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Plānošanas jomas aktualitātes

Darbs pie vietējā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem

• Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu, teritorijas plānojumu un 
lokālplānojumu izstrādes koordinēšana un 
pārraudzīšana;

✓ Uzturēta un reizi ceturksnī aktualizēta pašvaldību
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes datu bāze
(pieejama KPR mājas lapā);

✓ Tika sniegti nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumiem
un lokālplānojumiem (3);

✓ Tika sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas
plānojumiem un lokālplānojumiem (3);

✓ Tika izvērtētas un sagatavoti atzinumi par pašvaldību
Attīstības programmām (1);

✓ Dalība Ventspils novada Attīstības programmas izstrādes
darba grupā "Pārvaldība";

Darbs ar reģiona līmeņa attīstības plānošanas 
politikas jautājumiem
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• Uzsāktas konsultācijas un informācijas apkopošana jaunas 
KPR Attīstības programmas izstrādei – esošās situācijas 
apzināšana, esošās Attīstības programmas 2015-2020 
īstenošanas analīze, nākotnes attīstības vīzijas un 
prioritāšu noteikšana.

• 19.septembrī Kuldīgā plānota KPR un pašvaldību kopīga 
darba grupa par KPR nākotnes vīziju un prioritātēm
jaunās Attīstības programmas izstrādei; 

• Notikušas vizītes kopā ar VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta pārstāvjiem Kurzemes piekrastes 
pašvaldībās (izņemot Dundagu) par ES fondu projektu 
īstenošanu un plānošanu;

✓ Sadarbībā ar pašvaldībām sagatavotas un iesniegtas 
VARAM reģionāla līmeņa projektu idejas nākošajam 
plānošanas periodam 2021-2027.

✓ Sagatavoti projektu pieteikumi plānošanas jomā (2).



Pārējās plānošanas jomas aktualitātes

5

✓ Sagatavoti priekšlikumi nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem (4):
• Sagatavots atzinums par precizēto nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu “Kūdras ilgtspējīgas

izmantošanas pamatnostādnes 2018.-2050.gadam” un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
vides pārskata projektu;

• Latvijas Pašvaldību savienībai sniegti KPR priekšlikumi par Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto
“Informatīvo ziņojumu par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam mērķiem,
prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu”;

• Latvijas Pašvaldību savienībai sniegti KPR priekšlikumi par likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības
plānošanas likumā” (VSS-733);

• sagatavota informācija AS "Pasažieru vilciens" ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei;

• sniegti KPR priekšlikumi par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021-2027 projektu;

• KPR pārstāvju dalība Nacionālās attīstības plāna 2021-2027 darba grupas "Kvalitatīva dzīves vide un
teritoriju attīstība" sanāksmēs (8);

✓ Sniegtas konsultācijas pašvaldību (Pāvilostas, Kuldīgas, Priekules, Dundagas, Aizputes, Ventspils
nov., Liepājas u.c.), plānošanas speciālistiem par dažādiem ar attīstības un teritorijas plānošanu
saistītiem jautājumiem;

✓ Organizēti semināri pašvaldību teritorijas attīstības un plānošanas speciālistiem (3):
• 15.maijā Ventavā, Vārves pagastā par aktualitātēm attīstības un teritorijas plānošanā, sadarbību ar

dažādām valsts institūcijām plānošanas procesos;

✓ Dalība un KPR pārstāvēšana dažādos semināros, konferencēs, darba grupās.



Sabiedriskā
transporta
aktualitātes
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Sabiedriskā transporta aktualitātes

✓ Veiktas izmaiņas 38 reģionālajos autobusu maršrutos:

• atvērti 4 jauni reisi.

• trīsdesmit četru maršrutu reisiem mainīts kustības 
grafiks.

✓ Apsekotas 62 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā 
koriģējot datus Sabiedriskā transporta informācijas un 
finanšu statistikas sistēmā (STIFSS), kā arī sniegts 
atzinums par pieturvietu izvietojumu viena autoceļu 
rekonstrukcijas projektam.

✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies vienpadsmit no 12 
notikušajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.

✓ Kopā ar VSIA “Autotransporta direkcija” tika turpināts 
darbs pie perspektīvā maršrutu tīkla izstrādes 
iepirkumam par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 
pakalpojumus no 2021. gada. 

✓ Notikušas astoņas kopējas plānošanas sanāksmes.

✓ Plānošanas procesa rezultātā pārskatīti 43 maršruti, 
izstrādājot jaunus maršrutu vai atsevišķu to reisu 
kustības grafikus

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana.

• Jaunas speciālā atļaujas (licences) pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes 
plānošanas reģiona teritorijā 2019. gadā nav 
piešķirtas.

• Piešķirtas 2 jaunas licences kartiņas, anulētas 3.

• Vidēji mēnesī tiek izsniegtas 17 licences kartiņas.
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Uzņēmējdarbības 
veicināšana reģionā
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KPR Uzņēmējdarbības centra paveiktais

✓ Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un

esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta

institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā

(45): 51 konsultācija

✓ Noorganizēti informatīvie pasākumi pašvaldību

uzņēmējdarbības speciālistiem un esošiem/topošiem

uzņēmējiem (4): 1 seminārs Ventspilī "Atbalsta iespējas

uzņēmējdarbības uzsākšanai" 09.04.2019;

✓ Dalība izstādēs un gadatirgos (3):

✓ Ventspilī, Biznesa dienas, 07.03.2019;

✓ Liepājā "Uzņēmējdarbība Kurzemē» 22.03.2019 un

23.03.2019.

✓ Atjaunota informācija mājas lapā par atbalsta iespējām

uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai attīstībai
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KPR Uzņēmējdarbības centra paveiktais

✓ Organizēta pieredzes apmaiņa (1): Norvēģijas

delegācijas uzņemšana Latvijā, turpmākas sadarbības

iespēju uzņēmējdarbības atbalstam definēšana;

✓ Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem (1):

diskusija uzņēmējiem Liepājā 11.07.2019;

✓ Dalība projektu konkursa remigrantiem

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē

ieviešanā

✓ Dalība LR Zemkopības ministrijas VRG Stratēģiju

komisijā;

✓ Dalība Saldus novada pašvaldības projektu fondu

vērtēšanas komisijā;

✓ Dalība Cemex iespēju fonda projektu vērtēšanas

komisijā
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Remigrācijas
veicināšanas 
pasākumi reģionā
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Remigrācijas koordinatora paveiktais 2019.gada 1.pusgadā

✓ Kopš pilotprojekta uzsākšanas jau vairāk nekā gadu turpinām īstenot dažādas aktivitātes remigrācijas veicināšanai
Kurzemes reģionā. Detalizēta informācija par projektu (arī tiešsaistes anketa remigrantiem) pieejama vietnē
www.paps.lv, kā arī KPR tīmekļa vietnē www.kurzemesregions.lv

✓ Katram potenciālajam remigrantam tiek sagatavots personalizēts piedāvājums, atbilstoši potenciālā remigranta
vēlmēm.

✓ Veiktas daudz un dažādas komunikācijas aktivitātes - darbs ar diasporas, reģionālajiem un nacionālajiem medijiem,
tikšanās ar diasporas organizācijām un cilvēkiem u.c.

STATISTISKA KURZEME (2018. GADA MARTS – 2019. GADA MAIJS)

✓ Ar Kurzemes remigrācijas koordinatori sazinājušās 766 personas / 276 ģimenes.

✓ Sagatavoti 614 personalizēti piedāvājumi 243 ģimenēm.

✓ Atgriezušies PIRMS saziņas ar remigrācijas koordinatoru 124 cilvēki /45 ģimenes

✓ Atgriezušies PĒC saziņas ar remigrācijas koordinatoru 117 cilvēki / 44 ģimenes

✓ ATGRIEZUŠIES Kurzemē KOPĀ = 241 cilvēki / 89 ģimenes

✓ Reāli plāni atgriezties – 138 cilvēkiem / 38 ģimenēm

✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos, Kuldīgā un Grobiņā.
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Remigrācijas koordinatora turpmākās plānotās aktivitātes 

✓ Turpināt aktīvu komunikāciju ar potenciālajiem remigrantiem un sagatavot individuālus piedāvājumus tiem, kuri plāno
vai jau ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā.

✓ Stiprināt sadarbību un komunikāciju ar Kurzemes pašvaldībām.

✓ Veidot turpmāku sadarbību ar dažādam valsts iestādēm un privātām organizācijām, lai kopīgi izveidotu maksimāli
saistošāku piedāvājumu remigrantiem.

✓ Aktuālas un noderīgas informācijas izvietošana, un papildināšana vietnēs www.paps.lv,
www.kurzemesregions.lv/remigracija/ un https://www.facebook.com/kurzemesregions/

✓ Aktīva komunikācija ar dažādiem Latvijas medijiem par remigrāciju Kurzemē un pašvaldību informēšana par dažādām
atbalsta iespējām remigrantiem.

✓ Turpināt pasākuma ideju, kur tikās un savā pieredzē dalījās no ārvalstīm uz dzīvi Liepājā atgriezušās ģimenes. Interese
bija ļoti liela, tāpēc līdzīgus pasākumus noteikti organizēsim vēl gan Liepājā, gan arī citās Kurzemes pilsētās.
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RUBRIKA «KURZEME – VIETA, KUR ATGRIEZTIES»

2019. gada martā ir veiksmīgi uzsākta rubrika “Kurzeme –
vieta, kur atgriezties”, kur tiek apkopoti stāsti par 
uzņēmīgiem cilvēkiem, kas pēc atgriešanās Kurzemē 
sekmīgi attīsta savas idejas un uzņēmējdarbību, izmantojot 
ārvalstīs gūto pieredzi. Par tiem aktīvi stāstām un izvietojam 
dažādās interneta vietnēs, piemēram, Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā, Facebook, Instagram, u.c. 
Rubrikas stāstus publicē arī Latvijas un ārvalstu mēdiji. 
Publikāciju sērijā “Kurzeme - vieta, kur atgriezties” arī 
turpmāk turpināsim stāstīt par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri 
atgriezušies Kurzemē pēc ārvalstīs pavadītiem gadiem. 
Dzīves stāsti un biznesa idejas ir dažādas, bet visus vieno 
mīlestība pret to ko dara un ko paši radījuši 
https://www.kurzemesregions.lv/ar-stipru gimenes-
atbalstu-realize-sen-lolotas-biznesa-idejas-kurzeme-nr-5/
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Konkursi remigrācijas veicināšanai

KONKURSS PAŠVALDĪBĀM «REMIGRĀCIJAS 
SEKMĒŠANAS PAKALPOJUMI PAŠVALDĪBĀS»

✓ Konkursa mērķis ir plānot un īstenot daudzveidīgus atbalsta
pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu
atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm,
kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

✓ Pieteikties Konkursam var pašvaldības, kuras ir pēc
piederības attiecīgajam plānošanas reģionam. Kopējais
atbalsta apmērs Kurzemes reģionā ir 40 000,- EUR.
Maksimālais atbalsta apmērs vienai pašvaldībai nedrīkst
pārsniegt 10 000,- EUR.

✓ Projektu iesniegšanas termiņš: no izsludināšanas brīža līdz
2019. gada 27. augustam plkst. 17:00 (ieskaitot).

✓ Konkursa nolikumu ir izstrādājusi un apstiprinājusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un ar to varat
iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas
lapā www.kurzemesregions.lv, sadaļā
“Remigrācija” https://www.kurzemesregions.lv/sakusies-
pieteiksanas-konkursam-remigracijas-sekmesanas-
pakalpojumi-pasvaldibas/

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA GRANTS

✓ 2019.gada 2.septembrī plānots izsudināt
uzņēmējdarbības atbalsta jaunu pieteikšanos, kura
ietvaros remigrantiem būs iespēja pieteikties uz grantu
saņemšanu (līdz 10 000 eur) uzņēmējdarbības
uzsākšanai Latvijā.

✓ Kopējais pieejamais finansējums 40 000,- EUR

✓ Iesniegšanas termiņš: 04.10.2019.

✓ Uzņēmējdarbības atbalsta granta mēŗkis ir atbalsts
remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

✓ Uzņēmējdarbības atbalsta grants veiksmīgi turpinās
uzsākto sadarbību atbalstīt projektu iesniegumu jeb
saimnieciskās darbības idejas Kurzemes plānošanas
reģionā.

15

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/sakusies-pieteiksanas-konkursam-remigracijas-sekmesanas-pakalpojumi-pasvaldibas/


16

Deinsitucionalizācija
Kurzemes reģionā



«Kurzeme visiem»
Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

✓ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 
izstrāde Kurzemes reģionā. 
✓ Pabeigta 729 un plānota papildu 153 (sākta 10) 

personu un bērnu vajadzību izvērtēšana.  
✓ Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 
✓ Izstrādāts, grozīts un apstiprināts KPR DI plāns.

✓ KPR BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
✓ Izstrādāti 5 BSAC reorganizācijas plāni (1 BSAC-

slēgts). 
✓ KPR VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi 

sabiedrībā
✓ plānota atbilstoši KPR DI plānā iekļautās 

infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai.
✓ Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
✓ organizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni
✓ sniegtas konsultācijas 27 potenciālajiem 

aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm 105 
stundu apjomā

✓ Organizētas 3 integrējošas nometnes 

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

Līdz šim kompensēti izdevumi pašvaldībām: 

• par personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem 
darbiniekiem) un pakalpojumu sniegšanu 56 personām 
ar GRT 

• un ~120 (unikāliem) bērniem ar FT un viņu ģimenēm

• 243 321.08 EUR apjomā (no 966 -133 251Eur vienai 
pašvaldībai)

• 6 pašvaldībām - 0,00Eur (Alsungas, Brocēnu, Durbes, 
Nīcas, Rojas un Vaiņodes  nov.)
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01.07.2015. - 31.12.2023

~ EUR 6,6 milj



Reģionālie projekti
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Projekti – 2019.gada 1.pusgads
Projektu ieviešana:

✓ ESF projekts «Kurzeme visiem»

✓ 4 Igaunijas – Latvijas (ESTLAT) pārrobežu sadarbības
programmas projekti

✓ 6 Latvijas – Lietuvas (LATLIT) pārrobežu sadarbības
programmas projekti

✓ 3 Baltijas jūras reģiona (BSR) pārrobežu sadarbības
programmas projekti

✓ Erasmus + projekts izglītības eksperta mācību mobilitātei

Apstiprinātie un uzsāktie projekti:

Centrālās Baltijas programmā

✓ Dabas tūrisma pieejamība

ERASMUS+

✓ par pieaugušo izglītības tīkla stiprināšanu un koordinatoru
kompetenci Kurzemē

✓ mācību mobilitāte KPR speciālistiem

Swedish Institute (pieteikuma sagatavošanai)

✓ Goby Fishing

Projektu pieteikumu sagatavošana:

Igaunijas – Latvijas programmā:

✓ 2 projekta pieteikumi - «Baltic Welness» un «Militārais
mantojums» (rezultāti 2019.gada decembrī)

Latvijas – Lietuvas programmā:

✓ 7 projekta pieteikumi – Smart Planning, Panorama route,
Explore Balts, Hiking project, Live Lake, I can work,
MedwWater (rezultāti 2020.gada janvāris)

HORIZON

✓ SEESAE - par enegoefektivitāti (atkārtotai iesniegšanai)

Norvēģu finanšu instruments

✓ Projekta koncepta budžeta saskaņošanas process ar
Norvēģijas Finanšu instrumenta biroju
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Dabas tūrisms visiem

1.pusgads:
✓ Skatu tornis un atpūtas laukums Durbes 

ezera krastā

✓ Kirkiļu karsta ezeru infrastruktūras 
labiekārtošana

✓ 2 apmeklētāju skaitītāji
✓ 1 pontona piestātne Aukštaitijas Nac. parkā 

(pielāgota cilvēkiem ratiņkrēslos)

✓ Braila un taktilās kartiņas LT un ENG (1600) -
Žemaitija

✓ Ceļvedis ar 82 dabas takām

✓ Akcija #takoKurzemē un #takaisperLietuva

✓ Akcijas suvenīri – 300 somas ar takošanas 
inventāru

✓ Kurzemes dabas taku foto izstāde

Vēl ieviešanā: 
✓ Jaurikla parka labiekārtošana Kretingā

✓ 3 pontona piestātnes un takas Aukštaitijas nac. parkā (pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos)

✓ Audio (LV, LT, ENG) Kirkiļu karsta ezeriem

✓ 2 NVO un žurnālistu vizītes (20 dal.) - Kurzeme un Ziemeļlietuva

✓ Noslēguma konference 17.09. Talsos



21

Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstībai

• Kopā radīti no jauna vai iedzīvināti tūrisma apritē 25 industriālā mantojuma 

objekti Latvijā un Igaunijā;

• Piesaistīti mentori objektiem Kurzemē, attīstot industriālā mantojuma 

objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst  mūsdienu ceļotāju 

vajadzībām;

• Lietuviešu mediju pārstāvju vizīte Kurzemē 21.jūnijā, veicinot lietuviešu 

ceļotāju interesi par industriālo mantojumu Kurzemē;

• Turpinātas marketinga aktivitātes, reklamējot industriālā mantojuma 

tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem

10.aprīlī, Pērnavas muzejā, Igaunijā notika projekta noslēguma 

konference, kurā diskutēja par industriālā mantojuma vērtībām un 

to nozīmi tūrisma attīstībā. Tāpat tika izgaismota iespaidīgā projekta 

partnerība un izveidotais pārrobežu industriālā mantojuma objektu 

maršruts. 

Piedalījāmies 
EK iniciatīvas
#EUinmyRegion foto 
konkursā, kura mērķis ir 
izcelt ES finansēto projektu 
aktivitātes visā Eiropā. Jau 3 
mūsu projektu foto izvēlēti starp
10 labākajām projektu fotogrāfijām:
dabas taku ceļveža foto UniGreen projektā, Jūrtakas un arī 
Airītes stacijas foto Industriālā mantojuma projektā!

Ceļvedis «Industriālais mantojums tūrismam» tagad arī 
vācu valodā! 

Tā kā industriālais mantojums kā tūrisma 
galamērķi Vācijā ir ļoti lielā cieņā un vācieši 

ir nozīmīga Projekta mērķa grupa, tad 
papildus angļu, latviešu, krievu un igauņu 

valodai, esam radījuši ceļvedi arī vācu 
valodā 

un tas pieejams mājas lapā 
industrialheritage.travel

https://www.facebook.com/hashtag/euinmyregion?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARAoAlTfvPhNza42ULcZ_a9X3L1Y6LOwCD9BqTjy9YBR95kxfDxDj1YAiY0FPzpOsrtLiwcvrFRSoHcyRq8a3W8l2R3VhBUGKg5nKrSq7wfIrF2xWJl8bXXKvfFQ35PPQuTNjj4sKU0yMrsbKNNdmd0w70OXAh2oiOhQidpdLfTPSx8O8uCSicSKrnsDf7SwHeMLOF18k1VHlyXQJ_L9QJVZAdSBOYJUjUvqqx3ui-QfGwGazYrVs23WO35D2Ac86Bhxeijl1kZvbhb3CMWBESFKFlVTUcBji8pwfmzG3AWfv2CtT0xAj0FrRd7WFEopXJf7jEjLHtmogCJp3myzAOAntg&__tn__=*NK-R
https://www.kurzemesregions.lv/konference-pernava-uzsver-industriala-mantojuma-turisma-pieaugoso-lomu-eiropas-meroga/
https://industrialheritage.travel/storage/brochures/ImageGuide_Toostusparand-_DE_v2_compact.pdf
https://industrialheritage.travel/
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Starptautiskais tūrisma 
maršruts

✓ Maršruta “Baltu ceļš” ceļvedis un karte (iekļauts papildinātās 
realitātes ar video risinājums), maršruta karte Google map.

✓ 9 apmācību semināri ciklā “Kurši. Tūrisma produkta veidošana” 

✓ Informācija mājas lapā www.baltucels.lv
✓ Projekta partneris Kurzemē - Talsu novads(Talsu muzejs) izveidojis 

āra stendu, kurā iekļauta informācija par Talsu novada un tuvējās 
apkārtnes pilskalniem, svētvietām un izveidojis atraktīvu, ar 
multimediāliem risinājumiem papildinātu arheoloģijas 
ekspozīciju, sākot no pirmajiem iedzīvotājiem līdz viduslaikiem

✓ Maršruta publicitāte - dalība “Adventurer” Viļņā un 
“Balttour”Latvijā, raksti presē un Internetā, intervijas radio, 
sagatavoti reklāmas video

✓ Iesniegts jauns projekts idejas turpinājuma Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmā
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• Vēl noslēguma pasākumi septembrī:

✓ Konference– 17.09.2019

✓ 2 žurnālistu braucieni: Lietuvas žurnālisti uz DienvidKurzemi 3-4.09.2019. un Latvijas 
žurnālisti uz Talsiem 

Video:  
https://youtu.be/JOfD041pz9k
https://youtu.be/TriGHCVAws4

http://www.baltucels.lv/
https://youtu.be/JOfD041pz9k
https://youtu.be/TriGHCVAws4
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• Izdots un izplatīts TIC un tūrisma izstādēs Jūrtakas ceļvedis LV, ENG, DE un EE 
valodās.

• Izdots un izplatīts TIC Jūrtakas tūrisma operatoru rokasgrāmata ENG, DE 
valodās. 

• Izdots un izplatīts TIC un tūrisma izstādēs Jūrtakas imidža brošūra ar karti LV, 
ENG, DE un EE valodās.

• Turpinās darbs pie 46 informācijas stendu maketu izstrādes. 

• Igauņu tūrisma speciālisti un uzņēmēji viesojas Kurzemē - 13.-15.05.2019

• LV žurnālistu vizīte Kurzemē - 28.05.2019, kas rezultējusies a vairāk kā 20 
rakstiem masu mēdijos

• Dalība LR1 raidījumā "Greizie rati", lai dalītos ar informāciju par Jūrtaku. -
13.07.2019.

Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un 
Igaunijā /Coastal Hiking/
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Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma 
galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga 

pārvaldība. 

✓ Uzsākta tehniskā projekta izstrāde projekta pilotaktivitātei -
zivju nārsta ceļa izbūve Rīvas upē;

✓ Notiek darbs pie Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma
galamērķa izveides: noorganizēti un novadīti 3 apmācību
semināri uzņēmējiem par makšķerēšanas tūrisma produktu
veidošanu starptautiskajam tūrisma tirgum

✓ Tiek izstrādāta rīcības programma Kurzemes kā makšķerēšanas
tūrisma galamērķa attīstībai

✓ Izstrādāts un latviešu valodā iztulkots makšķerēšanas ētikas
kodekss sporta un atpūtas makšķerniekiem

✓ Uzsākts pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz
reģionālo ekonomiku

✓ Uzsākta makšķerēšanas tūrisma mājas lapas izveide projekta
partneru valstu teritorijām
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Dabas pieejamība 
visiem

1.pusgads:

✓ Projekta uzsākšanas sanāksme 05.19. Liepājā
✓ Dabas taku «pasīte» ar apsekojumu kritērijiem 

✓ Projekta objektu apsekojumi sadarbībā ar 
«Apeirons» – Liepājas Zirgu salas taka, Kazdangas 
parks, Ventspils Būšnieku ezera taka, Skrundas 
pastaigu taka gar Ventu, Alsungas Žibgravas
veselības taka, Kalētu mežaparks

✓ Kurzemes un Rīgas reģiona dabas taku 
pieejamības apsekojumi sadarbībā ar «Apeirons»

2.pusgads: 

✓ Dabas takas pieejamības anketa
✓ Seminārs pašvaldībām un citu taku apsaimniekotājiem par vides 

pieejamību dabas takās

✓ Mācību vizīte uz Dāniju (9 dal., projekta objektu pārst.)
✓ Kurzemes un Rīgas reģiona dabas taku pieejamības apsekojumi

sadarbībā ar «Apeirons»

✓ Koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana (3 pieejamas 
sausās tualetes, 9 soliņi, laipas bortiņi)
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✓ Dalība starptautiskās laivu izstādēs, popularizējot Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija) kā burāšanas galamērķi – Vācijā, 
Zviedrijā, Somijā, Polijā;

✓ Sadarbības un tīklošanās aktivitātes ar mērķtirgu jahtklubiem, burātāju asociācijām, regašu organizētājiem par 
burāšanas iespējām mūsu piekrastē 

✓ Investīciju aktivitātes (padziļināšanas, navigācijas iekārtas, jaunas piestātnes, jahtu pacēlāji un glabāšanas laukumi, servisa 
ēku būvniecība/rekonstrukcija u.c. Pāvilostas, Ventspils, Rojas jahtu ostās). 

✓ Liepājas un Mērsraga jahtu ostas vēl kavējas ar investīciju ieviešanu!!!!!!

Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un 
ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

✓ Kopējās investīcijas Kurzemes jahtu ostās – 2,7 milj. EUR
✓ Jaunas piestātnes (palielinot vietu skaitu no 102 līdz 242 Kurzemes jahtu ostās)
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Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 
pasākumus Latvijā un Lietuvā

✓ Noslēgusies video kameru uzstādīšana komplektā ar tām
atbilstošām datu pārraides un uzglabāšanas iekārtām:

- Rucavas novadā - novērošanas sistēma ar 5 video kamerām un
datu ierakstīšanas centru Pašvaldības policijas iecirknī;

- Dundagas novadā - 5 video kameras (2 Dundagā, 2 Kolkā un 1
Mazirbē), kā arī papildus aprīkots monitoringa centrs Dundagas
novada pašvaldības policijas telpās;

- Rojas novadā - novērošanas sistēma, kas sastāv no 2
videokamerām automašīnu valsts numurzīmju atpazīšanai, 2
panorāmas videonovērošanas kamerām un video ieraksta
servera;

- Priekules novadā - uzstādītas 27 videonovērošanas kameras
(25kameras ir 360grādu grozāmās un 2 specializētās auto
numuru atpazīšanas/nolasīšanas kameras) ;

- Nīcas novadā - uzstādītas 16 jaunas un modernas
videonovērošanas kameras, no kurām 3 ir aprīkotas ar
transportlīdzekļu numura zīmju nolasīšanas funkciju.

✓ Durbes un Skrundas novados turpinās videokameru, datu
pārraides un uzglabāšanas iekārtu uzstādīšana un saslēgšana;

✓ Turpinās darbs pie sadarbības tīkla izveides starp dažādām
tiesībsargājošajām institūcijām (pašvaldības policija, Valsts
policija, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs).

✓ Organizēts otrais tematiskais seminārs, kurā piedalījās gan
projekta partneru pārstāvji, gan partneru pašvaldību
municipālās policijas, gan Valsts policijas pārstāvji, lai diskutētu
par efektīvu datu apmaiņas sistēmas izveidi.
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Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana

1) Vadošais partneris – Karaliskais Tehnoloģiju institūts (KTH Royal Institute of 
Technology), Zviedrija;

2) Tartu Universitāte, Igaunija;

3) Somijas Vides institūts (Finnish Environment Institute), Somija;

4) Nacionālais Jūras Zivsaimniecības Izpētes institūts (National Marine Fisheries 
Research Institute -NMFRI), Polija;

5) Kurzemes plānošanas reģions – Latvija;

6) Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Latvija;

7) Turku Universitāte, Somija

8) Igaunijas Republikas Vides ministrija (Estonian Ministry of the Environment);

9) SUBMARINER sadarbības tīkls (SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG), 
Vācija;

10) Upsalas Universitāte, Zviedrija;

11) Sabiedriskā organizācija ‘Biologi dabas aizardzībai’ (Interregional charitable
public organization "Biologists for nature conservation«)- Krievija

01.01.2019. - 30.06.2021.

Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā 
Baltijas jūras reģionā, īpaši publiskajā sektorā. 

EUR 2 001 257.80GRASS
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«Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana» plānotie rezultāti

▪ Veikta izpēte par Kurzemes piekrastei labākajām 
makroaļģu savākšanas un pirmsapstrādes 
uzglabāšanas tehnoloģijām;

▪ Sagatavots Latvijā pastāvošā regulējuma izvērtējums
un priekšlikumi normatīvā regulējuma uzlabošanai 
makroaļģu audzēšanas un ieguves attīstībai;

▪ Sagatavots Latvijā pastāvošā normatīvā regulējuma 
izvērtējums un priekšlikumi normatīvā regulējuma 
uzlabošanai makroaļģu izmantošanā cilvēka 
patēriņam;

▪ Veikts makroaļģu ieguves un pārstrādes 
sociālekonomisko aspektu novērtējums Latvijā, 
nozares attīstības potenciāla novērtējums Kurzemes 
reģionā;

▪ Veikta izpēte par dažu Latvijā augošo makroaļģu ķīmisko
sastāvu un potenciālās izmantošanas vērtību;

▪ Izstrādāti mācību materiāli par makroaļģu audzēšanu,
ieguvi, pārstrādes un izmantošanas iespējām
izmantošanai augstākās un profesionālās izglītības
iestādēs;

▪ Organizēta ārvalstu pieredzes apmaiņas vizīte Kurzemes
piekrastes pašvaldību un esošajiem vai potenciālajiem
makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem;

▪ Organizētas apmācības un semināri esošiem un/vai
potenciālajiem Kurzemes makroaļģu vācējiem un
pārstrādātājiem un citu mērķa grupu pārstāvjiem.
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Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei !

2019.gada 1.pusgadā:

✓ Nojaukta degradēta piecstāvu ēka Ugālē,
Ventspils novadā

✓ pabeigta tehniskās dokumentācijas izstrāde,
lai attīrītu un sakārtotu ar naftas
produktiem piesārņotu teritoriju Kuldīgā;

✓ Notikuši divi apmācību semināri Skrundā un
Liepājā, katrā 30 dalībnieki. Semināru tēmas
– jaunākās tehnoloģijas piesārņotu vietu
izpētei un Liepājas pieredze degradētu
teritoriju sakārtošanai un uzņēmējdarbības
veicināšanai;

✓ Noticis tematisks darba seminārs Telšos, 26
dalībnieki, pieredzes apmaiņa starp LV-LT
degradēto teritoriju sakārtošanas projektu
vadošajiem partneriem.



Kapacitātes stiprināšanas projekti

«Komunikācijas prasmes veiksmīgai 
sadarbībai» 

Projekta mērķis ir atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību 
mobilitātei ārvalstīs, uzlabojot viņu komunikācijas prasmes

• 3 KPR administrācijas darbinieku mācību mobilitāte –
mācības kursos

EntreMind F /The spirit of entrepreneurial 
activity for families/

Projekta mērķis ir veikt labās prakses apkopojumu "Kā 
uzlabot uzņēmības garu ģimenēm"

• Partneri:
• Ziemeļlietuvas koledža, Lietuva
• Nevalstiskā organizācija «Zetva na znaenje», bijusī 

Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

• 3 mācību sesijas pieaugušo izglītotājiem: Latvijā, Lietuvā, 
Maķedonijā
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01.09.2019. – 31.08.2020

EUR 46 667

01.10.2019. – 30.09.2020

EUR 6 846
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Saredzi citādāk
✓ 1 pieredzes apmaiņas brauciens LV/LT nostiprinot izveidoto sadarbības tīklu

✓ 3 sabiedrības informēšanas pasākumi LV

✓ 8 publikāciju sērija par cilvēkiem ar redzes traucējumiem LV

✓ Īsfilmas prezentēšana sabiedrībai 

✓ Projekta noslēguma pasākums Liepājā

FOTO: Sabiedrības informēšanas pasākums Liepājā

FOTO: Dzīves prasmju celšanas apmācības 
Liepājā

Noslēgtie projekti

Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, 
Kurzemē un Ziemeļlietuvā 

✓ Mārketinga rīku praktiskā ieviešana
✓ 2 multiplikatīvo pasākumu īstenošana
✓ Projekta gala pasākuma rīkošana

Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā 

✓Piebraucamais ceļš glābšanas tehnikai līdz jūrai Lielirbē Ventspils 
novadā
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Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas 
attīstība Baltijas jūrā 01.05.2016 – 30.04.2019

Projekta mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Baltijas jūrā un attīrīt to no barības vielu 
piesārņojuma, izveidojot gliemeņu audzēšanas fermas

EUR 4 651 846,85

Baltic Blue Growth

• Projektā gūts apstiprinājums, ka Baltijas jūrā ir iespējams izaudzēt gliemenes, ja izmanto 
apstākļiem piemērotu un pielāgotu tehnoloģiju, tostarp arī Kurzemes piekrastē atklātās jūras 
apstākļos;

• Novāktās gliemenes ir izmēros mazākas, tomēr to uzturvērtība ir augsta un tās iespējams
izmantot pārstrādē dzīvnieku barības ražošanai;

• Pašlaik bez atbalsta mehānismiem vai subsīdijām Latviā gliemeņu audzēšana kā bizness nav 
ienesīgs, taču to var mainīt, attīstot pārstrādi un jaunus produktus;

• Gliemenes sniedz vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, attīrot jūras ūdeni no tajā esošajām 
barības vielām, tām ir pozitīva ietekme uz vidi vietās, kur notiek ūdens apmaiņa;

• Projekta laikā par gliemeņu audzēšanu ieinteresējās zvejnieks no Vidzemes piekrastes un, 
sadarbībā ar Latvijas Hodroekoloģijas institūtu un Latvijas Zvejnieku federāciju, sagatavoja un 
iesniedza projektu par gliemeņu audzēšanu Rīgas jūras līcī; 

• Projekta ietvaros ir izstrādāti materiāli un ziņojumi, kas paredzēti gan tiem, kam interesē 
gliemeņu audzēšana kā potenciāla saimnieciskā darbība, gan tiem, kas pieņem lēmumus par 
atbalstu šai jomai vai izsniedz atļaujas. Izstrādātie materiāli un dokumenti atrodami reģiona 
mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/nosledzas-projekts-baltic-blue-growth/

https://www.kurzemesregions.lv/nosledzas-projekts-baltic-blue-growth/


Pieaugušo izglītība 
reģionā
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAS REĢIONĀ

✓ Noorganizētas 3 pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksmes
✓ Projekta «Inovācija mācībās» ietvaros 9 pašvaldību pieaugušo izglītotāji apguva tālākizglītības programmu

«Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā»
✓ Projekta ietvaros izstrādāta kursu programma un materiāli
✓ Reģiona ietvaros veikta pieprasījuma un piedāvājuma koordinācija projektā «Nodarbināto personu profesionālās

kompetences pilnveide"
✓ Sagatavoti un nosūtīti pašvaldībām 5 informācijas apkopojumi par aktualitātēm pieaugušo izglītībā
✓ Reģiona izglītības eksperte darbojās 3 nacionāla līmeņa izglītības politikas forumos, pārstāvēja reģiona intereses UK

Izglītības, prasmju un mūžizglītības AK
✓ Regulāri tiek papildināta noderīga informācija par pieaugušo izglītību vietnē https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-

nozares/izglitiba
✓ Reģiona darbība pieaugušo izglītībā atspoguļota EK pieaugušo izglītības platformā EPALE
✓ Intervija Latvijas Radio «Kur var mācīties Kurzemē»
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https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/


Inovācija mācībās

Projekta mērķis ir veicināt starptautisko izglītības inovāciju ieviešanu Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo 
izglītības praksē

✓ KPR izglītības ekspertes mācību mobilitāte Itālijā 
❑ Īstenota mācību mobilitāte 6 dienu mācību programmā “Somijas pieeja studentcentrētu mācību īstenošanā” 

✓ Mācību programmas īstenošana Kurzemes pieaugušo izglītotājiem  
❑ Īstenota 8 stundu mācību programma «Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā» īstenota (26.jūnijā). To Priekulē apguva 9 pieaugušo izglītotāji 

no 4 Kurzemes pašvaldībām. Kursu dalībnieki saņēmuši apliecības par profesionālo pilnveidi.  

36

EUR 2053

01.08.2018. – 31.07.2019 

31.07.201931.07.2019

• Digitālie resursi studentcentrētām
mācībām:

• https://classroom.google.com

• www.padlet.com

• https://quizlet.com

• https://kahoot.com

• https://www.classdojo.com

• https://www.renderforest.com

• https://scratch.mit.edu

• http://seppo.io

• https://www.the-qrcode-generator.com

https://quizlet.com/
https://kahoot.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.renderforest.com/
https://scratch.mit.edu/
http://seppo.io/
https://www.the-qrcode-generator.com/


Paldies!
Evita Ozoliņa

+371 22012433

Evita.ozolina@kurzemesregions.lv

www.kurzemesregions.lv


