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Labdien, kurzemnieki!

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Uz satura rādītāju

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa

Līdz ar pavasari Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pārzīmējusi Latvijas un arī
Kurzemes vaibstus, piedāvājot apspriešanai administratīvi teritoriālās reformas kartes skici. Visā valstī
pašvaldību skaitu plānots samazināt no 119 uz 35 pašvaldībām. Kurzemes plānošanas reģionā VARAM
piedāvā ievērojami samazināt pašvaldību skaitu - no esošajām 20 līdz 5. Mums priekšā vēl ir iepazīšanās
ar VARAM redzējumu, ko tā prezentēja nesen – 10.aprīlī, jo jautājumu pagaidām ir vairāk nekā atbilžu. Tā
kā VARAM apņēmusies šovasar doties pie pašvaldībām un pārrunāt administratīvi teritoriālās kartes
piedāvājumu un ministrijas redzējumu par nākotnes pašvaldībām, aicinu būt aktīviem un šo iespēju
izmantot, paturot prātā rūpes par savu iedzīvotāju interesēm.

No Kurzemes plānošanas reģiona viedokļa mums ir arī būtiski skatīt visu reģionu kopumā un nostiprināt to
kā attīstības virzītājspēku. Lai arī izskanējuši dažādi viedokļi un redzējumi par otrā līmeņa pašvaldībām,
patīkami, ka VARAM ministrs J.Pūce saredz, ka tā vietā, lai domātu par 2.līmeņa pašvaldību izveidi, ir
jāstiprina plānošanas reģioni. Šādu nostāju ministrs pauda sarunā ar žurnālistu Gundaru Rēderu
2019.gada 9.aprīlī LTV1 raidījumā “1 : 1”. Tas liek cerēt, ka turpmāk arvien vairāk valstiskā līmenī tiks
domāts par to, kā līdzsvarot attīstību visā valstī.

Neskatoties uz gaidāmajām pārmaiņām, Kurzemes plānošanas reģions turpina strādāt. Nesen apstiprinājām reģiona 2018.gada pārskatu un darba plānu 2019.gadam. Īstenoti arī
daudz ES finansētu projektu, veicinot Kurzemes attīstību, tikpat aktīvi turpinās arī projektu sagatavošana jaunajam plānošanas periodam. Pozitīvi, ka, šobrīd, strādājot pie ES fondu
nākamā plānošanas perioda, VARAM piedāvā veidot fondu reģionālās programmas. Tas patiesi varētu būt būtisks atbalsts reģionu ekonomiskajai izaugsmei.

Nobeigumā vēlos novēlēt, lai arī Jūsu mājās ienāk pavasaris ar jaunu rosību un enerģiju! Lai sokas pavasara sakopšanas darbos un izdodas būt tikpat
mērķtiecīgiem un centīgiem kā Kuldīgas Ventas rumbā lecošajām zivīm, kas neatlaidīgi dodas uz savu mērķi!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/156033/11-gundars-reders-juris-puce


Pavasaris Kurzemes plānošanas reģionā sagaidīts aktīvos darbos!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 
vadītāja Evita Dreijere

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Uz satura rādītāju

Kā jau katru gadu, arī šis gada sākums Administrācijā ir iesācies ar atskatu uz paveikto, sniedzot atskaiti
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomei, kā arī ar nākotnes plāniem, kur jau aktīvi tiek gaidīti
pārrobežu sadarbības programmu uzsaukumi, lai īstenotu kādas labas ieceres Kurzemes reģiona attīstībai.
Kopumā jāsaka, ka līdz šim paveiktais un reģionam piesaistītais finansējums sniedz gandarījumu, jo,
īstenojot projektus 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, esam Kurzemes reģionam piesaistījuši vairāk
nekā 13 miljonus eiro. Par šo es vēlos pateikties gan Administrācijas komandai, kas ar lielu entuziasmu un
augstu atbildības sajūtu īsteno ikkatru projekta ieceri, gan arī Attīstības padomei, kas allaž atbalsta un
novērtē mūsu paveikto projektu ietvaros. Kopumā ar 17 Eiropas Savienības fondu projektiem dažādās
programmās esam veicinājuši izaugsmi tādām Kurzemei nozīmīgām nozarēm kā tūrisms, dabas
aizsardzība, pievilcīga dzīves vide, izglītība, atbalsts uzņēmējiem un sociālā nozare. Izdarīto esam
apkopojuši brošūrā «Īstenotie projekti Kurzemē, 2014. – 2020.gads», ar ko Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdē 13.martā iepazīstinājām arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru
Juri Pūci. Papildus tika izmantota arī iespēja klātienē ministru iepazīstināt ar reģiona administrācijas
paveikto, akcentējot un arī iezīmējot tās jomas un darbības, kurās redzam sevi kā pilnvērtīgus darītājus, ja
tam ir ministrijas atbalsts.

Līdztekus projektiem, remigrācijas aktualitātēm, un citiem darbiem, martā tika izsludināta Kurzemes kultūras programma, kas šogad ir guvusi lielu ievērību, un kopumā esam
saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 132! Par to, cik un kādi projekti tiks atbalstīti Kurzemes reģionā ziņosim aprīļa beigās.
..Un lai arī gaisā virmo neziņa par plāniem saistībā ar administratīvi teritoriālo iedalījumu, Kurzeme turpina straujiem soļiem virzīties uz priekšu un domāt par to, kā uzlabot dzīves
kvalitāti Kurzemē!

Lai mums visiem kopā izdodas! Lai skaists pavasaris!

Patīkams jaunums ar šo gadu ir saistībā ar pagājušā gadā veiksmīgi īstenoto remigrācijas pilotprojektu, kas ir rezultējies ar pastāvīgu lomu šajā jomā, proti, no 2019.gada 1.janvāra
ir stājies spēkā Diasporas likums, kurā ir noteikta arī plānošanas reģionu atbildība, proti, nodrošināt katrā reģionā remigrācijas koordinatoru. Šis mums tiešām ir gandarījums, jo
pagājušajā gadā aizsāktā pilotprojekta ietvaros tika ieguldīts liels darbs, kā rezultātā guvām ļoti daudz un vērtīgu atziņu darbā ar remigrantiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem.
Protams, mēs joprojām daudz domājam pie tā, kā uzlabot šīs aktivitātes ieviešanu un rast maksimālu rezultātu un lietderību, tāpēc esam atraduši iespēju piesaistīt papildus
cilvēkresursu – remigrācijas konsultantu, kas palīdz reģionālajam koordinatoram ātrāk sagatavot cilvēkiem nepieciešamo informāciju.
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ

Kurzemes plānošanas reģions 2018.gadā sekmīgi pildījis 
uzticētās funkcijas

23.janvārī Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padome Kuldīgā
pulcējās uz pirmo šī gada sēdi, lai
pārrunātu paveikto 2018.gadā un
plānus 2019.gadam. Padomes
dalībnieki – Kurzemes pašvaldību
pārstāvji – atzinīgi novērtēja
Kurzemes plānošanas reģiona darbu
2018.gadā un apstiprināja tā darba
plānu 2019.gadam.

Lasīt vairāk
/KPR FOTO/

Ar Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes 

sēžu darba kārtību un 
dalībnieku prezentācijām var 

iepazīties mājas lapā

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē diskutē par 
administratīvi teritoriālo reformu un Valsts kontroles 

sadarbību ar pašvaldībām

/KPR FOTO/

Plānotā administratīvi teritoriālā reforma
joprojām ir neskaidra, tāpēc, lai turpinātu
diskusijas, jāgaida Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
konceptuālais ziņojums, kas piedāvās
kritērijus reformas norisei un priekšlikumus
iespējamajam pašvaldību sadalījumam.
Šādus secinājumus pēc tikšanās ar vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru
Juri Pūci izdarījuši Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes locekļi –
Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki. Šī gada 13.martā Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padome
pulcējās uz kārtējo sēdi Kuldīgā, lai ar
ministru J.Pūci pārrunātu plānoto
administratīvi teritoriālo reformu un
uzklausītu Valsts kontroles Piektās revīzijas
departamenta direktora Edgara Korčagina
prezentāciju par Valsts kontroles
komunikāciju ar pašvaldībām.

Lasīt vairāk

Vairāk nekā 13 miljoni eiro 
Kurzemes attīstībai!

Kurzemes plānošanas reģions 
izdevis brošūru par tā īstenotajiem 

projektiem Kurzemē 2014. –
2020.gada plānošanas periodā. Ar 

to var iepazīties tiešsaistē.

Uz satura rādītāju
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Dalība nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumentu 

sabiedriskajā apspriešanā

KPR atbilstoši savai kompetencei sagatavoja Latvijas
Pašvaldību savienībai priekšlikumus par Pārresoru
koordinācijas centra sagatavoto “Informatīvo
ziņojumu par priekšlikumu par Nacionālā attīstības
plāna 2021.-2027. gadam mērķiem, prioritātēm un
rīcības virzieniem, kā arī turpmāko izstrādes un
sabiedriskās apspriešanas procesu” un VARAM par
pamatnostādņu projektu “Kūdras ilgtspējīgas
izmantošanas pamatnostādnes 2019.-2030.gadam”.
Sagatavota informācija AS "Pasažieru vilciens"
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei.

Šobrīd KPR izstrādes procesā ir piecu pašvaldību teritorijas
plānojumi – Dundagas, Kuldīgas, Rojas, Priekules novadiem
un Ventspils pilsētai.
Jaunas attīstības programmas izstrādā Grobiņas, Pāvilostas
un Ventspils novadi, kā arī Ventspils pilsēta.
Ventspils pilsēta darbojas pie Ventspils pilsētas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas un
notiek tās redakcijas pilnveidošana pēc sabiedriskās
apspriešanas.
2019.gada pirmajā ceturksnī KPR izvērtēja un sniedza
atzinumu Grobiņas novada attīstības programmas 2019.-
2025.gadam pirmajai redakcijai. kā arī sagatavoja vienu
atzinumu pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem.

Aktuālais apkopojums par 
reģiona pašvaldību 

plānošanas dokumentiem 
pieejams KPR mājas lapas 

sadaļā par attīstības 
plānošanu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Teritorijas attīstības plānošana reģionā 

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 – iepriekšējais notika 2018.gada

11.decembrī Talsos, bet nākošais plānots šā gada

maijā Ventspils novadā.

Plānošanas jomas pasākumi

KPR telpiskās attīstības plānotāja pārstāvēja reģionu vairākos

semināros, darba grupās un konferencēs teritorijas attīstības

plānošanas jomā, iegūstot pieredzi un zināšanas, kā arī piedaloties

diskusijās un darba grupās, t.sk. Rīgas plānošanas reģiona

organizētajā koprades seminārā “Rīgas metropoles areāla

mobilitātes telpiskā vīzija" un apaļā galda diskusijā par rīcībām,

kādas varētu īstenot enerģētikas, transporta, lauksaimniecības un

atkritumu apsaimniekošanas nozarē, lai stimulētu izvirzīto

enerģētikas un klimata mērķu 2030. gadam sasniegšanu,

Zemgales plānošanas reģiona organizētā darba grupā “Ainavas un

zaļās infrastruktūras aspektu integrēšana teritorijas plānošanā”,

Latvijas Universitātes 77.Zinātniskajā konferencē telpiskās

plānošanas apakšsekciju darbā, VARAM projektu “Land-Sea-Act”,

“Coast4us – Piekraste mums” sanāksmēs, VARAM organizētās

sanāksmēs plānošanas reģioniem, KPR pārstāvji aktīvi piedalījās

arī vienā no VARAM organizētajiem semināriem par reģionālās

politikas līdzšinējiem rezultātiem Liepājā, 28.martā, kā arī citos

pasākumos.

Uzsākta sadarbība ar Latvijas Universitātes pētniekiem projektā

“Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas attīstība: risinājumi

demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”, identificējot

Kurzemes reģiona attīstības plānošanā nepieciešamo informāciju.

Informāciju sagatavoja KPR telpiskās attīstības plānotāja

Indra Murziņa

Uz satura rādītāju
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KPR Uzņēmējdarbības centram gada pirmais ceturksnis īpaši izceļas ar sniegto konsultāciju skaitu. Galvenokārt jautājumi ir par ES
finansējuma pieejamību un atbalstu, kas mums ir ikdienišķi jautājumi. Tomēr gadās ari jautājumi par uzņēmējdarbības veidiem,
nodokļiem, būvniecības dokumentiem, pat lēmumu pārsūdzību – šajos gadījumos labi noder Uzņēmējdarbības centru veiktais
atbalsta institūciju uzņēmējiem apkopojums – zinām skaidri kur var saņemt atbildi un attiecīgo jautājumu.
Mums ir patiess prieks, ka gan esošie uzņēmēji, gan privātpersonas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību meklē iespējas attīstīties!

Arī mums, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu informācijas sniegšanu ir regulāri jāpapildina un jāatjauno savas
zināšanas. Tā, jau janvāra sākumā piedalījāmies Lauku atbalsta dienesta Centrālās struktūrvienības sanāksmē, kur iepazināmies ar
aktuālo informāciju par projektu konkursiem.
Ikdienā regulāri sazināmies arī ar Vides un reģionālās attīstības ministriju – tā jau šī gada I ceturksnī sniedzām informāciju gan par
inovatīviem un veiksmīgiem uzņēmumiem Kurzemē, gan pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, kā arī sniedzām ierosinājumus
Remigrācijas atbalsta konkursa vērtēšanas kritēriju precizēšanai.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES

Savukārt ceturkšņa otrajā pusē gatavojāmies dalībai Latvijas Tirdzniecības un
Rūpniecības kameras organizētajai izstādē “Uzņēmēju dienas Liepājā 2019”, kas
šogad divu dienu garumā notika jaunā formātā Liepājā.
Dalība izstādē deva mums iespēju iepazīstināt interesentus ar KPR Uzņēmējdarbības
centra sniegtajām iespējām, kā arī ieguvām citu organizāciju kontaktus turpmākai
sadarbībai. Īpašs prieks par tikšanos ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) projektu
vadītāju, Lietuvas uzņēmēju organizācijas pārstāvi, Skrundas muižas vadītāju, kā arī
visiem uzņēmējiem, kas iepazīstināja ar saviem inovatīvajiem produktiem. Ceram, ka
iegūtie jaunie kontakti veicinās sadarbību turpmākajās aktivitātēs. Ar RTU sadarbība
jau ir aizsākusies, tuvākajās dienās aicināsim uzņēmējus uz RTU pārstāvju tikšanos ar
Latvijas uzņēmējiem. Tikšanās laikā uzņēmēji tiks iepazīstināti ar sadarbības
iespējām, kādas RTU piedāvā. Uzņēmumu pārstāvji viesosies RTU Dizaina fabrikā, ar
savu darbību iepazīstinās Karjeras centrs, Attīstības fonds, Inovāciju un tehnoloģiju
pārneses centrs, tāpat tiks sniegta informācija par nepilna laika studiju un
tālākizglītības iespējām.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centru

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA VADĪTĀJA  BAIBA 
KŪMA PIEDALĀS «UZŅĒMĒJU DIENĀS LIEPĀJĀ 2019» 

/KPR FOTO/ 

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA VADĪTĀJA  
BAIBA KŪMA (NO KREISĀS) UN REMIGRĀCIJAS 
KOORDINATORE KURZEMĒ KRISTĪNE SMILGA 

/KPR FOTO/ 

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Baiba Kūma

Uz satura rādītāju
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Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte 
Ingrīda Muraškovska

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Pieaugušo izglītotāji tiekas, apspriež idejas un strādā

Izglītībā ziema ir sējas laiks. Lai izvērtētu padarīto un spriestu par nākošā posma
aktualitātēm, Kurzemes pieaugušo izglītotāji tikās Skrundā un Saldū. 28.februārī
Kurzemes pieaugušo izglītības tīkla sanāksme Skrundā bija veltīta jaunā plānošanas
perioda perspektīvām pieaugušo izglītībā. Tajā izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska
stāstīja par Prasmju stratēģiju, kuru OECD eksperti uzsākuši veidot Latvijā.

SEMINĀRS “NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PIEAUGUŠAJIEM: 
SAGATAVOŠANA, ĪSTENOŠANA, KVALITĀTE» 22.MARTĀ, SALDŪ /KPR FOTO/

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Seminārs “Neformālās izglītības programmas pieaugušajiem: sagatavošana, īstenošana,
kvalitāte” notika 22.martā Saldū. Tā mērķis bija sniegt atbalstu izglītības iestādēm
sagatavot pieteikumus projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”4.kārtai. Par konkursā izsludināto mūžizglītības programmu saturu stāstīja un
uz semināra dalībnieku jautājumiem atbildēja IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības
departamenta vecākā eksperte Laura Iveta Strode.

Sanāksmes dalībnieki apsprieda idejas pieaugušo izglītības attīstības virzieniem
Kurzemes reģionā.

Vairāk par OECD ekspertu veidoto Prasmju stratēģiju

Vairāk par ideju kopradi pieaugušo izglītības attīstībai

Vairāk par pieredzes apmaiņā izprastajām problēmām 
un to risināšanas ceļiem I.Muraškovskas rakstā «Vai 

viegli iekāpt mūžizglītības kurpēs?»

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija
https://www.kurzemesregions.lv/ideju-koprade-pieauguso-izglitibas-attistibai-kurzeme/).
https://www.kurzemesregions.lv/vai-viegli-iekapt-muzizglitibas-kurpes/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Kurzemes plānošanas reģions uzsāk
publikāciju sēriju, kur stāstīsim par
dažādiem uzņēmīgiem cilvēkiem,
kas atgriezušies Kurzemē pēc
ārvalstīs pavadītiem gadiem.
Regulāri dalīsimies ar interesantām
idejām, ko cilvēki īsteno,
atgriežoties Latvijā, izmantojot
ārvalstīs gūtās zināšanas un
pieredzi. Publikācijas tiks ievietotas
Kurzemes plānošanas reģiona
Facebook un Twitter kontos, kā arī
mājaslapā.

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!

Jauna rubrika par uzņēmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem

Lasīt vairāk

Unikālā pasākumā tiekas no ārvalstīm uz dzīvi 
Liepājā atgriezušās ģimenes 

11.decembrī pirmo reizi Latvijā
notika pasākums, kur satikās,
dalījās pieredzē un veidoja
jaunas sociālās saites tie, kas no
ārvalstīm atgriezušies uz dzīvi
Liepājā. Unikālo tikšanos
organizēja Kurzemes
plānošanas reģions kopā ar
Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi, Liepājas pilsētas pašvaldību un Coworking Liepāja, kā
telpās kopumā pulcējās, uzklausīja ārvalstnieka pieredzi, uzsākot dzīvi
Liepājā, un dažādās aktivitātēs laiku pavadīja vairāk nekā 60 cilvēki.

Lasīt vairāk

Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore
Kristīne Smilga

Uz satura rādītāju

https://www.youtube.com/watch?v=L0jPR1U3NPM
https://www.facebook.com/kurzemesregions/
https://twitter.com/Kurzemesregions
kurzemesregions.lv/remigracija/
https://www.paps.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzeme-vieta-kur-atgriezties-jauna-rubrika-par-uznemigiem-cilvekiem-un-vinu-darbiem/
https://www.kurzemesregions.lv/unikala-pasakuma-tiekas-no-arvalstim-uz-dzivi-liepaja-atgriezusas-gimenes/
https://www.kurzemesregions.lv/unikala-pasakuma-tiekas-no-arvalstim-uz-dzivi-liepaja-atgriezusas-gimenes/
https://www.paps.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://www.youtube.com/watch?v=L0jPR1U3NPM
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Starptautiskais tūrisma maršruts «Baltu ceļš»»

Maršruta «Baltu ceļš» 

ceļvedi un karti latviešu, 

lietuviešu un angļu 

valodā var lejupielādēt 

mājas lapā

Aicinot doties ceļojumā uz Kurzemi, Latviju un Lietuvu, esam sagatavojuši jaunu tūrisma
maršrutu “Baltu ceļš”. Tajā aicinām iepazīt senās baltu zemes un to iedzīvotājus, izceļot
kuršu, zemgaļu un sēļu kultūrvēsturisko matojumu: senās dzīvesvietas – pilskalnus,
nozīmīgākās kauju vietas, svētvietas un mitoloģijas objektus, muzeju arheoloģiskās
ekspozīcijas, amatniecības centrus un amatniekus utt.
Maršrutam sagatavots jauns ceļvedis un karte latviešu, lietuviešu un angļu valodā, ko var
lejupielādēt. Ceļveža un kartes drukātās versijas meklējiet Kurzemes tūrisma informācijas
centros.

Ceļvedis papildināts ar mūsdienīgo papildinātās realitātes risinājumu, kur atsevišķas
bildes ar GemAR aplikācijas palīdzību atdzīvojas. Tāpat GemAR aplikācijas risinājums
ērti savieno drukāto karti ar Google karti, kas noteikti palīdzēs, kad būsiet ceļā.

Projektā turpinās plaši apmeklētie
apmācību semināri ciklā “Kurši. Tūrisma
produkta veidošana”. Nākamais seminārs
„Kuršu vikingi. Klientorientēts tūrisma
pakalpojums” notiks 8.aprīlī Pāvilostā,
savukārt seminārs „Senais uzturs.
Klientorientēts tūrisma pakalpojums”
notiks 15.aprīlī Alsungā un “Vilkmuižas
ezers. Tūrisma piedāvājuma veidošana”
29.aprīlī Talsu novada muzejā. Pieteikšanās
un semināru programmas meklējiet mājas
lapā.

Ceļotāju iedvesmai esam sagatavojuši video. Rodi iedvesmu un 
dodies ceļā! Kurši un kurzemnieki gaida!

Vairāk par projektu

Semināri turpinās! 
Vairāk informācijas KPR mājas 

lapā

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Aiva Jakovela

Uz satura rādītāju

https://www.youtube.com/watch?v=TriGHCVAws4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOfD041pz9k&feature=youtu.be
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-celvedis-un-karte-jaunajam-turisma-marsrutam-baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-celvedis-un-karte-jaunajam-turisma-marsrutam-baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-celvedis-un-karte-jaunajam-turisma-marsrutam-baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-seminari-pavilosta-un-alsunga-projekta-baltu-cels-ietvaros/
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-celvedis-un-karte-jaunajam-turisma-marsrutam-baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-seminari-pavilosta-un-alsunga-projekta-baltu-cels-ietvaros/
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-celvedis-un-karte-jaunajam-turisma-marsrutam-baltu-cels/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-seminari-pavilosta-un-alsunga-projekta-baltu-cels-ietvaros/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
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Projekts «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā» (Jūrtaka)

Gads iesācies ar Jūrtakas popularizēšanu. Izdota tēla brošūra – latviešu angļu, vācu un igauņu valodās, kā arī
krievu valodā tā elektroniskā versijā pieejama mājas lapā – www.jurtaka.lv. Jaunā brošūra prezentēta tūrisma
izstādē “Balttours 2019”, kā arī līdzīgās tūrisma izstādēs Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā un Igaunijā. No
februāra mēneša tā pieejama arī ikvienā Tūrisma informācijas centrā Kurzemē!
Lai iepazīstinātu maršrutu ar ārvalstu ceļotājiem, sagatavota “Tūroperatoru rokasgrāmata” angļu valodā, kas būs
palīgs ārvalstu aģentūrām un aktīvo pārgājienu organizatoriem. No tēla brošūras tas atšķiras ar to, ka šajā
materiālā ir iekļauti ainaviskākie maršruta posmi un tie salikti dažādās divu, trīs un vairāku dienu tūrēs, lai
atvieglotu darbu aģentūrām Jūrtakas “pārdošanā”.
Nupat arī izdots ceļvedis “Piekrastes gājēju ceļš”, kurā būs atrodama detalizēta informācija par katru Jūrtakas
posmu – apskates objekti, naktsmītnes, informācija par marķējumu, posma segumu u.c. informācija. Ceļvedis
izdots nelielā tirāžā, taču tas elektroniskā formātā būs pieejams arī Jūrtakas mājas lapā. Ceļvedis pieejams
latviešu angļu, vācu un igauņu valodās.

Jūrtaku prezentēsim arī divos lielākajos kājāmgājēju pasākumos Latvijā – “Coastline Trek 2019”, kurš no 11. līdz 12. maijam norisināsies Liepājas pusē un
“Pārgājiens BK Kolka - Dubulti”, kurš no 24. līdz 26. maija tiks uzsākts Kolkā un noslēgsies Dubultos. Liepājas pusē notiekošajā pārgājienā mēģināsim ar maršrutu
vairāk iepazīstināt ceļotājus no kaimiņvalsts Lietuvas, bet Kolkā notiekošajā pārgājienā uzrunāsim Latvijas pārgājienu cienītājus.
Tā kā mūsdienās ceļotāji bieži maršrutus plāno arī paši, izmantojot dažādas mūsdienās pieejamās tehnoloģijas, tad esam uzsākuši darbu pie Jūrtakas maršruta
iekļaušanas dažādās vietējas un starptautiskās pārgājienu aplikācijās. Pašlaik Jūrtaka iekļauta www.gpsies.com, www.ramblr.com, www.wikiloc.com un gaida
maršruta apstiprinājumu no tādām aplikācijām kā www.alltrails.com, www.viewranger.com. Uzsāktas arī sarunas ar vietējām dabas un aktīvās atpūtas aplikācijām
Dabas tūrisms un Dodies.lv, kā arī LIAA tūrisma departamentu par maršruta iekļaušana oficiālajā Latvijas tūrisma informācijas mājas lapā www.latvia.travel.
Vairāk par Jūrtaku varat uzzināt mājas lapā www.jurtaka.lv un aktualitātēm līdzi sekot sociālajos tīklos www.facebook.com/jurtaka/ un Instagram profilā.

Jauna tēla brošūra, «Tūroperatoru rokasgrāmata» un ceļvedis

Pašlaik intensīvākais darbs norisinās pie 47 
informācijas plākšņu izstrādes, kuras tiks 

izvietotas uz jaunajiem informācijas stendiem 
piekrastē. Plānojam darbus pabeigt maijā, lai 
pirms aktīvās tūrisma sezonas tie nonāktu uz 
maršruta un  kalpotu gājējiem kā informācijas 

avots par apskates vietām un tūrisma 
pakalpojumiem. 

Ceļotājus aktīvi iepazīstina ar Jūrtaku
Darbi turpinās un 

esam pateicīgi 
uzņēmējiem, 

tūrisma 
speciālistiem un 
pašvaldībām par 

izrādīto interesi un 
atbalstu.  

Vairāk par projektu
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 

Aiga Petkēvica

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/piekrastes-kajamgajeju-marsruts/
http://www.jurtaka.lv./
https://www.kurzemesregions.lv/jurtakai-liels-notikums-izdota-pargajiena-marsruta-tela-brosura-un-karte/
http://www.jurtaka.lv/
http://www.facebook.com/jurtaka/
https://www.instagram.com/jurtaka/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-seminari-pavilosta-un-alsunga-projekta-baltu-cels-ietvaros/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-seminari-pavilosta-un-alsunga-projekta-baltu-cels-ietvaros/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/piekrastes-kajamgajeju-marsruts/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


Īsi pirms aktīvās tūrisma sezonas sākšanās projektā paredzēta dabas taku ceļveža sagatavošana, kas sniegs plašu informāciju par vairāk kā 80 Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas 
takām. Taku informācija ar foto, video un audio materiāliem pieejama arī Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: 
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Dabas tūrisms visiem» (Unigreen)

Lai sekmētu dabas tūrisma

pieejamību, š.g. pirmajā ceturksnī

sagatavoti audio ieraksti 20 dabas

objektiem visā Kurzemē latviešu un

angļu valodās, lai ātri un ērti sniegtu

informāciju ceļotājiem par konkrētās

takas garumu, apskates objektiem,

pieejamību utt. Audio faili ģenerēti

QR (quick response) kodu formātā un

izgatavotas QR kodu uzlīmes, kas

izvietotas pie informācijas stendiem

dabas objektos.

Dabas takām Kurzemē sagatavoti audio ieraksti

Vairāk par projektu

Kurzemes plānošanas 
reģiona mājas lapā 

pieejama informācija 
par takām ar foto, 

audio, video 
materiāliem

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Alise Lūse

Vairāk 

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
https://www.kurzemesregions.lv/20-dabas-takas-kurzeme-ieguvusas-qr-kodus-ar-taku-audio-ierakstiem/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
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Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!» 
Turpinās degradēto teritoriju sakārtošanas projekta īstenošana.
Pagājušajā gadā pabeigti divi objekti - nojaukts grausts – divstāvu
daudzdzīvokļu ēka un sakārtota teritorija Saldus novada Rubā, no
krūmu apauguma un būvniecības atkritumiem attīrīta, izbūvēta
meliorācijas sistēma, sakārtota 11 ha teritorija pie dzelzceļa
Skrundā.
Gada pirmajā ceturksnī nojaukts grausts – piecstāvu daudzdzīvokļu
ēka Ventspils novada Ugālē, tiek sakārtota teritorija.
Līdz 2019.gada beigām no 366 t naftas produktu un cita
piesārņojuma tiks attīrīta teritorija (grāvis un dīķis) Kuldīgā.
Īstenojot šos darbus, Kurzemē būs sakārtoti visi projektā plānotie
infrastruktūras objekti, iegūta no piesārņojuma brīva, droša dzīves
vide iedzīvotājiem, jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai,
teritorija sporta un atpūtas piedāvājumam.
Dalība apmācību semināros un pieredzes braucienos tiek piedāvāta
visu Kurzemes pašvaldību speciālistiem. Apmācībās tiek piedāvāts
iepazīties ar normatīvajiem aktiem par degradētām un piesārņotām
teritorijām, pieejamā finansējuma avotiem, šādu teritoriju
pārvaldības stratēģiju un rīkiem, tehnoloģiju inovācijām objektu un
teritoriju izpētei, jaunām metodēm piesārņojuma mazināšanai utt.
Lai stiprinātu pārrobežu dimensiju, apmainītos ar praktisku pieredzi
degradētu teritoriju sakārtošanā, pirmās tematiskās darbnīcas
ietvaros Telšos ir tikušies visu piecu Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 1.3. specifiskā mērķa ietvaros apstiprināto
projektu vadošie partneri.

SEMINĀRS SKRUNDĀ - LEKCIJA PAR INOVATĪVĀM TEHNOLOĢIJĀM UN 
SKRUNDAS MILITĀRĀS PILSĒTIŅAS APSKATE  /KPR FOTO/

DEGRADĒTAS ĒKAS NOJAUKŠANA VENTSPILS NOVADA UGĀLĒ  
/VENTSPILS NOVADA FOTO/

Vairāk par projektu

PROJEKTA PARTNERU TIKŠANĀS TELŠOS, 
LIETUVĀ 2019.GADA 5. – 6.MARTĀ UN 
TELŠU PILSĒTAS APSKATE /KPR FOTO/

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Sarmīte Ozoliņa

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/
https://www.kurzemesregions.lv/ugale-nojauc-bistamu-piecstavu-eku/
https://www.kurzemesregions.lv/skrunda-papildina-zinasanas-par-degradeto-teritoriju-izvertesanu-objektu-izpeti-un-sakartosanu/
https://www.kurzemesregions.lv/skrunda-papildina-zinasanas-par-degradeto-teritoriju-izvertesanu-objektu-izpeti-un-sakartosanu/
https://www.kurzemesregions.lv/skrunda-papildina-zinasanas-par-degradeto-teritoriju-izvertesanu-objektu-izpeti-un-sakartosanu/
https://www.kurzemesregions.lv/ugale-nojauc-bistamu-piecstavu-eku/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/
https://www.kurzemesregions.lv/telsos-diskute-par-pasvaldibu-iespejam-un-izaicinajumiem-degradetu-teritoriju-sakopsana/
https://www.kurzemesregions.lv/telsos-diskute-par-pasvaldibu-iespejam-un-izaicinajumiem-degradetu-teritoriju-sakopsana/
https://www.kurzemesregions.lv/telsos-diskute-par-pasvaldibu-iespejam-un-izaicinajumiem-degradetu-teritoriju-sakopsana/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
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Projekts «Kurzeme visiem»

Labklājības ministrija pateicas par ieguldījumu 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

attīstībā 

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli
plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai
pateiktos par paveikto darbu un nozīmīgo
ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstībā.

Vairāk 

Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā 
“Kurzeme visiem” pieejamos sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus
Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu
ar funkcionāliem traucējumiem
vecākus un audžuvecākus
pieteikties projektā “Kurzeme
visiem” pieejamajiem bezmaksas
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem pie psihologa vai
rehabilitologa, vai apmeklēt
fizioterapiju, vai izglītojošas
atbalsta grupu nodarbības.
Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi ir pieejami vecākiem
un audžuvecākiem, kuru bērniem
ir noteikta invaliditāte un projekta
“Kurzeme visiem” ietvaros
izstrādāts individuāls atbalsta
plāns. Pakalpojumus var izmantot
viens vai abi vecāki, kopā
nepārsniedzot 20 pakalpojuma
sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā līdz
2023.gadam.

Vairāk 

VAI ZINĀJI?
Noderīga informācija par  projektu «Kurzeme 

visiem» un citas aktualitātes par sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšanu pieejamas: 

www.kurzemevisiem.lv

PROJEKTA “KURZEME 
VISIEM” PARTNERU 

TIKŠANĀS TALSOS ŠĪ GADA 
27.MARTĀ, LAI 

PĀRRUNĀTU PAVEIKTO UN 
IEDVESMOTOS 

TURPMĀKAJIEM DARBIEM 
/KPR FOTO/

Informāciju sagatavoja
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka

Projektam «Kurzeme 
visiem» sekmīgs 2018.gads!

Vairāk 

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-paveikto-un-iedvesmojas-turpmakajiem-darbiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://www.kurzemesregions.lv/labklajibas-ministrija-pateicas-par-ieguldijumu-sabiedriba-balstitu-socialo-pakalpojumu-attistiba/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2019/02/pakalpojumi-vecakiem.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/aicina-vecakus-aktivak-izmantot-projekta-kurzeme-visiem-pieejamos-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus/
http://www.kurzemevisiem.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-paveikto-un-iedvesmojas-turpmakajiem-darbiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-paveikto-un-iedvesmojas-turpmakajiem-darbiem/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2019/04/KV_2018.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/arvien-vairak-kurzemnieku-izmanto-projekta-kurzeme-visiem-pieejamos-pakalpojumus/
https://www.kurzemesregions.lv/arvien-vairak-kurzemnieku-izmanto-projekta-kurzeme-visiem-pieejamos-pakalpojumus/
http://www.kurzemevisiem.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-paveikto-un-iedvesmojas-turpmakajiem-darbiem/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un 
Lietuvā’’ (VIDEOGUARD)

Turpinās aktīvs projekta īstenošanas darbs – tiek attīstīts videonovērošanas
kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu
Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām.

Visās projektā iesaistītajās Kurzemes pašvaldībās - Aizputes novadā, Brocēnu

novadā, Dundagas novadā, Durbes novadā, Grobiņas novadā, Nīcas novadā,
Priekules novadā, Rojas novadā, Rucavas novadā, Saldus novadā, Skrundas
novadā, Talsu novadā, Vaiņodes novadā un Ventspils novadā – norit darbs pie
172 video novērošanas kameru instalēšanas un tās tiks apvienotas vienotā
tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un
partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs
autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam.

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE ROJĀ /ROJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FOTO/ 

Vairāk par projektu Informāciju sagatavoja projekta vadītājs 
Edvīns Drigins

UZSTĀDĪTĀ VIDEONOVĒRŠANAS KAMERA PRIEKULĒ 
/PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS FOTO/ 

VIDEONOVĒRŠANAS KAMERU INSTALĒŠANA SALDŪ 
/SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS FOTO/ 

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Uzņēmējdarbības atbalsta - sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē 
un Ziemeļlietuvā»

Kurzemes plānošanas reģions periodā no 2017.gada
1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam īstenoja projektu
LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide
un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”.
Projekta ietvaros īstenotas šādas nozīmīgākās
aktivitātes:
• Izstrādāts eksporta noteikumu apkopojums 10

valstīs 5 sektoros;
• Izstrādātas e-apmācības par 5 tēmām;
• Izstrādāti brīvpiekļuves mārketinga rīki;
• Īstenoti 7 semināri-darba grupas Kurzemē;
• Īstenotas 1 mācības saistībā ar eksporta attīstību

Kurzemē;
• Uzlabota tīmekļa vietne www.kurzemesregions.lv.
Kurzemes plānošanas reģions projekta ietvaros
fokusējās uz eksportu un tā veicināšanu, kas nav
vienkāršs uzdevums, tomēr ļoti nozīmīgs Latvijas
uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri vēlas attīstīties arī ārpus
valsts robežām. Visi izstrādātie materiāli ir pieejami
Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē
www.kurzemesregions.lv sadaļā “Uzņēmējiem”.

Vairāk par projektu

Liepājā rīkotā semināra-darba grupas “Produkta/pakalpojuma virzīšana tirgū”  
dalībnieki ar pasākuma vadītāju Jāni Viegliņu. Seminārs notika 16.martā LIAA 

Liepājas biznesa inkubatora telpās. /KPR FOTO/ 

E-mācības

Eksporta noteikumu apkopojums

Rīki un e-mācības uzņēmējiem 
pieejami KPR mājas lapā

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs 
Aigars Rūdulis

Projekts sekmīgi noslēdzies!

Uz satura rādītāju

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2019/01/Noteikumu-apkopojums-docx.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/projektu-konkursi/uznemejdarbibas-atbalsts/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/projektu-konkursi/uznemejdarbibas-atbalsts/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/riki-uznemejiem/apmacibu-kursi-e-vide/marketings/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/riki-uznemejiem/apmacibu-kursi-e-vide/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumu-apkopojums/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumu-apkopojums/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


Tā kā projekts noslēgsies šī gada 30. aprīlī, šobrīd notiek aktīvs darbs pie projekta dokumentu sagatavošanas publicēšanai un projekta rezultātu apkopošanas. Projekta rezultātā
sagatavotie ziņojumi un informācija līdz projekta noslēgumam tiks publicēta Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-
aizsardziba/baltic-blue-growth/

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Baltic Blue Growth»

PROJEKTĀ SAGATAVOTI 3 VIDEOSTĀSTI PAR GLIEMEŅU AUDZĒŠANU BALTIJAS JŪRĀ

/KPR FOTO/

Projektā ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth)
izstrādāti un publicēti trīs videostāsti par gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā:
• Gliemeņu audzēšanas vides un sociālekonomiskie aspekti;
• Gliemeņu fermas izveide, uzturēšana un apkalpošana jūrā;
• Gliemenes kā produkts, noieta tirgi.
To mērķis ir informēt sabiedrību un veidot izpratni par gliemeņu audzēšanas vides un sociālekonomiskajiem

aspektiem, gliemeņu fermu izveides iespējām, potenciālajiem gliemeņu produktiem un to vērtību. Videostāsti ir
publicēti Kurzemes plānošanas reģiona Youtube kontā.

Vairāk par projektu

GLIEMEŅU AUDZĒŠANAS VIDES UN 
SOCIĀLEKONOMISKIE ASPEKTI

GLIEMENES KĀ PRODUKTS, 
NOIETA TIRGI

GLIEMEŅU FERMAS IZVEIDE, 
UZTURĒŠANA UN APKALPOŠANA JŪRĀ

Informāciju sagatavoja projekta eksperte 
Ligita Kokaine

Uz satura rādītāju

https://www.youtube.com/watch?v=oDSEfeetDQY&feature=youtu.be
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavoti-tris-videostasti-par-gliemenu-audzesanu/
https://youtu.be/lzt6ZsHIEpg
https://youtu.be/TY38CE5FQEY
https://youtu.be/oDSEfeetDQY
https://www.youtube.com/playlist?list=UU_JDXwor5MGfEldYVJh_b9A
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/
https://www.youtube.com/watch?v=lzt6ZsHIEpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lzt6ZsHIEpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oDSEfeetDQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TY38CE5FQEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TY38CE5FQEY&feature=youtu.be
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

Projekts «Saredzi citādāk» (I See)

Projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 otrais gads, tuvojoties noslēgumam, ir bijis piepildīts ar dažādām
aktivitātēm plašākai sabiedrības daļai. Ja projekta pēdējā gada pirmā puse tika veltīta vairāk
speciālistu apmācībām un kompetenču paaugstināšanai, tad gada otrā pusē lielāka uzmanība tika
pievērsta sabiedrības informēšanai un sapratnes veicināšanai par cilvēkiem ar redzes traucējumiem,
to veiksmīgāku iekļaušanu sabiedrībā. Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris
īstenoja trīs publiskos pasākumus Skrundā un Kuldīgā, kuru laikā visu vecumu sabiedrības locekļiem
tika stāstīts un rādīts, un ļauts iejusties vājredzīga un neredzīga cilvēka lomā, izmēģinot simulācijas
brilles, braucienu ar tandēm riteni, pastaigu ar balto spieķi un naudas skaitīšanu aizsietām acīm, Braila
raksta izmēģināšanu un citām, sapratni veicinošām aktivitātēm. Marta vidū Kurzemes reģiona,
Klaipēdas un Kretingas rajona sociālās jomas speciālisti divas dienas dalījās pieredzē un apskatīja
Kurzemes plānošanas reģiona īstenota projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 projekta rezultātus Liepājas
un Saldus pilsētās, kur projekta rezultātā uzstādīti informatīvie stendi un taktilās kartes, Liepājas
universitāti, kur uzstādītas informatīvās zīmes, kā arī, lai stiprinātu sadarbību un apmainītos ar labo
pieredzi, tika apmeklēti Gargždai sociālo pakalpojumu centrs un Padvariai sociālās aprūpes nams
Lietuvā, un Cieceres un Kalnsētas speciālās skolas Saldū, kur bērni ar redzes un dažādiem
traucējumiem apgūst pamatizglītību un profesionālās ievirzes programmas. Projekts noslēdzas aprīļa
beigās, līdz tam vēl paredzēta projekta noslēguma konference š.g. 5 aprīlī Liepājā, kur nozares
speciālistiem tiks prezentēti projekta rezultāti un iztirzātas vides, un pakalpojumu pieejamības
aktualitātes programmas teritorijā, kā arī astoņas publikācijas reģionālos medijos par cilvēku ar redzes
traucējumiem iespējām vides, informācijas un pakalpojumu jomā Kurzemē. Aprīlī pirmizrādi arī
piedzīvos projekta ietvaros tapusi īsfilma, kas parādīs un pastāstīs par projekta partneru teritorijās
īstenotām projekta aktivitātēm.

Vairāk par projektu
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 

Laura Pakule - Krūče

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Uz satura rādītāju

PROJEKTA NOSLĒGUMA AKTIVITĀTES 

PUBLISKIE PASĀKUMI SKRUNDĀ UN KULDĪGĀ SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 
SAPRATNES VEICINĀŠANAI PAR CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM/KPR FOTO/

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/saredzi-citadak/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/saredzi-citadak/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavoti-tris-videostasti-par-gliemenu-audzesanu/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

Projekts «Industriālais mantojums tūrismam»

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Jana Kalve

Uz satura rādītāju

Ceļotājiem un mūsu valsts viesiem radīts jauns tūrisma maršruts, kas apvieno 85 industriālā mantojuma objektus
Latvijā un Igaunijā, ietverot arī 5 tematiskus maršrutus – dzirnavas, bākas, ūdenstorņus, fabrikas un dzelzceļa
objektus. Kurzemes plānošanas reģiona kā vadošā partnera īstenotā projekta “Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstībai” ietvaros radīts ne tikai tūrisma maršruts, bet bagātināts un padarīts pieejamāks
arī pats Latvijas un Igaunijas industriālais mantojums, no jauna radot 9 jaunus tūrisma objektus un 16 objektos
veicot dažādus uzlabojumus, padarot tos par vēl atraktīvākiem tūrisma galamērķiem.

Radīts “Industriālā mantojuma” tūrisma maršruts Igaunijā un Latvijā

Ceļvedis «Industriālais mantojums tūrismam»

Ceļotāju ērtībai projekta ietvaros izstrādāts arī
ceļvedis “Industriālais mantojums tūrismam
Igaunijā un Latvijā”, kas sniedz plašu informāciju
par industriālā mantojuma tūrisma objektiem un
ar īpašas aplikācijas palīdzību piedāvā doties
virtuālās tūrēs. Ceļvedis pieejams gan drukātā
formātā, gan industriālā mantojuma mājas lapā
četrās valodās – latviešu, igauņu, krievu un
angļu.

Tiem, kas informāciju meklē galvenokārt
tiešsaistē, noderēs projektā izveidotā
mājas lapa, kas aizraujošā veidā stāsta
par industriālo mantojumu un tūrisma
objektiem Latvijā un Igaunijā. Mājas lapā
pieejas 60 virtuālās 360 grādu tūres pa
industriālā mantojuma objektiem, kā arī
ziņas un aktualitātes par tiem.

Projekta ietvaros radīts arī plašs un aizraujošs video stāstu
kopums, kas pieejami projekta “Industriālais mantojums”
Youtube kanālā. Tie ļaus uzzināt vairāk par daudziem industriālā
mantojuma tūrisma objektiem un iedvesmoties jauniem
ceļojumiem šai vasarai, kas ir vien no aktīvākajiem Latvijas un
Igaunijas apceļošanas periodiem.

Mājas lapa industriālā mantojuma izzināšanai

PROJEKTA IETVAROS TIKA ORGANIZĒTI ARĪ 
MENTORINGA SEMINĀRI AR MĒRĶI -

SNIEGT KONSULTĀCIJAS TŪRISMA 
MARŠRUTA PILNVEIDEI /KPR FOTO/

Video stāsti par industriālo mantojumu

Vairāk par projektu

https://industrialheritage.travel/lv
https://industrialheritage.travel/storage/brochures/Toostusparand-LAT-web-150dpi.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw/videos
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/industrialais-mantojums/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://industrialheritage.travel/lv/news/izdots-unikals-industriala-mantojuma-turisma-celvedis/12
https://industrialheritage.travel/
https://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw/videos
https://industrialheritage.travel/lv
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/industrialais-mantojums/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, 
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT)

Laikā no 2018.gada oktobra līdz šī gada martam Kurzemē, Baltijas jūras piekrastē, notika sešu semināru un praktisko
nodarbību cikls “Kurzeme – makšķerēšanas tūrisma galamērķis”, veltīts līdz šim maz attīstītā makšķerēšanas tūrisma
piedāvājumu veidošanai Baltijas jūras Kurzemes piekrastē.

Seminārus organizēja Kurzemes plānošanas reģions projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis
un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros, un semināru ciklu vadīja Latvijā pazīstamais
tūrisma galamērķu un klasteru veidošanas eksperts Andris Klepers.

Piedalīties semināros tika aicināti gan tūrisma uzņēmēji, kas saskata iespēju paplašināt savu pakalpojumu klāstu un
veidot makšķernieku interesēm piemērotus piedāvājumus, gan makšķernieku biedrību un citu ar makšķerēšanu saistītu
organizāciju pārstāvji, gan arī kaislīgi makšķernieki, kas ir gatavi ārvalstu klientiem sniegt makšķerēšanas gida
pakalpojumus.

Viens no apmācību semināru mērķiem bija rosināt Baltijas jūras Kurzemes piekrastes tūrisma uzņēmējus un
makšķerēšanas entuziastus kopīgiem spēkiem veidot starptautiski konkurētspējīgus makšķerēšanas tūrisma
piedāvājumus, lai kopā ar projekta partneriem – zviedriem, igauņiem, somiem, poļiem un lietuviešiem – tos varētu
popularizēt starptautiskā līmenī. Un jāatzīst, šo mērķi izdevās sasniegt. Semināru cikla rezultātā radušies makšķerēšanas
tūrisma piedāvājumi vēl tikai mazliet jānoslīpē, un tad tie būs gatavi publicēšanai interneta vietnēs, kur makšķernieki rod
sevi interesējošo informāciju. Taču, atskatoties uz notikušajiem semināriem, ir vēl kāda pozitīva atziņa – sešu semināru
laikā izveidojies dalībnieku kodols, kas ir gatavs turpināt darboties, lai makšķerēšanas tūrismam Kurzemē būtu nākotne
un jau pavisam drīz Kurzemi varētu dēvēt par makšķerēšanas tūrisma galamērķi ne vien vietējā, bet arī starptautiskajā
tūrisma tirgū.

/KPR FOTO/ 

Vairāk par projektu
Informāciju sagatavoja projekta mārketinga koordinatore 

Zane Gaile

Uz satura rādītāju

KURZEME TOP PAR MAKŠĶERĒŠANAS TŪRISMA GALAMĒRĶI

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/
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AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

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

Gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas” 

pilnveidošanai un uzlabošanai uz e-pastu: 
info@kurzemesregions.lv

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

SALDUS

NOVADS

SKRUNDAS

NOVADS

TALSU

NOVADS

VAIŅODES

NOVADS

VENTSPILS

NOVADS

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Uz satura rādītāju
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