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Godātie Publiskā gada pārskata lasītāji! 

 

 
 

Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada pārskatu 

par paveikto laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.  

Kurzemes plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona 

attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un 

finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.  

2018.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, liels akcents reģiona attīstības veicināšanai, tika 

likts uz dažādu ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistīšanu, sagatavojot un ieviešot reģionāla līmeņa 

projektus. Līdztekus esošajiem projektiem, kuri ir iesākušies jau iepriekšējos gados, 2018.gadā 

Kurzemes plānošanas reģiona darba kārtībā kopumā bija 15 projekti, un papildus sagatavoti vēl 

7 projektu pieteikumi. Projektu ieviešana notiek tādās programmās kā INTERREG Baltijas jūras 

reģiona transnacionālās sadarbības programmas, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, Eiropas Sociālā Fonda 

ietvaros, kā arī ES Erasmus + programmā. 

Kopš 2015.gada nogales KPR īsteno Kurzemes reģionam nozīmīgu projektu “Kurzeme 

visiem”, kas ir par sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību reģionā un ir daļa no 

deinstitucionalizācijas procesa visā valstī. Minētais projekts paredz veicināt, tādu sociālo 

pakalpojumu izmantošanu, lai pēc iesējas mazāk tiktu izmantoti institucionālās aprūpes 

pakalpojumi. 2018.gada nozīmīgākie darbi minētā projekta ietvaros bija saistīti ar 

deinstitucionalizācijas plāna  apstiprināšanu Sociālo pakalpojumu attīstības padomē un 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanas intensificēšanu pašvaldībā dzīvojošām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai sasniegtu noteiktos 2018.gada rezultātu rādītājus. 

05.10.2018. apstiprinātais Kurzemes reģiona DI plāns 2019.gadā ļaus 11 reģiona pašvaldībām 

pretendēt uz Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda finansējumu infrastruktūras izveidei, kas ir 

būtiska, lai ievērojami paplašinātu un uzlabotu sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanu.  

2018.gada 26.oktobrī noslēdzās Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitāte  

“Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, 

rīt””, kuras nodrošināšanā aktīvi iesaistījās arī KPR. 

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību, maršruta tīkla sakārtošanu atbilstoši 

nepieciešamajām izmaiņām, KPR eksperti kopīgi ar pašvaldībām pārskata un ierosina izmaiņas 

maršrutu tīklā, ja tādas ir nepieciešamas, un aizstāv reģiona pašvaldību un iedzīvotāju intereses 

Sabiedriskā transporta padomē, kas pieņem lēmums par nepieciešamajām izmaiņām maršrutu 
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tīklā. Tāpat, līdzīgi kā iepriekšējos gados, notika reģionā esošo pieturvietu apsekošana, kopumā 

apsekojot 177 pieturvietas. Dati par to apsekošanu tiek ievadīti/koriģēti Sabiedriskā transporta 

informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS). 

Kopš 2018.gada 1.marta KPR īsteno ”Pilotprojektu pašvaldībās remigrācijas 

veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” un darbojas Kurzemes remigrācijas 

koordinators, uzsākot aktīvu sadarbību ar Kurzmes pašvaldībām, apzinot pašvaldībās 

pieejamos pakalpojumus un atbalsta iespējas atbraucējiem. 2018. gadā  Kurzemes 

remigrācijas koordinators sazinājas ar 535 cilvēkiem (190 ģimenēm), kurām tika sagatavoti 

384 individuālie piedāvājumi 168  ģimenēm. 2018.gadā 185 cilvēki (64 ģimenes) atgriezās uz 

dzīvi Kurzemes reģionā, ar kurām Kurzemes remigrācijas koordinators sazinājās gan pirms, 

gan pēc atgriešanās Latvijā. 104 cilvēki (28 ģimenes) plāno atgriezties uz dzīvi Kurzemes 

reģionā 2019.gadā. 

Arī 2018.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts mežu atbalstu tika 

īstenota Kurzemes kultūras programma. Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras 

pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes 

reģionā. "Kurzemes kultūras programmas 2018" ietvaros izsludinot projektu pieteikumu 

konkursu tika saņemti 79 kultūras projektu pieteikumi par kopējo summu 257890,39 EUR, kas 

gandrīz 2 reizes pārsniedza iespējamo atbalsta summu. Projektu pieteikumu izvērtēšanas 

rezultātā atbalstu saņēmā 52 projekti par kopējo summu 120 000 EUR. 

2018.gadā tika noorganizētas 7 KPR Attīstības padomes sēdes, kurās piedalījās visi 

Kurzemes pašvaldību vadītāji vai to vietnieki, lai pārrunātu pašvaldībām un reģionam aktuālos 

jautājumus. Saskaņā ar pārrunāto sēdēs un pašvaldību pausto viedokli, tas tiek pārstāvēts tālāk 

citās valsts institūcijās, darba grupās u.c. Apzinot ar pašvaldību darbu saistītas aktuālitātes, uz 

attīstības padomes sēdēm uz diksusiju tika aicināti gan politiķi, gan ministriju un citu atbildīgo 

valsts institūciju pārstāvji.   

Arī 2018. gadā plānošanas reģions saņēma finansiālu atbalstu no reģiona pašvaldībām, 

kas tāpat kā iepriekšējos gados, pieņēma lēmumu stiprināt plānošanas reģiona kapacitāti, 

piešķirot tai finansējumu no pašvaldību budžetiem 25 800 EUR apmērā. Šāds finansējums ļāva 

reģiona administrācijai piesaistīt papildus ekspertus, reģiona viedokļa pārstāvēšanai, strādājot 

pie ES Struktūrfondu, gan Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020.gadam 

plānošanas perioda pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanas un izstrādes.  

KPR speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un sniegtu reģiona viedokli 

valsts pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības komitejās, darba grupās, semināros un 

konferencēs. Notiek aktīvs darbs ar sabiedrību, izmantojot dažādus sociālos tīklus, KPR mājas 

lapu www.kurzemesregions.lv, kā arī izdodot reģiona Ziņu lapu.  

http://www.kurzemesregions.lv/
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Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais gada pārskats sniedz iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, par tā institucionālo ietvaru un 

struktūru, par funkcijām un deleģējumiem, un par paveikto 2018. gadā. 

 

 

Cieņā,  

I.Bērziņa 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 
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1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

INSTITUCIONĀLAIS IETVARS 
 

1.1. Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra 
 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas 

nodrošina KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu 

sadarbību.  

KPR ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562. 

KPR ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona nosaukumu. 

KPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti, KPR 

nolikums un uz to attiecināms Teritorijas plānošanas likums, kopš 01.12.2011. – Teritorijas 

attīstības plānošanas likums. 

KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas, 

Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, 

Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās 

pilsētas – Liepāja un Ventspils. 

KPR lēmējorgāns ir KPR attīstības padome (turpmāk - Attīstības padome), 

izpildinstitūcija – KPR administrācija (turpmāk – Administrācija). 

 

 

 

Attēls Nr.1. Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju 

kopsapulcē.  

 

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJU KOPSAPULCE 

 

ATTĪSTĪBAS PADOME 

 

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

ADMINISTRĀCIJA 

 

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS 



Lappuse 7 no 59 

Pēc 2017.gada 03.jūnija pašvaldību vēlēšanām, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona 

vietējo pašvaldību 03.08.2017.,  16.11.2017. un 05.09.2018. Kopsapulces lēmumiem, 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē ir ievēlēti 20 Padomes locekļi un 19 

aizvietotāji: 

Pastāvīgais loceklis Aizvietotājs Pašvaldība 

Vilnis Vitkovskis Ģirts Kronbergs Liepājas pilsētas dome 

Jānis Vītoliņš Igeta Gredzena Ventspils pilsētas dome 

Juris Grasmanis Andris Jankovskis Aizputes novada pašvaldība 

Daiga Kalniņa Grigorijs Rozentāls Alsungas novada dome 

Solvita Dūklava Ārijs Sproģis Brocēnu novada pašvaldība 

Aldis Felts Madars Burnevics Dundagas novada pašvaldība 

Ojārs Petrēvics Andrejs Radzevičs Durbes novada pašvaldība 

Aivars Priedols Aivars Galeckis Grobiņas novada pašvaldība 

Inga Bērziņa Viktors Gotfridsons Kuldīgas novada pašvaldība 

Roberts Šiliņš Gvido Erķis Mērsraga novada dome 

Agris Petermanis --- Nīcas novada pašvaldība 

Uldis Kristapsons Gints Juriks Pāvilostas novada pašvaldība 

Vija Jablonska Ainars Cīrulis Priekules novada pašvaldība 

Eva Kārkliņa Haralds Valdemārs Rojas novada pašvaldība 

Jānis Veits Daiga Kēdže Rucavas novada pašvaldība 

Māris Zusts Raivis Zīrups Saldus novada pašvaldība 

Loreta Robežniece  Aldis Zalgauckis Skrundas novada pašvaldība 

Dainis Karols Ģirts Kalnbirze Talsu novada pašvaldība 

Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs Vaiņodes novada pašvaldība 

Aivars Mucenieks Māris Dadzis Ventspils novada pašvaldība 

 

Ar Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 2017.gada 3.augusta kopsapulces 

lēmumu par attīstības padomes priekšsēdētāju ir ievēlēta Kuldīgas novada domes 

priekšsēdētāja Inga Bērziņa un par attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieci - Priekules 

novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.  

Administrācija ir Attīstības padomes izveidota KPR izpildinstitūcija, kas nodrošina tās 

pieņemto lēmumu izpildi, veic Attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko 

nodrošināšanu, kā arī sagatavo jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes, 

pastāvīgo komiteju sēdēs. Administrāciju vada Administrācijas vadītājs, kuru apstiprina un 

atbrīvo no amata ar Attīstības padomes lēmumu. Ar 2015.gada 29.aprīļa Attīstības padomes 

sēdes lēmumu par Administrācijas vadītāju ir apstiprināta Evita Dreijere (protokols Nr. 3/15, 

§5.1). 

Administrācijas vadītājs vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē Attīstības 

padomes deleģēto funkciju izpildi un to izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu, par to ne 

retāk kā reizi ceturksnī sniedzot pārskatu Attīstības padomei. KPR Administrācijai ir šādas 
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struktūrvienības – Projketu nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa un Kurzemes plānošanas 

reģiona Uzņēmējdarbības centrs. 

2018. gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja 39 darbinieki. 

KPR Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Valguma ielā 4A, LV-1048.  

Projektu nodaļa atrodas KPR Administrācijas biroja telpās. 

Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā Kuldīgā, Adatu ielā 9. 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs atrodas Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.  

 
 

 

1.2. Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas: 

 Sniegt priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei; 

 Sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām; 

 Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi. 

 Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī; 

 Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām; 

 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem 

finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā; 

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 

 



Lappuse 9 no 59 

 Veicināt saimniecisko darbību Kurzemes reģionā; 

 Plānošanas reģiona ikgadējā darba plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada 

budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Sabiedriskā transporta pārzināšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā Kurzemes reģionā.  

 

1.3. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

2018.gadā bija spēkā šādi reģionālās nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:  

• Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. 

gadam (Kurzeme 2030) apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

sēdē 2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). Kurzeme 2030 ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Tās mērķis ir iezīmēt 

reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk 

nepieciešamās izmaiņas. Kurzeme 2030 izstrādāta, atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī, 

ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteiktos 

ilgtermiņa attīstības mērķus un izvērtējot plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Stratēģija turpina iepriekšējā 

plānošanas perioda dokumentos noteiktos virzienus veidot attīstības plānošanas 

pārmantojamību, respektējot Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo attīstības 

politiku. Kurzeme 2030 sastāv no vairākām daļām: stratēģiskās daļas, telpiskās 

attīstības perspektīvas, kā arī stratēģijas īstenošanas, uzraudzības un pārskatīšanas 

daļas, Stratēģiskā daļa akcentē attīstības priekšnosacījumus, ietekmējošos apstākļus, 

definē risinājumu pieejas un priekšlikumus. Telpiskās attīstības perspektīva akcentē 

apdzīvojuma attīstības, sasniedzamības un lauku telpu attīstības īpatnības. Stratēģijas 

īstenošana un uzraudzība fokusējas uz sadarbību starp dažādam sabiedrības 

institūcijām.  

• Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam 

(Kurzeme 2020) apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 

2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). KPR Attīstības programma izstrādāta atbilstoši 

Nacionālajam attīstības plānam un plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 

pamatojoties uz plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu attīstības 

programmas. Kurzeme 2020 ir reģionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, 
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kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums Kurzemes reģiona 

attīstībai tuvākajam 6 gadu periodam. Kurzeme 2020 izstrādes mērķis ir nodrošināt 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, sekmējot koordinētu un 

sabalansētu pasākumu kopuma ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu 

izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai. Kurzeme 

2020 balstās uz pašreizējās situācijas un attīstības tendenču analīzi. Attīstības 

programma ietver: Kurzemes reģiona vizītkarti, attīstības tendences un izaicinājumus, 

stratēģisko daļu, ka arī programmas ieviešanas uzraudzības kārtību un rezultatīvos 

rādītājus, izstrādes procesa aprakstu. 
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Reģiona pamatfunkcijas 

2.1.1. Reģiona attīstības plānošana 

  

2012. gada 14. novembrī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma 

lēmumu (prot.Nr.06/12,2.§) uzsākt reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas izstrādi, un 2013.gada 11.decembrī apstiprināja darba uzdevumus KPR 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-

2020.gadam izstrādei. Abi plānošanas dokumenti tika izstrādāti EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 

kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-

24/NFI/INP-002) 1.aktivitātes īstenošanas ietvaros.  

2015. gada 15. jūlija Kuldīgā KPR Attīstības padomes sēdē tika prezentētas reģiona 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas, tika ziņots par veiktajiem 

labojumiem un Attīstības padome balsoja PAR Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. 

gadam un Attīstības programma 2015. – 2020. gadam pieejamas KPR mājaslapā un TAPIS 

sistēmā. 

2016. gadā tika nodrošināta KPR Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

aktualizācija – tika veikta KPR Attīstības programmas 2015.-2020. pielikumu (investīciju 

plāna un pašreizējās situācijas raksturojuma) aktualizēšana. Tika izstrādāts attīstības 

plānošanas dokumentu uzraudzības pārskata saturs. 

2017.gadā tika organizēti 2 semināri pašvaldību darbinieku kapacitātes celšanai  

plānošanas jomā par aktualitātēm teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 

normatīvajā regulējumā un ieviešanā, un Telpiskās attīstības plānošanas informācijas sistēmu. 

Regulāri tiek sniegts atbalsts un konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem plānošanas 

dokumentu izstrādē un ieviešanā. 

Arī 2018.gadā tika organizēti 2 semināri pašvaldību darbinieku kapacitātes celšanai  

plānošanas jomā par aktualitātēm teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 

normatīvajā regulējumā un ieviešanā, sadarbību ar plānošanas procesos iesaistītajām valsts 

institūcijām. Regulāri tiek sniegts atbalsts un konsultācijas pašvaldību plānošanas 

speciālistiem plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā. 
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Regulāri tiek aktualizēts un publicēta KPR mājas lapā apkopojums par KPR 

pašvaldību plānošanas dokumentiem. 

2018.gadā tika sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijas 2015-

2030 un Attīstības programmas 2015-2020 Uzraudzības pārskats un apstiprināts Attīstības 

padomes sēdē 31.10.2018. 

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

 

Laikā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim Kurzemes plānošanas 

reģions ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis: 

✓ 2 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām; 

✓ 10 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei: 2 - teritorijas plānojuma izstrādei, 7 – lokālplānojuma izstrādei, 1 – 

tematiskā plānojuma izstrādei; 

✓ 5 atzinumus par vietējo pašvaldību lokālplānojumiem un teritorijas plānojumiem un 

to stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem; 

✓ Sagatavoti priekšlikumi Ventspils muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2018.-

2023.gadam izstrādei; 

✓ 4 atzinumus par nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem. 

2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās: 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda Uzraudzības komiteja (UK) un Apakškomitejas (AK)  

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja; 

 Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. Uzraudzības komiteja; 

 Koordinācijas padome; 

 Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja (NAK); 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Vadības komiteja; 
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 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālās 

sadarbības” (ETS) mērķa darbības programmu konsultatīvā darba grupa 

 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014. gada perioda Uzraudzības komiteja; 

 Latvijas - Šveices sadarbības programmas vadības komiteja; 

 Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” uzraudzības komiteja; 

 Sabiedrības integrācijas fonda padome; 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja; 

 Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija; 

 Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome; 

 Tautsaimniecības padomes Tūrisma komiteja; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīvā padome „Izglītība visiem”; 

 Pieaugušo izglītības pārvaldības padome; 

 Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome 

  Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvā komisija 

 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja; 

 Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvā padome; 

 Kultūras ministrijas konsultatīvā komiteja; 

 Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupa; 

 Ainavu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupa; 

 Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa; 

 Sociālo pakalpojumu attīstības padome; 

 Latvijas – Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupa – 

Starpvaldību komisija (SKV); 

 Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisija; 

 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa; 

 Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un Eiropas ekonomiskās 

zonas ūdeņiem darba grupa; 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba 

grupa (KIDG). 
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2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

 

Maršrutu tīkla plānošanai valstī izveidota ir Sabiedriskā transporta padome, kuras 

darbā piedalās arī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis. Pārskata periodā notikušas 19 

sabiedriskā transporta padomes sēdes. 

Sabiedriskā transporta nodaļa analizējot maršrutu tīklu, veicot pasažieru plūsmu 

analīzi, ņemot vērā pašvaldību viedokli un iedzīvotāju priekšlikumus, 2018. gadā sagatavojusi 

vai saskaņojusi šādas izmaiņas Kurzemes reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīklā: 

1. Optimizējot regulāro un pašvaldības skolēnu pārvadāšanai izveidotos maršrutus, 

veiktas izmaiņas maršrutu Nr. 6412 "Talsi - Lubezere - Jaunciems - Talsi", Nr. 5274 

"Talsi - Jaunciems - Lubezere - Popraks - Talsi", Nr. 6409 "Talsi - Vandzene - 

Valdemārpils", Nr. 5008 "Talsi - Valdemārpils - Nogale", Nr. 6434 "Talsi - Vandzene 

- Nogale", Nr. 6422 "Talsi - Tiņģere", Nr. 6413 "Talsi - Roja" un Nr. 6408 "Talsi - 

Roja - Upesgrīva - Talsi"  kustības grafikos; 

2.  Pēc pasažieru priekšlikuma atvērti divi jauni reisi maršrutā Nr. 6304 "Kuldīga - 

Kabile";         

3. Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanu veiktas izmaiņas maršrutu 7512 "Liepāja - Talsi" 

un 6414 "Talsi - Sabile" atsevišķu reisu kustības grafikos;                                                   

4. Eksperimentāli veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6434 “Talsi – Vandzene – Nogale” 

grozot vienu un atverot divus jaunus reisus; 

5. Veiktas izmaiņas maršrutā Nr. 6785 “Liepāja – Šuķene” slēdzot divus reisus un 

atverot divus jaunus reisus; 

6. Veiktas izmaiņas maršruta Nr. 5112 “Liepāja – Nīca – Otaņķi” kustības laika grafikā. 

7. Saīsināti atsevišķu reisu garumi maršrutā Nr. 6813 “Liepāja – Cildi”;  

8. Maršrutā Nr. 6739 ”Saldus – Šķēde - Zutēni” sešiem reisiem mainīts izpildes periods 

un atklāti četri jauni reisi; 

9. Veiktas izmaiņas maršruta Nr. 6740 ”Saldus  - Šķēde” divu reisu kustības grafikos; 

10. Maršruta Nr. 6742 ”Saldus - Pampāļi” atklāti četri jauni reisi; 

11. Maršrutā Nr. 6753 ”Saldus - Lašupe” skolas mācību laikā atklāti četri jauni reisi; 

12. Maršrutā Nr. 6747 ”Saldus - Striķi” diviem reisiem mainīts izpildes periods un atklāti 

divi jauni reisi; 

13. Maršrutā Nr.5011 “Skrunda - Grāveri” slēgti astoņi reisi un to vietā atvērti seši jauni 

reisi; 

14. Maršrutā Nr.6434 “Talsi – Vandzene – Nogale” atklāti četri jauni reisi un slēgts viens 

reiss; 
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15. Veiktas izmaiņas Maršruta  Nr.6412 “Talsi – Lubezere – Jaunciems – Talsi” kustības 

sarakstā; 

16. Veiktas izmaiņas Maršruta  Nr.6409 “Talsi – Vandzene –Valdemārpils” kustības 

sarakstā; 

17. Saskaņotas izmaiņas maršruta Nr.7957 “Rīga – Aizpute – Liepāja” kustības grafikā 

ieviešot papildus pieturvietu; 

18. Veiktas izmaiņas maršruta Nr.7511 “Ventspils – Talsi” kustības grafikā; 

19. Saistībā ar Tramvaja tilta Liepājā remontdarbu pabeigšanu  veiktas izmaiņas maršrutos 

Nr.5112 “Liepāja – Nīca – Otaņķi”, Nr.6818 “Liepāja – Rucava – Nida”, Nr.6820 

“Liepāja – Rucava”, Nr.6785 “Liepāja – Šuķene” un Nr.6909 “Liepāja – Nīca”.      

Atbilstoši plānošanas reģiona funkcijai, apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā 

un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības 

sarakstos vai maršrutu aprakstos. Sabiedriskā transporta nodaļa veikusi sekošu pieturvietu 

apsekošanu: 

1. Saistībā ar autoceļa V 1162 Saldus – Kūdras” posma rekonstrukcijas darbu 

projekta izstrādi veikta pieturvietas “Puķalni” apsekošana; 

2. Pēc iedzīvotāju iesniegumu par pieturvietas “Celmu ezers” atjaunošanu veikts 

pieturvietu izvietojuma apsekojums uz autoceļa A 9 Rīga - Liepāja, Kalvenes 

pagastā; 

3. Pamatojoties uz Pašvaldības iesniegumu veikts pieturvietu apsekojums un to 

izvietojuma analīze Pāvilostas pilsētā; 

4. Analizējot autoceļa P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte posma rekonstrukcijas 

projekta izstrādi veikts pieturvietu "Agro". "Maizes kombināts", "Ozols", 

"Raidstacija" un "Kaltiķi" apsekojums;      

5. Saistībā ar būvprojekta Valsts reģionālā autoceļa P 127 Talsi – Upesgrīva 

starpziņojumu izvērtēts projektētāju piedāvātais pieturvietu izvietojums; 

6.  Pēc iedzīvotāju sūdzības apsekota pieturvieta "Kabile";       

7.  Apsekotas pieturvietas rekonstruējamā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa 

posmā, lai izvērtētu jaunas pieturvietas izveides nepieciešamību iepretim mājām 

“Labmaize”; 

8. Gatavojot izmaiņas maršrutos Saldus lotē veikta jaunu pieturvietu “Binkas”, 

“Upenieki”, “Aucenieki” un “Aivari” apsekošana; 

9. Apsekots kustības sarakstu izvietojums posmos Liepāja – Aizpute – Kuldīga, 

Liepāja – Saldus, Saldus – Kuldīga – Talsi, Liepāja – Priekule,  Kuldīga - 

Ventspils,  Kuldīga – Skrunda,  Liepāja – Rucava,  un Saldus – Ezere; 
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10. Kopā ar VSIA “Autotransporta direkcija” apsekotas reģiona teritorijā esošās 

autoostas Kuldīgā , Liepāja, Skrundā, Saldū, Talsos un Ventspilī; 

11. Saistībā ar autoceļa A11”Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava)” remontdarbiem 

apsekots pieturvietu “Dienvidu kapi” un “Pilsētas robeža” izvietojums; 

12. Saistībā ar būvprojekta autoceļa  P128 “Talsi – Upesgrīva” pārbūvei izstrādi 

apsekots piedāvātais jaunais pieturvietu  “Zvirgzdi”, “Krūzas”, ”Laidzes tautas 

nams”, “Roceži”, “Pagastmāja”, “Laidzes tehnikums” izvietojums; 

13. Veikta pieturvietu “Zūru pasts” un “Mazirbes tautas nams” apsekošana un datu 

precizēšana pieturvietu reģistrā; 

14. Analizējot Ezeres pagasta pārvaldes priekšlikumu par izmaiņām maršrutos  

Apsekotas pieturvietas  “Druva”, “Kaplūži”, “Namiķi”, “Lutriņi”, “Upatnieki”, 

“Āboliņi”, “Loči”, “Jaunmuižas pagrieziens”, “Šķēde”. “Zutēnu pagrieziens”, 

“Zutēni” , “Kalni”, “Mežniecība”, “Nīgrande (uz lielā ceļa)”, “Kraujas”, 

“Kupšeļi”, “Zaņa”, “Zaņas skola”, “Kareļi”, “Franči”, “Ezeres pagrieziens”, 

“Kūdras”, “Kalnenieki”, “Kursīši”, “Kūdru pagrieziens”, “Lejiņas”, “Ēvarži”, 

“Krūmi”, “Tērpji”, “Draudzība” kā arī no jauna ierosināto pieturvietas “Zaķi”, 

“Grieze”, Ezeres skola” un “Ezere”. 

Atbilstoši izmaiņām “Autopārvadājumu likumā” no 2018. gada 1. marta KPR ir jauna 

funkcija - taksometru pārvadājumu licencēšana.  Taksometru licencēšanas jomā KPR 2018. 

gadā piešķīris 22 speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā, piešķīris 24 licences kartiņas. Vidēji mēnesī tiek 

pagarinātas 20 licences kartiņas. 

 

2.1.5. Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs izveidots, balstoties uz 

pozitīvo Latgales plānošanas reģiona pieredzi, kur pilotprojekta ietvaros Uzņēmējdarbības 

centru izveidoja jau 2013. gadā. Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs 

darbojas kopš 2015.gada, kad tas tika izveidots uz ES Struktūrfondu informācijas centra 

bāzes.  

 Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs 2018.gadā, līdzīgi kā iepriekšējos 

gados, strādāja gan ar uzņēmējiem, gan pašvaldību speciālistiem, lai atbalstītu un veicinātu 

uzņēmējdarbību reģionā. Papildus citiem uzdevumiem, KPR Uzņēmējdarbības centrs informē 

uzņēmējus arī par ES struktūrfondu un citu fondu līdzekļiem, sniedzot konsultācijas klātienē 

un organizējot informatīvos seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem savu ideju 

realizēšanai. 2018.gadā tika veikts arī Kurzemes reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības 
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atbalstam sniegto aktivitāšu apkopojums, kas tiek prezentēts semināros un pasākumos. 

Uzņēmējdarbības centrs piedalījās arī ALTUM rīkotajā izstādē – kontaktbiržā “Starta diena”, 

kur informēja uzņēmējus par atbalsta institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem.KPR 

Uzņēmējdarbības centrs ar pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem viesojās Latvijas 

vēstniecībā un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecībā Berlīnē, kur 

pārrunāja sadarbības iespējas. Kā viena no 2018.gada atpazīstamākajām Uzņēmējdarbības 

centra aktivitātēm, bija sadarbībā ar Kurzemes pašvaldībām organizētie semināri “Nodokļu 

aktualitātes”, kas piesaistīja lielu interesi no mazo uzņēmēju un to grāmatvežu puses.  

 

KPR Uzņēmējdarbības centrs 2018. gadā veica šādas aktivitātes: 

- izvērtēja Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumus Kurzemē;  

- veica Kurzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojumus; 

- nodrošināja topošos un esošos uzņēmējus ar pamatinformāciju par uzņēmējdarbības 

atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā; 

- Noorganizēja 5 informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem un esošiem/topošiem uzņēmējiem; 

- Organizēja 1 dalību izstādē; 

- Organizēja 1 tīklošanās un sadarbības pasākumu uzņēmējiem; 

- Atjaunoja informāciju mājas lapā par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai 

un/vai attīstībai; 

- Organizēja 2 pasākumus vidusskolniekiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu; 

- Organizēja pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu pieredzes braucienu uz Latvijas 

vēstniecību un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību Berlīnē. 

 

2.1.6. Administratīvie darbi 

 

2018.gadā ir sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts KPR Publiskais gada 

pārskats par 2017. gadu, finanšu gada pārskats par 2017. gadu, darba plāns un budžets 2018. 

gadam, kā arī regulāri gatavotas 2018.gada ik mēneša un ceturkšņu finanšu atskaites un darba 

plāna atskaites. 

2018.gadā sagatavotas un noorganizētas 7 Attīstības padomes sēdes un 1 KPR 

pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. 

Organizēta un nodrošināta KPR Administrācijas saimnieciskā darbība. 

2.1.7. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 
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2018. gadā ir notikušas 7 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir 

pieņēmusi 22 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes 

termiņi nav iestājušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina KPR Administrācija.  

 

2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas 
 

Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības 

plānošanas programmu izpildi. Plānošanas reģions ar dalību dažādās pārstāvniecībās un ar 

piesaistīto projektu līdzekļu palīdzību ir centies risināt arī tās funkcijas, kas nav tieši noteiktas 

Reģionālajā attīstības likumā, bet ir uzskatāmas par būtiskām reģiona attīstībai.  

Brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, plānošanas reģionā 2018. gadā darbu turpināja  

izglītības eksperts, kā arī projektu vadītāji, kas sadarbojoties ar pašvaldībām, iniciē un strādā 

pie reģionālu projektu ideju iniciēšanas, vajadzību apzināšanas, kā arī pārstāv reģiona un 

pašvaldību viedokli Pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības komitejās.  

2018.gada KPR Administrācijas darba plāns ietver 12 pārrobežu sadarbības 

programmu projektu īstenošanu. 

Baltijas jūras programmas ietvaros noris 2 projekti “Baltijas jūras izaugsme – liela 

mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” un projekts “Retrout”.   

Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) programmas ietvaros tiek īstenoti 4 projekti, t.sk. 3 

projekti (“Droša jūra”, “Industriālais mantojums”, “Jahtu ostas”), kuros Kurzemes plānošanas 

reģions ir Vadošais partneris un 1 projekts (“Piekrastes kājāmgājēju maršruts”), kas tiek 

ieviests biedrības “Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs”” vadībā.  

Latvijas – Lietuvas (LAT-LIT) programmas ietvaros tiek īstenoti kopā 6 projekti, t.sk. 

turpinās 2 projekti, (“Dabas tūrisms visiem”, “Saredzi citādāk”, kuros Kurzemes plānošanas 

reģions ir Vadošais partneris un 2 projekti (“Baltu ceļš” un “Uzņēmējdarbības atbalsts”), kas 

tiek ieviesti attiecīgi Šauļu tūrisma informācijas centra un Zemgales plānošanas reģiona 

vadībā. 2018.gadā arī uzsākti 2 jauni projekti (“Degradētās teritorijas” un Novērošanas 

kameru tīkls”), kur Kurzemes plānošanas reģions ir Vadošais partneris.  

Augstākminētie projekti tiek attīstīti sadarbībā ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, kas 

piedalās projektos ar investīciju komponentēm. Kopējais sagatavoto projektu budžets Latvijas 

– Lietuvas un Igaunijas - Latvijas programmās, kas ietver investīcijas tikai Kurzemes reģionā 

sastāda 13,1 milj. EUR.  

 

2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

1) „Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā”  
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2016. gada maijā tika uzsākta projekta īstenošana, lai attīstītu gliemeņu audzēšanu 

Baltijas jūrā lielā mērogā, aptverot gandrīz visas Baltijas jūras reģiona valstis. 

Projekta mērķis ir izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu 

Baltijas jūrā. 

Projektam ir šādi galvenie uzdevumi: 

1. Veicināt pāreju no eksperimentālas gliemeņu audzēšanas uz komerciālu, veicinot 

reģionālo nodarbinātību un attīstot jūras izmantošanas potenciālu; 

2. Izvērtēt gliemeņu audzēšanas potenciālu jūras eitrofikācijas samazināšanā; 

3. Vērtēt gliemeņu audzēšanas komerciālo potenciālu un izstrādāt iespējamās 

kompensācijas shēmas; 

4. Pētīt gliemeņu pielietojamību dzīvnieku barības ražošanā. 

2018. gadā Kurzemes plānošanas reģionā projekta ietvaros ir veiktas šādas darbības: 

 - veikts Latvijā Kurzemes piekrastē izveidotās eksperimentālās gliemeņu fermas novērtējums 

un sagatavots ziņojums - Gliemeņu audzēšana atklātā jūrā – Latvijas gliemeņu fermas 

novērtējums un rekomendācijas (angļu valodā); 

 - organizēta projekta mērķa grupas (ministriju, iesaistīto institūciju un potenciālo audzētāju) 

pieredzes apmaiņas vizīte uz gliemeņu fermu Pāvilostā; 

 - sagatavots ziņojums par Baltijas jūrā audzēto gliemeņu transportēšanas un iepakošanas 

aspektiem (angļu valodā); 

- organizēti divi reģionālie pasākumi – 10.04.2018. Rīgā, ES Mājā “Jūras un piekrastes resursi 

izaugsmei Latvijā” un 13.-17.08.2018. Pāvilostā “Latvijas gliemeņu fermas novērtējums – 

reģionālā darba grupa”; 

 - sagatavota projektā izveidoto gliemeņu fermu attīstības plānu finansiālā informācija. 

2019. gadā plānots projekta noslēgums, īstenojot šādas projekta darbības: 

- apmeklēt gliemeņu pārstrādes vietu Balticovo; 

- sagatavot trīs video-stāstus par gliemeņu audzēšanu latviešu valodā; 

- sagatavot digitāli publicējamu brošūru par gliemeņu audzēšanu; 

 - sagatavot ziņojumu par gliemeņu audzēšanas Baltijas jūrā mārketinga aspektiem; 

 - sagatavot ziņojumu par gliemeņu audzēšanas sociālekonomisko ietekmi Baltijas jūras 

piekrastē, t.sk. gliemeņu audzēšanas attīstības scenārijiem; 

- organizēt projekta noslēguma reģionālo pasākumu; 

 - veikt izmaksu – ieguvumu analīzi gliemeņu pārstrādei.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2016. – 30.04.2019. 

Kopējais projekta budžets: 4 651 847 EUR. 
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Programmas (ERAF) finansējums (77%): 3 565 263 EUR, no kuriem Latvijai 

paredzamais ERAF finansējums (13%) 345 868 EUR, kas ietver Latvijas Hidroekoloģijas 

institūta finansējumu (10%) 345 868 EUR un Kurzemes Plānošanas Reģiona kopējais 

finansējumu (3%): 119 951 EUR. 

 

2) „Kurzeme visiem”  

Arī 2018.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.3131, 

turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta īstenošana.  

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

Projektā ir 4 tiešās mērķa grupas:  

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (VSAC) pakalpojumus un 

pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes 

institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 

grupa) (turpmāk – personas ar GRT); 

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri 

saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju (BSAC) pakalpojumus (BSAC bērni);  

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (bērni ar FT); 

- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes (potenciālie AAA). 

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas vai ir plānots īstenot vairākas savstarpēji saistītas darbības:  

• izvērtēt personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāt atbalsta 

plānus;  

• izstrādāt reģiona DI2 plānu;  

• izstrādāt priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu  reorganizēšanai;  

• nodrošināt personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

                                                
1 - Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 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. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 

2 DI - deinstitucionalizācija 



Lappuse 21 no 59 

• sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;  

• apmācīt speciālistus;  

• izglītot un informēt sabiedrību. 

Projekta īstenošanā iesaistījušies 28 sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 

1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes un kopš 2017.gada marta arī 

5 citu reģionu pašvaldības. 

Kurzemes plānošanas reģions īsteno projekta kopējo vadību un atbild par rezultātu 

sasniegšanu reģionālā līmenī, plāno, organizē un nodrošina sadarbību ar visiem partneriem, 

Labklājības ministriju un citām ieinteresētām pusēm.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2015. (11.12.2015.) – 31.12.2023. 

Kopējais projekta budžets: EUR 6596941.87, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums 

(5607400.59 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 989541.28EUR. 

Arī 2018.gadā nodrošināta projekta vadība - veikti nepieciešamie darbi, tai skaitā 

sagatavotas un iesniegtas 3 atskaites par projekta ieviešanu, atbilstoši  nepieciešamībai 3 

reizes ierosināti un veikti projekta grozījumi, organizēti atbilstošie iepirkumi un piesaistīti 

speciālisti. 2018.gadā Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi KPR DI plānu. 

Saskaņā ar pieprasījumu turpinājās vai tika uzsākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

(aprūpes, „atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma) sniegšana bērniem ar 

invaliditāti un personām ar GRTkas īpaši intensificējās 2018.gada pēdējos mēnešos.  Kad 

nepieciešams, nodrošināta atbalsta sniegšana Kurzemes pašvaldībām un pārējiem projekta 

partneriem. Visa gada garumā īstenota sabiedrības informēšana, piemēram, organizēti 2 

pieredzes apmaiņas braucieni par DI īstenošanas pieredzi Latvijā, ar informāciju papildināta 

projekta mājas lapa www.kurzemevisiem.lv  un saskaņā ar prasībām nodrošināta projekta 

publicitāte.   

3) „Inovācija mācībās”  

2018.gada 1.augustā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas  Erasmus +  projektu  „Inovācija 

mācībās”, (Nr. 2018-1-LV01-KA104-046836). Projekta ietvaros KPR izglītības eksperte 

devās mācību mobilitātē un piedalījās 6 dienu kursos “Somijas pieeja: studentcentrētas un 

starppriekšmetu mācības”, kurus organizēja mācību centrs Teacher Academy. Somijas 

izglītības sistēma jau ilgstoši tiek vērtēta kā viena no labākajām, tādēļ mobilitāte sniedza 

iespējas apzināt šo pieredzi un nodot to tālāk Kurzemes reģiona pieaugušo izglītotājiem. Kursi 

reģiona pieaugušo pedagogiem plānoti 2019.gada vasarā.  

Projekta finansējums ir 2 053 EUR, kuru pilnībā nodrošina ES Erasmus + programma.  

 

http://www.kurzemevisiem.lv/
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4) “Dabas tūrisms visiem”  

2018.gadā aktīvi norisinājās Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020.g. programmas projekta  Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) 

īstenošana. 

Projekts tika uzsākts 2017.gada maijā un tā īstenošanas rezultātā 1,5 gadu laikā Kurzemē 

izveidota Elkraga dabas taka Usmas pagastā, pastaigu taka gar Ventas upi Skrundā, pastaigu 

taka Pārventas parkā Kuldīgā, pastaigu laipas Rojas pludmalē, izbūvēts skatu tornis Durbes 

ezera krastā un Sātiņu dīķos Saldus novadā, , sagatavoti audio ieraksti un izgatavotas QR 

kodu uzlīmes latviešu un angļu valodās 20 dabas takām, izstrādātas vadlīnijas tūrisma 

infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

organizētas 160 stundu apmācības26 Kurzemes vides gidiem , semināri un konference par 

dabas tūrisma pieejamības jautājumiem, veikta visu Kurzemes dabas taku apsekošana un 

sagatavoti vairāk kā 50 dabas taku apraksti un GPX faili, kas pieejami populārākajās 

ceļošanas aplikācijās un mājaslapās (AllTrails, Wikiloc, GPSies+ u.c.), kā arī virkne citu 

pasākumu dabas tūrisma attīstībai un dabas objektu pieejamības veicināšanai Kurzemē un 

Lietuvā. 

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, tika būtiski veicināta dabas tūrisma pieejamība un 

sekmēta ilgtspējīga tūrisma attīstība Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos, palielinot 

apmeklētāju skaitu reģionos un sekmējot pierobežas reģionu attīstību, t.sk. uzņēmējdarbību. 

Projekta partneri Kurzemē ir: 

• Durbes novada pašvaldība; 

• Kuldīgas novada pašvaldība; 

• Rojas novada pašvaldība; 

• Saldus novada pašvaldība; 

• Skrundas novada pašvaldība; 

• Ventspils novada pašvaldība. 

Projekta partneri Lietuvā ir: 

• Kretingas rajona pašvaldības administrācija; 

• Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija; 

• Biržu Reģionālā parka direkcija; 

• Žemaitijas Nacionālā parka direkcija. 

Kopējais projekta budžets ir 1 176 867,14 EUR. No kura ERAF līdzfinansējums ir (85%) 

1 000 337,07 EUR.  

Projekta ieviešanas termiņš 01.05.2017. – 31.10.2019. 
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5) „ Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē 

un Ziemeļlietuvā” 

2018. gadā tika turpināta Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020.g. programmas projekta  Nr. LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide 

un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Business Support). 

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un 

veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un 

pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas. 

Kurzemes plānošanas reģiona Projekta ietvaros nozīmīgākie paveiktie darbi 2018.gadā: 

1. Noteikumu apkopojums 10 valstīs 5 sektoros – Izstrādāts noteikumu apkopojums 10 

valstīs 5 sektoros, kurš ietver vispārējās prasības eksportam, iekļaujot prasību 

definēšanu attiecīgajiem produktiem sektoru griezumā, kā arī definēti termiņi, kā ari 

nepieciešamie maksājumi eksporta atļauju saņemšanai. 

2. 5 darba grupas – Īstenotas 5 darba grupas Kurzemē, galvenais akcents tika likts uz 

eksporta virzīšanu, kas jāņem vērā uzsākot darbību eksporta tirgos, utt jautājumi. 

3. Eksporta apmācību rīkošana - Īstenotas vienas apmācības eksportam Kuldīgā ar 

uzņēmējdarbības atbalsta institūciju iesaisti. 

4. E-apmācības – Izveidotas e-apmācības 5 jomām, katra vismaz 1 stundu gara, iekļaujot 

informatīvo daļu kā arī pašpārbaudes jautājumus. 

5. Tīmekļa vietnes www.kurzemesregions.lv. uzlabošana – uzlabota Kurzemes 

plānošanas reģiona tīmekļa vietne uzlabojot informācijas nodošanu klientiem. 

Projekta ieviešanas termiņš: 2017.gada 1. aprīlis - 2019.gada 31. marts. 

Projekta kopējais finansējums: 729604.06 EUR (ERAF finansējums 620163.43 EUR). 

KPR finansējums: 99 999,75 EUR (ERAF finansējums 84999.76 EUR). 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2014.–2020.gadam.  

 

6) „Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” 

2017. gada maijā tika uzsākts Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts  Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras 

maršruts “Baltu ceļš” (Balts' Road) atbilstoši programmas 1.prioritātei „Ilgstpējīga un tīra 

vide caur sadarbību”. 

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, 

izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”. Tā apakšmērķi ir: 

- palielināt atpazīstamību un veidot izpratni par baltu materiālo un nematriālo kultūras 

un dabas mantojumu; 

http://www.kurzemesregions.lv/
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- attīstīt jaunu inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu; 

- uzlabot kvalitāti un nodrošināt kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu produktu 

daudzveidību un pieejamību. 

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots: 

- veikt pētījumu par visiem pieejamajiem tūrisma, dabas un kultūras resursiem un 

pakalpojumiem, kuri atspoguļo baltu tautu vēsturi, identificējot baltu kultūras 

identitāti, nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu mūsdienās un sniedzot 

ierosinājumus to piemērošanai tūrisma nozarei; 

- izstrādāt starptautisks kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, kurš aptvers baltu 

vēsturiski apdzīvotās teritorijas Latvijā un Lietuvā; 

- organizēt seminārus/diskusijas un pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas un Lietuvas 

pierobežas teritorijās ar mērķi identificēt tūrisma produktus; 

- veikt tūrisma nozares uzņēmēju apmācības; 

- izveidot trīs jaunus tūrisma produktus - ekspozīcijas Jelgavā, Šauļos un Talsos; 

- veikt mārketinga aktivitātes – sagatavot publikācijas masu medijiem un video sižetus 

TV, organizēt dalību izstādēs un ievietot informāciju internetā, sagatavot maršruta 

“Baltu ceļš” brošūru un karti; 

- sarīkot divas “Baltu vienotības” dienas - 2017.gadā Palangā, Lietuvā un 2018. gadā 

Jelgavā, Latvijā. 

Projektu ievieš 6 sadarbības partneri: Šauļu tūrisma informācijas centrs (LT), Zemgales 

plānošanas reģions (LV), Nacionālā reģionu attīstības aģentūra (LT), Kurzemes plānošanas 

reģions (LV), Talsu novada pašvaldība (LV), Jelgavas pilsētas dome (LV). Kurzemes 

plānošanas reģions projektā iesaistījies kā projekta partneris, noslēdzot partnerības līgumu ar 

Šauļu tūrisma informācijas centru.  

Projekta aktivitātes plānots ieviest Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Paņevežu reģionos Lietuvā 

un Kurzemes un Zemgales reģionos Latvijā. Atsevišķas aktivitātes tiks ieviestas Kauņas un 

Utenas reģionos. 

2018.gadā ekspertu veiktā pētījuma rezultātā tūrisma maršruts “Baltu ceļš” iezīmēts kartē, 

kurā iekļauti kuršu, sēļu un zemgaļu  dzīvesveida atspoguļojoši tūrisma resursi mūsdienās, 

proti, iekļauti kultūrvēsturiskie un ar kultūrvēsturi saistītie dabas objekti, kā piemēram, 

pilskalni, senās kauju vietas, elku kalni, svētvietas, muzeji un arheoloģiskās ekspozīcijas, kā 

arī akcentātas baltu maztautu tradīcijās balstītas amatu prasmes, ēdināšanas tradīcijas. No 

Kurzemes maršrutā iekļauti 29 objekti: 

• Etnogrāfiskā māja „Zvanītāji”, 

• Leju svētavots, 

• Veckuldīgas pilskalns,  

• Ventas rumba,  
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• Dunikas purva taka, 

• Zirgu un tauru ganības Papes dabas parkā, 

• Liepājas amatnieku nams, 

• Liepājas muzejs, 

• Aktīvā tūrisma centrs „Kuršu Vikingu 

apmetne”, 

• Grobiņas arheoloģiskais ansamblis, 

• Durbes kaujas piemiņas vieta,  

• Kapsēdes dižakmens,  

• Kūpinātu zivju degustācijas Pāvilostā, 

• Ulmales bļodakmens, 

• Maizes ceptuve "Bērziņi" Jūrkalnē, 

• Dižgabala kalns un Spēlmaņu krogs Alsungā, 

• Ventspils muzejs, 

• Staldzenes stāvkrasts,  

• Grīžu Velna beņķis, 

• Talsu novada muzejs,  

• Talsu pilskalns un Vilkmuižas ezers, 

• Valdemārpils Elku liepa,  

• Krauju Lielais akmens,  

• Mežītes pilskalns,  

• Māras kambari, 

• Sabiles pilskalns,  

• Podnīca Kapelleru namā,  

• Bišu drava “Kāres”,  

• Embūte. 



Informāciju par projektā veiktajām aktivitātēm atrodama: 

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/, savukārt informācija ceļotājiem 

atrodama: http://baltukelias.lt/lv/. 2018.gadā projektā tika uzsākts divpadsmit apmācību 

semināru cikls “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”, kas turpinās arī 2019. gadā, kā arī tika 

uzsākts sagatavot maršruta tūrisma ceļvedi un karti. 

Kopējais projekta finansējums 763 402,38 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

līdzekļi 648 892,00 EUR. Paredzētais finansējums Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm 

99 998,29 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 84 998,30 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 24. aprīlis - 2019.gada 23. oktobris. 

 

7) „Saredzi citādāk” 

Kopš 2017. gada maija KPR tiek ieviests Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts  Nr. LLI-212 “Saredzi citādāk” (I See). 

Projektā Kurzemes plānošanas reģions ir vadošais partneris, divi partneri ir no Latvijas-

Liepājas pilsētas dome un Saldus novada pašvaldība un divi no Lietuvas-Kretingas dienas 

aktivitāšu centrs un Klaipēdas pilsētas sociālais dienests.  

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot 

personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.  

Mērķi plānots sasniegt stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni, paaugstinot 

speciālistu kompetences un pilnveidojot infrastruktūru, tādējādi uzlabojot sociālo 

pakalpojumu pieejamību, efektivitātīti un dažādību.  

Projekts nodrošina kompleksu risinājumu, lai uzlabotu cilvēku ar redzes traucējumiem un 

invaliditāti dzīves kvalitāti, samazinātu diskrimināciju un nodrošinātu labākas iespējas 

piedalīties pierobežas reģionu ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē.  

Kurzemes plānošanas reģions projekta ietvaros 2018. gadā organizēja 10 divu dienu 

apmācības dažādu jomu speciālistiem, lai uzlabotu viņu kompetences darbā ar cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem. Apmācības notika pēc piecām apmācību programmām, kas arī tika 

izstrādātas šī projekta ietvaros. Lietuvā, Kretingas un Klaipēdas speciālistiem arī notika 18 

apmācības, kopumā apmācot 560 speciālistus. Liepājas, Saldus un Kretingas partneri 

organizēja dzīves prasmju nodarbības mērķgrupai - cilvēkiem ar redzes traucējumiem, 

piedāvājot apgūt un uzlabot dažādas prasmes, kas uzlabo cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīvi. 

Liepājā nodarbības organizēja Liepājas Neredzīgo biedrība, kas projekta laikā 117 personām 

ar īpašām vajadzībām vadīja dažādas dzīves prasmju uzlabošanas nodarbības IT jomā, 

mājturībā, amatniecībā un orientēšanos vidē. Saldū nodarbības notika gan speciālajā bērnu 

dārzā, gan pieaugušajiem, apgūstot IT tehnoloģijas un dzīves prasmju nodarbībās, kopumā 52 

nodarbības pieaugušajiem un 24 nodarbības bērniem.  

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/
http://baltukelias.lt/lv/
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Projekta ietvaros tika organizēti 12 publiski pasākumi sabiedrības izpratnes veicināšanai 

par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Liepājā notika plašs pasākums par godu 

starptautiskajai neredzīgo dienai, tāpat notika apaļā galda diskusijas, iesaistot mērķa grupas un 

jomas speciālistus. Publisko pasākumu ietvaros, notika aktivitātes vairākās Kurzemes pilsētās, 

gan Priekulē, Kuldīgā, Skrundā un Saldū. Sabiedrības izpratnes veicināšanai, pasākumi notika 

iesaistot gan skolu jaunatni, gan plašāku sabiedrību, piedaloties pašiem cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem, stāstot un rādot par savu dzīvi, iesaistot pasākuma apmeklētājus, piedāvājot 

dažādus simulācijas aprīkojumus- brilles, tandēmriteņus, runājošus pulksteņus, svarus, 

kalkulatorus uc aprīkojumu. Pasākumu laikā notika diskusijas, tika analizēts līdz šim 

izdarītais vides un pakalpojumu pielāgošanas jomā un nākotnē darāmās lietas, lai vēl vairāk 

uzlabotu gan vidu gan pakalpojumus, gan informācijas pieejamību cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām.  

Projekta laikā notika trīs pieredzes apmaiņas braucieni, kur abu programmas dalībvalstu 

speciālisti dalījās pieredzē, apmeklēja projekta partneru iestādes pirms un pēc pielāgojumu 

īstenošanas, apmeklēja labās prakses piemērus gan Latvijā, gan Lietuvā. Par vienu no 

veiksmīgākajiem tika atzīts Dvēseles Veldzes dārzs Ziemupē, ko ir izveidojusi Liepājas 

Neredzīgo biedrība, kas piedāvā rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem, kas zaudējuši redzi 

vai ieguvuši cita veida invaliditāti. 

Projekta ietvaros tika uzlabota infrastruktūra. Kurzemē- Liepājas pludmalē izvietotas 

četras koka laipas, uzstādītas  piecas taktilās kartes pilsētvidē un septiņdesmit viena taktilā 

zīme dažādās pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietās Liepājas pilsētā. Kretingas dienas 

aktivitāšu centrā tika izvietotas taktilās kartes un zīmes, marķētas iekštelpas saskaņā ar 

Universālo dizainu, izbūvētas vadulas no stāvvietas līdz iestādei, uzstādīta audio iekārta pie 

iestādes ieejas, ko var lietot cilvēks ar redzes traucējumiem. Klaipēdas pilsētas sociālajā 

dienestā tika pielāgotas iekštelpas izveidojot klientu pieņemšanas punktu, iegādājoties mobilo 

pacēlāju, marķējot vidi pie ēkas saskaņā ar Universālā dizaina principiem. 

Kopumā projekta aktivitāšu rezultātā tika uzlabota dzīves kvalitāte cilvēkiem ar dažāda 

veida traucējumiem, tai skaitā, ar redzes traucējumiem un veicināta sabiedriskās domas maiņa 

attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu iekļaušanos sabiedrībā. 

Projekta īstenošanas laiks ir 2017.gada 1. maijs - 2019.gada 30. aprīlis. 

Projekta finansējums ir 493 044,31 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 

087,65 EUR). 

 

8) „ Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”  
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2017. gada 2. februārī uzsākās Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts Nr.Est-Lat 22 “Pārgājienu maršruts gar 

Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Coastal Hiking).  

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas 

dienvidrietumu robežas Nidas līdz Tallinai Igaunijā. Maršruts plānots kā vizuāli atpazīstams 

vidē, un tā trasējums virzīsies gar jūras piekrasti un/vai tuvākajiem ceļiem gar jūru, posmos, 

kur jūras piekraste ir apgrūtināta staigāšanai (akmeņi, pļavas, stāvkrasts pie krasta līnijas u.c. 

apgrūtinājumi). 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes : 

I Maršruta trasējuma noteikšana un tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesaistīšana: 

1) 4 informatīvo semināru organizēšana tūrisma uzņēmējiem un tūrisma plānotājiem par 

projekta ieceri       

    izveidot maršrutu; 

2) Maršruta Logo izstrāde un infrastruktūras elementu (informācijas stendi, norādes 

zīmes) dizaina izstrāde; 

3) Maršruta trasējuma izveidi, t.sk. GPX faili ar Interešu objektiem, objektu un vietu 

fotogrāfiju datu bāze; 

4) Pieredzes apmaiņas vizīte Apvienotajā karalistē par garās distances kājām gājēju 

maršrutu izveides, uzturēšanas un mārketinga pieredzi; 

II Maršruta izveide: 

1) Maršruta marķēšana ar krāsām, norādes zīmēm; 

2) Informācijas stendu uzstādīšana; 

3) Cita mazās infrastruktūras izveide, kas nepieciešama, lai nodrošinātu maršruta 

nepārtrauktību un 

    pielāgošanos dabas apstākļiem – tiltiņi, takas, atpūtas vietas) 

III Produkta izveide 

1) Rokasgrāmata tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – par kājāmgājēju specifiskajām 

vajadzībām 

2) 4 apmācību semināri vietējiem tūrisma uzņēmējiem; 

3) Pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā un Igaunijā un maršruta testa pasākumi; 

4) Maršruta apraksti pa posmiem (15-20 km), t.sk. katra posma  īpašās dabas un 

kultūrvēstures vērtības, 

    “magnēti”; 

5) Produkta sagatavošana ārvalstu tūrisma operatoriem; 
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IV Mārketings 

1) Maršruta ceļveža sagatavošana; 

2) Maršruta kartes sagatavošana; 

3) Tūrisma operatoru Rokasgrāmatas sagatavošana; 

4) Kartogrāfiskās un tūrisma informācijas  sagatavošana internetam un viedtālruņiem 

5) Informācijas iekļaušana starptautiskos kājāmgājēju maršrutu portālos; 

6) 2 mēdiju tūres žurnālistiem no Igaunijas un Latvijas; 

7) Dalība tūrisma izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē;  

Projekta partneri:  

• Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (vadošais partneris) 

• Vidzemes tūrisma asociācija  

• Rietumigaunijas tūrisma asociācija 

• MTÜ Eesti Maaturism (Igaunijas lauku ceļotājs) 

• Carnikavas novada dome 

• Saulkrastu novada dome  

• Salacgrīvas novada dome  

Projekta ieviešanas termiņš: 2017.gada 1. februāris - 2020.gada 31. janvāris. 

Kopējais projekta budžets 1 089737,80 EUR , t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 

926 277,13 EUR. 

 

9) “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”  

2017. gada 1. maijā uzsākās Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts Nr.Est-Lat18 “Drošība piekrastē un jūras 

teritorijā Latvijā un Igaunijā” (Safe Sea).  

Projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un 

Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras 

pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes:  

1) izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata Igaunijas un Latvijas glābšanas 

dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā un 

sagatavoti atbilstoši mācību materiāli VUGD un IGP; 

2) iegādāts aprīkojums: 6 jūras tipa glābšanas laivas ar piekabi, 6 laivu dzinēji, 6 virves ar 

spoli, 30 hidrotērpi, 6 glābšanas riņķi, 60 glābšanas vestes – Salacgrīvas, Saulkrastu, 

Jaunciema, Slokas, Rojas un Dundagas VUGD nodaļās; ātrās reaģēšanas naftas 

noplūdes novēršanas / savākšanas aprīkojums Kuressaarē; piesārņojuma savākšanas 

mazā auto piekabe un pārvietojami dīzeļdegvielas sildītāji Kihelkonnā; hidrauliskā 
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spēkstacija, gliseris, darbarīki, aizsargtērpi Oressaarē; iežu tīrītājs, akmeņu ķērājs, 

tamponi piesārņojuma savākšanai, darbarīki, aizsargtērpi Kuivastu ostā; gliseri, 

tamponi, darbarīki, aizsargtērpi Mõntu ostā; 

3) divas kopīgas starptautiskas mācības ar partnerorganizācijām (krasta apsardzi, policiju, 

robežsardzi, vides organizācijām, ostām), ko organizē VUGD un IGP; 

4) salaboti 4 piebraucamie ceļi līdz jūrai Engures, Rojas, Salacgrīvas un Ventspils novadu 

pašvaldībās, tādējādi pie jūras būs iespējams nokļūt ar VUGD transportu, kā arī nogādāt 

laivas nepieciešamajā vietā. 

Projekta partneri: 

- Kurzemes plānošanas reģions – Vadošais partneris 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

- Igaunijas glābšanas pārvalde (IGP) 

- Igaunijas mazo ostu attīstības centrs 

- Rojas novada dome 

- Engures novada dome 

- Salacgrīvas novada dome 

- Ventspils novada dome 

Projekta ieviešanas termiņš: 2017.gada 1.maijs – 2018.gada 31.decembris 

Kopējais projekta budžets: 547 815,20 EUR, t.sk. 465 642,92 EUR Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda līdzekļi. 

10) “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” 

2017. gada 1. jūnijā uzsākās Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts Nr.Est-Lat 55 “Uzlabota jahtu ostu 

infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (Harbours)”. 

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras 

Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu 

galamērķi. 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes: 

I  Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā: 

1) Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām 

navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes); 

2) Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un 

esošo rekonstrukcija; 

3) Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem; 

4) Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas; 
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5) Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas; 

6) Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas 

evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu 

izveide; 

7) Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, 

servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. 

apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā; 

8) Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma 

par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija; 

9) Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu 

novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).  

II Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste) 

1) Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, 

Somija, Zviedrija, Polija); 

2) Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā; 

3) Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), 

Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija); 

4) Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas 

jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana; 

5) Piekrastes ceļveža sagatavošana; 

6) Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes 

apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana; 

7) digitālā mārketinga rīku informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana; 

8) Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp 

reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos; 

9) Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām; 

10) 6 informatīvo stendu sagatavošana; 

11) Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi). 

Projekta partneri: 

Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris): 

- Rīgas plānošanas reģions 

- Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) 

- Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta 

- SIA “Liepāja Marina” 

-  Pāvilostas ostas pārvalde 
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- SIA “AK Pāvilosta Marina” 

-  SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta) 

- Rojas ostas pārvalde 

- SIA “Kurland” (Mērsraga osta) 

-  Engures ostas pārvalde 

- Jūrmalas ostas pārvalde 

- Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā) 

-  Skultes ostas pārvalde 

- Salacgrīvas ostas pārvalde 

- SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā)) 

-  Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala)) 

-  SIA “Wetmen” (Jaagupi osta) 

-  Tostamaa pašvaldība (Varati osta) 

-  SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta) 

-  SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala)) 

-  SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta) 

-  SIA “Port of Montu” (Montu osta) 

Projekta ieviešanas termiņš: 2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs 

Kopējais projekta budžets: 10 981 270.62 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

līdzekļi 9 334 079.99 EUR. 

 

11) „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” 

2017.gada 1.maijā Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris uzsāka 

īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr.ESTLAT 

7 “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Industriālais Mantojums). 

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions.   

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2017. - 31.08.2019. 

Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai: 

1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma 

dažādošanai projekta reģionos; 

2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma 

sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; 

3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst 

ceļotāju vajadzībām; 

4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem. 
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Mērķa sasniegšanai 2018.gadā tika īstenotas šādas aktivitātes:  

1) Izveidots sadarbības tīkls starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem 

un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma 

resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei projekta reģionos – Kurzemē, 

Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā; 

2) uzsākta sadarbība un izveidoti kontakti ar Eiropas industriālā mantojuma tīklojumu 

(ERIH – European Route of Industrial heritage); 

3) turpināti pilnveidot Latvijā un Igaunijā 16 industriālā mantojuma objektus atbilstoši 

ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo 

darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.) un iedzīvināt tūrisma apritē 

no jauna 9 atraktīvus industriālā mantojuma objektus. Kopā projektā plānota 25 objektu 

pilnveide (8 bij. ražotnes, 5 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 5 objekti, 

kas saitīti ar seno dzelzceļu, 4 bākas, no tiem 11 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā); 

4) turpinātas mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos 

un ārvalstu ceļotājus – tika aizveidoti atraktīvi stāsti, izdots Industriālā mantojuma 

ceļvedis (tēlu brošūra) 10 000 eksemplāros un četrās valodās (LV, EN, EST, RU), tika 

norganizēts pasākums “Piecas Industriālā mantojuma nedēļas nogales Latvijā un 

Igaunijā”.  

5) izvedota mājas lapa www.industrialheritage.travel, kurā publicēti izveidotie tematiskie 

maršruti, radītie stāsti, profesionālas fotogrāfijas, tematiskie  video, izveidota jaunumu 

sadaļa tajā, izveidots profils youtube.com kanālā “Industrial heritage in Estonia and 

Latvia”, kā arī pastāvīgi tiek uzturēts FaceBook profils; 

Projekta partneri: Vidzemes plānošanas reģions, Rietumigaunijas tūrisma asociācija, 

Dienvidigaunijas tūrisma fonds, Rīgas plānošanas reģions, NVO Alatskivi Dabas centrs 

(Altaskivi kalte), NVO Altveski (Lahmuse ūdensdzirnavas), Repinas Papīra fabrika, AS 

Generaator (Leevaku hidroelektrostacija), NVO Hellenurme Ūdensdzirnavu muzejs, SIA 

„Limbažu TĪNE”, Jaunpils novada dome (Jaunpils ūdensdzirnavas),Ķekavas novada 

pašvaldība (Baložu kūdras purva dzelzceļš), SIA „Saule Bīriņu pils” (Bīriņu ūdenstornis), 

SIA „Rideļu dzirnavas”, Ventspils brīvostas pārvalde (Ovīšu bāka), Biedrība „Airītes stacija”, 

Aizputes novada dome (Aizputes ūdenstornis), Kuldīgas novada pašvaldība (Kuldīgas 

industriālā mantojuma tornis), Līgatnes novada dome (Līgatnes papīrfabrikas strādnieku 

dzīvoklis) , SIA „Ķoņu dzirnavas”, Kocēnu novada dome (Zilākalna ūdenstornis), SIA 

„Gulbenes-Alūksnes bānītis” (Gulbenes depo), Laane-Nigula administrācija (Risti 

ūdenstornis), NVO Igaunijas bāku asociācija (Tahkuna un Ristna bākas), SIA „Limex” 

(Lumanda kaļķakmens parks), Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji (Haapsalu 
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dzelzceļa un sakaru muzejs), NVO Igaunijas Kūdras muzejs (Tootsi kūdras brikešu fabrika), 

NVO Serves bāka. 

 

12) „Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, 

veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība’’  

2017.gada 2.oktobrī INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programma 2014.-2020.gadam ietvaros tika uzsākta projekta RETROUT realizācija. 

Projekta mērķis ir 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. 

Kurzemes plānošanas reģiona atbildībā ir aktivitāšu grupas “Politiku reformas izpēte un 

dialoga veidošana” vadība, kur galvenais akcents tiks likts uz platformas izstrādi starptautiska 

dialoga veidošanai piekrastes makšķerēšanas tūrisma sabalansētai virzīšanai visās projektā 

iesaistītajās valstīs, kā arī ētikas kodeksa izstrādei piekrastes makšķerniekiem. Tas palīdzēs 

ieinteresētajām pusēm labāk orientēties gan noteikumos, kas regulē sporta un atpūtas 

makšķerēšanu katrā valstī, gan sniegs informāciju par kārtību, kā iegūstamas makšķerēšanas 

licences un kuros laika periodos ir noteikti liegumi atsevišķu zivju sugu makšķerēšanai.  

Aktivitāšu grupā, kas saistīta ar jūras taimiņu nārsta upju resursu izvērtēšanu un 

pārvaldības uzlabošanu, Kurzemes plānošanas reģions atbild par tehniskā projekta 

dokumentācijas izstrādi zivju nārsta ceļa atjaunošanai Rīvas upē, Ventspils novada teritorijā.  

Uzsākot darbu pie publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas tika noskaidrotas 

visas prasības, ko uzliek valsts vides aizsardzības institūcijas šāda veida hidrotehniskajām 

būvēm, kā arī, atbilstoši INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programmas prasībām, panāktas visas nepieciešamās vienošanās ar zemes īpašniekiem Rīvas 

upes krasta posmā, kur ir paredzēta zivju nārsta ceļa izveide 

Īpaša uzmanība tiek veltīta Rīvas upes ainaviskās vērtības un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, un šis kritērijs ir iekļauts nosacījumos tehniskās dokumentācijas izstrādātājiem, 

kā arī tiks iekļauts prasībās būvdarbu veicējiem. Šobrīd koka tilts pār Rīvas upi, kas atrodas 

tieši pie plānotās darbu veikšanas vietas, ir iecienīts tūrisma apskates objekts, un plānotā zivju 

nārsta ceļa atjaunošana šīs vietas pievilcību var tikai paaugstināt. 

Vēl viena būtiska darbu grupa būs veltīta piekrastes sporta un atpūtas makšķerēšanas 

tūrisma attīstībai visās partnervalstīs, un šajā darbu pakā ir plānotas gan apmācības 

uzņēmējiem, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus Kurzemes piekrastes teritorijā, gan arī tiks 
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izstrādāts attīstības plāns sabalansētai Baltijas jūras piekrastes makšķerēšanas tūrisma 

galamērķu pilnveidošanai un popularizēšanai starptautiskajā tūrisma tirgū. 

Projektu īsteno sekojoši partneri: 

- Vadošais partneris: Stokholmas reģiona administratīvā pārvalde (Zviedrija)  

- Partneri: Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija) ; Haninges pašvaldība (Zviedrija);  

Baltijas Vides forums (Igaunija);  Tartu Universitāte (Igaunija);  biedrība “Igaunijas 

makšķerēšanas tūrisms” (Igaunija);  Kurzemes Plānošanas reģions (Latvija);  Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR” (Latvija);  Ventspils 

novada pašvaldība (Latvija);  Klaipēdas Universitāte (Lietuva);  Zivsaimniecības 

pakalpojumi pie Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas (Lietuva);  Nacionālais jūras 

zvejniecības pētniecības institūts (Polija);  Tūrisma asociācijas “Ziemeļu Kašubija”;  

Vietējā tūrisma organizācija (Polija);  Baltijas Jūras vides aizsardzības komisija 

HELCOM (Somija);  

Projekts tiek īstenots no 2017.gada 2.oktobra līdz 2020.gada 30. septembrim. 

Kopējais budžets ir 3 221 336,40 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 2 

620 136,21 EUR). Kurzemes plānošanas reģiona budžets ir 251 455,00 EUR (t.sk. Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 213 736,75 EUR). 

 

13) „Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai - 

elektroniska ainavu dārgumu krātuve  “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, 

rīt”” nodrošināšana” 

2017.gadā uzsākts Latvijas simtgades pasākums “Reģionu dienas” aktivitātes “Dāvana 

Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” 

(turpmāk – aktivitāte), kura mērķis ir sekmēt daudzfunkcionālu un kvalitatīvu ainavu 

saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts 

ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību.  

Aktivitātes uzdevumi ir dialogā ar sabiedrību katrā reģionā identificēt reģiona vērtības un 

simbolus - ainavu dārgumus, to attīstības mērķi, galvenos nosacījumus un rīcības to 

saglabāšanai un attīstībai, sagatavot kopīgu dāvanu Latvijai – elektronisku ainavu dārgumu 

krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, sagatavot priekšlikumus par ainavu 

dārgumu iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā, kas ir ietvars Latvijas lepnuma zīmēm un var 

sekmēt to saglabāšanu nākotnei; noteikt Latvijas pārstāvi līdzdalībai Eiropas Padomes Ainavu 

balvas sestajā sesijā (turpmāk – Ainavu balva), papildināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija” ar kultūrvēsturiskas nozīmes fotoattēliem, 

organizēt diskusijas par reģionu vērtībām un simboliem, tai skaitā ainavu dārgumiem katrā 

reģionā, iesaistot sabiedrību. 
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Aktivitāti organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – 

VARAM) sadarbībā ar LNB, pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem un 

starpinstitucionālo ainavu ekspertu padomi. Aktivitātes norisei ar VARAM 2017.gada 7.jūnija 

rīkojumu Nr. 1-2/88 tika apstiprināts Nolikums. 

Kurzemes plānošanas reģions aktivitātes ietvaros 2017.gadā organizēja un veica 

aktivitātes norises popularizēšanu sadarbībā ar pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, 

iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem, organizēja ainavu dārgumu pieteikšanu līdz 

2017.gada 15.jūlijam, pieteikto ainavu dārgumu saraksta izskatīšanu un sagatavošanu 

elektroniskajai balsošanai, kas notika tiešsaistē tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no 

15.augusta līdz 15.oktobrim.  

Reģionam tika izveidoti divi ainavu dārgumu ranžējumu saraksti, kuros ainavu dārgumi 

tika sarindoti pēc sabiedrības vērtējuma un Ainavu ekspertu padomes locekļu kopīgā 

vērtējuma, kas tika veidots, summējot katra locekļa balsojumā piešķirtos punktus. Lēmumu 

par plānošanas reģiona desmit ainavu dārgumiem, kas iekļaujami LNB dārgumu krātuvē, 

pieņēma ainavu ekspertu padome līdz 2017.gada 10.novembrim. KPR pārstāvis piedalījās 

divās Ainavu ekspertu padomes sanāksmēs. 

Kurzemes plānošanas reģionā 10 ainavu dārgumu sarakstā tika iekļauti: 

• Jūrkalnes stāvkrast ainava 

• Kolkasraga ainava 

• Liepājas Ostas promenādes ainava 

• Popes muižas un apkārtnes ainava 

• Papes Ķoņu ciema un seno Kurzemes zvejniekciemu ainavas 

• Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīnakalna 

• Talsu Vecpilsētas ainava 

• Usmas ezera ainava 

• Kuldīgas Vecpilsētas ainava ar Ventas rumbu, seno tiltu Alekšupīti 

• Ziemeļu mola un fortu ainava Liepājas karostā 

Laikā no 2017.gada gada 10. novembra (līdz 2018. gada 14. februārim) tika organizēta 

papildus informācijas – fotogrāfiju un atmiņu stāstu - vākšana par LNB ainavu dārgumu 

krātuvē iekļautajiem ainavu dārgumiem. Kurzemes plānošanas reģionā tika iesniegti 252 attēli 

un 42 stāsti. 

2018.gadā plānošanas reģions nodrošināja identificēto ainavu dārgumu fotofiksāciju 

no 1.marta līdz 31.maijam, par katru no ainavu dārgumiem tika uzņemtas 3 fotogrāfijas. 

Aktivitāte noslēdzās 2018.gada otrajā pusē, kad Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 

Kuldīgas novada domi 26.septembrī Kuldīgas Mākslas namā  organizēja reģionālo diskusiju 
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un izstādi par Kurzemes plānošanas reģiona ainavu dārgumiem, kas ir iekļauti LNB ainavu 

dārgumu krātuvē, ietverot ainavu dārgumu krātuves un slīdrādes par visiem ainavu dārgumu 

krātuvē iekļautajiem objektiem demonstrēšanu.  

Veikta Eiropas Padomes Ainavu balvas popularizēšana, reģionālās atlases 

organizēšana, izveidota projektu vērtēšanas komisija KPR. Kurzemes plānošanas reģionā 

Ainavu balvas konkursam tika saņemts viens pieteikums, ko iesniedza biedrība “Mēs – 

Jaunaucei” par  Jaunauces parka labiekārtošanu.  

2018.gada 26.oktobrī LNB telpās tika organizēts noslēguma pasākums ar visu 

plānošanas reģionu piedalīšanos, ietverot diskusiju par plānošanas reģionu attīstību un 

nākotni, priekšlikumu izvirzīšanu Latvijas Kultūras kanonam, Ainavu balvas dalībnieku 

apbalvošanu, izstādi, slīdrādi par visiem LNB ainavu dārgumu krātuvē iekļautajiem ainavu 

dārgumiem un elektroniskās ainavu dārgumu krātuves demonstrēšanu tīmekļa vietnē 

www.ainavudargumi.lv.  

Pēc aktivitātes noslēguma KPR pārstāvis turpināja darboties Ainavu ekspertu padomes 

sanāksmēs par ainavu iekļaušanu Latvijas Kultūras Kanonā. 

14) “VideoGuard”  

2018.gada 1.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions kopā ar virkni novadu  pašvaldību 

Latvijā un rajonu pašvaldību Lietuvā uzsāka Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekts Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas 

kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) 

realizāciju.  Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo 

tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu 

sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.  

Šāda projekta realizācija ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras 

Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās 

esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar 

šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās 

sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot 

progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru 

datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp 

sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota 

pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību 

tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts 

policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības 

partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar 
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noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras 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. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt 

informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru 

skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, 2018.gadā tika organizētas 2 kopēju un 

vadības grupu sanāksmes un 2019.gadā tiek plānotas 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo 

pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutē par sadarbības tiesiskajiem un 

tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks 

izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, 

kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā. 

Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri: 

Latvijā : 

Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu 

novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas 

novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada 

pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada 

pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada 

pašvaldība. 

Lietuvā: 

Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība. 

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 

446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 Eiro (15%) 

Projekta realizācija ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim. 

15) “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei !”  

2018.gada 1.maijā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr.LLI-303 “Dzīve 

tīrākā vidē – labākai nākotnei !” (Clean Brownfields). 

Projekta mērķis - lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un 

uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes 

reģionā un daļā Lietuvas teritorijas. 

 

Mērķa sasniegšanai tiek īstenotas šādas aktivitātes - projekta vadība, infrastruktūras 

investīcijas, apmācības un pieredzes apmaiņa, komunikācijas aktivitātes, tas ir: 
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1. Projekta ievada tikšanās un četras projekta vadības grupas sanāksmes; 

2. Infrastruktūras investīcijas: 

2.1. piesārņotas teritorijas attīrīšana un sakārtošana izmantošanai atpūtas un sporta 

vajadzībām (Kuldīgas novada pašvaldība), 

2.2. degradētas teritorijas sakārtošana un sagatavošana uzņēmējdarbības 

vajadzībām nākotnē (Skrundas novada pašvaldība), 

2.3. daudzdzīvokļu degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Ventspils 

novada pašvaldība), 

2.4. degradētas teritorijas sakārtošana un futbola stadiona būvniecība (Kauņas 

pilsētas pašvaldības administrācija), 

2.5. bij. militārās pilsētiņas teritorijas attīrīšana un sakārtošana  uzņēmējdarbības 

vajadzībām nākotnē (Telšu rajona pašvaldība), 

2.6. daudzdzīvokļu degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Saldus 

novada pašvaldība); 

3. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana bij. derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

sakārtošanai turpmākai izmantošanai tūrisma, atpūtas un sporta vajadzībām (Klaipēdas 

rajona pašvaldība); 

4. Apmācības un pieredzes apmaiņa: 

4.1. divas tematiskās darba grupas un pieci semināri par degradēto teritoriju 

sakārtošanu un turpmākās izmantošanas iespējām; 

4.2. divi pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijas un Lietuvas pašvaldībās; 

4.3. pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas un Vācijas pašvaldībām; 

5. Komunikācijas aktivitātes (plakāti, preses relīzes, informācija projekta partneru 

interneta vietnēs, sociālajos tīklos, projekta rezultātu apkopojums grāmatā un 

noslēguma konference). 

 

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks sasniegti šādi rezultāti: 

➢ četras degradētas teritorijas attīrītas no piesārņojuma, dažāda veida atkritumiem, 

sagatavotas to turpmākai izmantošanai publisku pakalpojumu piedāvājumam vai 

uzņēmējdarbības veicināšanai nākotnē; 

➢ nojauktas divas degradētas daudzdzīvokļu ēkas; 

➢ sagatavota tehniskā dokumentācija infrastruktūras investīcijām bij. derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijā; 

➢ kopumā vismaz 100 pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti apmācīti un 

iepazīstināti ar labāko pieredzi; 

➢ sabiedrība iepazīstināta ar projekta ietvaros paveikto. 
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Vadošais partneris - Kurzemes Plānošanas reģions. 

Projekta partneri - Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Ventspils 

novada pašvaldība, Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija, Kauņas reģionālā attīstības 

aģentūra, Klaipēdas rajona pašvaldības administrācija, Telšu rajona pašvaldības 

administrācija, Saldus novada pašvaldība. 

 

Projekta īstenošanas laiks no 2018.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim. 
 

Projekta kopējais budžets EUR 1 046 494,76, tai skaitā, ERAF finansējums EUR 

889 520,51. 
 

Kurzemes plānošanas reģiona budžets EUR 97 963,15, tai skaitā, ERAF finansējums EUR 

83268,67. 

16) ”Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas 

koordinators”” 

Kopš 2018.gada 1.marta Kurzemē darbojas remigrācijas koordinators, uzsākot aktīvu 

sadarbību ar Kurzmes pašvaldībām, apzinot pašvaldībās pieejamos pakalpojumus un atbalsta 

iespējas atbraucējiem. 2018. gadā  Kurzemes remigrācijas koordinatorei notika saziņa ar 535 

cilvēkiem (190 ģimenēm), kurām tika sagatavoti 384 individuālie piedāvājumi 168  

ģimenēm. 2018.gadā 185 cilvēki (64 ģimenes) atgriezās uz dzīvi Latvijā, ar kurām Kurzemes 

remigrācijas koordinatore sazinājās gan pirms, gan pēc atgriešanās Latvijā. 104 cilvēki (28 

ģimenes) plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā 2019.gadā. 

Par remigrācijas informatīvā atbalsta iespējām veiktas teju 50 publikācijas reģionālajos,  

valsts, kā arī ārvalstu medijos, akcentējot ne tikai projekta ietvaros pieejamo atbalstu, bet arī 

vietējās sabiedrības būtisko lomu atbraucēju integrēšanā Latvijā. 

Koordinatore piedalījās sanāksmē Londonā, tiekoties ar tautiešiem Lielbritānijā. Gada 

nogalē Liepājā tika organizēts vēl nebijis pasākums – tikšanās ar ģimenēm, kas atgriezušās 

uz dzīvi Liepājas pusē, ko apmeklēja vairāk kā 60 cilvēki. 

Sadarbība uzņēmējdarbības jomā: 

- Aktīva sadarbība norit ar ārvalstu tirdzniecības un rūpniecības kamerām Latvijā, 

sniedzot informāciju par potenciālajiem  darbinikiem ar dāžādām specifiskām 

zināšanām, kā arī daloties novērojumos par atbraucēju profiu, aktualitātēm, 

problēmsituācijām u.c. 

- Koordinatore ir aktīvi iesaistījusies VARAM koordinatoru tīkla pārstāvniecībā 

kustībā “Latvija strādā”,  kā arī ar prezentāciju ir piedalījusies kustības biedru, kas ir 

Latvijas lielākie uzņēmumi,  apmācībās 
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- Prezentācija sniegta Eknomikas ministrijas rīkotajās apmācībās, kas paredzētas 

Latvijā pārstāvētajiem pakalpojumu centru pārstāvjiem (Swedbank, SEB, Visma, 

Tieto u.c.) 

Uzņēmējdarbības atbalsta grants 9000 EUR apmērā: 

- Kurzemē vislielākā aktivitāte – vairāk kā 50 interesenti 

- Saņemti 6 pieteikumi, 5 projekti atbalstīti 

- Uzņēmējdarbības idejas tiks realizētas Liepājā, Talsos, Brocēnos un Kuldīgā, kur jau 

kopš 2018.gada  augusta darbojas viesu nams «Raxti» un konkursā saņemtais atbalsts 

palīdzēs uzņēmējiem uzsākt nepieciešamos paplašināšanas darbus. 

 

2.2.2. Pabeigto reģionālo projektu uzturēšanas nodrošināšana 

 

1) Nodrošināta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” (My Response) projekta 

uzturēšana   

Nodrošināta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” (My Response) projekta rezultātu 

uzturēšana, tostarp "Datu bāzes un virtuālās kartes par sociāliem pakalpojumiem" uzturēšana 

KPR mājaslapā. 

Nodrošināta informācijas sniegšana visām ieinteresētajām pusēm. Projekta ilgtspējas 

ietvaros īstenota bijušo projektu partneru sadarbība, izstrādāts un 2018.gadā tiek īstenots 

jauns projekts „Saredzi citādāk” („I See”) , kas saņēmis Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam un tādējādi ERAF atbalstu. 

 

2) Nodrošināta CB 35 „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes 

identitātei" projekta uzturēšana  

 

Nodrošināta CB 35 „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei"” 

projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver 7 stendu un 11 virziena rādītāju apsekošanu un 

uzlīmju atjaunošanu. 

 

3) Nodrošināta LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru 

apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” projekta uzturēšana 

 

Nodrošināta LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai 

Kurzemē un Lietuvā” datu bāzes uzturēšana.  

 

4) Nodrošināta LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” 

projekta uzturēšana 
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Nodrošināta LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” projekta 

rezultātu datu bāzes uzturēšana un datu aktualizācija. 

5) Nodrošināta EU 43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes 

attīstība Latvijā un Igaunijā" (Riverways) projekta uzturēšana 

 

Nodrošināta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā 

un Igaunijā (“Riverways”) projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver mājas lapas 

www.upesoga.lv (seikleveel.ee, riverways.eu) uzturēšanu un aktualizāciju un datu 

aktualizācija www.routeyou.com.   

 

2.2.3. „Kurzemes kultūras programmas 2018 īstenošana” 

Arī 2018. gadā tika īstenots Kurzemes plānošanas reģiona administrētais “Latvijas Valsts 

mežu” atbalstītās “Kurzemes kultūras programmas 2018” konkurss.  Kultūras programmas 

mērķis 2018.gadā - veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus 

kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tika atbalstīti 

reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, vadoties no Kurzemes kultūras programmas 

2018. prioritātēm: Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, 

veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un 

saglabāšanā; Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, 

pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana; Sabiedrības 

radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, 

apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas.  

"Kurzemes kultūras programmas 2018" ietvaros īstenotas sekojošas projekta aktivitātes: 

Kurzemes reģiona mājas lapā, Kurzemes reģionālajos laikrakstos un internetvidē izsludināts 

projektu pieteikumu konkurss, pieņemti 79 kultūras projektu pieteikumi par kopējo summu 

257890,39 EUR, kas gandrīz 2 reizes pārsniedza iespējamo atbalsta summu.  

Kurzemes kultūras programmas projektu pieteikumu vērtēšanai piesaistīti 3 eksperti, ar 

kuriem tika slēgti darba līgumi par projektu pieteikumu izvērtēšanu: Baiba Kļava – Liepājas 

tautas mākslas centra direktore, Īrisa Roze-Posuma – Ventspils novada pašvaldības Attīstības 

departamenta Kultūras un izglītības nodaļas vadītāja un Laima Ostele – Kuldīgas Galvenās 

bibliotēkas direktore.  No VKKF  “Kurzemes kultūras programmu 2018” vērtēja 3 eksperti.  

Projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātā atbalstu saņēmuši 52 projekti par kopējo 

summu 120 000 EUR.  

Projektu konkursa rezultāti publicēti Kurzemes plānošanas reģiona un VKKF mājas 

lapās. Par 52 projektu īstenošanu noslēgti finansēšanas līgumi. No maija līdz decembra 
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beigām notika atbalstīto projektu īstenošana, šajā periodā projekta administrācija izlases veidā  

apmeklēja atbalstītos projektus, sekoja līdzi šo projektu publicitātes prasību ievērošanai. Pēc 

projektu īstenošanas  saņēma iesniegtās atskaites atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas  iekšējās kontroles sistēma uzliek par 

pienākumu gūt pārliecību par atbalstīto projektu visu izdevumu pamatotību,  tādēļ tiek prasīts 

iesniegt visus izdevumus attaisnojošos dokumentus atbilstoši pielikumam ”Projekta atskaites 

sagatavošanas kārtība”. 

Kurzemes kultūras programma kopš 2017. gada ir teritoriāli paplašināta, konkursā var 

piedalīties projektu īstenotāji arī no Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novadiem, kas 

ģeogrāfiski un teritoriāli ir Kurzeme, bet nesakrīt ar Kurzemes plānošanas reģiona robežām. 

Kurzemes kultūras programmas atbalstītie  projekti bagātinājuši Kurzemes kultūras telpu ar 

interesantiem un kavlitatīviem pakalpojumiem un piedāvājumu, kā arī snieguši būtisku 

ieguldījumu Kurzemes kultūrvides attīstībā.  

Kurzemes plānošanas regions 2018. gadā  ir nodrošinājis veiksmīgu projekta "Kurzemes 

kultūras programma 2018” realizāciju. Vislielākais pieteikumu skaits un arī atbalsts Kurzemē 

saņemts projektiem kultūras mantojuma saglabāšanas jomā – īstenoti 18 projekti plus 4 

projekti tradicionālās kultūras jomā. Šeit pieminami gan Talku godi Rucavā, gan biedrības 

“Cita abra” aktivitātes Cīravā, gan Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, 

gan EKC Suiti iesniegtie projekti suitu unikālās kultūrtelpas saglabāšanai, gan projekti lībiesu 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Mūzikas nozarē – īstenoti 8 projekti, starp tiem  par 

Kurzemes zīmoliem jau kļuvuši piemēram Nodibinājuma Via Cultura rīkotie klasiskās 

mūzikas koncerti un festivāli, Ārpasaules mūzikas koncerts Tiguļkalnā, ko rīko nodibinājums 

"Pasaules mūzikas un mākslas fonds" u.c. 2018. gadā aktīvi bijuši vizuālās mākslas nozares 

pārstāvji -  īstenoti 8 projekti, starp tiem 2 laikmetīgās mākslas projekti un 2 starpnozares 

projekti, kuros apvienota mūzika un māksla, māksla un kultūrvēsturiskais mantojums 

("Firksu-Pedvāles muiža. Pāreja"). Vizuālās mākslas pārstāvji aktīvi darbojušies Mākslas 

vēstures vasaras skolā. Pa vienam projektam īstenoti projekti teātra, dzejas, dejas un 2 projekti 

foto  nozarē.  

Par jaunradītu un ļoti kvalitatīvu kultūras projektu uzskatāmi gleznu albums “Valdis 

Līcītis. Kuldīga. Kurzeme” un izveidotais Laikmetīgās mākslas objekts "Putnu kalns", veltīts 

dzejniekam Jānim Baltvilkam Engures novada Smārdes pagastā. Izvērtējot Kurzemes kultūras 

programmas 2018. atbalstīto projektu kvalitatīvos rādītājus, droši var teikt, ka Kurzemes 

kultūrtelpa tika bagātināta ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem kultūras pasākumiem, kuri 

sekmē Kurzemes reģiona atpazīstamību un kurus apmeklējuši liels skaits apmeklētāju. Šeit 
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noteikti jāpiemin tradicionālās Kurzemes Dzejas un Mākslas dienas, kurās piedalījās ap 200 

Kurzemes mākslinieki un dzejnieki.  

Izvērtējot atbalstītos projektus, gribas akcentēt un pozitīvi vērtēt Kurzemes nevalstisko 

organizāciju aktivitāti kultūras pasākumu rīkošanā. No 52 atbalstītajiem projektu īstenotājiem 

28 projektu iesniedzēji ir biedrības un nodibinājumi. Tas liecina par sabiedrības radošumu un 

līdzdalību lokālo kultūras procesu attīstībā un kultūras vērtību radīšanā. Par Kurzemes 

zīmoliem jau kļuvuši piemēram Nodibinājuma Via Cultura rīkotie klasiskās mūzikas koncerti 

un festivāli, Ārpasaules mūzikas koncerts Tiguļkalnā, ko rīko nodibinājums "Pasaules 

mūzikas un mākslas fonds". Vasaras kultūras pasākumu piedāvājums Kurzemē nav 

iedomājams bez Jūrkalnes starptautiskā mākslas plenēra “Suiti”, festivāla Ventspils Groove 

2018, biedrības “Pedvāle” rīkotajām mākslas aktivitātēm, Rucavas tradicionālās kultūras 

glabātājiem Zvanītājos.  

  Ja vērtē atbalstītos projektus pa pasākumu veidiem, tad 2018. gadā Kurzemē ar 

Kurzemes kultūras programmas atbalstu notikuši gan mākslas plenēri, simpoziji un radošās 

meistardarbnīcas, gan koncerti un festivāli, gan pasākumu cikli, gan  izstādes un teātra izrāde. 

Ļoti plaši kultūras notikumus Kurzemē atspoguļojuši Kurzemes periodikas izdevumi: 

“Kurzemes vārds””, Liepājas vēstules” un “Kuldīgas vēstules”, “Radošā Kuldīga”, Talsu 

televīzija.  

Apkopojot informāciju no projektu īstenotāju atskaitēm, kopumā Kurzemes kultūras 

programmas atbalstīto projektu pasākumus apmeklējuši apm. 30 000 apmeklētāju, projektu 

īstenošanā iesaistījušies turpat 1300 dalībnieki (organizatori, mākslinieki, citi iesaistītie). 

 

2.3. Pašvaldību atbalsts plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai 
 

Sākot ar 2014.gadu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēmusi 

lēmumu līdzdarboties plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai, piešķirot tam finansējumu 

1500.00 EUR apmērā no pašvaldību budžeta konkrētiem mērķiem: 

1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai 

un izstrādei, t.sk. nozaru speciālistu piesaistei; 

2. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un/vai darbinieku kapacitātes 

stiprināšanas pasākumu organizēšanai; 

3. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās 

sadarbības programmu 2014.-2020. Programmēšanas procesā; 

4. Kurzemes plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai; 

5. citiem uzdevumiem saskaņā ar KPR AP lēmumiem. 
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Kopumā 2018.gadā līdzfinansējuma līgumi tika noslēgti ar 18 pašvaldībām, kas kopumā 

plānošanas reģionam piešķīra 25 800,00 EUR. Pateicoties finansējumam, plānošanas reģions 

piesaistīja tā darbības nodrošināšanai ar dažādu noslodzi ekspertu izglītības jomā, sabiedrisko 

attiecību speciālistu un projektu vadītājus.  

 

2.4. Rezultatīvie rādītāji 
 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu ieviešanas/uzraudzības 

nodrošināšana 

 

2018.gadā izstrādāts Uzraudzības pārskats 

par Kurzeme 2030 un Kurzeme 2020 

īstenošanas progresu un apstiprināts 

Attīstības padomē 31.10.2018. 

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

un attīstības programmu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu un lokālplānojumu 

izstrādei (10) 

Sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumu un to 

grozījumu redakcijām, un to stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma vides 

pārskata projektiem (5) 

Sniegti  atzinumi par vietējo pašvaldību 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu projektiem (2) 

Sagatavoti priekšlikumi Ventspils muzeja 

darbības un attīstības stratēģijas 2018.-

2023.gadam izstrādei (1) 

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentiem 

Sagatavots atzinums un priekšlikumi 

nacionāla līmeņa plānošanas 

dokumentiem – “Kūdras ilgtspējīgas 

izmantošanas pamatnostādnes 2018.-

2050.gadam” (VSS-1243) divām 

redakcijām, "Sākotnējo plūdu riska 

novērtējuma ziņojums 22.12.20121.-

2027.gada plūdu risku pārvaldības plānu 

sagatavošanai”, Jūras plānojuma 2030 un 

Vides pārskata 2.redakcija (4), kā arī par 

Nacionālās attīstības plāna 2021-2027 

projektu/kodolu sniegts viedoklis Latvijas 

Pašvaldību savienībai. 

Informācijas pieejamības nodrošināšana par 

vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem  

 

Regulāri tiek atjaunota informācija 

digitālajā datu bāzē par Kurzemes 

plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību 

spēkā esošajiem un izstrādes stadijā 

esošajiem teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijām, attīstības programmām un 

teritorijas plānojumiem. 

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju  „Jūras telpiskā plānojuma Latvijas 
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izveidotajās vadības / uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās 

 

 

Republikas teritoriālajiem un Eiropas 

ekonomiskās zonas ūdeņiem” darba 

grupas sanāksme; 

Dalība Valsts ilgtermiņa tematiskā 

plānojuma Baltijas jūras Piekrastes 

koordinācijas un sadarbības grupas 

sanāksmē un Piekrastes plānojuma 

publicitātes seminārā; 

Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības 

programmas 2014 - 2020 Uzraudzības 

komitejas sēdēs; Igaunijas - Latvijas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 

2020 Uzraudzības komitejas sēdēs; 

CentrālBaltijas 2014.-2020. Uzraudzības 

un Vadības komitejas sēdēs; Latvijas - 

Šveices sadarbības programmas 

individuālā projekta 

 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”  

vadības komitejas sēdēs; Līdzdalība 

Latvijas tūrisma konsultatīvajā 

sanāksmēs, Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 

attīstībai attālos vai mazattīstītos 

reģionos” uzraudzības komitejas sēdēs; 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 

(UK) un Apakškomiteju (AK) sēdēs; 

Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komitejas sēdēs;  

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 

sēdēs. 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana 

Nodrošināta sabiedriskā transporta kustība 

reģionālajos maršrutos plānošanas reģiona 

pašvaldību un iedzīvotāju interesēs 

Sniegti priekšlikumi par reģionālās 

nozīmes maršrutu grozījumiem (22) 

Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona 

teritorijā (177) 

Dalība Sabiedriskā transporta padomē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja 

dalība un viedokļa pārstāvēšana padomes 

sēdēs (19) 

Taksometru pārvadājumu licencēšana  2018. gadā piešķirtas 22 speciālās atļaujas 

(licences) pasažieru komercpārvadājumiem 

ar taksometru Kurzemes plānošanas 

reģiona teritorijā un 24 licences kartiņas. 

Vidēji mēnesī tiek pagarinātas 20 licences 

kartiņas. 

3. KPR administrācijas darbības nodrošināšana 

Nodrošināt PR attīstības padomes darbu Organizētas attīstības padomes sēdes (7) 

Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

ceturkšņa darba plāna atskaites (4) un 
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finanšu atskaites (4) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

mēneša finanšu atskaites (12) 

Sagatavots un iesniegts VARAM gada 

pārskats (1) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba 

plāna atskaites (4) 

4. Finansējums KPR Uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšanai 

Pamatinformācijas nodrošināšana 

topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to 

pakalpojumu pieejamību reģionā 

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-

pasta starpniecību uzņēmumiem par 

dažādu institūciju pakalpojumiem (45)   

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās 

darbības veicināšanai  un nodrošināšanai 

Organizētas tirdzniecības misijas (1) - 

11.10.2018. KPR pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistu tikšanās ar 

LIAA pārstāvi Vācijā un Vēstniecības 

darbiniekiem, parrunājot nākotnes 

sadarbības iespējas un dibinot konktaktus 

sadarbības veicināšanai 

Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos 

(3) 

Noorganizēti informatīvie semināri un 

pieredzes apmaiņa pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem (5) 

Komersantu skaits, kas iesaistīti KPR 

atbalsta pasākumos (konsultāciju 

saņēmēji, semināra apmeklētāji, 

dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs 

(170) 

Nodrošināti  citi uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumi 

Tīklošanās un sadarbības pasākumi 

uzņēmējiem (diskusija/tikšanās) (1) 

 

2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai 
 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija darbības nodrošināšanai ir izstrādājusi un 

iepazīstinājusi darbiniekus ar šādām instrukcijām: 

 Ugunsdrošības instrukcija; 

 Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā; 

 Darba kārtības noteikumi; 

 Ievadinstrukcija darba aizsardzībā; 

 Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un 

saskaņošana ar pašvaldībām un VARAM; 

 Kurzemes plānošanas reģiona autotransporta lietošanas kārtība un transportlīdzekļu 

izmantošanas izdevumu uzskaite; 

 Kurzemes plānošanas reģiona darbinieku novērtēšanas nolikums; 
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 Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā 

minēto pakalpojumu iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vajadzībām”; 

 Lietvedības instrukcija; 

 Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma; 

 Iepirkumu komisijas nolikums; 

 Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss, u.c. 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2018. gadā 

 

Kurzemes plānošanas reģions 2018. gadā patstāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un 

izpildīja 2018. gada budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, izpildes gaitā stingri 

ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.  

KPR pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta finansējums no vispārējiem 

ieņēmumiem, 2018. gada plāns – 340 408,00 EUR, tai skaitā 44100,00 EUR Sabiedriskā 

transporta funkcijas nodrošināšanai, kur finansējums tiek saņemts no LR Satiksmes 

ministrijas. Piešķirtais budžets 2018. gadā – 340 408,00 EUR apmērā, bet tā izpilde ir 

331 408,00 EUR jeb 97 %. No piešķirtā finansējuma Pilotprojekta pašvaldībās remigrācijas 

veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” Uzņēmējdarbības atbalstam 

neizmantotais grants 9000 EUR apmēra tika atmaksāts valsts budžetā, kas sastāda 3% no 

kopējā piešķirtā finansējuma 2018.gadam.  

KPR pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2018. gadā bija plānoti 340 408,00 

EUR, tā izpilde ir 331 408,00 EUR jeb 97 %. 

 

Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2018. gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2017. gadā 

(faktiskā 

izpilde, EUR) 

2018. gadā 

apstiprināts 

likumā, EUR 

faktiskā 

izpilde, EUR 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

255 809.00 340 408.00 332 005.00 

1.1. dotācijas 255 809.00 340 408.00 331 408.00 

1.2. maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
0 0 597.00 

2 Izdevumi (kopā) 255 809.00 340 408.00 331 408.00 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
255 809.00 340 408.00 331 408.00 

2.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
255 809.00 340 408.00 331 408.00 

 

 

3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā 2018. gada janvāra mēnesī darbojās trīs struktūrvienības. 

Galvenā struktūrvienība - Administrācija, kopš 2017. gadā maija atradās Rīgā, Valguma iela 

4a, 3.stāvā. Administrācija 2018. gadā nodarbināja 14 darbiniekus. 
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Struktūrvienība „Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs” (UC) ar 

2008. gada 1. janvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras un, kopš 2015.gada 

vidus darbojas kā Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs un atrodas Saldū, 

Striķu ielā 2. Uzņēmējdarbības centrs 2018.gadā nodarbināja 2 darbiniekus. 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa atrodas Kuldīgā, Adatu iela 9. 

Šajā struktūrvienībā 2018.gadā strādāja 2 darbinieki.  

Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļa kopš 2017.gada maija atrodas Rīgā, 

Valguma iela 4a, 3.stāvā. Šajā struktūrvienībā 2018.gadā strādāja 21 darbinieki. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
KPR ir izveidota mājaslapa internetā latviešu un angļu valodās, kas nodrošina piekļuvi 

aktuālai informācijai par svarīgākajām norisēm reģionā gan KPR pašvaldībām, gan valsts 

institūcijām, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām, gan ikvienam interesentam Latvijā, 

gan ārpus Latvijas robežām. 2018.gada beigās KPR mājas lapa tika uzlabota Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam projekta LLI-131 

“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā”/ BUSINESS SUPPORT un projekta LLI-212 “Saredzi citādāk”/ I see ietvaros. 

Tika atjaunots mājas lapas dizains un funkcionalitāte, to pielāgojot arī cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem. Lai nodrošinātu vēl ērtāku informācijas sniegšanu sabiedrībai, mājas lapai 

uzlabotas tās pārlūkošanas iespējas no dažādām ierīcēm.  

KPR mājaslapas adrese ir http://www.kurzemesregions.lv 

 
Attēls Nr.3: http://www.kurzemesregions.lv 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
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KPR mājaslapā http://www.kurzemesregions.lv lasītāji var iepazīties ar Kurzemes 

vizītkarti, KPR administratīvo struktūru, KPR Attīstības padomi un Administrāciju, 

informāciju par KPR budžetu, darba plānu un ieviešanā esošajiem projektiem.  

KPR mājaslapā http://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes 

plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem projektu 

konkursiem un organizētajiem semināriem.  

Mājaslapā publiskai pieejai tiek izvietoti KPR Administrācijas pārziņā esošie 

reģionam būtiskākie dokumenti.  

Lasītāji ar mājaslapas palīdzību tiek informēti arī par dažādiem jautājumiem ES 

Struktūrfondu jomā, aktuāliem projektu uzsaukumiem un iespējām piedalīties pašvaldību 

izsludinātos projektu konkursos, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR.  

Mājaslapas Jaunumu sadaļa tiek pastāvīgi papildināta ar aktuālāko informāciju par 

KPR pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas 

gaitu, par svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā, 

kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem pasākumiem.  

Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā ir plaši pieejama informācija par projektiem, 

kuros Kurzemes reģions darbojas, gan kā vadošais partneris, gan līdzdarbojas kā sadarbības 

partneris. Projektu sadaļas pēc nepieciešamības tiek papildinātas ar jaunāko informāciju par 

projektu norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 

Sekojot līdzi apmeklētāju statistikai un atsauksmēm, ir secināts, ka KPR mājaslapas 

skatījumu skaits ir pieaugošs, to apmeklē gan iedzīvotāji, gan pašvaldību darbinieki. Ņemot 

vērā mājaslapas apmeklējumu tendenci, tiks turpināts darbs pie mājaslapas nepārtrauktas 

informācijas pieejamības un kvalitātes uzlabošanas.  

Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļa „Teritorijas attīstības plānošana” ir 

papildināta ar vairākām apakšsadaļām. 

Apakšsadaļā „Kurzeme 2030” var iepazīties ar apstiprināto Kurzemes plānošanas 

reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam un apakšsadaļā „Kurzeme 2020” 

var iepazīties ar apstiprināto Attīstības programmu 2015.-2020. gadam. 

Apakšsadaļā „Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

vērtēšanas kārtība” ievietota informācija par kārtību, kādā Kurzemes plānošanas reģions 

izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas. 

Apakšsadaļā „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu” 

var iepazīties ar projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas 

piekrastes pašvaldībās” izstrādāto metodiku par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes 

nodrošināšanu. Metodikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sauszemes un jūras telpiskās 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
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plānošanas savstarpējo sasaisti un sniegt metodiskos ieteikumus nacionālās telpiskās 

plānošanas politikas pilnveidošanai. 

KPR sabiedrības informēšanai turpina izmantot arī sociālos tīklus, kas kļūst par 

aizvien nozīmīgāku valsts iestāžu un institūciju kanālu komunikācijai ar sabiedrību. 

2018.gadā Kurzemes plānošanas reģions sociālajā vietnē www.twitter.com, izmantojot 

lietotāja vārdu @Kurzemesregions  piesaistījis jau vairāk nekā 850 sekotājus. To vidū ir gan 

reģiona pašvaldību, valstisku institūciju un nevalstisku organizāciju, gan izglītības iestāžu un 

uzņēmēju, gan privāti iedzīvotāju un politiķu konti.  

Izveidoto Twitter kontu ikdienā lieto un papildina Kurzemes plānošanas reģiona 

darbinieki, tādējādi nododot interesentiem daudzveidīgu informāciju, kas aptver visu jomu 

aktualitātes un nozīmīgus notikumus Kurzemes reģionā. 

 Kurzemes plānošanas reģions ar lietotāja kontu @kurzemesregions aktīvi izmanto 

arī sociālās vietnes www.facebook.com  iespējas, katru gadu audzējot sekotāju skaitu. 

2018.gada beigās KPR publicētajām aktualitātēm Facebook lapai bija vairāk nekā 1160 

lasītāju. Ar šī konta starpniecību ir iespēja dalīties ne tikai ar aktuālāko informāciju Kurzemes 

plānošanas reģiona darbā, bet arī iespēja nodot tālāk un izplatīt informāciju par jaunumiem 

reģiona pašvaldībās. 

Kurzemes plānošanas reģions seko līdzi sociālo tīklu izmantošanas tendencēm, tāpēc 

varētu tikt apsvērta kontu izveidošana arī citās sociālajās vietnēs, piemēram, Instagram. 

Lai atspoguļotu galvenās aktualitātes, kas skar reģiona ikdienas darbu, Kurzemes 

plānošanas reģions, arī 2018. gadā izplatīja informatīvo izdevumu „Ziņu Lapa”.  Tajā ir 

iespējams iepazīties ar aktualitātēm un plānošanas reģiona lēmējinstitūciju (Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes) pieņemtajiem lēmumiem. „Ziņu Lapa” ietver 

informāciju par plānošanas reģiona funkcijām un to īstenošanas gaitu, par ieviešanā esošajiem 

aktuālajiem projektiem, Attīstības padomes sēžu skatītajiem jautājumiem un citām 

aktualitātēm, kas ir būtiskas reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības 

iestādēm, uzņēmējiem un citām institūcijām, kuru darbība ir vērsta uz visas Latvijas un 

Kurzemes reģiona attīstību.  

Izdevuma satura veidošanā iesaistās visi Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti, kas 

veido rakstus par konkrētām tēmām vai aktivitātēm, kurās tie piedalījušies vai īstenojuši 

reģiona ietvaros. Regulāri turpinām darbu arī pie “Ziņu lapas” dizaina pilnveides, lai padarītu 

to vēl ērtāk lasāmu ikvienam interesentam. 

 

 

 

http://www.twitter.com/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
http://www.facebook.com/
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Informatīvais izdevums „Ziņu Lapa” tiek izplatīts, izsūtot to noteiktam adresātu 

sarakstam, KPR mediju listē esošajiem medijiem un sociālajās vietnēs „Twitter” un 

„Facebook”. Adresātu saraksts tiek atjaunināts un papildināts ar tiem interesentiem, kuri 

piesakās caur e-pasta adresi info@kurzemesregions.lv. 

2018. gadā tika sagatavoti, publicēti un izplatīti trīs informatīvā izdevuma „Ziņu lapa” 

numuri. Ar tiem var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: 

https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/.  

2018. gadā tiek turpināta prakse sabiedrības informēšanā ar preses relīžu un citu 

informatīvu materiālu starpniecību. Preses relīžu listē iekļaujot reģionālos un nacionālos 

medijus, valstiskas institūcijas, reģiona pašvaldības un to informatīvos izdevumus un 

nevalstiskas organizācijas, iedzīvotājiem tiek nodota informācija, kas skar ne tikai Attīstības 

padomes sēžu aktualitātes, bet arī citus svarīgus pasākumus un notikumus, kuros piedalās 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadība un darbinieki. Preses relīzes  kopš 

2018.gada beigām pēc jaunā mājas lapas dizaina ieviešanas vairs netiek publicētas atsevišķā 

sadaļā,  bet ērtākai pārlūkošanai tiek pievienotas KPR Jaunumu sadaļā. Ar KPR Jaunumu 

sadaļu var iepazīties: https://www.kurzemesregions.lv/jaunumi/. 

Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā sniedz arī Kurzemes plānošanas reģiona 

Uzņēmējdarbības centrs, kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2. Uzņēmējdarbības centra mērķis ir 

veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 

reģiona teritorijā. 

➢ KPR Uzņēmējdarbības centra funkcijas: 

o koordinējošā funkcija starp VARAM un KPR pašvaldībām; 

o konsultāciju sniegšana par Eiropas Savienības fondu pieejamību; 

 

mailto:info@kurzemesregions.lv
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/
https://www.kurzemesregions.lv/jaunumi/
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o pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā; 

o uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemē; 

o sadarbības tīklu veidošana ar nozaru asociācijām, uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts 

institūcijām; 

o motivācijas un apmācības pasākumu, semināru un diskusiju – pasākumu koordinācija 

starp LLKC, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Altum, kā arī LTRK, LDDK, 

u.c. organizācijām, semināru un diskusiju organizēšana reģionā par uzņēmējdarbības 

un inovāciju veicināšanu ar mērķi aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības 

starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm; 

o līdzdalība normatīvā regulējuma pilnveidošanas procesā; 

o pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju/uzņēmēju grupu vizīšu 

organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības 

veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana, kā arī vizītes uz kaimiņvalstīm 

vietējās produkcijas popularizēšanai; 

o koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos, tirdzniecības misijās. 
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5. PLĀNI 2019. GADAM 
 

 

1. Veikt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-

2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-

2020. gadam uzraudzību;  

2. Uzsākt darbu pie Attīstības programmas 2015. – 2020.g. termiņa 

pagarināšanas, vai arī plānot jaunas Attīstības programmas izstrādi Kurzemes 

reģionam. 

3. Nodrošināt plānošanas reģiona pārstāvību Sabiedriskā transporta padomē; 

4. Stiprināt plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējo 

komunikāciju, organizējot kopējas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem; 

5. Sagatavot projektu pieteikumus (3-4) reģiona attīstības veicināšanai; 

6. Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra darbību un 

sniegt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam; 

7. Pārstāvēt reģionu un piedalīties Eiropas Savienības SF, t.sk. Eiropas 

Teritoriālās Sadarbības programmu 2014 – 2020 Uzraudzības un Vadības 

komitejās; 

8. Attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģionu attiecībās ar citu valstu 

reģioniem un pašvaldībām, izglītības institūcijām, starptautiskajām 

institūcijām, citiem sadarbības partneriem un/vai potenciālajiem investoriem; 

9. Pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu, 

starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm; 

10. Sadarbībā ar pašvaldībām un Labklājības ministriju nodrošināt pasākumus 

deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai reģionā; 

11. Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu; 

12. Veicināt pieaugušo izglītības attīstības pasākumus un turpināt iesākto darbu ar 

pieaugušo izglītības tīklu Kurzemes reģionā; 

13. Turpināt 2018.gadā uzsākto atbalstu remigrācijas pasākumu veicināšanai, 

nodrošinot reģionālo remigrācijas koordinatoru reģionā, kā arī organizējot 

ikgadējo konkursu remigrantu uzņēmējdarbības ideju īstenošanai, piešķirot 

grantu tās uzsākšanai. 

14. Īstenot Kurzemes kultūras programmu 2019. 
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5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2019. gadā 
 
 

Prioritāte Finansējums, EUR  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 
185 529,00 

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana   4 651.00 

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 6 200.00 

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās 

reemigrācijas koordinators" (t.sk., Atgriešanās grants un 

Pilotprakses projektu atbalstīšana) 

30 528.00 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 

 

43 000.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzeme visiem", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

Baltijas izaugsme - liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība 

Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG)); R031 

 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā 

attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība" (RETROUT), 

R065 

 

117 402.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Dabas tūrisms visiem  (UniGreen)", Nr. LLI-10    

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība 

Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā (Business Support)", Nr. LLI-

131 

 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš 

{BALTS’ROAD)", Nr. LLI-187 

 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Saredzi citādāk (I see)", Nr. LLI-212   

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei !” ( Life in Clean 

Environment – a Better Future ! ), (“Clean Brownfields”), 

Nr. LLI-303 

 

43 166.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial 

Heritage)", Nr.Est-Lat 7   

 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā  (SAFE 

SEA)", Nr.Est-Lat18 

 

0.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā 

(Coastal Hiking)", 

Nr. Est-Lat 22    

 

30 000.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā 

un Latvijā (EST-LAT Harbours)", Nr. Est-Lat55   

 

44 250.00 
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Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā (VideoGuard)”, Nr. LLI-258 

23 416.00 

 

5.3. Plānotie projekti 
 

 Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots uzsākt un turpināt šādu projektu ieviešanu:  
 

Projekta nosaukums Finanšu instrumenta avots 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un 

pieejamība Zemgalē, Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā (Business Support)", Nr. LLI-

131 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts 

"Baltu ceļš (Balt’s Road)", Nr. LLI-187 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Saredzi citādāk (I see)", Nr. LLI-212 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„ Introducing nature tourismi for all” (Dabas 

tūrisms visiem) akronīms „UniGreen” 

Nr. LLI-10 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Dzīve tīrā vidē – labākai nākotnei 

(Brownfields)”, Nr.LLI-303 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Video novērošanas kameru uzstādīšana, 

veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā 

(VideoGuard)”, Nr.LLI-258 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai (Industrial Heritage)", Nr.Est-Lat 7   

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un 

Igaunijā  (SAFE SEA)", Nr.Est-Lat18 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti 

Latvijā un Igaunijā (Coastal Hiking)", 

Nr. Est-Lat 22    

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla 

attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT 

Harbours)”, Nr. Est-Lat 55    

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu 

audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue 

Growth (BBG))" 

INTERREG Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programma 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas 

tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana 

un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)”, 

Nr. R065 

INTERREG Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programma 

2014.-2020.gadam 
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Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzeme visiem", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 

Eiropas Sociālais Fonds 

Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam 

“Diasporas likuma normu īstenošanai, t.sk. 

atbalsta pasākumu remigrācijas veicināšanai 

“Reģionālās remigrācijas koordinators” 

VARAM finansējums 

“Kurzemes kultūras programma 2019” Valsts kultūrkapitāla fonds 

„Inovācija mācībās” ES Erasmus + programma 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Nature access to all” (,,Dabas pieejamība 

visiem”)/ “NatAc”, Nr.CB786 

INTERREG Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 2014-2020. gadam 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea” 

(Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana), 

„GRASS”, Nr.R097 

INTERREG Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programma 

2014-2020. gadam 

 


