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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa
Mīļie kurzemnieki!
Kurzemes plānošanas reģionam 2019.gads ir bijis ražīgs, aktīvi strādāts
pie attīstības un investīciju projektiem, plānošanas dokumentiem,
sadarbības ar valsts institūcijām un citiem jautājumiem. Liels paldies
Kurzemes pašvaldību vadītājiem un padomes locekļiem par atbalstu un
spēju vienoties par kopīgiem mūsu reģiona iedzīvotājiem vajadzīgiem
projektiem. Ar lielu atdevi, atbildību un mīlestību pret uzticētajiem
pienākumiem ir strādājusi Administrācija Evitas Ozoliņas vadībā.
Sirsnīgs paldies katram no Jums, kurš ar savu darbu ir veidojis mūsu
dzīvi labāku.
Lai Jums veiksmīgs, jauniem izaicinājumiem bagāts 2020.gads! Lai
veselība, saticība un mīlestība valda Jūsu ģimenēs, lai Jums izdodas
atrast laiku saviem mīļajiem un būt laimīgiem!
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Evita Ozoliņa
Pavisam nemanot ir pienākusi 2019.gada nogale, un jau Jaunais 2020.gads stāv pie sliekšņa ar jauniem darbiem un
izaicinājumiem.
Šogad Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ir aktīvi strādājusi, risinot dažādus reģionam aktuālus
jautājumus gan piesaistot ārvalstu finanšu instrumentus, gan arī organizējot dažādas tikšanās, lai pašvaldību
vadītāji Attīstības padomes sēdē varētu pārrunāt aktuālos un arīdzan problemātiskos jautājumus.
Projektu jomā šogad Administrācija ir strādājusi ar 18 projektiem un iesniegusi 11 jaunus projektu pieteikumus. Ir
izveidots ieviesto projektu īss, informatīvais buklets, kurš pieejams reģiona mājas lapā.
Nemainīgi aktīvi reģions ir darbojies arīdzan attīstības plānošanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanas reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, uzņēmējdarbības veicināšanas, remigrācijas veicināšanas un
pieaugušo izglītības veicināšanas jomās.
Vēlos atzīmēt, ka šis gads ir iezīmējis iespējamās pārmaiņas, kas varētu skart plānošanas reģionus visā Latvijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Pūce ir izteicis atbalstu plānošanas reģionu nākotnei un ir
uzsāktas sarunas par iespējamajām funkcionālajām pārmaiņām un reģionu lomu nākotnē. Minētās pārmaiņas
šobrīd tiek cieši saistītas arīdzan ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu, tādēļ nākamais gads solās būt aktīvs
laiks, kad varētu tikt pieņemti lēmumi par to, kādu vietu un lomu turpmāk pildīs plānošanas reģioni.
2020.gads būs svarīgs visiem plānošanas reģioniem ne tikai darba dēļ pie iespējamajām funkcionālajām pārmaiņām, bet arī tādēļ, ka ir jāizstrādā plānošanas reģiona attīstības
programma nākamajiem 7 gadiem. Lēmums par jaunu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 2027.gadam ir pieņemts pašā 2019.gada nogalē un tā galējās
apstiprināšanas termiņš ir paredzēts 2021.gada 1.ceturksnis. KPR Attīstības programma 2021. – 2027.g. būs pamats ES fondu finansējuma piesaistei jaunajā plānošanas periodā, tādēļ
ieplānotais darbu apjoms ir liels un atbildīgs.
Atskatoties uz paveikto un nākamā gada darbiem, vēlos pateikties visai KPR Administrācijas komandai par atbildīgo un ieinteresēto darbu un novēlēt, lai Jaunajā 2020.gadā degsme
strādāt kopīgi labākai reģionu nākotnei nemazinātos.
Lai visiem skaists svētku laiks. Lai kaut uz mirkli iestājas miers visos darbos un ir laiks atskatīties uz paveikto, lai izdodas notvert gandarījuma sajūtu un izvērtēt savus veiksmes vai
klupšanas mirkļus, ja tādi ir gadījušies.

Lai mierpilni un svētīti svētki jūsmājās!
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Kurzemes reģionā ar VARAM pārrunā plānošanas reģionu
darbības pilnveidošanu administratīvi teritoriālās reformas
kontekstā
2019.gada 20.novembrī Kuldīgā uz kārtējo sēdi
pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un
vadītāju vietnieki, lai diskutētu par Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM)
informatīvo
ziņojumu
“Par
plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu”
un plānošanas reģionu turpmāko lomu
administratīvi teritoriālās reformas (ATR)
kontekstā. Savukārt sēdes otrajā daļā NATO
stratēģiskās komunikācijas izglītības izcilības
centra vadītājs Jānis Sārts stāstīja par
komunikācijas jautājumiem pašvaldību darbā.

Lasīt vairāk

Kurzemes pašvaldību vadītāji pārrunā Zemkopības
ministrijas atbildībā esošo nozaru aktualitātes un diskutē
par priekšlikumiem Nacionālā attīstības plāna 1.redakcijai
2019.gada
16.oktobrī
Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padome
pulcējās uz sēdi Kuldīgā, lai uzklausītu
Zemkopības ministrijas un Lauku
atbalsta dienesta pārstāvjus par
aktualitātēm
lauksaimniecības,
zivsaimniecības un mežsaimniecības
nozarēs, kā arī nozaru attīstību kopumā
pēc 2020.gada. Savukārt sēdes otrajā
pusē padomes locekļi diskutēja par
Nacionālā Attīstības plāna izstrādes
gaitu un priekšlikumiem.

/KPR FOTO/
/KPR FOTO/

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

Lasīt vairāk
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Teritorijas attīstības plānošana reģionā

Dalība nacionāla līmeņa plānošanas
dokumentu sabiedriskajā apspriešanā

Šobrīd KPR izstrādes procesā ir sešu pašvaldību teritorijas plānojumi vai to grozījumi – Dundagas, Rojas, Priekules,
Skrundas, Aizputes novadiem un Ventspils pilsētai.
Jaunas attīstības programmas izstrādā Pāvilostas, Ventspils, Aizputes un Mērsraga novadi, bet Durbes un Priekules
novadi apturējuši jaunu attīstības programmu izstrādi saistībā ar uzsākto administratīvi teritoriālo reformu.
Triju novadu Attīstības programmu (AP) 1.redakcijas nodotas sabiedriskajai apspriešanai:
✓ No 2019. gada 12.augusta līdz 2019. gada 11.septembrim – Aizputes novada AP;
✓ No 2019. gada 20. novembra līdz 2019. gada 20. decembrim – Mērsraga novada AP;
✓ No 2019.gada 18.decembra līdz 2020.gada 28.janvārim – Ventspils novada AP.
Ventspils pilsēta darbojas pie Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas un
notiek tās redakcijas pilnveidošana pēc sabiedriskās apspriešanas.
Sniegtas konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem, t.sk. klātienē Saldus un Priekules novados.
2019.gada otrajā pusē KPR uzsāka darbu pie jaunas reģiona Attīstības programmas izstrādes, izvērtējot esošās
Attīstības programmas īstenošanas rezultātus. 2019.gada 19.septembrī Kuldīgas Mākslas nama telpās kopā ar
pašvaldību plānošanas speciālistiem notika koprades seminārs par reģiona nākotnes attīstības vīziju un prioritātēm.
Pēc semināra sagatavota un iesniegta VARAM informācija par KPR izaicinājumiem un attīstības virzieniem nākošajā
plānošanas periodā.

KPR pārstāvji atbilstoši savai kompetencei piedalījās un darbojās
Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 un Reģionālās politikas
pamatnostādņu 2021.-2027.gadam sagatavošanā un sniedza
viedokļus par sabiedriskai apspriešanai nodotajām plānošanas
dokumentu redakcijām..
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavots
Piekrastes telpiskā plānojuma īstenošanas pārskats.

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

KPR telpiskās attīstības plānotāja un citi speciālisti pārstāvēja reģionu vairākos semināros, darba grupās un konferencēs teritorijas attīstības plānošanas
jomā, iegūstot pieredzi un zināšanas, kā arī piedaloties diskusijās un darba grupās, t.sk. VARAM organizētajā seminārā - diskusijā “Publiskā ārtelpa – no sapņa uz
iespējamiem risinājumiem”, diskusijā par ainavu politikas šodienu un nākotni Latvijā, seminārā “Dokumentu izstrādes procesa izmaiņas TAPIS sistēmā”, sanāksmē
“Ainava kā piekrastes attīstības resurss”, plānošanas reģionu sanāksmē, Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmē, Ainavu ekspertu padomes sanāksmē.
KPR telpiskās attīstības plānotāja pārstāvēja KPR kā vietējais eksperts un kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem piedalījās projekta UrbanLinks 2 Landscape –
UL2L sanāksmē Katovicē, Polijā un sanāksmē Kuldīgā, Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “INVALIS | Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no
invazīvām svešzemju sugām” pasākumos, semināros “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana”, "Vides aspekti un ar tiem
saistītās aktualitātes un izaicinājumi Latvijā un Zemgales reģionā” un citos.

Informāciju
sagatavoja
KPR telpiskās
attīstības plānotāja
Indra Murziņa
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
Pie mums viesojās Liepājas universitātes
Ekonomikas fakultātes studenti. Viesi tika
iepazīstināti ar plānošanas reģiona juridisko
statusu, struktūrvienībām, kā arī ar reģiona ikdienas
darbu.
Cita starpā stāstījām arī par Uzņēmējdarbības
centra darbību un plānotajām aktivitātēm,
iepazīstināju studentus ar aktuālākajiem projektu
konkursiem uzņēmējdarbības attīstībai, atbildēju uz
jautājumiem,
kā arī vienojāmies par turpmāku sadarbību.
Kā viens no nozīmīgākajiem notikumiem minams
Uzņēmējdarbības centra organizētais ikgadējais
pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens
ar mērķi – iepazīt citu valstu pieredzi un praksi
uzņēmējdarbības attīstībā. Šogad braucām uz Poliju, uz
Elblongu, kur tikāmies ar vietējās pašvaldības vadību un
speciālistiem, apmeklējām Tehnoloģiju parku un Speciālo
ekonomisko zonu, kas ir būtiski pašvaldības ieguldījumi
uzņēmējdarbības veicināšanā. Tikām iepazīstināti arī
ar Elblongas ostas grandiozajiem attīstības plāniem,
kuru īstenošanas rezultātā paredzama strauja
ekonomikas attīstība.

Oktobris
Uzņēmējdarbības
centrā iesākās ar
Remigrācijas projektu
konkursa vērtēšanas
komisijas darba organizēšanu
un rezultātu
apkopošanu. Tika apstiprināts
remigranta projekta
pieteikums Liepājas pusē,
kurš šobrīd ļoti operatīvi
tiek īstenots – ir reģistrēts
uzņēmums un veikti
nozīmīgi ieguldījumi
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centru

Ēka sākumā
un jau
paveiktais.

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Baiba Kūma

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju izsludināja projektu konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
vai attīstībai Kurzemē. Konkursa izsludinājumā savas uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstībai finansējumu 10 000 EUR vērtībā Kurzemē saņēma 1 projekts.

Laikā no
2019.gada
maija līdz šī
gada oktobrim
Latvijā ir
atgriezies

161 cilvēks
jeb

60 ģimenes,
Kas ir izmantojušas
remigrācijas
koordinatora
konsultācijas
un atgriezušās
Latvijā

Konkursā “Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās” uzvar 3 pašvaldības
Kurzemes plānošanas reģiona un VARAM rīkotajā konkursā
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalstu savu
ideju īstenošanai līdz 10 000 EUR vērtībā ieguvušas 3 Kurzemes
pašvaldības – Liepājas pilsēta, Ventspils pilsēta un Skrundas
novads. Visās pašvaldībās, kas ieguvušas finansiālu atbalstu, no
2019.gada oktobra līdz 2020.gada maijam tiks īstenotas dažādas
aktivitātes remigrācijas sekmēšanai.

Lasīt vairāk
Aktivitātes
Skrundas
novadā

Aktivitātes
Liepājas
pilsētā

Aktivitātes
Ventspils
pilsētā

Rubrika “Kurzeme – vieta, kur atgriezties”
Rubrikās
stāstām
par
uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri
atgriezušies
Kurzemē
pēc
ārvalstīs pavadītiem gadiem.
Katras rubrikas stāsta varoņi
pārstāv
dažādus
Kurzemes
novadus. Kafijas grauzdēšana vai
fotografēšana,
vai
unikāla
dizaina koka pulksteņu ražošana
ir šo kurzemnieku aizraušanās
un ikdienas sastāvdaļa. Par
rubrikas
dalībniekiem
informāciju izvietojam Kurzemes
plānošanas reģiona Facebook un
Twitter kontos, kā arī mājaslapā.

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.

Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore Agnese Berģe
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Kurzemē diskutē par pieaugušo izglītības īstenošanu
Latvijā
29.oktobrī Kurzemes pieaugušo izglītotāji piedalījās IZM organizētā diskusijā par
pieaugušo izglītības attīstību. Diskusijas dalībnieki secināja, ka lai arī pieaugušo izglītība
Latvijā beidzot ir nonākusi valsts uzmanības lokā, tās attīstībai ir nepieciešama
sistemātiskāka pieeja – sākot no pašvaldības nodrošinātiem pieaugušo izglītības
koordinatoriem vai pieaugušo karjeras konsultantiem līdz pieaugušo izglītības centriem.

Lasīt vairāk

Erasmus + projekts par uzņēmību
Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis īstenot Erasmus + projektu
“Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm”. Projekts veidots, lai
Kurzemes reģiona pašvaldību pieaugušo izglītotājiem būtu iespēja
dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas uzņēmības veicināšanā. Laikā
no 11. – 15.novembrim noritēja pirmā mācību sesija, kurā
uzņēmām kolēģus no Lietuvas un Maķedonijas.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā

Lai noskaidrotu situāciju, kā
reģiona pašvaldības darbojas
pieaugušo izglītības jomā un kādi
uzlabojumi
nepieciešami, Kurzemes
plānošanas reģions ir
veicis pašvaldību aptauju.
Aptaujā piedalījās 18 no 20
reģiona pašvaldībām. Ziņas
nesniedza Rucavas un Dundagas
novadu pašvaldības.
Aptauja pieejama Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā.
Aptaujas rezultāti atspoguļoti uz
2019.gada 1.decembri.

Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska
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PROJEKTU NODAĻAS
AKTUALITĀTES
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «Kurzeme visiem»
Pasākumos “Izaugt ģimenē” Kurzemē
izglīto potenciālos aizbildņus, adoptētājus
un audžuģimenes

Mērsragā pārrunātas projekta “Kurzeme
visiem” aktualitātes

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos
Šī gada 17.septembrī uz tikšanos Mērsragā pulcējās projekta “Kurzeme
aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes,
visiem” vadības komanda un partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
aktualitātes, dalītos pieredzē un labajā praksē dokumentu noformēšanā.
notikuši jau 13 izglītojoši pasākumi - sarunu
vakari “Izaugt ģimenē”. Uz pasākumiem
Lasīt vairāk
tika gaidīts ikviens interesents, kurš
vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju,
Lai izglītotu sabiedrību par
audžuģimeni, vai viesģimeni, vai
personām ar GRT,
interesē jautājumi par bērniem,
Kurzemes plānošanas
kuri palikuši bez vecāku
reģiona sociālajos tīklos –
Personām ar garīga rakstura
aprūpes. Kopumā
Facebook un Twitter –
pasākumus apmeklējuši
aizsākām runāt par
traucējumiem (GRT) Kurzemē joprojām
jau vairāk nekā
izplatītākajiem
pieejami
bezmaksas
sociālie
pakalpojumi!
100 dalībnieku.
mītiem un
Uzzini vairāk mūsu
stereotipiem, ar
vairāk
kādiem ikdienā
mājas lapā un piesakies
sastopamies.

VAI ZINĀJI?

Lasīt

pakalpojumiem savā
sociālajā dienestā!

Vairāk par projektu

Lasīt vairāk
Informāciju sagatavoja
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc)
Rudens sezonā sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons turpinājās dabas taku vides
pieejamības apsekojumi, kuru ietvaros vērtējam, kuras takas ir izbraucamas riteņkrēslā, pielāgotas
vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem u.c.

Lasīt vairāk
Ir īstenoti pirmie lielie
darbi dabas taku vides
pieejamības
infrastruktūras
uzlabošanai - Būšnieku
takas ezera laipā visā
garumā esam uzstādījuši
5cm aizsargapmali, kā arī
izgatavojuši
sausās
tualetes, kas pielāgotas
cilvēkiem ar invaliditāti un
uzstādītas Būšnieku takā,
Skrundas pastaigu takā gar
Ventu un Liepājas ezera
Zirgu salas takā.

KPR foto

KPR foto

Savukārt oktobrī 31 Kurzemes reģiona pašvaldību,
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, kā arī
projekta partneru un to sadarbības organizāciju
(pašvaldību un NVO) pārstāvji piedalījās pieredzes
apmaiņas vizītē Dānijā ar mērķi sniegt iespēju pašvaldību,
dabas parku, tūrisma un vides pieejamības speciālistiem
no Kurzemes, Igaunijas un Somijas iepazīt Dānijas labo
praksi dabas objektu pielāgošanā visiem, t.sk. cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Apmeklējām vairākus dabas
objektus un takas, kur tikāmies ar dāņu kolēģiem, kā
arī skatījāmies un apspriedām pielietotos vides
pieejamības risinājumus.

Lasīt vairāk

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Alise Lūse
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!»
12. septembrī Jūrkalnē norisinājās projekta vadības grupas 3. sanāksme un 2. tematiskā darbnīca. Tikšanās pirmā diena tika veltīta
pārskatam un analīzei par projektā paveikto un dažādiem projekta administrēšanas aspektiem. Šīs dienas noslēgumā projekta
partneri iepazinās ar teorētisku un praktisku pieredzi gan cita finanšu avota izmantošanā, gan sabiedrības iesaistē degradētu
un novārtā pamestu objektu sakārtošanai Ziemeļkurzemē, ka arī praktiski iepazinās ar šādu objektu piemēriem Jūrkalnē.
Tikšanās otrajā dienā norisinājās tematiskā darbnīca projekta partneriem un Kurzemes pašvaldību speciālistiem, kur bija
iespējams iepazīties ar prezentācijām par Baltijas jūras krastu procesiem, inovatīvām metodēm piesārņotu vietu attīrīšanai,
pārvaldībai, informāciju par likumdošanas attīstību attiecībā uz piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, kā arī jauno
piesārņoto vietu datu bāzi. Tematiskās darbnīcas noslēgumā kopīgi tika formulēti priekšlikumi degradēto teritoriju tēmas
iestrādāšanai attīstības plānošanas dokumentos.

Lasīt vairāk

24. un 25. oktobrī 20 pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti viesojās četrās Lietuvas pašvaldībās, lai iepazītos ar daudzveidīgiem objektiem, kas pierāda, ka
agrāk degradētas, pamestas vai novārtā atstātas teritorijas vai ēkas var veiksmīgi sakārtot un atdzīvināt dažādai izmantošanai sabiedriskām vai uzņēmējdarbības vajadzībām.
Pasākuma ietvaros pieredzes brauciena dalībnieki pabija Klaipēdas rajona Drevernā, Šilutē, Tauraģē un Šauļos. Drevernā bija iespējams iepazīties ar to, kā neliels zvejnieku ciems ir atdzīvināts tūrisma un
atpūtas vajadzībām, Šilutē – ar ainavu apsaimniekošanas plāna realizāciju, dabas teritoriju sakārtošanu, mazo ostu attīstību, Tauraģē – bijušās militārās teritorijas pārveidi tūrisma un citām sabiedriskām
vajadzībām. Savukārt, Šauļos vislielāko iespaidu atstāja pilsētas industriālais parks un brīvā ekonomiskā zona, kas izveidoti bijušajā militārajā teritorijā.

Lasīt vairāk

Aktīvi turpinās darbs. Praktiski pabeigti sanācijas
darbi Kuldīgā – ar naftas produktiem piesārņota grāvja
un dīķa attīrīšana bijušās dārzniecības teritorijā, līdz ar
to noslēdzoties infrastruktūras objektu darbiem Kurzemē.
Arī Lietuvas pusē norisinās pēdējā plānotā infrastruktūras
objekta sakārtošana Telšos.
Projekta ietvaros vēl plānoti divi semināri un Lietuvas
pašvaldību speciālistu pieredzes brauciens uz Latviju.

Lietuvas puses partneris – Kauņas reģionālā attīstības aģentūra pašvaldību speciālistiem 21.novembrī
organizēja apaļā galda diskusiju par arhitektūras, pilsētplānošanas, vides aizsardzības, stratēģiskās
plānošanas un investīciju jautājumiem. Dalībnieki tika iepazīstināti ar teritorijas attīstības simulāciju kā
metodi stratēģisku plānošanas lēmumu pieņemšanai.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Sarmīte Ozoliņa
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “Militārais mantojums’’
Decembra sākums nācis ar labām ziņām, Igaunijas - Latvijas programma
apstiprinājusi projektu "Militārais mantojums", kura ietvaros jaunu
ekspozīciju iegūs “Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības
materiālu krātuve “Muitas nams”. Ekspozīcija iekārtota vēsturiski
nozīmīgā ēkā, kur Otrā pasaules kara noslēgumam tuvojoties,
1945. gada 8. maijā tika parakstīts tā saucamais Kurzemes
katlā ielenkto vācu karaspēka daļu kapitulācijas akts. Ar to
tiek uzskatīts, ka Ezerē, faktiski, beidzies II pasaules karš.
Savukārt Ventspilī tiks veidota skatu vieta bijušajā
46. krasta baterijas tornī,
kas ir Padomju armijas militārais mantojums.
Projektā, Lauku ceļotāja vadībā, taps jauns
tūrisma piedāvājums, kas Ietver militārā
mantojuma iepazīšanu, Kurzemē plānojam
apzināt militārā mantojuma resursus un
iekļaut tos tūrisma apritē un
kopīgā pārrobežu maršrutā.

Informāciju sagatavoja
Projektu nodaļas vadītāja
Aiga Petkēvica
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Projekts “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VIDEOGUARD)
Kurzemes plānošanas reģions sekmīgi noslēdzis Eiropas Savienībās finansētās LATLIT programmas projektu
“VideoGuard”, tā ietvaros paaugstinot tiesībsargājošo institūciju kapacitāti 14 Kurzemes un 3 Ziemeļlietuvas
pašvaldību teritorijās, uzstādot kopumā 181 stacionāro video novērošanas kameru, 8 mobilās video novērošanas
kameras , kā arī aprīkojot ar modernu datu apstrādes tehniku 14 monitoringa centrus. Projekta rezultātā ir izveidots
dažāda līmeņa tiesībsargājošo institūciju sadarbības tīkls, kas ļauj operatīvi apmainīties ar informāciju no video
novērošanas kamerām, tā nodrošinot efektīvāku tiesībsargājošo institūciju darbību un paaugstinot sabiedrības drošības
līmeni.
Nozīmīgs pasākums projekta gaitā bija projekta noslēguma konference, kas notika 2019.gada 26.novembrī Talsos. Konferences
dalībnieki bija projekta partneru vadības grupas un menedžmenta grupas pārstāvji, projekta partneru pašvaldību policijas
pārstāvji, IT speciālisti un pieaicinātie valsts policijas pārstāvji. Uzsākot konferenci, projekta partneri un pārējie klātesošie tika
iepazīstināti ar konferences organizatoru pašvaldības – Talsu novada aktuālāko informāciju par novada attīstību un iespējām kopumā,
kā arī par konkrētajiem sasniegumiem VideoGuard projektā – ne tikai par videonovērošanas kameru tīkla izveidi, bet arī par digitālā
informatīvā rīka izstrādi , kas ļauj visiem projekta partneriem vienotā tīklā gūt informāciju par pārējo partneru teritorijās izvietoto kameru
atrašanās vietām, to tehniskajiem parametriem un iespējām gūt informāciju no visām video kamerām.
Turpmākajā konferences gaitā vārds tika dots tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, kuri sniedza ieskatu par projektā uzstādīto kameru
praktisko darbību un jau tagad sasniegtajiem rezultātiem, īpaši uzsverot to, ka tieši sadarbība starp dažādām institūcijām videonovērošanas
datu apmaiņā ļauj efektīvāk cīnīties ar noziedzību un sekmēt sabiedrības drošību projekta partneru pašvaldību teritorijās. Skuodas rajona
pašvaldības pārstāvis sniedza ieskatu par to, kā tiek organizēta videonovērošanas sistēma rajona ietvaros un arī uzsvēra Lietuvas un Latvijas
pierobežas pašvaldību tiesībsargājošo institūciju sadarbības nozīmi likumpārkāpumu atklāšanā un arī nozīmi šādam video novērošanas tīkla kā
preventīvam līdzeklim noziegumu novēršanā.
Kā viens no nozīmīgākajiem konferences darba kārtības punktiem bija Nodomu protokola parakstīšana starp projekta partneru pašvaldībām un valsts
tiesībsargājošo institūciju – Valsts policiju par turpmāko sadarbību starp pašvaldību tiesībsargājošajām struktūrvienībām un valsts tiesībsargājošajām
struktūrām videonovērošanas datu apmaiņā un sadarbību likumpārkāpumu novēršanā.
Konferences noslēguma daļā, pieredzes apmaiņas aktivitātes ietvaros dalībnieki apmeklēja Talsu novada pašvaldības policijas monitoringa un datu apstrādes
centru, kur praksē iepazinās ar projekta gaitā izveidotās video novērošanas sistēmas darbību un tās potenciālajām iespējām. Dalībnieki diskutēja par dažādiem
iespējamiem tehnoloģiskajiem risinājumiem sistēmas darbības efektivitātes
uzlabošanai, apmainījās ar pieredzi datu iegūšanas, pārraides, apstrādes,
uzglabāšanas un turpmākās izmantošanas dažādos aspektos.

Vairāk par projektu

Talsu TV sižets
par noslēguma
konferenci

Informāciju sagatavoja
projekta vadītājs
Edvīns Drigins
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Projekts «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā» (Jūrtaka)
Kurzemē uzstādītas 47 informācijas plāksnes, kuras Jūrtakas gājējus un
citus ceļotājus informēs par apskates objektiem, naktsmītnēm,
ēdināšanas uzņēmumiem, sabiedrisko transportu, kā arī par citu
ceļotājam svarīgu informāciju piekrastē. Informācijas plāksnes
tika uzstādītas aizstājot novecojušas informācijas plāksnes, kā
arī uzstādītas uz pilnīgi jauniem stendiem, kuri īstenoti
Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas ietvaros. Par
šīm informācijas plāksnēm interesi izrādījuši arī
piekrastes tūrisma uzņēmumi, izvietošanai savos
uzņēmumos, tāpēc radām iesēju tās nodrukāt
papildus.
Turpinot darbu pie Jūrtakas tālākas attīstības,
projektu noslēdzot, 9. janvārī kopā aicināsim
Kurzemes piekrastes informācijas centru
pārstāvjus un projektu vadītājus piekrastes
pašvaldībās, lai nodotu gatavo tūrisma
produktu – “Jūrtaka – piekrastes gājēju
ceļš”, kā arī pateiktos par atbalstu
projekta īstenošanā.

20. novembrī, Kalnciema kvartālā aizvadīta
diskusija par Jūrtakas tālāku attīstību, kura kopā
pulcēja pārgājienu organizatorus, pakalpojumu
sniedzējus piekrastē, kā arī pašvaldību pārstāvjus.
Diskusijā iepazīstinājām ar projektā paveikto, kā arī
tika risināti jautājumi par pakalpojumiem piekrastē,
infrastruktūru un ģenerētas idejas garā pārgājiena
maršruta attīstībai pēc projekta noslēguma. Diskusija
par Jūrtakas tālāku attīstību bija īpaši nozīmīga, jo
projekts noslēdzas 2020.gada janvārī un katram no
tūrisma uzņēmumu, pašvaldības pārstāvjiem,
aģentūrām un pārgājienu mīļotājam ir jākļūst par
Jūrtakas vēstnieku, lai maršruts kļūtu tikpat
tradīcijām bagāts un atpazīstams kā, piem.,
Santjago ceļš (spāņu valodā – "Camino de
Santiago").

Lasīt vairāk

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aija Neilande
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Projekts «Dabas tūrisms visiem» (Unigreen)
Oktobrī Talsu Tautas namā organizējām konferenci “Dabas un kultūras mantojums
tūrismā: identitāte un pieejamība”. Konferenci apmeklēja 130 viesi un tajā
atskatījāmies uz projektā paveikto, kā arī diskutējām par vides
pieejamības nozīmi reģionālās attīstības kontekstā. Konference
vienlaikus iezīmēja arī mūsu UniGreen projekta noslēgumu.

Lasīt vairāk
Informācija par dabas
takām Kurzemē un
ziemeļlietuvā pieejama
mūsu mājas lapā

Dabas
taku
ceļvedis

Š.g. 31.oktobrī projekts beidzās un esam patiesi lepni par
projektā paveikto: jaunā Usmas Elkraga dabas taka,
pastaigu takas gar Ventas upes krastu Skrundā un Kuldīgā,
laipas Rojas pludmalē, kā arī dabas taku ceļvedis un divi
jauni skatu torņi – Durbes ezera krastā un Sātiņu dīķos – tas
viss izveidots projekta 2,5 gadu īstenošanas laikā
sadarbojoties Kurzemes plānošanas reģionam, ar 6
pašvaldībām Kurzemē un 4 partneriem Lietuvā.
Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Aiva Jakovela
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Projekts “EST-LAT Harbours”
Daļā ostu plānotie darbi ir jau paveikti un tās gatavojas nākamajām ES projektu sniegtajām iespējām uzlabot infrastruktūru,
bet ir virkne ostu, kurās darbi vēl rit pilnā sparā. Prieks, ka visās ostās ir pabeigti padziļināšanas darbi, ir uzbūvēti moli un
uzstādītas navigācijas zīmes, kas mūsu reģionā padara burāšanu drošu un ērtu. Esam uzsākuši gatavošanos laivu
izstādēm 2020. gadā. Statistika rāda to, ka šo gadu laikā, piedaloties šajās izstādēs, esam Latvijas vārdu nesuši
pasaulē veiksmīgi un pie mums ir viesojušies daudz vairāk burātāju, kuri starp citu par labu palīgu piemin
mūsu radīto ostu katalogu, tādēļ šogad sāka tapt tā otrais izlaidums.
Visām ostām šajā sezonā tika uzņemtas bildes no gaisa-aerofotogrāfijas un jau pavisam drīz ostas varēs
saņemt lietošanā šīs bildes. Paldies fotogrāfiem Valdim Skudrem un Edgaram Pohevičam.

Liepājas osta

Uzlabojumi Pāvilostā
Pāvilostas ostā ir ievērojami
palielinājies labi aprīkotu piestātņu
skaits. Pieejama servisa ēka, uzstādīts
laivu pacēlājs ar celtspēju 20 tonnas,
izveidots iekštelpu un āra ziemošanas
laukums, un remonta centrs. Tagad
Pāvilosta var piedāvāt pilna apjoma
pakalpojumus burātājiem.

Uzlabojumi
Ventspils jahtu ostā
Ventspils jahtu ostā ir
pabeigta piestātņu izbūve, un
tagad ir līdz 50 labi aprīkotām
laivu piestātnēm un āra
ziemošanas laukumu vairāk
nekā 35 laivām.

Raksts par
uzlabojumiem
Ventspils jahtu
ostā

Ir tikusi izvērtēta Liepājas
ostas situācija, par ko arī
izveidots ziņu sižets. Liepājas
osta ieplānojusi, ka ofisa ēka un
pontoni taps būvēti ziemas
periodā iekš noliktavām un pašā
objektā uz vietas darbus sāks darīt
pavasarī. Visnotaļ skaidrs, ka
uzlabojumi būs un mēs ar
nepacietību tos gaidām!
Ziņu sižets

Aicinām apmeklēt
projekta jauno
mājas lapu:
http://eastbaltic.eu/

par Liepājas
jahtu ostu

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta vadītājas asistente
Samanta Struža
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Projekts «GRASS»
Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea,
akronīms - GRASS) ir uzsākta normatīvo aktu prasību apkopošana un izvērtēšana attiecībā uz jūras
makroaļģu izmantošanu pārtikā un dzīvnieku barībai, tās rezultātā taps arī rokasgrāmata palīgmateriāls potenciālajiem pārtikas un/vai barības ražotājiem par prasībām Baltijas jūrā sastopamo
un iegūstamo makroaļģu izmantošanai pārtikā un barības ražošanā Latvijā, kā arī par makroaļģu
produktu bioloģiskās sertifikācijas iespējām.
2019.gada 17.decembrī Liepājā notika pasākums “Jūras aļģes – tradīcijas, pieredze
un iespējas”, kas būs pirmā tikšanās ar projekta mērķa grupu un ieinteresēto pušu
pārstāvjiem. Pasākuma mērķis ir apzināt esošo situāciju par jūras makro-aļģu
vākšanas un izmantošanas pieredzi un diskutēt par izaugsmes potenciālu šajā jomā.
Informācija KPR mājas
lapā

Vairāk par projektu

Tiem, kas interesējas par aļģu biomasas izmantošanu
un ar jūras resursiem saistīto bioekonomiku (blue
bioeconomy) noderēs projekta ziņu lapas, kas tiek
sagatavotas reizi pusgadā
un publicētas arī
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā, GRASS
projekta sadaļā. Kā arī projekta mājas lapā.

Informācija projekta
mājas lapā
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Ligita Kokaine
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Projekts «Industriālais mantojums tūrismam»
Industriālā mantojuma nedēļas
nogale kļūst par tradīciju!

Delfi raksts par
Industriālā
mantojuma
nedēļas nogali

Industriālā mantojuma nedēļas nogalē no 27. līdz 29.
septembrim, apmeklētājiem bija pieejami unikāli
NRA raksts par
industriālā mantojuma objekti Latvijā (Vidzemē,
Industriālā
Kurzemē, Rīgas reģionā) un Igaunijā. Industriālā
mantojuma
mantojuma nedēļas nogale norisinājās jau otru
nedēļas nogali
gadu, sniedzot iespēju aplūkot arī tādus objektus,
kuri ikdienā apmeklētājiem nav pieejami, un
tādējādi arī apliecinot projekta ietvaros
attīstītās idejas ilgtspēju.

Projektā turpinās darbs pie pārskatu sagatavošanas par
rezultātiem, kā arī sadarbība ar kontrolējošām iestādēm
un partneriem.
Eiropas Komisijas Reģionālās
politikas ģenerāldirektorāts
(DG REGIO) ir atzinis par izceļamu
daudzo Eiropas Savienības fondu vidū un par
to ir publicēts raksts "Industriālais mantojums atdzīvināšana tūrisma attīstībai" ("Industrial
heritage - Revival of industrial heritage for
tourism development") DG Regio
mājas lapā!

Vairāk par projektu

Iepazīsti
industriālā
mantojuma
objektus projekta
mājas lapā!

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Jana Kalve
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Projekts “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība,
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT)
Projektā RETROUT (R065) šobrīd tiek veikts pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo
ekonomiku. Pētījumu veic Vidzemes Augstskola Dr.oec. Tamāras Grizānes vadībā. Pētījums sastāv no 2 daļām:
pirmajā daļā ir izpētīti publiski pieejamie dati un sagatavots ziņojums par makšķerēšanas tūrisma lomu
ekonomikā projekta partneru valstīs, t.i., Zviedrija, Somija, Polija, Lietuva, Igaunija, Latvija; otrajā daļā tiks
novērtēta makšķerēšanas tūrisma kopējā ekonomiskā ietekme Kurzemes reģiona rietumu piekrastes
teritorijā, nosakot tās nozares, kam ir potenciāls tikt iesaistītām makšķerēšanas tūrismā, kā arī
izstrādājot priekšlikumus makšķerēšanas tūrisma ieguldījuma palielināšanai reģionālajā ekonomikā.
Šobrīd ir paveikta pētījuma pirmā daļa: izstrādāta metodoloģija pētījuma veikšanai un sagatavots
salīdzinošs ziņojums par esošo situāciju makšķerēšanas tūrisma jomā visās projekta partneru
valstīs (Somijā, Zviedrijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā), kā arī sniegta informācija par
statistikas datiem, kādi tiek vākti un apkopoti iepriekš minētajās Baltijas jūras reģiona
valstīs, kā arī parādīta kārtība un regulējumi, kas jāņem vērā, dodoties ar makšķeri dabā.
Pētījums noslēgsies 2020.gada maijā, un tas būs viens no pirmajiem Latvijā, kas
aplūko makšķerēšanas tūrismu šādā – ekonomiskā – aspektā.
Ziņojums par esošo situāciju
makšķerēšanas tūrisma jomā visās projekta partneru
valstīs (Somijā, Zviedrijā, Polijā, Igaunijā,
Lietuvā un Latvijā)

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Zane Gaile
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Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” savā e-pastā:
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

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

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

