
Pielikums Nr.1/ sf 

REĢ/1/2020 
Apstiprināts: 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 22.janvāra sēdē Nr. 01/20 

Sēdes protokola Nr.__/§ 

 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

darba plāns 2020.gadam  

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana) 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

Nosaukums  

projekta 

Nr. 

Projekta mērķis1  Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Projekta sākuma un beigu datums Pasākuma 

veikšanai 

nepieciešamie 

cilvēkresursi  

izpildes 

sākums 

izpildes 

beigas 

Iesniegšana 

attīstības 

padomē 

apstiprināšan

ai 

1. 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)  
 INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

1.1. Baltijas 

jūras reģions 

kā 

makšķerēša-

nas tūrisma 

galamērķis 

un tā 

attīstība, 

veicināšana 

un 

ilgtspējīga 

pārvaldība 

(RETROUT) 

 

R065 

Attīstīt un 

popularizēt Baltijas 

jūras reģionu, kā 

piekrastes 

makšķerēšanas 

tūrisma gala mērķi, 

fokusējoties uz jūras 

taimiņu kā piekrastes 

makšķerēšanas 

tūrisma produktu, 

attīstot ilgtspējīgas 

un efektīvas 

apsaimniekošanas 

vadības metodes 

orientētas uz jūras 

taimiņiem, stiprināt 

Baltijas jūras reģiona 

makšķerēšanas 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

02.10.2017 31.12.2020 

 

 

 

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(40% 

slodze)  

1 mārketinga 

koordinators 

(50% 

slodze) 

1 projekta  

finanšu 

vadītājs 

(25% 

slodze)  

 

 

 

Izstrādāts tehniskais 

projekts zivju ceļa 

būvei Rīvas upē (1) 

31.03.2018 31.03.2020 

Pētījums  par 

makšķerēšanas tūrisma 

ietekmi uz reģionālo 

ekonomiku (1) 

07.06.2019 01.05.2020 

Nacionālā noslēguma 

konference, 

makšķerēšanas 

tūrisma/references 

grupu sanāksmes 

01.01.2020 31.08.2020 

Makšķerēšanas tūrisma 

galamērķa attīstība – 

mārketinga aktivitātes 

01.01.2020 31.08.2020 

 
1 Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. 
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tūrisma pārvaldības 

ietvaru 

Organizēta projekta 

partneru demo vizīte, 

lai iepazīstinātu ar 

izbūvēto zivju nārsta 

ceļu (1) 

01.07.2020 31.12.2020 

Līdzdalība projekta 

sanāksmēs (4) 

01.01.2020 31.12.2020 

1.2. Baltijas 

jūras aļģu 

ilgtspējīga 

izmantošana 

(GRASS) 

 

R097 

Projekta mērķis ir 

uzlabot zināšanas un 

paaugstināt kapacitāti 

makroaļģu audzēšanā 

un izmantošanā 

Baltijas jūras reģionā, 

īpaši publiskajā 

sektorā.  

 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.01.2019 30.06.2021 

 

 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(70% 

slodze)  

1 eksperts 

tehnoloģiju 

jautājumos 

(30% 

slodze) 

1 eksperts 

ekonomikas 

jautājumos 

(30% 

slodze) 

1 projekta  

finanšu 

vadītājs 

(30% 

slodze) 

Nodrošināta projekta 

vadība, regulāra 

komunikācija ar vadošo 

projekta partneri un 

citiem projekta 

partneriem, un 

publicitāte 

01.01.2020 31.12.2020 

Līdzdalība projekta 

sanāksmēs un 

pasākumos (5) 

01.01.2020 31.12.2020 

Sagatavota partnera 

atskaite pirmā līmeņa 

kontrolei (2) 

01.01.2020 31.12.2020 

Veikts iepirkums un 

noslēgts līgums 

pētījuma veikšanai par 

Kurzemes piekrastei 

piemērotākajām 

makroaļģu savākšanas 

un pirmsapstrādes, 

uzglabāšanas 

tehnoloģijām (1) 

01.01.2020 31.12.2020 

Veikts Latvijā 

pastāvošā normatīvā 

regulējuma 

01.01.2020 30.06.2020 
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novērtējums attiecībā 

uz makroaļģu 

izmantošanu cilvēka 

patēriņam un dzīvnieku 

barībai (1) 

Sagatavots makroaļģu 

audzēšanas un ieguves 

(t. sk. vākšanas) iespēju 

novērtējums un 

priekšlikumi normatīvā 

regulējuma 

pilnveidošanai  (1) 

01.01.2020 31.12.2020 

Uzsākts makroaļģu 

ieguves un pārstrādes 

sociālekonomisko 

aspektu un nozares 

potenciāla  izvērtējums 

Kurzemes reģionā (1) 

01.01.2020 31.12.2020 

Veikta izpēte par 

atsevišķu (vienas vai 

vairāku) Latvijas 

piekrastē sastopamu 

makroaļģu ķīmisko 

sastāvu un potenciālās 

izmantošanas vērtību 

(1) 

01.01.2020 31.12.2020 

Organizēta pieredzes 

apmaiņas vizīte 

Kurzemes piekrastes 

pašvaldību un esošajem 

vai potenciālajiem 

makroaļģu vācējiem un 

pārstrādātājiem (1) 

01.07.2020 31.12.2020 
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Noorganizēta Latvijas 

ieinteresēto pušu 

tikšanās (1) 

01.01.2020 30.06.2020 

 INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 
1.3. 

 

 

Dabas 

pieejamība 

visiem / 

“Nature 

access to all” 

(NatAc) 

 

CB786 

Projekta 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 

sākuma un beigu 

datums 

 

01.05.2019 

 

30.04.2021 

 

n/a 

 

 

 

 

 

1 Projekta 

vadītājs 

(100% 

slodze) un  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(25% 

slodze) 

  

Nodrošināta projekta 

vadība un atskaišu 

sagatavošana (4 

atskaites) 

01.01.2020 31.12.2020 

Organizēta projekta 

vadības sanāksme (2) 

01.04.2020 30.11.2020 

Īstenoti otrā posma 

dabas taku vides 

pieejamības 

apsekojumi (~20 takas) 

01.01.2020 31.12.2020 

Uzlabota un papildināta 

Mapeirops interneta 

vietne ar pieejamo 

dabas taku info (1) 

01.05.2020 31.12.2020 

Izdots Pieejamo dabas 

taku ceļvedis (1) 

01.10.2020 31.12.2020 

Organizēta sesija 

Europarc konferences 

ietvaros par vides 

pieejamību (1) 

01.10.2020 31.10.2020 

Organizēti semināri par 

vides pieejamību (2) 

01.01.2020 31.12.2020 

Izgatavotas norādes 

zīmes un plāksnes 

projekta objektos (7) 

01.05.2020 31.12.2020 

Izgatavoti informācijas 

stendi (taktili + Braila) 

projekta objektos (7) 

01.05.2020 31.12.2020 
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Organizēta Vides 

pieejamības diena 

ģimenēm ar īpašām 

vajadzībām (1) 

01.09.2020 31.10.2020 

Izgatavotas 

informatīvās kartiņas 

(taktilās + Braila) 

projekta objektiem (7) 

01.08.2020 31.12.2020 

Izgatavoti QR kodi ar 

audio un video 

materiāliem projekta 

objektiem (7) 

01.05.2020 31.12.2020 

Izgatavoti ~ 20 taktilie 

objekti 

01.01.2020 31.12.2020 

Izbūvēta pieejama 

dabas taka/takas daļa 

un uzstādītas pieejamas 

sausās tualetes 

Alsungā, Kazdangā, 

Kalētos (4) 

01.05.2020 31.12.2020 

Izbūvēta pieejama 

autostavvietas daļa pie 

Liepājas Zirgu salas 

takas (1) 

01.05.2020 31.12.2020 

 
 

  INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 
 

1.4. Kājāmgājēju 

maršruts gar 

jūras 

piekrasti 

Latvijā un 

Igaunijā / 

“Coastal 

hiking” 

EST-

LAT 22 

Projekta mērķis ir 

izveidot kājāmgājēju 

maršrutu gar jūras 

piekrasti Latvijā un 

Igaunijā 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.02.2017 31.01.2020  

 

 

n/a  

1 projekta 

koordinators 

(50% slodze)  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(20% slodze) 

 

 

Nodrošināta projekta 

vadība, regulāra 

komunikācija ar 

Vadošo projekta 

partneri un citiem 

projekta partneriem 

01.01.2020 31.01.2020 
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Noorganizēts 1 

sadarbības seminārs 

maršruta 

popularizēšanai tūrisma 

uzņēmēju un 

pašvaldības tūrisma un 

attīstības speciālistu 

vidū (1) 

01.01.2020 31.01.2020 

 

Uzstādītas 2 lielās 

norādes zīmes Liepājā 

(2) un 1 informācijas 

stends Ventspilī (1) 

01.01.2020 31.01.2020 

Veikta maršruta 

marķēšana Ventspilī 

(1) 

01.01.2020 31.01.2020 

1.5. Uzlabota 

jahtu ostu 

infrastruktū

ra un ostu 

tīkla 

attīstība 

Igaunijā un 

Latvijā / 

Improvemen

t of sailing 

infrastructur

e and yacht 

harbours 

network 

building in 

Estonia and 

Latvia (EST-

LAT 

Harbours) 

EST-

LAT 55 

 

Izveidot mazo ostu 

tīklu ar kvalitatīviem 

pakalpojumiem 

Baltijas jūras 

Austrumu piekrastē un 

Rīgas jūras līcī 

Igaunijā un Latvijā.   

 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.06.2017 31.05.2020. 

n/a 

1 projekta 

vadītājs 

(50% 

slodze),  

1 Projekta 

vadītāja 

asistents 

(20% 

slodze),  

1 marketinga 

koordinators 

(50% 

slodze),  

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(25% slodze) 

 
 

Nodrošināta projekta 

vadība, regulāra 

Projekta vadības grupas 

savstarpēja 

komunikācija 

01.01.2020 31.05.2020. 

Noorganizētas 4 

Projekta partneru 

sanāksmes (4) 

01.01.2020 31.05.2020. 

Sagatavotas 2 partnera 

atskaites Pirmā līmeņa 

kontrolei (2) un 3 

Progresa ziņojumi 

Apvienotajam 

sekretariātam (3) 

01.01.2020 31.05.2020. 

Nodrošināta Projekta 

dalība ar stendu 4 

starptautiskās laivu 

01.01.2020 01.04.2020. 
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izstādēs Dīseldorfā, 

Helsinkos, Stokholmā, 

Varšavā (4) 

Nodrošinātas tīklošanās 

un mārketinga 

aktivitātes ar burāšanu 

saistītos pasākumos (2) 

01.01.2020 31.05.2020. 

Sagatavota video 

prezentācijas par jahtu 

ostu pakalpojumiem (1) 

01.01.2020 31.05.2020. 

 
   

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020 
 

1.6. Dzīve tīrā 

vidē – 

labākai 

nākotnei / 

Life in clean 

environment 

- a better 

future! 

(Brownfields

) 

LLI-303 Lai nodrošinātu no 

piesārņojuma brīvu, 

pievilcīgu dzīves un 

uzņēmējdarbības vidi 

vietējai sabiedrībai, 

atrisināt degradēto 

teritoriju problēmu 

Kurzemes reģionā un 

daļā Lietuvas 

teritorijas 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.05.2018. 30.04.2020. 

n/a 

1 projekta 

vadītājs (70% 

slodze), 

1 projekta 

grāmatvedis 

(30% slodze),  

1  projekta 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

(10% slodze) 
 

Nodrošināta projekta 

vadība un atskaišu 

sagatavošana - 1 

partnera atskaite, 1 

projekta progresa 

atskaite, 1 noslēguma 

atskaite (3) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Organizēta viena 

projekta vadības grupas 

sanāksme (1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Organizēta projekta 

noslēguma konference 

(1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Organizēti divi 

semināri par degradēto 

teritoriju sakārtošanu 

un attīstību (2) 

01.01.2020. 30.04.2020. 
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Sagatavotas 

publikācijas interneta 

vietnēs, vismaz trīs (3), 

kā arī viena maksas 

noslēguma publikācija 

(1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Organizēts viens 

pieredzes brauciens uz 

Lietuvu (1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Sagatavots viens  

informatīvs materiāls 

par projekta 

aktivitātēm, LV, LT, 

ENG, 300 eks. kopā (1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

Pabeigtas 

infrastruktūras 

investīcijas viena 

projekta partnera 

teritorijā Kurzemē (1) 

01.01.2020. 30.04.2020. 

 INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 

2. 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) 

 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums 

„Deinstitucionalizācija” 
2.1. „Kurzeme 

visiem” 

9.2.2.1. 

/15/I/004 

Palielināt Kurzemes 

reģionā ģimeniskai 

videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

pieejamību 

dzīvesvietā personām 

ar invaliditāti un 

bērniem 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu 

datums 

01.07.2015. 31.12.2023. 

n/a 

 

Projekta 

vadību 

nodrošinās - 

1 projekta 

vadītājs 

(1 slodze),  

1 projekta 

vadītāja 

asistents 

(1 slodze),  

Nodrošināta projekta 

vadība 
01.01.2020. 31.12.2020. 

Veikts  papildus personu 

ar GRT un bērnu ar FT 

individuālo vajadzību 

izvērtējums un izstrādāti 

atbalsta plāni (~111+42) 

01.01.2020. 31.12.2020. 
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Pēc nepieciešamības 

grozīts un/vai aktualizēts 

Kurzemes reģiona DI 

plāns, tostarp tā 

pielikumi-5 BSAC 

reorganizācijas plāni un 

nodrošināta plāna 

ieviešanas uzraudzība 

(1) 

01.01.2020. 31.12.2020. 

1 projekta 

finanšu 

vadītājs 

(1 slodze), 

 juriskonsults 

(50% 

slodze),  

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

(50% slodze) 

un 1 projekta 

tehniskais 

asistents 

(1 slodze) 
 

Bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: „atelpas brīža” 

pakalpojumus (54, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

Bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: aprūpes 

pakalpojumus (34, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

Bērni ar FT saņem ESF 

atbalstītos sociālos 

pakalpojumus,  

tai skaitā: sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus (280, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 

01.06.2017. 31.12.2023. 

Personas ar GRT 

sagatavotas pārejai uz 

dzīvi sabiedrībā (29, 

atbilstoši atbalsta plānos 

noteiktajam) 

01.07.2019. 31.12.2023. 

Personas ar GRT saņem 

ESF atbalstītos sociālās 
01.07.2017. 31.12.2023. 
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aprūpes pakalpojumus 

dzīvesvietā (350, 

atbilstoši 

pieprasījumam) 
Sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu sniegšanai 

apmācīti  Kurzemes 

reģiona  speciālisti,  

tai skaitā: VSAC 

speciālisti un sociālie 

mentori (par 

sagatavošanu), atbilstoši 

nepieciešamībai un 

apstiprinātajam KPR DI 

plānam (1 speciālistu 

grupa) 

01.07.2017. 31.12.2023. 

Īstenoti informatīvi un 

izglītojoši pasākumi 

Kurzemē, atbilstoši 

centralizētai 

komunikācijas stratēģijai 

un pasākumu plānam (1 

pasākumu kopums) 

01.03.2016. 31.12.2023. 

Īstenoti projekta 

publicitātes pasākumi 

(tai skaitā informatīvie 

plakāti (pastāvīgie - 

visiem partneriem) -60, 

informatīvie plakāti 

(izvietošanai pasākumos, 

semināros utt.)-340, 

mājas lapas 

papildināšanas reizes -

150) 

01.01.2016. 31.12.2023. 
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Pēc nepieciešamības 

papildināta projektam 

izveidotā mājas lapa 

www.kurzemevisiem.l

v 

01.04.2016. 31.12.2023. 

3.   Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 un KA 2projekti 

3.1. 

 

"Uzņēmības 

gara veicināšana 

ģimenēm" 

2019-1-

LV01-

KA204-

060435 

Izveidot labās prakses 

piemēru apkopojumu “Kā 

veicināt uzņēmības garu 

ģimenēm” 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu datums 
01.09.2019 31.08.2020 

n/a 
Projekta 

vadītājs 

(0,1 slodze) 

6 reģiona pieaugušo 

izglītotāju dalība 

starptautiskā mācību 

sesijā Lietuvā (1) 

01.01.2020 31.03.2020 

6 reģiona pieaugušo 

izglītotāju dalība 

starptautiskā mācību 

sesijā Maķedonijā (1) 

01.04.2020 30.06.2020 

Sagatavots labās prakses 

apkopojums "Kā veicināt 

uzņēmības garu 

ģimenēm" (1) 

01.07.2020 31.08.2020 

3.2.  

”Komunikācijas 

prasmes 

veiksmīgai 

sadarbībai” 

2019-1-

LV01- 

KA1040603

16 

Atbalsts pieaugušo 

izglītotāju mācību 

mobilitātei ārvalstīs, 

uzlabojot viņu 

komunikācijas prasmes  

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu datums 
01.10.2019. 30.09.2020. 

n/a 
Projekta 

vadītājs 

(0,1 slodze) 

Projekta dalībnieku 

atlase (1) 
01.01.2020 31.03.2020 

3 dalībnieku 

sagatavošana mobilitātei 

(1) 

01.04.2020 30.06.2020 

3 dalībnieku dalība 

komunikācijas prasmju 

kursos (1) 

01.07.2020 30.09.2020 

4.   Zviedru Institūta finansējums Baltijas reģiona sadarbībai 

4.1. 
“Apaļā 

jūrasgrunduļa 
02850/201 

Izveidot iesaistīto 

institūciju sadarbības 

Projekta īstenošanas 

sākuma un beigu datums 
20.09.2019. 20.09.2020. n/a 

Projekta vadība 

tiek 
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komerciālas 

zvejas iespēju 

izpēte Baltijas 

jūras reģionā” 

(Goby Fishing) 

tīklu un izstrādāt 

projekta pieteikumu 

/uzmetumu apaļā 

jūrasgrunduļa maza 

mēroga komerciālas 

zvejas attīstībai Baltijas 

jūras reģionā 

Nodrošināta dalība 

projekta pasākumos (3), 

ieinteresēto pušu iesaiste 

no Latvijas un 

ieguldījums projekta 

pieteikuma sagatavošanā 

01.01.2020. 20.09.2020. 

nodrošināta 

KPR esošo 

resursu 

ietvaros 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas      Kurzemes plānošanas reģiona  

Valsts sekretāra vietniece     Administrācijas vadītāja 

I.Oša     E.Ozoliņa 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


