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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa
Labdien, kurzemnieki!
Tuvojas rudens. Laiks, kad bērni un jaunieši atgriežas pie zināšanu apguves skolās un
augstskolās un mēs visi varam atskatīties uz paveikto, izbaudot sava darba augļus.
Un Kurzemē ir bijusi patiesi auglīga un bagātīga vasara! Tieši vasarā vēl skanīgāk skan suitu
dziesmas, gardāks ir Rucavas baltais sviests, priecīgāk šalc Ventas rumba un vēl košāk plīvo
Nīcas brunči!
Mēs zinām, kā priecāties par vasaru, ievijot tās saules siltumu un ziedu krāšņumu savos
svētkos. Šogad Kurzemē pirmo reizi, godinot lielisko Imantu Ziedoni, ar daudzām
izpalīdzīgām rokām tika stādīts un dziesmām skanot ziedēja Kulturālais kartupeļu lauks, kas
pavisam drīz dos arī kulturālu ražu! Mūsu daudzo pilsētu svētki ar tirdziņiem, kafejnīcām,
koncertiem un dejām bija patiess baudījums gan mūsu pašu, gan ciemiņu acīm, ausīm un
vēderiem! Bet par šīs vasaras kultūras dzīves kulmināciju noteikti kļuva Kurzemes dziesmu svētki. Tie pulcēja un vienoja ne vien kurzemniekus, bet visu
Latvijas reģionu mūzikas un kultūras cienītājus.

Kurzeme un tās kultūra ir bagātīga un neatkārtojama. Tieši tāpēc mēs - kurzemnieki - varam būt lepni, jo protam radīt patiesus svētkus!

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Evita Ozoliņa
Sveiciens visiem Ziņu lapas lasītājiem!
Šis karstais un skaistais vasaras laiks Kurzemes plānošana reģiona administrācijā ir pagājis, ļoti naski rosoties un plānojot dažādas
aktivitātes un darbus gan kopā ar pašvaldībām, gan individuālos projektos, lai arvien vairāk uzlabotu dzīvi Kurzemes reģionā, lai arvien
vairāk stāstītu par mūsu skaisto reģionu un vilinātus tūristus gan tepat no dažādiem Latvijas novadiem, gan arī ārvalstīm.
Šajā nedaudz vairāk kā pusgadā esam sagatavojuši un iesaistījušies kā partneri kopumā 10 dažādās nākotnes projektu iecerēs, lai risinātu
gan vides sakārtošanas, gan tūrisma veicināšanas, gan citus reģiona attīstību veicinošus jautājumus. Šobrīd atliek vien turēt īkšķi, ka
minētie projekti gūs atbalstu un varēsim tos īstenot sākot ar 2020.gadu. Sīkāk par šobrīd ieviešanā esošajiem projektiem varat izlasīt šajā
Ziņu lapā.
Šobrīd aktuāls jautājums ir arīdzan ar Kurzemes reģiona attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, un jau š.g. 19.septembrī esam
ieplānojuši pirmās darba grupas ar pašvaldību pārstāvjiem, lai uzsāktu sarunas par nākotnes plāniem un iecerēm, par iespējamajiem
attīstības virzieniem un mērķiem, uz kuriem vēlamies tiekties nākamos 5 gadus. Īpaši svarīgs šis aspekts sakarā ar to, ka šobrīd Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam, kas gan šobrīd ir
projekta stadijā, tomēr tās paredz, ka reģioniem tiks dota iespēja īstenot reģionālus projektus, proti, plānošanas reģionu iedalījums tiek
izmantots kā ietvars finansējuma plānošanai atbilstoši teritoriju specifikai, paredzot 30% no kopējā finansējuma novirzīt reģionālajām
programmām. Šāds finansējuma modelis ļaus daudz efektīvāk strādāt pie reģionālās programmās nosprausto mērķu sasniegšanas, tādēļ
ļoti ceram, ka šī pieeja tiks saglabāta dokumenta gala versijā. Plānošana, projektu ideju izstrāde un ieviešana, protams, nav vienīgie
jautājumi ar kuriem esam strādājuši šajā laikā. Tāpat mūsu ikdienas darba kārtībā ir sabiedriskā transporta maršrutu tīklu pārskatīšana un
nepieciešamo izmaiņu sagatavošana, taksometru licencēšana, kā arī remigrācijas veicinošo aktivitāšu īstenošana. Šogad esam uzsākuši
jaunu rubriku, kurā stāstām par tiem cilvēkiem, kas pēc ilgstošas prombūtnes ir atgriezušies atpakaļ uz dzīvi Kurzemē un uzsākuši savu

uzņēmējdarbību. Mēs tiešām ceram, ka šie veiksmes stāsti var kaut nedaudz iedvesmot un iedrošināt atgriezties arvien vairāk ārvalstīs mītošos kurzemniekus, tāpat kā ceram, ka mūsu sniegtais
informatīvais atbalsts var palīdzēt sakārtot un atrisināt dažādus ar pārcelšanos atpakaļ saistītos jautājumus.
Lai veicināt remigrāciju augusta sākumā tika izsludināts konkurss pašvaldībām dažādu remigrācijas veicinošo aktivitāšu īstenošanai ar kopējo finansējumu 40000.00 EUR. Konkursa termiņš ir 27.augusts, pēc
kā īpaši izveidota vērtēšanas komisija varēs izvērtēt pašvaldību iesniegtās idejas un lemt par šo ideju realizāciju. Arī uzņēmējdarbības grants remigrantiem šogad būs pieejams jau pavisam drīz, pašā
septembra sākumā tiek plānots sludināt konkursu. Šogad pieejamais maksimālais atbalsts būs pieejams līdz pat 10 000.00 EUR vienas idejas realizācijai un konkursa kopējais pieejamais finansējums būs
40 000.00 EUR. Mēs ceram, ka šis grants sniegs iespējas vēl vismaz 4 jauniem uzņēmējiem atgriezties uz dzīvi Kurzemē un realizēt kādu sen lolotu sapni, līdzīgi kā tas notika pagājušajā gadā. Ar pagājušā
gada konkursa uzvarētājiem mēs jau esam iepazīstinājuši savā rubrikā par veiksmes stāstiem.
Arī deinstitucionalizācijas jeb sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstības projekts “Kurzeme visiem” iet stabilu gaitu uz priekšu un esam saņēmuši apstiprinājumu grozījumiem Kurzemes reģiona
deinstitucionalizācijas plānā, kas ļauj pašvaldībām uzsākt infrastruktūras attīstību projektus atbilstoši plānā iezīmētajam. Lai arī process ir sarežģīts un smagnējs, mēs cerams, ka plānā iezīmētās ieceres
varēs īstenot un Labklājības ministrija spēs rasts risinājumus papildus finansējuma piešķīrumam pašvaldībām.
Plašāk ar Kurzemes reģiona aktivitātēm aicinu iepazīties Ziņu lapā, reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv, vai sekojot līdzi reģionam sociālajā vietnē https://www.facebook.com/kurzemesregions.
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Kurzemes pašvaldību vadītāji ar satiksmes ministru
pārrunā plānoto sabiedriskā transporta sistēmas maiņu
un diskutē par ceļu uzturēšanu
Šī gada 8.maijā Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdē Kurzemes pašvaldību
vadītāji tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu,
lai pārrunātu sabiedriskā transporta sistēmas
maiņu
no
2021.gada
un
autoceļu
apsaimniekošanu, tai skaitā ministrijas plāniem
daļu šobrīd valsts apsaimniekošanā esošo ceļu
nodot pašvaldībām. Tikšanās laikā ministrs
uzsvēra, ka gaidāmās pārmaiņas Kurzemi skars
mazāk, jo Kurzemes reģionā jau iepriekš ir
veikta veiksmīga sabiedriskā transporta
sistēmas optimizācija.

Lasīt vairāk

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

Apstiprina publisko gada pārskatu un tiekas ar ministriju
pārstāvjiem
19.jūnijā uz šī gada ceturto sēdi
pulcējās Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padome –
pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki.
Sēdē
apstiprināja
Kurzemes plānošanas reģiona
publisko gada pārskatu par
2018.gadu, tikās ar izglītības un
zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un
uzklausīja Labklājības ministrijas
pārstāvjus par plānoto ģimenes
asistenta
pakalpojuma
pilotprojektu pašvaldībās.

/KPR FOTO/

Apstiprinātais Kurzemes plānošanas
reģiona publiskais gada pārskats par
2018.gadu pieejams tiešsaistē!

/R.SOTAKA FOTO/

Lasīt vairāk
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Semināri Kurzemes reģiona pašvaldību
teritorijas attīstības plānotājiem
2019.gada 15.maijā Ventspils novadā, Vārves pagasta
Sabiedriskajā centrā KPR organizēja kārtējo semināru reģiona
pašvaldību teritorijas un attīstības plānotājiem, kurā
piedalījās ap 50 dalībnieku no 14 pašvaldībām, divām
biedrībām un plānošanas procesos iesaistītām institūcijām –
VARAM, Valsts meža dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra, valsts SIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”, Dabas aizsardzības pārvaldes.

Lasīt vairāk

Aktuālais apkopojums
par reģiona pašvaldību
plānošanas dokumentiem
pieejams mūsu mājas
lapas sadaļā par attīstības
plānošanu

Teritorijas attīstības plānošana reģionā
Šobrīd KPR izstrādes procesā ir piecu pašvaldību
teritorijas plānojumi vai to grozījumi – Dundagas, Rojas,
Priekules, Skrundas novadiem un Ventspils pilsētai.
Jaunas attīstības programmas izstrādā Aizputes,
Pāvilostas, Ventspils un Durbes novadi, kā arī Ventspils
pilsēta. No 2019. gada 12.augusta līdz 11.septembrim
publiskajai apspriešanai nodota Aizputes novada
Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcija.
Ventspils pilsēta darbojas pie Ventspils pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam
aktualizācijas un notiek tās redakcijas pilnveidošana pēc
sabiedriskās apspriešanas.
2019.gada otrajā pusē KPR uzsāk darbu pie jaunas
reģiona Attīstības programmas izstrādes, izvērtējot
esošās Attīstības programmas īstenošanas rezultātus.
2019.gada 19.septembrī Kuldīgas Mākslas nama telpās
plānota darba grupas sanāksme par reģiona nākotnes
attīstības vīziju un prioritātēm.

Dalība nacionāla līmeņa plānošanas
dokumentu sabiedriskajā apspriešanā
KPR pārstāvji atbilstoši savai kompetencei piedalījās un darbojās
Pārresoru koordinācijas centra organizētajā Nacionālā attīstības
plāna 2021-2027
izstrādes ekspertu darba grupā prioritātē
“Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”, kopumā pavisam 8
sanāksmēs laikā no š.g. 9.maija līdz 1.jūlijam. Darba grupas
sanāksmēs notika diskusijas par problēmu un iespēju analīzi, mērķu,
prioritāšu un rīcības virzienu noteikšanu un apspriešanu, sagatavoto
dokumentu projektu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana.
Latvijas Pašvaldību savienībai sagatavots un nosūtīts KPR viedoklis
par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto
likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”
(VSS-733)”. Likumprojekts paredz, ka pašvaldības jaunus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus – ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojumus izstrādā pēc pašvaldību vēlēšanām 2021.gadā un līdz tam piemēro
spēkā esošos plānošanas dokumentus
KPR telpiskās attīstības plānotāja piedalījās un darbojās Jūras
plānojuma darba grupas sanāksmē 8.jūlijā.

KPR intereses tiks pārstāvētas arī vairākos semināros, darba grupās un konferencēs teritorijas
attīstības plānošanas jomā, kā arī piedaloties diskusijās un darba grupās, t.sk. Rīgas Tehniskās universitātes
un VARAM rīkotajā INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. programmas projekta “Coast4us”
(Piekraste mums) starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jūras un piekrastes plānošana – no plānošanas uz
rezultātiem” 14.maijā un citur. Notikušas tikšanās ar Lietuvas Klaipēdas pašvaldības pārstāvjiem par sadarbību
kopīga projekta SMART PLANNING sagatavošanā INTERREG Latvijas – Lietuvas programmā attīstības
plānošanas jomā, sagatavots projekta pieteikums. Sadarbībā ar pašvaldībām sagatavotas un iesniegtas VARAM
reģionāla līmeņa projektu idejas nākamajam plānošanas periodam 2021-2027

Informāciju sagatavoja
KPR telpiskās attīstības
plānotāja
Indra Murziņa
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
Aprīlī KPR Uzņēmējdarbības centrs ar stāstu par
iespējām piesaistīt finansējumu biznesa uzsākšanai
un attīstībai piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras
Ventspils filiāles organizētajās Karjeras dienās. Klausītāji
bija patiesi ieinteresēti, uzdeva jautājumus, iesaistījās
diskusijā, kā arī turpmākajās darba dienās saņēmām vairākus
zvanus ar papildus jautājumiem par iespējām piesaistīt
finansējumu uzņēmējdarbībai. Patiess prieks par to, ka darba
meklētāji apsver iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību un kļūt par
darba devējiem. Papildus iesaistījāmies Vides un reģionālās
attīstības ministrijas organizētajās diskusijās par Remigrācijas
projektu konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā nosacījumiem
un iespējamajām izmaiņām. Jūtamies gandarīti, ka ir novērtēts
iepriekšējā gada darbs ieviešot minēto pilotprojektu un konkurss
turpināsies arī šogad.
Pārstāvējām arī KPR Uzņēmējdarbības centru Rīga tehniskās universitātes
(RTU) rīkotajā pasākumā “RTU pārstāvju tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem par
sadarbības iespējām”. Tikšanās laikā iepazināmies ar iespējām uzņēmējiem
izmantot RTU pakalpojumus un aprīkojumu.
Norisinās sarunas ar Rīgas Centrāltirgus pārstāvjiem, kas ir izteikuši piedāvājumu uz
labvēlīgākiem nosacījumiem iznomāt tirdzniecības vietas, kā arī aicina sadarboties
un organizēt pasākumus klientu piesaistei. Septembrī tiek plānota tikšanās visām
ieinteresētajām grupām (pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem,
mājražotājiem, biedrībām), kuras laikā pārrunāsim sadarbības iespējas.

Papildus strādājam pie
sadarbības projekta ar
Norvēģijas Rogalandas reģiona
pārstāvjiem, kura galvenais
mērķis – veicināt
uzņēmējdarbību reģionā. Ar
prieku uzņēmām Rogalandas
reģiona viesus Kurzemē,
Ventspilī, kur partneri tika
iepazīstināti ar pašvaldības
atbalsta formām uzņēmējiem un
jau paveikto ar EEZ/NFI projektu
līdzfinansējumu.

Vairāk par Kurzemes plānošanas
reģiona Uzņēmējdarbības centru

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Baiba Kūma
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Mācīt cilvēku nevis priekšmetu
Mācību piedāvājums pieaugušo pedagogiem nav plašs. Tādēļ KPR
27.jūnijā organizēja kursus reģiona pieaugušo izglītotājiem
“Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā”. Tie notika projekta
“Inovācija mācībās” ietvaros Priekulē. Apliecības par programmas
apguvi saņēma deviņi dalībnieki no 4 pašvaldībām.

Lasīt vairāk

Gatavojam darba tirgum no mazotnes un sistēmiski
Lai pārrunātu situāciju izglītībā saistībā ar darba tirgus izaicinājumiem un
veidotu projektu idejas nākošajam plānošanas periodam, KPR 14.jūnijā pulcēja
reģiona izglītības tīkla dalībniekus. Izsakām pateicību Saldus tehnikumam par
rūpēm un viesmīlīgo uzņemšanu.

Pieaugušo
izglītība
darbībā un
iecerēs

Lasīt vairāk

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā
Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
VASARAS BEIGĀS PLĀNOTS JAUNS GRANTU KONKURSS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM, KĀ IETVAROS REMIGRANTIEM
BŪS IESPĒJA PIETEIKTIES UN SAŅEMT LĪDZ PAT 10 000 EUR
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI LATVIJĀ.

Laikā no
2018.gada
aprīļa līdz šī
gada maijam

117 cilvēki
jeb

44 ģimenes
ir izmantojušas
remigrācijas
koordinatora
konsultācijas
un atgriezušās
Latvijā

Konkurss pašvaldībām “Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju izsludināts konkurss pašvaldībām “Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Tā mērķis ir plānot un
īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas
sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos
norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.
Konkursa nolikumu ir izstrādājusi un apstiprinājusi VARAM, un ar
to var iepazīties KPR mājas lapā.

Rubrika “Kurzeme – vieta, kur atgriezties”
Turpinām stāstīt par
uzņēmīgiem
cilvēkiem,
kas
pēc
atgriešanās
Kurzemē sekmīgi attīsta
savas
idejas
un
uzņēmējdarbību,
izmantojot ārvalstīs gūto
pieredzi.
Publikācijas
tiek ievietotas Kurzemes
plānošanas
reģiona
Facebook un Twitter
kontos, kā arī mājaslapā.
Par mūsu stāstu varoņiem
izrāda lielu interesi dažādi
lielākie Latvijas mediji.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

WWW.PAPS.LV
PIEEJAMA INFORMĀCIJA PAR REMIGRĀCIJU –
JAUNĀKIE STATISTIKAS DATI, KOORDINATORU KONTAKTINFORMĀCIJA, VIDEO
PIEREDZES STĀSTI, KĀ ARĪ VIEGLI AIZPILDĀMA ANKETA, KUR UZDOT SEV
INTERESĒJOŠOS JAUTĀJUMUS.

AICINĀM IZPLATĪT INFORMĀCIJU PAR ŠO VIETNI!

Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore Agnese Berģe
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «Starptautiskais tūrisma maršruts «Baltu ceļš»»
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts „Starptautiskais tūrisma maršruts
„Baltu ceļš”” tuvojas noslēgumam, vēl atlikušas tikai dažas aktivitātes saistībā ar publicitāti. Ar jauno
maršrutu “Baltu ceļš” aicinām iepazīt senās baltu zemes un to iedzīvotājus, izceļot kuršu,
zemgaļu un sēļu kultūrvēsturisko matojumu. Maršruta ceļvedis un karte lejupielādei latviešu,
lietuviešu un angļu valodā pieejama KPR mājas lapā. Ceļveža un kartes drukātās versijas
var atrast Kurzemes un Zemgales tūrisma informācijas centros.

Projektam esam
uzrakstījuši turpinājumu,
kur pozitīvas atbildes
gadījumā šo tēmu
turpināsim, stiprinot reģiona
identitāti.
Tiem, kam nebija iespēja
ierasties un klātienē
klausīties zinošos lektorus
apmācību seminārus ciklā
„Kurši. Tūrisma produkta
veidošana”, prezentācijas var
atrast un noklausīties
Kurzemes plānošanas
reģiona Youtube kontā.

Aicinām piedalīties projekta
noslēguma konferencē
2019.gada 17.septembrī notiks projekta noslēguma
konference „Dabas un kultūras mantojums tūrismā: identitāte
un pieejamība” Talsu Tautas namā, kurā savas prezentācijas
sniegs prof. Janīna Kursīte-Pakule (Latvijas Universitāte), prof.
Vikintas Vaitkevičs (Klaipēdas Universitāte, Lietuva), Rūta
Stankuviene (Šauļu TIC, Lietuva), Aija van der Steina (Latvijas
Universitāte), Andris Klepers (Vidzemes Universitāte),
Ramūnas Ļidis (Žemaitijas nacionālais parks, Lietuva). Līga
Šaule (Kapelleru nams Saldū) u.c. Pieteikšanās: pieteikums
konferencei

Konferences programma

Vairāk par projektu

Maršruta «Baltu ceļš»
ceļvedi un karti
latviešu, lietuviešu un
angļu valodā var
lejupielādēt mājas lapā
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aiva Jakovela
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Projekts “EST-LAT Harbours”

Vairāk par

Projektā paredzētais laiks infrastruktūras uzlabošanai tuvojas noslēgumam,
un lielā daļā Kurzemes ostu burāšanas sezonas pilnā plaukumā viesi jau var
saņemt plašāku pakalpojumu klāstu. Ostās, veicot dažādus pasākumus
(piemēram, uzstādot navigācijas zīmes, padziļinot
kuģošanas ceļus u.tml.), ir uzlabota arī burāšanas drošība.

Ventspils jahtu osta var
Ventspils
lepoties ar projekta ietvaros
jahtu ostu
iegādāto ceļamkrānu ar 35
tonnu celtspēju, turklāt, lai
Facebook!
izceltu jahtu no ūdens, tai nav
nepieciešams nolaist mastus. Paveikti arī citi
nozīmīgi darbi ostas attīstībai, piemēram:
rekonstruētas piestātnes;
uzstādīti trīs uzņēmumā Marinetek Latvia
izgatavotie pontoni, kas papildus rada 26
jahtu un kuteru stāvvietas;
iegādāti jahtu glabāšanas paliktņi, kas ļaus
jau šoziem uzglabāt vismaz 30 jahtas
Ventspils osta turpina
teritorijas labiekārtošanu –
A.Ķestera foto
3.augustā svinīgi tika
no atjaunotās
atklātas jaunās piestātnes.

jahtu
piestātnes

Rīgas līča regate piestāj Rojā un
Kuivižos
Šogad kārtējo reizi norisinājās Rīgas līča regate, kuras
laikā burātāji piestāja divās Latvijas ostās Rojā un
Kuivižos, burātājiem ir daudz ērtāk pietauvoties un
izmantot jaunās iespējas, pateicoties projekta ietvaros
uzlabotajai infrastruktūrai.

Lasīt vairāk

Uzlabojumi Pāvilostā
Nesen pagarinātais ostas mols
nodrošinās stabilāku kuģu ceļa
dziļumu un aizkavēs smilšu
sanesumu veidošanos. Tāpat
uzstādīts un jau likts lietā jaunais
jahtu izcelšanai paredzētais
ceļamkrāns ar 20 tonnu celtspēju.

Vairāk par projektu

Kartē atzīmēti iesāktie un jau
pabeigtie uzlabošanas pasākumi.

Ar katru gadu,
pateicoties Kurzemes
plānošanas reģiona aktīvai
dalībai starptautiskajās
izstādēs, Kurzemes ostās
pietauvojas arvien vairāk jahtu un
izmanto ostu sniegtās ērtības.
Liepājas apkopotie dati liecina, ka
kopumā no aprīļa līdz augustam
apkalpotas 285 jahtas, kas ir par 14
jahtām vairāk nekā pagājušajā gadā tādā
pat laika periodā. Liepājā projekta
ietvaros vēl daudz paveicama - notiek
darbs pie jaunās
Vairāk par
Ostas biroja ēkas
būvprojekta
Liepājas
saskaņošanas,
jahtu ostu
peldošo pontonu
Facebook! Iegādes un citiem
Uzlabošanas darbiem.
Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente
Samanta Struža
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Projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VIDEOGUARD)
Rucavas pašvaldībā ir
uzstādīta video novērošanas
sistēma ar 5 video kamerām un datu
ierakstīšanas centru Pašvaldības
policijas iecirknī, arī Dundagas novadā
projekta ietvaros ir uzstādītas kopumā 5
videonovērošanas kameras -2 Dundagā, 2
Kolkā un 1 Mazirbē, kā arī papildus
aprīkots monitoringa centrs Dundagas
novada pašvaldības policijas telpās. Rojas
novadā ir izveidota novērošanas sistēma,
kas sastāv no divām videokamerām
automašīnu valsts numurzīmju
atpazīšanai, divām panorāmas
videonovērošanas kamerām un
video ieraksta servera.

Nīcas novads ir uzstādījis 16 jaunas un modernas
videonovērošanas kameras, no kurām 3 ir aprīkotas ar
transportlīdzekļu numura zīmju nolasīšanas funkciju. Kameras
izvietotas visā novadā, aptverot galvenos novērošanas
laukumus, tādā veidā ir uzlabota drošība sabiedriskās
vietās un uz ceļiem.
Priekules novada pašvaldība
projekta ietvaros visā
novada teritorijā kopumā
uzstādījusi 27
videonovērošanas kameras
(25 kameras ir 360 grādu
grozāmās un 2 specializētās
auto numuru
atpazīšanas/nolasīšanas
kameras) un tām
nepieciešamo aprīkojumu

LATLIT Programmas projektā Nr. LLI-258 ,,Videoguard’’ intensīvi turpinās darbs pie videonovērošanas aprīkojuma
uzstādīšanas un tā saslēgšanas ar jau esošo videonovērošanas tīklu. Darbu gaitā tiek gan uzstādītas videokameras, gan aprīkoti pašvaldības
policijas monitoringa punkti, uzstādot mūsdienīgas datu pārraides un apstrādes iekārtas.
Īstenojot projektu, tiek būtiski palielināta videonovērošanas kapacitāte projekta partneru
pašvaldībās, kā rezultātā uzlabojas sabiedriskā kārtība un tiek atvieglots negadījumu, noziegumu
un citu pārkāpumu izskatīšanas un risināšanas process.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta vadītājs
Edvīns Drigins
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Projekts «Safe Sea»
Līdz ar pieejas ceļa izbūvi Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā noslēdzās Igaunijas – Latvijas
programmas līdzfinansēts projekts “Droša jūra”, kura galvenais mērķis bija 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. Projekta ietvaros vēl 3 pašvaldībās – Rojas, Engures un Salacgrīvas novados, izveidoti
piebraucamie ceļi līdz jūrai glābšanas dienesta vajadzībām.

Sadarbībā ar Igaunijas glābšanas dienestu
izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata
Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai
reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto
katastrofu gadījumā un sagatavoti atbilstoši mācību
materiāli. Organizētas arī kopīgas apmācības
Sāremā salā un Salacgrīvas apkārtnē, testējot
sadarbības procedūras.

Vairāk par projektu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
uzlaboja materiāli tehnisko bāzi, papildinot Liepājas,
Rīgas, Valmieras daļas un Dundagas, Rojas, Slokas,
Jaunciema, Salacgrīvas un Saulkrastu posteņus ar
nepieciešamo aprīkojumu glābšanas darbu jūrā
veikšanai - hidrotērpi, glābšanas laivas ar piekabi,
glābšanas vestes un riņķi, virves ar spoli.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aiga Petkēvica

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «Dabas tūrisms visiem» (Unigreen)
Pirms aktīvās tūrisma sezonas sākšanās maijā esam
izdevuši Dabas taku ceļvedi ar vairāk kā 80 Kurzemes un
Ziemeļlietuvas dabas takām, kas pieejams visu Kurzemes
novadu Tūrisma informācijas centros un mūsu
mājaslapā.

Lasīt vairāk

Aicinām visus arī apmeklēt projekta dabas
taku foto izstādi, kas katru mēnesi norisinās
kādā no Kurzemes novadiem vai Rīgā. Plašāku
informāciju par izstādes norises vietām
meklējiet mūsu mājaslapā.

Aktīvi norisinās akcija “Tako Kurzemē”, aicinot ceļotājus dalīties ar
saviem takošanas piedzīvojumiem un foto sociālajos tīklos
Facebook un Instagram, lietojot mirkļbirku #takoKurzemē. Reizi
nedēļā visas vasaras garumā kāds laimīgais saņems īpašu balvu no
UniGreen projekta – somu ar takošanas inventāru.

Lasīt vairāk

Vairāk

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aiva jakovela
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Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc)
Esam priecīgi paziņot, ka sākot ar maiju esam uzsākuši jaunu projektu – NatAc, kura
mērķis ir dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā,
pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, un izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu
ķēdi. Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi un tas tiek īstenots sadarbībā ar
Igaunijas Vides pārvaldi, NVO Rietumigaunijas Tūrisma asociāciju,
Somijas Parku un Dabas pārvaldi, kā arī piesaistot vides pieejamības
ekspertus no “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””.
Maijā notika projekta partneru pirmā tikšanās Liepājā un uzsākta darba un laika
ziņā apjomīgā, bet ārkārtīgi nozīmīgā projekta aktivitāte, kas saistīta ar visu
pieejamo dabas taku apzināšanu un apsekošanu Centrālbaltijas pamatreģionā
Latvijā, Igaunijā un Somijā. Šī aktivitāte ilgs visa projekta garumā un tās rezultātā
taps galvenais projekta rezultāts – pieejamo dabas taku ceļvedis un tiks būtiski
papildināta pieejamo dabas taku mājaslapa www.mapeirons.lv.

Lasīt vairāk

KPR foto

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Alise Lūse
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Projekts «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā» (Jūrtaka)
Aicinām piedalīties Jūrtakas noslēguma konferencē un pārgājienā Lepanina-Ainaži
Jūrtakas projekts tuvojas noslēgumam un, lai analizētu tā sasniegto, dalītos savā pieredzē un
oficiāli atklātu garās distances pārgājienu maršruta E9 daļu gar Baltijas jūras piekrasti, mēs
vēlamies aicināt Jūs uz noslēguma konferenci un Pārgājiena festivālu 13. un 14.septembrī.
Noslēguma konference notiks 13. septembrī viesnīcā «Lepanina» Igaunijā.
Savukārt 14.septembrī ikviens ir laipni aicināts pievienoties 14 kilometrus garam
pārgājienam no Lepaninas līdz Ainažiem. Aktīvākie dalībnieki tiks apbalvoti, tāpēc aicinām
piedomāt arī pie sava tēla. Tā kā pasākums ir starptautisks, tad pasākums notiks angļu
valodā.
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču, ja vēlaties piedalīties tad, lūdzu, aizpildiet
reģistrēšanās anketu.

Lasīt vairāk

Vairāk par projektu

Turpinot darbu pie Jūrtakas maršruta popularizēšanas un kājāmgājēju
informēšanas, strādājam pie 47 informatīvo plākšņu dizaina izstrādes. Uz
katras no šīm plāksnēm tiek izvietota vispārīgā informācija par maršrutu,
par attiecīgajā posmā apskatāmajiem objektiem un sniegtajiem
pakalpojumiem tajā. Pēc uzņēmēju intereses tiks izgatavotas vēl 50
vienādas, mazāka izmēra informatīvās plāksnes. Uz kurām būs izvietota
informācija par visiem 60 Jūrtakas posmiem no Latvijas/Lietuvas robežas
līdz Tallinai, Igaunijā.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aiga Petkēvica
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Projekts «Kurzeme visiem»
Apstiprināti grozījumi
Kurzemes plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas
plānā

2019.gada 16.jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome
apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā
2017.–2020.gadam”. Veiktie grozījumi saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, tomēr bija
nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot tajās dzīvojošo bērnu ar FT un pilngadīgu
personu ar GRT vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos darbus sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Lasīt vairāk

Integrējošā nometnē tiekas ģimenes
un bērni ar un bez invaliditātes
Ventspils pusē
augusta sākumā
projekta ietvaros tika
rīkota integrējošā
nometne “Piedzīvojumu
akadēmija” ģimenēm ar 9 –
15 gadus veciem bērniem,
tostarp ar funkcionāliem
traucējumiem. Tajā pavadīja 5
aizraujošas un izglītojošas
Dienas, saliedējās un
jaunus draugus
ieguva 30 dalībnieki.

VAI ZINĀJI?
Bērniem ar invaliditāti Kurzemē
joprojām pieejami bezmaksas sociālie
pakalpojumi! Uzzini vairāk mūsu
mājas lapā un piesakies
pakalpojumiem savā
sociālajā dienestā!

Vairāk par projektu

Konsultācijās Kurzemē
iedrošināja potenciālos
aizbildņus, adoptētājus un
audžuģimenes
“Kas nepieciešams un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt
bērnam labi un komfortabli iejusties ģimenes vidē?” – ar
šādu jautājumu pie speciālistiem bezmaksas konsultācijās
7 Kurzemes pašvaldībās vērsušies potenciālie aizbildņi,
adoptētāji un audžuģimenes. Lai veicinātu bērnu skaita
samazināšanos institūcijās un to nonākšanu ģimenēs,
iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā
darbinieka konsultācijas tika nodrošināta projekta
“Kurzeme visiem” ietvaros. Konsultācijas gada laikā
saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies
par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem
vai audžuģimeni.

Informāciju sagatavoja
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka
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Projekts «Industriālais mantojums tūrismam»
Jūnijā Kurzemes
industriālā mantojuma objekti
gozējās zibspuldžu gaismās un
atklāja savu vienreizību lietuviešu
tūrisma žurnālistiem!
Karostas un Aizputes ūdenstornis, drīzumā
plašai publikai pieejamais Kuldīgas industriālā
mantojuma tornītis, Ovīšu un Užavas bākas un
Ventspils Mazbānītis visā savā krāšņumā rādīja
savu gatavību uzņemt viesus ne tikai no
Latvijas un Igaunijas, bet arī no Lietuvas!
Lūkosim pēc lieliskām publikācijām
lietuviešu medijos par industriālā
mantojuma tūrisma
piedāvājumu Kurzemē!
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!

10.aprīlī, Pērnavas muzejā, Igaunijā notika projekta noslēguma konference,
kurā piedalījās gan iesaistīto programmas institūciju pārstāvji, projekta
partneri un projektā iesaistīto tūrisma objektu pārstāvji, gan citi industriālā
mantojuma un tūrisma profesionāļi.
Konferencē diskutēja par industriālā mantojuma vērtībām un to nozīmi tūrisma
attīstībā. Tāpat tika izgaismota iespaidīgā projekta partnerība un izveidotais
pārrobežu industriālā mantojuma objektu maršruts.

Lasīt vairāk

Ceļvedis «Industriālais mantojums
tūrismam» tagad arī vācu valodā!
Tā kā industriālais mantojums kā tūrisma
galamērķi Vācijā ir ļoti lielā cieņā un vācieši ir
nozīmīga mērķa grupa, tad papildus angļu,
latviešu, krievu un igauņu valodai, esam radījuši
ceļvedi arī vācu valodā
un tas pieejams mājas lapā
industrialheritage.travel

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Jana Kalve
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Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!»
Projektā LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei “
(Clean Brownfields) norisinās trešais no četriem īstenošanas periodiem.
Iepriekšējos periodos pabeigta daudzdzīvokļu ēkas - grausta nojaukšana
Saldus novada Rubā un degradētas teritorijas sakārtošana Skrundā.
Šajā periodā Ventspils novada pašvaldība ir pilnībā pabeigusi daudzdzīvokļu
ēkas – grausta nojaukšanas un vietas sakārtošanas darbus Ugālē, tiek kārtota
dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā. Kuldīgā pabeigta dokumentācijas
sagatavošana un mēnesi ātrāk, nekā plānots, varētu uzsākt grāvja un dīķa attīrīšanu
no naftas produktu piesārņojuma bijušajā dārzniecības teritorijā.
Šoreiz gribas pavēstīt arī labo ziņu par projekta Lietuvas puses partneriem plānotajiem
infrastruktūras sakārtošanas darbiem. Beidzot pēc izmaiņām tehniskajā dokumentācijā
un pārvarētām iepirkumu procedūras problēmām ir noslēgti līgumi un sākti darbi gan
teritorijas attīrīšanai no naftas produktu piesārņojuma Telšu “militārajā pilsētiņā”, gan
futbola stadiona izbūvei degradētā teritorijā Kauņā.
Gan Latvijas pusei atsevišķi, gan visiem partneriem kopā turpināsies arī apmācību un
pieredzes pasākumi, kuru plānošana norisinās pašlaik un kuru norise paredzēta
septembrī un
oktobrī.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Sarmīte Ozoliņa
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «Baltic Blue Growth»
2019. gada 30. aprīlī noslēdzās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā”. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir apstiprinājums, ka Baltijas jūrā ir iespējams izaudzēt
gliemenes, ja izmanto apstākļiem piemērotu un pielāgotu tehnoloģiju, tostarp arī Kurzemes piekrastē atklātās jūras apstākļos. Lai
arī novāktās gliemenes ir izmēros mazākas, tomēr to uzturvērtība ir augsta un tās iespējams izmantot pārstrādē dzīvnieku barības
ražošanai.
Pašlaik bez atbalsta mehānismiem vai subsīdijām gliemeņu audzēšana kā bizness nav ienesīgs, taču to var mainīt, attīstot
pārstrādi un jaunus produktus. Tā kā gliemenes sniedz vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, attīrot jūras ūdeni no tajā
esošajām barības vielām, tām ir pozitīva ietekme uz vidi vietās, kur notiek ūdens apmaiņa.
Gliemeņu audzēšanas attīstība nākotnē var sniegt ieguldījumu piekrastes reģionu ekonomiskās aktivitātes saglabāšanā,
nodrošinot darba vietas, nodokļu maksājumus un saistīto nozaru (piemēram, pakalpojumu, loģistikas un pārstrādes)
attīstību.
Pozitīvs rezultāts ir arī tas, ka projekta laikā par gliemeņu audzēšanu ieinteresējās zvejnieks no Vidzemes
Projekta
piekrastes un, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Latvijas Zvejnieku federāciju, sagatavoja un
noslēguma
iesniedza projektu par gliemeņu audzēšanu Rīgas jūras līcī.
foto, KPR
foto
◊ Gliemeņu pārstrādes izmaksu-ieguvumu analīze
(angļu valodā);
◊ Gliemeņu audzēšana Baltijas jūrā – mārketinga
aspekti (angļu valodā);
◊ Gliemeņu audzēšana atklātā jūrā – Latvijas
gliemeņu fermas novērtējums un rekomendācijas
(angļu valodā);
◊ Gliemeņu audzēšanas sociālekonomiskie aspekti
Latvijā (angļu valodā);
◊ Baltijas jūrā audzēto gliemeņu transportēšanas un
iepakošanas aspekti (angļu valodā);
◊ Gliemeņu audzēšanas sociālekonomiskā ietekme
Baltijas jūras piekrastē, t.sk. gliemeņu audzēšanas
attīstības scenāriji (angļu);

Projekta
rezultāti

6
ziņojumi

3
videostāsti

Vairāk par projektu

1
brošūra

Lai arī turpmāk veicinātu gliemeņu audzēšanas attīstību
Baltijas jūras reģionā, ir svarīga ieinteresēto pušu mērķtiecīga
sadarbība arī pēc projekta noslēguma. Tādēļ projekta noslēgumā,
tika izveidota brīvprātīga sadarbības platforma SUBMARINER
sadarbības tīkla (www.submariner-network.eu) paspārnē, kas
nodrošinās esošajiem gliemeņu audzētājiem un citām ieinteresētajām
pusēm sadarbības iespējas interešu aizstāvībai
un nozares attīstībai.

Informācija par citu projekta
partneru sagatavotajiem
materiāliem, kā arī visu projekta
rezultātu kopsavilkums ir
pieejams projekta mājas lapā.

Informāciju sagatavoja projekta eksperte
Ligita Kokaine
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AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

LIEPĀJAS

VENTSPILS

AIZPUTES

ALSUNGAS

BROCĒNU

DUNDAGAS

DURBES

GROBIŅAS

KULDĪGAS

MĒRSRAGA

PILSĒTA

PILSĒTA

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NĪCAS

PĀVILOSTAS

PRIEKULES

ROJAS

RUCAVAS

SALDUS

SKRUNDAS

TALSU

VAIŅODES

VENTSPILS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” savā e-pastā:
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Administrācijas adrese: Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048
Uzņēmējdarbības centrs: Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Sabiedriskā transporta nodaļa: Adatu iela 9, Kuldīga, LV-3301

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

