Kurzemes plānošanas
reģiona paveiktais
2019.gadā un plāns
2020.gadam

E.Ozoliņa,
KPR Administrācijas
vadītāja
Kuldīga, 22.01.2020.

KPR budžets 2020.gadam
KPR AP līdzfinansējums
27 300,00 €

Pamatbudžets
185 529,00 €

Reemigrācijas pilotprojekts
120 000,00 €

Sabiedriskā transporta nod.
43 000,00 €

Taksometru lic.kart.izsn.
500,00 €

Pabeigto projektu
uzturēšana
6 200,00 €

Uzņēmējdarbības centra
atbalsts
4 651,00 €
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Darbības jomas 2020

Remigrācija

Līdzdalība
sabiedriskā
transporta
organizēšanā

Uzņēmējdarbības
veicināšana

Reģionālie
projekti

Plānošana

(tai skaitā
taksometru
licencēšana)

Brīvprātīgās
iniciatīvas
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Plānošanas
jomas paveiktais
un plānotais
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• Dalība Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP)
izstrādē
• Sagatavoti KPR komentāri un priekšlikumi par Reģionālās
politikas pamatnostādņu 2021-2027 projektu
• Atbilstoši darba plānam uzsākts darbs pie KPR Attīstības
programmas 2021-2027 izstrādes
✓ Uzturēta un aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes datu bāze (pieejama KPR mājas lapā);

• Reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
izstrāde, kuras gaitu tiešā veidā ietekmēs:
•
•
•
•

✓ Tika sniegti nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumiem un
lokālplānojumiem (8):
✓ Tika sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas plānojumiem
un lokālplānojumiem (4):

• Tika izvērtētas un sagatavoti atzinumi Grobiņas, Aizputes un
Mērsraga novadu Attīstības programmām
• Sagatavoti priekšlikumi citiem nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem

• Organizēti semināri pašvaldību teritorijas attīstības un
plānošanas speciālistiem

•

NAP 2021-2027 izstrāde;
Administratīvi teritoriālās reformas norise;
Iespējamās izmaiņas plānošanas reģionu robežās un
teritorijās (statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas NUTS
izmaiņas);
VARAM informatīvais ziņojums «Par plānošanas reģionu
darbības pilnveidošanu» - reģionu kompetence un
uzdevumi, termiņi informācijas apkopošanai un lēmumu
pieņemšanai – 1.marts un 10.septembris;
Resursu (finansējums, speciālisti) pieejamība AP izstrādei,
pieļaujot divus scenārijus;

• Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu un
lokālplānojumu izstrādes koordinēšana un pārraudzīšana;
• Priekšlikumu sniegšana nacionāla un vietēja līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

• Sagatavoti projektu pieteikumi plānošanas jomā (2)
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Sabiedriskā
transporta nodaļas
paveiktais 2019.g. un
plāns 2020.g.
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✓ Pabeigta maršrutu tīkla perspektīvā plānošana

gatavojoties valstī vienotam iepirkumam par
tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus
no 2021. gada.
✓ Veiktas 75 izmaiņas reģionālajos autobusu
maršrutos:
•
•
•
•
•

atvērti divi jauni maršruti
atvērti 35 jauni reisi.
29 reisiem mainīts kustības grafiks.
Vainā maršrutā ieviesta tā daļas izpilde uz pieprasījuma
10 reisi slēgti to vietā neatverot jaunus

✓ Apsekotas

173 pieturvietas, nepieciešamības
gadījumā koriģējot datus Sabiedriskā transporta
informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS),
kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 3
autoceļu rekonstrukcijas projektiem.
✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies 21 no notikušajām 22
Sabiedriskā transporta padomes sēdēm.
✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana

•
•

Reģionā kopumā ir 22 spēkā esošas speciālās atļaujas (licences)
pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes
plānošanas reģiona teritorijā.
Vidēji mēnesī tiek izsniegtas licences kartiņas 18 automašīnām.

✓ Līdzdalība sabiedriskā transporta attīstības ilgtermiņa
plānošanā
✓ Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās nozīmes maršrutu
grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes
uzlabošanai
✓ Dokumentu un materiālu sagatavošana un dalība
Sabiedriskā transporta padomes sēdēs
✓ Pieturvietu apsekošana un uzraudzība
✓ Maršrutu apsekošana
✓ Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par maršrutu tīklu
un tajā veicamajām izmaiņām, noskaidrošana un
apkopošana
✓ Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē
✓ Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
✓ Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības
grafikos saskaņošana un izvērtēšana
✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana
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Uzņēmējdarbības
veicināšana reģionā
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✓
✓
✓
•
•
✓

Sniegtas 101 konsultācijas uzņēmējiem
Norvēģijas pārstāvju delegācija Kurzemē
Dalība izstādēs:
Biznesa dienas Ventspilī
Uzņēmēju dienas Kurzemē Liepājā
Organizēts 1
pieredzes brauciens pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem uz Poliju, Elblongu
✓ Organizēti 3 semināri:
• «Iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai»
• «NFI projekts, budžeta aizpildīšana»
• «KPR UC funkcijas»
✓ Dalība darbnīcas/diskusijas uzņēmējiem Liepājā «Kā
uzlabot reģiona konkurētspēju» organizācijā un vadībā
✓ Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto
pakalpojumu izvērtējums
✓ KPR atbalsta pasākumos kopā iesaistīts 201 komersants

Vairāk par uzņēmējdarbības veicināšanu Kurzemē lasīt
šeit >>>

✓
✓

✓
✓
✓

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar
starpniecību uzņēmumiem par dažādu
pakalpojumiem ( 45)

e-pasta
institūciju

Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos/dalība citu
organizāciju rīkotajos pasākumos (2)

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes
apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3)
Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums (1)
Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem
(piemēram, kā diskusijas/tikšanās/konkurss/ uzņēmēju
godināšana) (1)

✓ Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki
izstādēs un pieredzes vizītēs (140)
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Remigrācijas
veicināšanas
pasākumi reģionā
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Paveiktais 2019.gadā:

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA GRANTS

✓ Individuālus piedāvājumu sagatavošana un aktīva
komunikācija ar remigrantiem, kuri plāno vai jau ir
atgriezušies uz dzīvi Latvijā

✓ Vairāk kā 40 interesenti

✓ Veiktās aktivitātes - darbs ar Kurzemes pašvaldībām,
diasporām, reģionālajiem un nacionālajiem medijiem,
aktīva sociālo tīklu uzturēšana (KPR mājas lapā, interneta
vietnēs Facebook un Twitter), tikšanās ar remigrantu
ģimenēm, kuras uz dzīvi atgriezušās Latvijā

✓ Iesniegti 2 projekti
✓ Atbalstīts finansējums 10 000 EUR vērtībā saņēma 1
projekts
✓ Uzņēmējdarbības ideja tiks realizēta Liepājā

✓ Rubrikas «Kurzeme-vieta kur atgriezties» izveide un
aktīva turpināšana, par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri
atgriezušies Kurzemē pēc ārvalstīs pavadītiem gadiem

KONKURSS PAŠVALDĪBĀM “REMIGRĀCIJAS SEKMĒŠANAS
PAKALPOJUMI PAŠVALDĪBĀS”

✓ Informācija par projektu pieejama vietnē www.paps.lv
un KPR tīmekļa vietnē
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/

✓ Atbalstu savu ideju īstenošanai līdz 10 000 EUR vērtībā
ieguvušas 3 Kurzemes pašvaldības – Liepājas pilsēta,
Ventspils pilsēta un Skrundas novads

STATISTISKA:
✓ATGRIEZUŠIES - 369
✓Sazinājušies - 877
✓Sagatavoti personalizēti piedāvājumi - 758
✓Reāli plāni atgriezties – 118
✓Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā,
Ventspilī, Saldū, Talsos, Kuldīgā.

✓ Iesniegti 3 pieteikumi

✓ No 2019.gada oktobra līdz 2020.gada maijam tiks
īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi remigrācijas
sekmēšanai
Plašāk par remigrācijas veicināšanu Kurzemē lasīt šeit >>>
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Plānotās aktivitātes 2020.gadā
✓ Aktīva komunikācija un individuālu piedāvājumu sagatavošana
potenciālajiem remigrantiem un tiem, kuri jau atgriezušies uz dzīvi
Latvijā
✓ Sadarbības stiprināšana un komunikāciju ar Kurzemes pašvaldībām
✓ Aktīva KPR mājas lapas remigrācijas sadaļas un Facebook, Twitter
informācijas ievietošana
✓ Rubrikas “Kurzeme – vieta, kur atgriezties” uzturēšana
✓ Aktīva komunikācija ar Kurzemes reģiona un Latvijas medijiem par
remigrāciju un aktuālākajiem jautājumiem Kurzemē

✓ Dažādus izglītojošus semināru organizēšana:
•
•

Pašvaldībām un to pārstāvjiem - “Remigrācijas koordinācijas jautājumi
pašvaldībās”
Vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības pārvalžu speciālistiem –
“Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās”

✓ Pasākumu remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem un viņu
ģimenes locekļiem organizēšana

Foto no pasākuma, kur klātienē tikās ģimenes ar bērniem, kuras
atgriezušās uz dzīvi Liepājas pusē

✓ Nostiprināt sadarbību ar dažādam valsts un privātā sektora
organizācijām kopīgā pievilcīgu piedāvājumu remigrantiem izveidē
✓ Uzņēmējdarbības atbalsta granta konkursa organizēšana
✓ Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
organizēšana
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Deinsitucionalizācija
Kurzemes reģionā
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«Kurzeme visiem»
✓ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
Kurzemes reģionā.
✓ Pabeigta 792 un plānota papildu vēl 90 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 potenciālajiem aizbildņiem,
adoptētājiem un audžuģimenēm
✓
Organizētas 3 integrējošas nometnes
✓
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes
reģiona personām ar GRT
✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana
57 (no350) personām ar GRT (plānots turpināt sniegt
atbilstoši pieprasījumam).
01.07.2015. - 31.12.2023

✓

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona
bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:
✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana
203 (no 288) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši
pieprasījumam):
▪ aprūpes pakalpojuma - 33
▪ «atelpas brīža» pakalpojuma - 54
▪ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 116 (arī 86
vecākiem)
SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līdz šim kompensēti izdevumi 14 pašvaldībām:
• par personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem
darbiniekiem) un pakalpojumu sniegšanu 57 personām
ar GRT
• 126 (unikāliem) bērniem ar FT un viņu ģimenēm
• 281 668.09EUR apjomā (no 966 -148 256Eur vienai
pašvaldībai)
6 pašvaldībām - 0,00Eur (Alsungas, Brocēnu, Durbes,
Nīcas, Rojas un Vaiņodes nov.)

~ EUR 6,6 milj

Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>
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Reģionālie projekti
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2019.gadā noslēgtie

2020.gadā ieviešanā
▪ Kurzeme visiem

• Baltic Blue Growth (līdz 30.04.2019)

▪ Re-Trout (noslēdzas 2020.gadā)
▪ Grass
▪ NatAc

•
•

Safe Sea (līdz 30.06.2019)
Industrial Heritage (līdz 31.08.2019)

•

Unigreen (līdz 31.10.2019)
Business Support (līdz 31.03.2019)
I see (līdz 30.04.2019)
Balt’s Road (līdz 31.10.2019)
VideoGuard (līdz 30.11.2019)

•

Inovācija mācībās

•
•
•
•

▪

ESTLAT Harbours (noslēdzas 2020.gadā)
Coastal Hiking (noslēdzas 2020.gadā)
Military Heritage (no ~ aprīļa, 2020)

▪

Clean Brownfields (noslēdzas 2020.gadā. )

▪

EntreMind F
Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai

▪
▪

▪

Plašāk par KPR ieviešanā esošajiem projektiem lasīt šeit >>>
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Projektu pieteikumu sagatavošana 2019
2019 gadā kopā strādāts pie 15 projektu pieteikumu izstrādes:
✓
✓

2 Igaunijas – Latvijas programmas projekti

✓

● Baltic welness (noraidīts)
● Military Heritage (apstiprināts)
7 Latvijas – Lietuvas programmas projektu pieteikumi (Rezultāti
02.2020)

● Panorama
● Explore Balts
● Hiking Project
● Live Lake
● Smart Planning
● Step forward
● MEDWwater

✓
✓
✓

2 Centrālās Baltijas programmas projektu pieteikumi (Rezultāti
01.2020)

● CBCSmall ports
● Railway Heritage
2 Erasmus + projekti (apstiprināti)
LIFE «Latvijas pilsētu zaļināšana» sadarbībā ar VARAM
(turpinās izstrāde)
Horizon 2020 «SAEESEA» - par energoefektivitāti (noraidīts)
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Projektu pieteikumu sagatavošana 2020.gadā
2020.gadā plānots strādāt pie vismaz 3 projektu pieteikumu
izstrādes:

✓ Igaunijas – Latvijas programmas ierobežotas atlases
konkursa projekts «ESTLAT HARBOURS 2»

✓ LIFE «Latvijas pilsētu zaļināšana» sadarbībā ar VARAM
✓ Norvēģu finanšu instruments - Projekta pieteikuma
izstrāde

✓ ERASMUS + Pieteikuma izstrāde pieredzes apmaiņas
projektam par pieaugušo izglītību kultūras iestādēs
Plānots aktīvs darbs un līdzdalība pārrobežu programmu
2021 – 2027 (ESTLAT, LATLIT, CB) Programmēšanas
komitejās.
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Dabas pieejamība visiem (NatAc)
2019.gadā:

2020.gadā:

✓

✓

Uzstādītas 3 cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sausās
tualetes - Skrundā, pie Būšnieka ezera Ventspilī, pie
Zirgu salas Liepājā
✓ Uzstādītas laipas aizsargapmales un 9 soliņi Būšnieku
ezera takā Ventspilī
✓ Kurzemes pašvaldību speciālistu (6) pieredzes apmaiņas
vizīte Dānijā

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Pieejamo dabas taku ceļvedis par LV, EE, FI
4 pieejamās sausās tualetes (Kazdanga, Kalēti, Alsunga)
Taku pieejamības uzlabojumi (Kazdanga, Kalēti, Alsunga,
Liepāja)
20 taktilie objekti
2 semināri par vides pieejamību dabā
Vides pieejamības dienas organizēšana Kurzemē
7 Info plāksnes un norādes zīmes projekta objektos
7 info stendi (taktilie un Braila) projekta objektos
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Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei !
2019.gadā:
✓ nojaukta degradēta piecstāvu ēka un sakārtota
teritorija Ugālē, Ventspils novadā
✓ attīrīta un sakārtota piesārņota teritorija Kuldīgā,
teritorija atbrīvota no 366 tonnām piesārņojuma
✓ pieredzes brauciens uz Lietuvu, 24.10.-25.10., 20
dalībnieki
✓ 3 semināri (Skrundā, Liepājā, Jūrkalnē), katrā vismaz 20
dalībnieki

2020.gadā:

✓ 2 apmācību semināri Kurzemē, katrs vismaz 20
dalībniekiem
✓ noslēguma konference Kauņā, Lietuvā

✓ izgatavots un izplatīts projekta informatīvs materiāls
300 eks. LV, LT, ENG
✓ tiek turpināta 2019.gadā uzsāktā projekta publicitāte,
ieskaitot noslēguma publikāciju
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Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā
2019.Gada nogalē noslēdzās LATLIT programmas projekts “VideoGuard”kā
rezultātā:
✓ Paaugstināta tiesībsargājošo institūciju kapacitāte 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.
✓ 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.
✓ Lai apliecinātu apņemšanos vēl ciešāk sadarboties sabiedriskās
drošības uzlabošanā, tika parakstīts Nodomu protokols, kas paredz
attīstīt
sadarbību
starp
projektā
iesaistīto
pašvaldību
tiesībsargājošajām
struktūrvienībām
un
Valsts
policiju
videonovērošanas datu apmaiņā un likumpārkāpumu novēršanā.

21

Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā
Coastal Hiking
2019.gadā:
✓ Informācijas
sagatavošana Pasākumu kalendāram
piekrastē 2019.gadam;
✓ 2 darba semināri maršruta popularizēšanai tūrisma
uzņēmēju un pašvaldības tūrisma speciālistu vidū –
28.08; 20.11.2019
✓ Mājas lapas www.jurtaka.lv informācijas atjaunošana
un uzturēšana
✓ Izstrādāts un izplatīts ceļvedis “Piekrastes gājēju ceļš”,
ar detalizēta informācija par katru no 1200 km garā
maršruta posmiem - 21 posms Kurzemē
✓ Informācijas, fotomateriāla, kartogrāfiskā materiāla
sagatavošana informācijas stendiem, kopā izvietojot
vairāk kā 100 vietās;
✓ izdots
un izplatīts Jūrtakas tūrisma operatoru
rokasgrāmata ENG, DE valodās.

✓ Igauņu

tūrisma speciālisti un uzņēmēji viesojās Kurzemē 13.-15.05.2019

✓ LV žurnālistu

vizīte Kurzemē - 28.05.2019, kas
rezultējusies ar vairāk kā 20 rakstiem masu mēdijos

✓ Dalība LR1

raidījumā "Greizie rati", lai dalītos ar
inormāciju oar Jūrtaku. - 13.07.2019.

✓ Dalība projekta noslēguma

konferencē un maršruta
atklāšanas pasākumā Igaunijā 13.-15.09.2019.

2020.gadā projekta noslēgums 31.01.2020:
✓

Noslēguma pasākums Kurzemē 09.01.2020 Piekrastes
TICiem un pašvaldību tūrisma pārstāvjiem;

✓

Marķēšana Ventspils pilsētā

✓

2 lielās norādes zīmes uz Liepājas pilsētas robežās (Z un
D).
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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)

2019.gadā:
✓ Ieviestas nozīmīgākās Investīciju aktivitātes Kurzemes

jahtu ostās - Pāvilostā, Ventspilī
✓ 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

2020.gadā:
✓ Dalība starptautiskās laivu izstādēs, popularizējot

Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija) kā burāšanas
galamērķi – Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Polijā;
✓ Sagatavots Jahtu ostu kataloga 2.izdevums
✓ Jānoslēdz investīciju ieviešana Liepājas, Rojas, Mērsraga
jahtu ostās;
✓ Videoprezentācija par piedāvājumu burātājiem
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Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība,
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība.
2019.gadā:
✓ Iztrādātas 3 darba versijas zivju nārsta ceļa izbūves
Rīvas upē tehniskajam projektam. Konsultācijās ar
projekta partneriem no Zviedrijas, Igaunijas, Somijas,
Lietuvas un Polijas, kā arī institūta BIOR ekspertiem,
pieņemts lēmums par galējo risinājumu zivju nārsta
ceļam. Būvprojekta minimālais sastāvs ir apstiprināšanai
Ventspils novada pašvaldības būvvaldē.
✓ Noorganizēti apmācību semināri uzņēmējiem, kas gatavi
veidot makšķerēšanas tūrisma produktus Kurzemē
✓ Izstrādāts aktivitāšu plāns Kurzemes kā makšķerēšanas
tūrisma galamērķa attīstībai
✓ Uzsākts pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz
reģionālo ekonomiku

2020.gadā:
✓ 2020.gada 1.ceturksnī plānots pabeigt un nodot
Ventspils novadam turpmākajai realizācijai zivju nārsta
ceļa Rīvas upē izbūves tehniskais projektu;
✓ Kurzemes makšķerēšanas tūrisma piedāvājuma
prezentēšana starptautiskajā makšķerēšanas tūrisma
izstādē Itālijā;
✓ Video izveide par makšķerēšanas tūrismu Kurzemē;
✓ Kurzemes makšķerēšanas tūrisma kartes izveide;
✓ Pētījuma izstrāde par makšķerēšanas tūrisma ietekmi
uz reģionālo ekonomiku Kurzemē.
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Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana
2019.gadā paveiktais:
• uzsākta normatīvā regulējuma analīze un apkopošana
par makroaļģu izmantošanu pārtikā un dzīvnieku
barībai, t.sk. rokasgrāmatas izstrāde;
• veikta piekrastes pašvaldību aptauja un uzsākts aļģu
vākšanas un audzēšanas normatīvā regulējuma
izvērtējums;
• noorganizēts pirmais projekta pasākums Latvijā LIepājā, 17.12.2019.

2020. gadā plānotais::
•

•

•
•

•

Uzsākt pētījumu par Kurzemes piekrastei piemērotākajām
aļģu
savākšanas
un
pirmsapstrādes
uzglabāšanas
tehnoloģijām;
Uzsākt makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko
aspektu novērtējumu Latvijā, nozares attīstības potenciāla
novērtējumu Kurzemes reģionā;
Veikt pētījumu par dažu Latvijā augošo makroaļģu ķīmisko
sastāvu un potenciālo izmantošanas vērtību;
Organizēt pieredzes apmaiņas vizīti Kurzemes piekrastes
pašvaldību esošajiem vai potenciālajiem makroaļģu vācējiem
un pārstrādātājiem;
Noorganizēt otro projekta pasākumu Latvijā;
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Jauna resursa – apaļā jūrasgrunduļa komerciālas zvejniecības
potenciāla izpēte
Projekta mērķis ir izstrādāt starptautisku projekta pieteikumu, lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius
melanostomus) komerciālu zveju visā Baltijas reģionā.
2019.gadā:
noorganizēta pirmā ieinteresēto pušu tikšanās Klaipēdā,
20.-21.novembrī, no Latvijas iesaistot ZM, ZST, BIOR,
Latvijas Zvejnieku federāciju, Baltijas Zivsaimnieku
apvienību, Liepājas rajona partnerību,Liepājas piekrastes
zvejniekus, t.sk. noorganizēta studiju vizīte uz Liepāju;

Goby Fishing

2019-2020, 12 mēneši

2020.gadā:
piedalīties un nodrošināt Latvijas partneru iesaisti
projekta pasākumos Gdaņskā (11.-12. marts) un Dānijā
(maijā), t.sk. izstrādāt projekta pieteikumu, kas veidos
pamatu liela mēroga projektam apaļā jūrasgrunduļa
zvejas komercializācijai Baltijas jūras reģionā.

EUR 54667

KPR loma projektā – iesaistīt
projektā ieinteresētās puses no
Latvijas – zvejnieku
organizācijas, pārstrādātājus,
pētniecības institūcijas, lai
veicinātu apaļā jūrasgrunduļa
nozveju, jaunu produktu
attīstību un tirgus noietu.

1) Vadošais partneris – Kalmāras pašvaldība, Zviedrija;
2) Jūrniecības institūts Gdaņskā (Maritime Institute in Gdańsk,
MIG), Polija;
3) Low Impact Fishers of Europe/LIFE, Eiropas NVO
(www.lifeplatform.eu);
4) Kurzemes plānošanas reģions;
5) Zviedrijas dievidaustrumu LEADER organizācija;
6) Kalmāras reģiona pārvalde, Zviedrija;
7) DTU Aqua – Nacionālais ūdens resursu institūts, Dānijas
Tehniskā universitāte (National Institute of Aquatic
Resources, an institute at the Technical University of
Denmark (DTU), Dānija.
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EntreMind F
✓ Projekta partneri:
▪ Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva)
▪ “Zetva na znaenje” (Maķedonija)

1.09.2019. – 30.08.2020

EUR 46 667

2019.gadā

• 5 dienu mācību sesija Latvijā
2020.gadā
• 5 dienu mācību sesija Lietuvā
• 5 dienu mācību sesija Maķedon
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Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai
1.10.2019. – 30.09.2020.
• 2019.gadā
• Izvēlēts uzņemošais partneris – mācību centrs Portugālē

EUR 11410

• 2020.gadā –
• 3 KPR darbinieki devušies mācību mobilitātē
Projekta mērķis ir atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs,

uzlabojot viņu komunikācijas prasmes.
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Kurzemes kultūras
programma
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Kurzemes kultūras programma 2019

Uzsākta 2020.gada Kultūras programmas izstrāde –
iesniegšana VKKF 31.01.2020.

✓ Atbalstu saņēma 51 projekts
✓ Kopsummā piešķirtais finansējums EUR 85 000,00
Vairāk ar kultūras programmas īstenošanu lasīt šeit >>>
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Pieaugušo izglītība
reģionā
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAS REĢIONĀ
✓ Noorganizētas 4 pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksmes
✓ Projekta «Inovācija mācībās» ietvaros novadīti kursi reģiona pieaugušo izglītotājiem «Studentcentrēta pieeja
✓
✓

✓
✓
✓

pieaugušo izglītībā»
Reģiona ietvaros veikta pieprasījuma un piedāvājuma koordinācija Nodarbināto kompetences paaugstināšanas
projektā
Pārstāvētas reģiona intereses Izglītības, prasmju un mūžizglītības apakškomitejā, Pieaugušo izglītības pārvaldības
padomē, SAM 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Uzraudzības padomē.
Veikta aptauja par vidējās izglītības izvēļu grozu plānojumu reģiona vidusskolās
Veikta aptauja par pieaugušo izglītības organizēšanu Kurzemes reģiona pašvaldībās
Popularizēta Kurzemes pieaugušo izglītības pieredze Latvijas radio un elektroniskajā platformā EPALE

Vairāk par pieaugušo izglītības veicināšanu lasīt šeit >>>
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Pašvaldību
līdzfinansējums
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Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojums
2019.gadā
• 2019.gadā saņemts līdzfinansējums no 19 pašvaldībām
• Kopējais finansējums 27 300,00 EUR
• Finansējums izlietots Administrācijas kapacitātes
celšanai (speciālistu darba algas, komandējuma izdevumi
dalībai pārrobežu programmu komitejās un projektu
sagatavošanas sanāksmēs) (~ 21 000,00 EUR)

• Labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai uz
Igauniju 2019.gada 3. – 5.decembrim. (~4000,00 EUR)
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Paldies!
Evita Ozoliņa

+371 22012433
Evita.ozolina@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv

