu Zviedrijā (par to stāstīja Lauris
Fridrihsons, praktizējošs makšķerēšanas tūrisma gids un makšķerēšanas tūru
uz Zviedrijas Lapzemi rīkotājs), ar Latvijas likumdošanu, kas regulē atpūtas
makšķerēšanu (Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
direktors Normunds Riekstiņš), savukārt pārdomās par ētiskajiem
apsvērumiem makšķerēšanas tūrismā dalījās TV žurnālists, kaislīgs
makšķernieks un, kā pats sevi dēvē, “zivju sabiedriskās attiecības”, Māris Olte.

M.OLTE PAR MAKŠĶERĒŠANU KĀ IZZINOŠU, VIDEI
DRAUDZĪGU UN MEDIATĪVU PROCESU /KPR FOTO/

N.RIEKSTIŅŠ PAR LATVIJAS LIKUMDOŠANU
ATPŪTAS MAKŠĶERĒŠANAS JOMĀ /KPR FOTO/

Turpmākie semināri tiks veltīti makšķerēšanas tūrisma produktu veidošanai, tā mārketingam un sadarbības tīkla veidošanai tūrisma uzņēmēju, makšķerniekus apvienojošo
institūciju un uzraugošo iestāžu starpā. Tajos dalīties informācijā un pieredzē tiks aicināti Latvijā atzīti savas jomas eksperti.
Pēc pirmajām nodarbībām jau ir izkristalizējusies dalībnieku grupa, kas aktīvi un ar lielu interesi piedalās diskusijās un ir gatavi strādāt, lai atpūtas makšķerēšanas tūrisms
Kurzemē gūtu arvien lielāku popularitāti ne vien vietējo iedzīvotāju, bet arī ārvalstu viesu vidū. Lai arī semināru cikla kopējā tematika aptver samērā šauru jomu – atpūtas
makšķerēšanas tūrismu –, tomēr piedalīties tajos ir aicināts ikviens interesents.
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Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” savā e-pastā:
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

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: Adatu iela 9, Kuldīga, LV-3301

MĒRSRAGA
NOVADS

Gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”
pilnveidošanai un uzlabošanai uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

