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Mīļie kurzemnieki!

Pirms 30 gadiem tika pieņemts mūsu valstij un tautai ļoti svarīgs dokuments – Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācija. Tas aizsāka Latvijas ceļu uz mūsu valsts
neatkarības atjaunošanu.

Tas bija satraucošs un emocionāls brīdis, jo līdz pat pēdējam nebija skaidras pārliecības, ka
deklarāciju Augstākajā padomē izdosies pieņemt. Deklarācijas nolasīšanu un balsu skaitīšanu ar
aizturētām elpām pie radio aparātiem klausījās iedzīvotāji visā Latvijā. To pieņēma tikai ar sešu
balsu pārsvaru, un gūtajai uzvarai sekoja tautas gaviles un neizsakāms prieks.

Kopš 1990. gada 4. maija ir izaugušas jau vairākas paaudzes, kurām tas, ka varam dzīvot brīvā,
neatkarīgā un demokrātiskā valstī, jau ir pašsaprotami. Taču neaizmirsīsim, ka atjaunoto
Latvijas valsti mēs neieguvām tāpat. Lai miera ceļā atjaunotu neatkarību, bija vajadzīga liela
drosme, tautas vienotība un uzdrīkstēšanās.

Šogad pandēmijas dēļ nevaram rīkot plašas svinības, taču mēs katrs varam mājās uzklāt baltu
galdautu un svinēt šo mūsu zemei un tautai tik svarīgo dienu.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa

Sveicu jūs visus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitajā gadadienā!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
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Sveicināti!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja p.i
Ingeborga Bordāne

Kopš š.g. 16.marta, uz Evitas Ozoliņas prombūtnes laiku, esmu kļuvusi par Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājas pienākumu
izpildītāju. Ar lielu atbildības sajūtu, kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas komandu, šajā viennozīmīgi izaicinājumiem pilnajā
laikā darbosimies kopā Kurzemes un visas Latvijas attīstības sekmēšanai!

Nevienas ziņas šobrīd neiztiek bez aktualitātēm par valstī izsludināto ārkārtas situāciju, tomēr dzīve un darbi, lai arī ar korekcijām, kādas līdz šim
neviens nebijām piedzīvojuši, norit un pamazām pierodam, un apgūstam jaunas iespējas, lai turpinātu iesākto un kaltu plānus nākotnei. Laiks ir
visai satraucošs arī Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanas gaidās, kas skars ļoti daudzus novadus un iedzīvotājus visā Latvijā.
15.aprīlī notika pirmā attālinātā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs J.Pūce, diskutējot ar pašvaldību vadītājiem par ATR gaitu, kas šobrīd norit Saeimā, izskatot 366 priekšlikumus, kas iesniegti uz
trešo lasījumu. Turpmākais process likumprojekta pieņemšanai galīgajā lasījumā būs atkarīgs no Saeimas sēžu darba organizācijas, ņemot vērā šī
brīža ierobežotās iespējas. Ministrs atturējās prognozēt, kādas izmaiņas varētu tikt pieņemtas galīgajā lasījumā, tomēr būtiskas izmaiņas,
salīdzinot ar to, kas tika atbalstīts uz otro lasījumu, neparedz. Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī strādā, lai apzinātu
tās nozaru ministriju funkcijas, kuras turpmāk varētu īstenot plānošanas reģioni, tā kā arvien noris aktīvs darbs un plašāka informācija ir gaidāma
šī gada otrajā pusē.

KPR administrācija aktīvi strādā pie iepriekš uzsākto projektu ieviešanas un esam saņēmuši apstiprinājumu vēl 4 jauniem Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.
gadam projektiem, kuru ieviešanu plānots uzsākt šogad: “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzumi, ietekme un samazināšana”, „Garās distances kājāmgājēju maršruta „Mežtaka” /E11
izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas/E9 pagarināšana Lietuvā un pilnveidošana Kurzeme”, „Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta „Baltu ceļš” atpazīstamības un pieejamības veicināšana”,
“Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai”, kā arī tikko uzsākta Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Latvijas-
Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” ieviešana.

KPR administrācija ir arī uzsākusi darbu pie KPR Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes, kas būs par pamatu ES fondu finansējuma piesaistei jaunajā plānošanas periodā. Darbu
apjoms pie jaunās Attīstības programmas ir liels un atbildīgs, un ceram, ka esošie ierobežojumi netraucēs tās izstrādes procesam un laika grafikam. Paredzēts, ka Attīstības programmas
publiskā apspriešana varētu notikt šī gada nogalē.

Man ir patiess prieks būt vienā komandā ar visiem KPR darbiniekiem! Novēlu visiem un ikvienam Latvijas cilvēkam spēt saglabāt mieru šajā trauksmainajā laikā, tvert un apzināt jaunās
iespējas, ko sniedz šis neparastais laiks, saudzēt sevi un apkārtējos, kā arī raudzīties nākotnē ar gaišu un entuziasma pilnu skatu!

Lai pavasaris un plaukstošā daba sniedz enerģiju un iedvesmu!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ

Pārrunā paveikto 2019.gadā un diskutē ar satiksmes ministru 
par valsts ceļu tīkla attīstību nākamajiem 20 gadiem

22.janvārī uz šogad pirmo sēdi Kuldīgā tikās
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padome. Sēdes pirmajā daļā Kurzemes
pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki
atskatījās uz 2019.gadā paveikto un atzinīgi
novērtēja plānošanas reģiona darbu, savukārt
sēdes otrajā daļā kopā ar satiksmes ministru Tāli
Linkaitu un VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem
diskutēja par Latvijas valsts ceļu tīklu attīstības
vīziju 2040.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

/KPR FOTO/Lasīt vairāk
4.martā Kuldīgā notika Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēde, kuras laikā
Kurzemes pašvaldību vadītāji un
vadītāju vietnieki diskutēja ar Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
Reģionālās politikas departamenta
direktoru Raivi Bremšmitu par
investīciju programmu autoceļu
attīstībai administratīvi teritoriālās
reformas kontekstā.

Lasīt vairāk

Diskutē par investīciju programmu autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

/KPR FOTO/

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes sēžu darba kārtību un dalībnieku 

prezentācijām var iepazīties mājas lapā

Kurzemes pašvaldību vadība diskutē ar nozares ministru par 
administratīvi teritoriālo reformu un ārkārtas situāciju valstī

15.aprīlī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēde pirmo reizi norisinājās attālināti.
Kurzemes pašvaldību vadītāji un to vietnieki ar vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri
Pūci diskutēja gan par jautājumiem saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu un citām
ministrijas iniciatīvām, gan pārrunāja aktuālo
ārkārtas situācijā.

Lasīt vairāk
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Kurzemes plānošanas reģions jau sesto gadu īsteno Kurzemes 
kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts 
mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros. Kultūras 
programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, 
organizējot projektu konkursu kultūras aktivitāšu atbalstam Kurzemes 
reģionā. 
Latvija kultūras ilgtspēja ir viens no sabiedrības attīstības stūrakmeņiem.
Caur Kurzeme kultūras programmas īstenošanu mēs vēlamies attīstītu un 
stiprinātu Kurzemes kultūras telpu, veicināt tās unikalitātes un savdabības 
saglabāšanu, kā arī lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi. 
Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, ir veselīgas
sabiedrības pazīme un ir viena no mūsu prioritātēm.
Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR 115 500. 
Kurzemes kultūras programmas konkurss tika izsludināts marta sākumā un līdz aprīļa 
beigām plānota lēmuma pieņemšana. Kopumā tika saņemti 106 projekti par kopsummu 
EUR 446 996. Kā allaž, lielākais iesniegto projektu skaits vērojams kultūras mantojuma, 
mūzikas un dejas, kā arī starpdisciplināro projektu kategorijās. Projektu aktivitāšu 
īstenošana plānota no maija līdz pat šī gada beigām.

KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,

Kurzemes kultūras programmas 2020 projekta vadītāja

UZ SATURU

106 projektu pieteikumi
2020.gadā

Vairāk par Kultūras programmu 
Kurzemē

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/kultura/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/


Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā

UZ SATURU

Lasīt vairāk

Erasmus + projekts par 

uzņēmību
No 10. – 14. februārim Kurzemes pieaugušo

izglītotāji piedalījās mācību sesijā Šauļos. Tā

bija

otrā Erasmus + projekta “Uzņēmības gara

veicināšana ģimenēm ” aktivitāte. 

Uzņemošais partneris, Ziemeļlietuvas

koledža, bija sagatavojis sesijas programmu ar

uzņēmumu un mācību iestāžu apmeklējumu, 

diskusijām un dalībnieku praktisko darbību. 

Piecas dienas bija iespaidiem, idejām un 

noderīgām zināšanām bagātas. 

Seminārs par sadarbības attīstību

6.februārī Saldus tehnikumā notika Kurzemes reģiona

pieaugušo izglītotāju seminārs “Attīstām sadarbību,

piedāvājumu, iesaisti” . Tas tika organizēts IZM īstenotā projekta

“EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros. Par sadarbības

nepieciešamību un iespējām šoreiz runājām ar Labklājības

ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras kolēģiem. Ziņojumos

un grupu darbā izkristalizējās idejas par uzlabojumiem pieaugušo

izglītībā. Semināra otrajā daļā dalībnieki tika iesaistīti radošajā

darbnīcā “Kā iedvesmot citus un sevi”, kuru vadīja Ilze Jēče. 

Fotogrāfijas un 
semināra 
materiāli

pieejami KPR 
mājas lapā

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Dalība nacionāla līmeņa plānošanas 
dokumentu sabiedriskajā apspriešanā

2019.gada 20.decembrī Kurzemes plānošanas reģiona (KPR)
Attīstības padome pieņēma lēmumu par jaunas KPR Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un apstiprināja
izstrādes vadītāju, darba uzdevumu un laika grafiku. Sagatavoti
nosacījumu un informācijas pieprasījumi, dažādām institūcijām,
augstskolām, NVO u.c., apkopotas atbildes, izveidota izstrādes darba
grupa. Pieprasīts un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu KPR
jaunajai KPR Attīstības programmai. Turpināts darbs pie pašreizējās
situācijas raksturojuma sagatavošanas transporta, izglītības, kultūras,
vides, sociālās jomas un uzņēmējdarbības tēmās, analizējot datus un
konsultējoties ar dažādām institūcijām.
Vairākas KPR pašvaldības, kurām beidzies Attīstības programmu
darbības termiņš, izstrādā jaunas programmas. 2020.gada pirmajos
četros mēnešos sniegti vērtējumi un atzinumi par Ventspils novada
attīstības programmas 2020.-2026.gadam un Pāvilostas novada
attīstības programmas 2020.-2026.gadam pirmo redakciju, atkārtoti
izvērtēta Mērsraga novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
pilnveidotā redakcija.

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

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja

KPR telpiskās attīstības 

plānotāja

Indra Murziņa

UZ SATURU

KPR pārstāvji atbilstoši savai kompetencei piedalījās un 
darbojās Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 gala 
redakcijas sagatavošanā un tās prezentācijā prioritāšu 
darba grupām Pārresoru koordinācijas centrā.
Sniegts atzinums par MK rīkojuma projektu "Par valsts 
pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un 
racionāla zemes resursu izmantošana"" un tā sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projektu.

Pārrobežu projekts plānošanas jomā

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. dalība Rīgas plānošanas reģiona koprades seminārā par pilsētvides 
mobilitātes plānošanu, Zemgales plānošanas reģiona projekta ENGRAVE (Ainavu un zaļās infrastruktūras plānošana 
semināros, LIFE ekosistēmu pakalpojumu konferencē, Ainavu pārvaldības kopas dibināšanas sanāksmē SIA "Rīgas 
meži", VARAM organizētajā Veloforumā,  LU zinātniskās konferences telpiskās plānošanas sekcijas darbā, Kuldīgas 
novada projekta "Ainava pilsētā" vietējo ekspertu darba grupas sanāksmē u.c.

Uzsākta aktīva sagatavošanās INTERREG Latvijas – Lietuvas

pārrobežu sadarbības projekta “Sadarbības stiprināšana

ilgtspējīgas reģionālās attīstības plānošanā Kurzemes un

Klaipēdas reģionos” (“Viedā plānošana”, SMART PLANNING)

īstenošanai.

Šobrīd KPR izstrādes procesā ir divi jauni pašvaldību teritorijas
plānojumi – Dundagas novadam un Ventspils pilsētai, kā arī
teritorijas plānojumu grozījumi piecām pašvaldībām -
Priekules, Skrundas, Aizputes, Talsu un Ventspils novadiem.
Sagatavoti KPR nosacījumi pieciem lokālplānojumiem un
vienam teritorijas plānojumam, sniegts atzinums par vienu
lokālplānojumu.
Sniegtas konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem par
dažādiem jautājumiem, t.sk. izmaiņām plānošanas procesos
saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju.

Teritorijas attīstības plānošana reģionā 

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
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Jau vairākus gadus esam novērojuši pastiprinātu 
interesi un attiecīgi lielāku KPR Uzņēmējdarbības 
centra sniegto konsultāciju skaita palielinājumu tieši
gada sākumā. Tas priecē, jo iespējams, līdz ar standarta
Jaunā gada apņemšanās plāniem, Kurzemes iedzīvotāji ir 

gatavi uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību.
Ekonomikas veicināšanai būtisks ir ne tikai vietējais, bet arī 
ienākošais kapitāls no ārvalstīm. Tādēļ marta sākumā strādājām
ciešā sasaistē ar Latvijas investīciju aģentūras Investīciju projektu
departamentu, kas veido jaunu investīciju portālu. Procesa ietvaros 
notika lieliskas apmācības pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem, 
kur kopīgi mācījāmies pasniegt sevis pārstāvēto institūciju potenciālajiem 
investoriem.  Balstoties uz apmācībās iegūtajām zināšanām, gan mēs –
KPR Uzņēmējdarbības centrs, gan Kurzemes pašvaldības gatavojam profilu,

lai jaunajā portālā piesaistītu potenciālo investoru uzmanību tieši sev.
Marta vidū valstī noteiktās Ārkārtas situācijas ierobežojumi skar arī mūs –
dažādi plānotie pasākumi un pieredzes apmaiņas braucieni ir atcelti. Tomēr, labā 
ziņa ir tā, ka varam pilnvērtīgi pievērsties aizņemtības dēļ iepriekš atliktajiem 
“papīru” darbiem, bez kuriem, lai kā gribētos – nevaram iztikt. Strādājam pie samērā 
apjomīga dokumenta – KPR Attīstības programmas nākamajam periodam izveides, 
jo patreizējās programmas redakcija beidzas jau šajā gadā. Uzņēmējdarbības 
centram ir uzticēta mūsuprāt interesantākā un svarīgākā – Ekonomikas. 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES

Vairāk par Kurzemes plānošanas 
reģiona Uzņēmējdarbības centru

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Baiba Kūma

UZ SATURU

Izraksts no 
topošās

KPR Attīstības 
programmas sadaļas

par esošo ekonomisko 
situāciju Kurzemē: 

Ekonomiski aktīvo tirgus 
sektora uzņēmumu 

sadalījums pa 
komercdarbības formām 

Kurzemes reģiona 
pašvaldībās 2018.gadā 

(CSP)

https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions


Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotājs 

Indulis Ozoliņš

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par sabiedrisko transportu Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā

UZ SATURU

Pieturvieta Ziemupē, 
KPR foto

Valstī kopumā reģionālo maršrutu autobusos vienā dienā pārvadāto pasažieru skaits

kopš ārkārtējās situācijas sākuma ir krities par nepilniem 22 tūkstošiem jeb 46%, bet,

salīdzinot ar vienu dienu pagājušā gada marta vidū, – par aptuveni 58 tūkstošiem jeb 70%,

tāpēc Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa, cieši sadarbojoties ar

Autotransporta direkciju, turpina sniegt priekšlikumus vai analizē direkcijas priekšlikumus

par autobusu reisu skaitu samazināšanu. Izmaiņas pamatā skar starppilsētu maršrutus.

Iedzīvotājus pirms došanās ceļā aicinām pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu portālā

1188!

Pirmajā nedēļā pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas tika pieņemts lēmums pēc skolēnu

brīvlaika beigām turpināt sabiedriskā transporta kustību pēc skolēnu brīvdienu grafika.

Turpmāk, analizējot pasažieru plūsmas, tika mazināti reisi starppilsētu maršrutos, ņemot

vērā, ka starppilsētu maršruti savstarpēji savieno pilsētas un attīstības centrus un to

funkcija galvenokārt nav saistīta ar iedzīvotāju nogādāšanu darbavietā, jo iedzīvotāji

izvēlas nebraukt uz Rīgu vai citām Latvijas pilsētām, ja vien brauciena mērķis nav saistīts

ar darbu. Savukārt, ņemot vērā, ka autobusos, kuros tiek pārdots noteikts biļešu skaits,

pārvadātājs drīkst pārdot ne vairāk kā pusi no sēdvietu skaita, un to, ka vadītājam ir

tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits autobusā var pārsniegt 50 % no sēdvietu

skaita, nedrīkst pilnībā atteikties no visiem nerentablajiem reisiem. Piemēram, šobrīd

posmā Liepāja - Rīga un otrādi samazināti kopumā astoņi reisi, kuri kursē ikdienā.

Savukārt, pavērojot pasažieru skaita kritumu, tas ir diezgan ievērojams. Īsi pirms ārkārtas

stāvokļa izsludināšanas reisā plkst.7.05 no Liepājas 36 pārdotas biļetes, aprīļa vidū - 7.

Savukārt vietējās nozīmes maršrutos prioritāri, tiek saglabāti reisi, kuri

nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu no un uz darba vietām.

Sadarbība ar Autotransporta direkciju notiek operatīvi. Piemēram, analizējot pasažieru plūsmas 

un tendences to izmaiņā, Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa 16.aprīlī 

ierosināja uz laiku slēgt šādus  maršrutu reisus :

✓ Nr. 5225  Virka - Pelči, reisi  Nr 17 un 18;

✓ Nr.5336  Priedaine -Mežvalde , reisi  Nr.33 un 27;

✓ Nr.6304  Kuldīga - Kabile,  reisi Nr. 09 un 10.

Tie operatīvi ar 20. aprīli tika slēgti.

Tomēr pēdējā laikā vērojams pasažieru skaita pieaugums. Tiek saņemtas informācija no

pasažieriem, par to, ka nav iespējams iekļūt atsevišķos autobusos. Turpinoties šādai tendencei,

būs jāpārskata iespējas nodrošināt lielākas ietilpības autobusus vietās, kur šobrīd pārvadājumi

tiek veikti ar mazas ietilpības autobusu un kuros puse no pasažieru vietu skaita nenodrošina

iespēju pārvietoties visiem braukt gribētājiem. Saglabājoties šādām tendencēm, paredzams, ka

tuvākajā laikā atsevišķu reisu un maršrutu slēgšana samazināsies, sabalansējot drošības

apsvērumus un reisu rentabilitātes rādītājus.

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/sabiedriskais-transports/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions


Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona 

remigrācijas koordinatore Agnese Berģe

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

UZ SATURU

STATISTIKA (2018.g. marts -

2020.g. marts):

✓ Sazinājušies - 945

✓ Atgriezušies - 386

✓ Sagatavoti personalizēti 

piedāvājumi - 853

✓ Reāli plāni atgriezties – 172

✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē

cilvēki atgriezušies Liepājā,

Ventspilī, Saldū, Talsos, Kuldīgā.

Turpinām arī 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 

arī Latvijas mediji.   

Lasīt vairāk

Ar pieredzes stāstiem par 
remigrantu atgriešanos Kurzemē
pēc dzīves ārvalstīs var 
iepazīties Kurzemes plānošanas
reģiona mājas lapā, savukārt
stāsti par atgriešanos visā
Latvijas teritorijā pēc ārvalstīs
pavadītiem gadiem
pieejami PAPS mājas lapā.

Remigrācijas koordinators – Tavs 
atbalsts, atgriežoties Latvijā!

Remigrācijas koordinators aktīvi organizē 

seminārus un sniedz intervijas Kurzemes medijos

Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu 
un veicinātu savstarpējo sadarbību, 5.februārī, 
Kuldīgas attīstības aģentūrā Kurzemes plānošanas 
reģions organizēja sanāksmi pašvaldību 
pārstāvjiem “Remigrācijas koordinācijas  
jautājumi pašvaldībās”. Sanāksmes mērķis bija 
iepazīstināt pašvaldību pārstāvjus ar remigrācijas 
jautājumiem un sekmēt turpmāko sadarbību 
remigrācijas jomā.

Lasīt vairāk

«Kurzeme – vieta, kur atgriezties»: 

par uzņēmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem

Projekta “Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros tiek
organizēti dažādi pasākumi – semināri, 

konferences un tikšanās vakari gan Latvijā, 
gan tiekoties ar Diasporām ārzemēs.

Lasīt vairāk

Kurzemes pašvaldības 
īsteno remigrācijas 

sekmēšanas pasākumus

Liepājas pašvaldības organizētie 
pasākumi: konference Liepājā 

un seminārs Nīderlandē

Skrundas 
novada 
pašvaldības organizētie 
sarunu vakari Skrundā

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/02/Kursas-laiks_intervija_30.01_.pdf
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions/
https://twitter.com/Kurzemesregions
kurzemesregions.lv/remigracija/
https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-konkurss-remigracijas-sekmesanas-pakalpojumi-pasvaldibas/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/remigrantu-pieredze/
https://www.paps.lv/pieredzes-stasti/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/kas-ir-remigracijas-koordinators/
https://www.kurzemesregions.lv/kuldiga-aizvadita-sanaksme-par-remigracijas-koordinacijas-jautajumiem-pasvaldibas/
https://www.kurzemesregions.lv/par-uznemigiem-cilvekiem-un-vinu-darbiem-nr-9/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/rubrika-kurzeme-vieta-kur-atgriezties/
https://www.kurzemesregions.lv/pusotra-gada-laika-no-dzives-arvalstis-liepaja-atgriezusies-vairak-neka-130-cilveki/
https://www.kurzemesregions.lv/sarunu-vakari-skrunda-pasaules-garsa/
https://www.kurzemesregions.lv/notiks-otrais-informativais-seminars-par-dzives-un-darba-iespejam-liepaja/


PROJEKTU NODAĻAS

AKTUALITĀTES

UZ SATURU
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
http://www.kurzemesregions.lv/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Kurzeme visiem»

Informāciju sagatavoja
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka

UZ SATURU

Vairāk  par projektu 

Lai izglītotu sabiedrību par
personām ar garīga rakstura 

traucējumiem jeb GRT, 
Kurzemes plānošanas 

reģiona sociālajos tīklos –
Facebook un Twitter –

turpinām runāt par 
izplatītākajiem mītiem un 

stereotipiem, ar 
ko viņiem ikdienā 

jāsaskaras.

Ventspilī pārrunā projekta 
“Kurzeme visiem” aktualitātes

22.janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona 
īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību, valsts sociālās 

aprūpes centra “Kurzeme” un bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” 
pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos 

ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. 

Lasīt vairāk

Skrundā diskutē par atbalsta sniegšanu personām ar
garīga rakstura traucējumiem pārejai uz dzīvi ārpus
institūcijas

26.februārī uz tikšanos Skrundā pulcējās projekta 
“Kurzeme visiem” partneri – Kuldīgas, Saldus un Skrundas 
novadu un Liepājas pilsētas pašvaldības, lai pārrunātu 
sociālo mentoru piesaisti un atbalsta sniegšanas kārtību 
personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras 
pāries no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā šo pašvaldību 
veidotajos grupu dzīvokļos.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Veikts DI plāna ieviešanas 
novērtējums

Esam sagatavojuši KPR DI plāna 2017.- 2020. 
gadam ieviešanas progresa izvērtējumu. Tas 
pieejams mūsu mājas lapā.

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://kurzemevisiem.lv/wp-content/uploads/2020/04/Mits_nr_6_GRT.pdf
https://www.facebook.com/kurzemesregions/photos/a.715149731861688/2645249195518389/?type=3&theater
https://twitter.com/Kurzemesregions/status/1192775290235375618
https://kurzemevisiem.lv/izplatitakie-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-grt-mits-nr-6/
https://www.kurzemesregions.lv/skrunda-parruna-atbalsta-sniegsanu-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-parejai-uz-dzivi-arpus-institucijas/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/04/KPR_DI_plana_progresa_izvertejums.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-kpr-di-plana-2017-2020-gadam-ieviesanas-progresa-izvertejums/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise Lūse

UZ SATURU

KPR foto

Vairāk par projektu

Pateicoties salīdzinoši siltajam ziemas periodam, arī gada pirmajā ceturksnī sadarbībā 
ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons projektā varējām turpināt dabas taku 
vides pieejamības apsekojumus, kopā apsekojot vairāk nekā 10 dabas takas Rīgas 
reģionā. Daļa no apsekotajām takām atbilst minimālajiem vides pieejamības 
kritērijiem un tiks iekļautas sagatavojamā pieejamo dabas taku ceļvedī un 
pieejamības informācijas mājaslapā www.mapeirons.lv, par kuras uzlabojumu
izstrādi aprīļa sākumā noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Bright”.

19.martā tika plānots pirmais projekta seminārs 
pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldes, tūrisma 
speciālistiem un citiem dabas taku pārvaldītājiem, lai 
prezentētu projektā sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu 
apvienību Apeirons izstrādāto Vides pieejamības anketu un 
diskutētu par praktiskajiem piemēriem un vides pieejamības 
nozīmi dabā cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, 
kā arī uzklausītu līdzšinējo pašvaldību un Dabas aizsardzības 
pārvaldes pieredzi un izaicinājumus dabas taku un objektu pielāgošanā. 
Ņemot vērā valstī noteiktos piesardzības pasākumus saistībā ar Covid-19 
ierobežošanu, seminārs šobrīd ir pārcelts uz 17.jūniju. Interesentus lūdzam 
sekot aktuālajai informācijai Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā par 
iespējamām izmaiņām attiecībā uz pārceltā semināra norises laiku.

Saistībā ar darbiem dabas taku vides pieejamības 
infrastruktūras uzlabošanai ir noslēgušies 1.posma 

darbi,  Būšnieku takas ezera laipā Ventspilī 
uzstādot 9 atpūtas soliņus, kā arī uzsākti 

2.posma darbi sauso tualešu un soliņu 
Piegādei  Kazdangas, Kalētu un Alsungas 

dabas takās.

KPR foto

KPR foto

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/natac/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/natac/
http://www.mapeirons.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/pasakumi/vides-pieejamibas-seminars-kemeru-nacionala-parka-dabas-izglitibas-centra-dabas-maja/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “EST-LAT Harbours” 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītājas asistente 

Samanta Struža

UZ SATURU

Vairāk par projektu

Ostās aktīvi turpinās
un jau gala rezultātam 
tuvojas vairākas ostas. 

Pāvilostas ostā un Ventspils
ostā visi infrastruktūras 

uzlabošanas darbi praktiski ir jau 
pabeigti, un tagad ostas var piedāvāt 

gan jahtu izcelšanas pakalpojumu 
(ceļamkrāni ar celtspēju 20 un 35 

tonnas), gan jahtu ziemas 
uzglabāšanas pakalpojumus, gan 

drošus un ērtus ūdens un 
elektrības padeves stendus. 

Palielināts arī 
piestātņu 

skaits. 

Izstāde 
Vācijā KPR 

FB lapā

Jau trešo gadu pēc kārtas Igaunijas-Latvijas
programmas projekta EST-LAT Harbours
ietvaros, Kurzemes plānošanas reģions kopā
ar Rīgas plānošanas reģionu, dažādu Latvijas 
ostu pārstāvjiem, kā arī ar mūsu Igaunijas 
partneriem, piedalījās ikgadējās laivu izstādēs:
➢ Diseldorfā, Vācijā (18.-26.01) “Boot Dusseldorf”;
➢ Helsinkos, Somijā (7.-16.02) “Vene Bot” 
➢ Stokholmā, Zviedrijā (6-11.03) “Allt for Sjon”
P.s. Diemžēl izstāde Varšavā, Polijā “Wind and
Water”, 
tika atcelta sakarā ar Covid-19
vīrusa straujo izplatīšanos.

Šogad nācām klajā ar jauno, uzlaboto ostu 
katalogu, kas bija mūsu pamatprodukts laivu 
izstādēs, lai piesaistītu jaunus burātājus mūsu 
piekrastē. Bija patīkami saņemt daudz pozitīvu 
komentāru saistībā ar iepriekšējā gadā gatavoto 
ostu katalogu, kurš daudz burātāju tiešām, bija 
piesaistījis Latvijas-Igaunijas piekrastes 
apciemošanai.

Uzlabots ostu katalogs!

Izstāde 
Zviedrijā KPR 

FB lapā

Izstāde 
Somijā KPR 

FB lapā

Estonia-Latvia 

programme savā  

facebook lapā 

publicē atzinīgus 

ierakstus par 

Latvijas ostu 
attīstību

Izstāde 
Zviedrijā KPR 

FB lapā

Sekojiet arī 
jaunākajai 

informācijai mūsu 
Facebook lapā: EAST 

BALTIC COAST

Ieraksts par 
Pāvilostu

Ieraksts par 
Ventspili

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2019/08/Pavilosta.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/jahtu-ostas/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/jahtu-ostas/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2824536514256322&id=715136718529656%3Fsfnsn%3Dmo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2824536514256322&id=715136718529656%3Fsfnsn%3Dmo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2849584111751562&id=715136718529656%3Fsfnsn%3Dmo
https://www.facebook.com/715136718529656/posts/2913502005359772/
https://www.facebook.com/EastBalticCoast/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2766555620089183&id=242774882467282%3Fsfnsn%3Dmo
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!» 

Vairāk par projektu Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Sarmīte Ozoliņa

UZ SATURU

2020. gada 22. janvārī Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnos, Kalnu kultūras namā norisinājās
ceturtais no piecu semināru sērijas, kas plānoti degradēto teritoriju sakārtošanai veltītā projekta
ietvaros. Seminārā piedalījās Kurzemes un Lietuvas pašvaldību speciālisti. 
Semināra darba kārtībā bija iekļautas lekcijas un prezentācijas, kā arī vizuāla iepazīšanās ar tipisku
padomju laika arhitektūras mantojuma piemēru - Kalnu administratīvo centru, tai skaitā, kultūras nama 
ēku, telpām, kā arī padomju laika ciemata apbūves plānojumu. 
Semināra tēmas:
pārskats par padomju arhitektūras mantojuma izcelsmes politiski ekonomisko kontekstu, tā veidiem, izvērtēšanas,  
izmantošanas iespējām un rīcībām mūsdienās; 
padomju laika mājokļu kvalitāte – ilgtspējīga mājokļu attīstība, daudzdzīvokļu māju un to apkārtējās teritorijas 
attīstība, kur dzīves vides centrā ir katra iedzīvotāja labsajūta savā mājoklī un tuvākajā apkārtnē;
interaktīva lekcija par to, cik svarīgi un ar kādām metodēm iedzīvotājus, valsts, pašvaldību iestādes, privātus pasūtītājus 
iesaistīt projekta izstrādē tā agrīnā stadijā, it sevišķi, ja tas ir arhitektūras mantojuma objekta pārbūves projekts.   
Seminārs parādīja, ka padomju laika apbūve ir ne tikai vidi degradējošs slogs, kā to lielā daļā gadījumu uzskata, bet atbilstoši
sakārtota un uzturēta, ir sava laika, arhitektūras stila mantojuma un pielietojuma cienīgs objekts arī mūsdienās. 
2020.gada martam un aprīlim bija plānots seminārs par ainavu arhitektūru, parku plānošanu, vēsturisku parku 
restaurāciju un labiekārtošanu, Lietuvas kolēģu pieredzes brauciens uz Latviju, apaļā galda diskusija Klaipēdas rajona 
Gargždos, noslēguma konference Kauņā un citi pasākumi. Šīs aktivitātes tagad tiks īstenotas projektam piešķirtā 
pagarinājuma laikā. Drīzumā noslēgsies arī projekta pēdējā infrastruktūras objekta sakārtošana Telšos. 

Fotogrāfijas
no semināra 

Nīgrandē, 
22.janvārī

Projektam bija jānoslēdzas 2020.gada 30.aprīlī, tagad tas ir pagarināts līdz 
2020.gada 31.oktobrim, jo vairākus plānotos pasākumus nav iespējams īstenot ārkārtas 
situācijas nosacījumu apstākļos. 

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/brownfields/
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Vairāk par projektu Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Aiga Petkēvica

UZ SATURU

9.janvārī uz pēdējo projekta tikšanos  Jūrkalnē sanāca Jūrtakas atbalstītāji – lielākie

palīgi un maršruta attīstītāji. Tikšanos organizēja Kurzemes plānošanas reģions, lai 

informētu par padarīto, iepazīstinātu ar statistiku, pateiktos par veiksmīgo sadarbību un 

ieskicētu nākotnes plānus, lai maršruts turpinātu attīstīties arī pēc projekta noslēguma.

Tika pārrunātas dažādas idejas, kuras tika ierosinājuši pārgājiena organizatori iepriekšējā 

tikšanās reizē novembra beigās, Kalnciema kvartālā. Vienbalsīgi vienojāmies, ka sadarbojoties 

ar vietējiem Tūrisma informācijas centriem maršruta infrastruktūrai tiks sekots līdzi arī turpmāk 

– maršruta marķējumiem, informācijas stendiem un norāžu zīmju vispārējam stāvoklim. Kā arī 

Jūrtakas maršruts, no vietējo TIC puses, tiks popularizēts iekļaujot informāciju savu novadu 

tūrisma ceļvežos, mājas lapās un piedaloties dažādas mārketinga aktivitātes. Paldies visiem

par ieguldīto darbu, kopā mēs esam spēks, kas var īstenot lielas lietas. Projekta mērķis –

izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas Nidas

līdz Tallinai Igaunijā ir sasniegts.

Paldies sakām arī Eiropas Reģionālā attīstības fondam un īpaši “Estonia - Latvia”

programmai par iespēju realizēt šo tūrisma produktu. Ar lielu prieku jāsaka arī,

ka darbs pie iesāktā turpinās, jo tikām iesnieguši projektu 

“Interreg Latvia - Lietuva” par Jurtakas pagarinājumu Lietuvas pusē un 

pārgājienu maršruta “Mežtaka” turpinājumu Kurzemē un Lietuvā, kas 

ticis apstiprināts. Darbu pie jaunā projekta plānojam uzsākt 

šī gada jūnijā.

Fotogrāfijas no 
Jūrtakas atbalstītāju 

tikšanās Jūrkalnē, 
9.janvārī

Projekts «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā» (Jūrtaka)

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/piekrastes-kajamgajeju-marsruts/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/piekrastes-kajamgajeju-marsruts/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/piekrastes-kajamgajeju-marsruts/
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Projekts «GRASS»

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Ligita Kokaine

UZ SATURU

Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms - GRASS) ir 

izstrādāts Latvijā spēkā esošo normatīvo prasību apkopojums attiecībā uz Baltijas jūras makroaļģu izmantošanu pārtikā 

un dzīvnieku barībā. 

Papildus apjomīgajam normatīvo prasību apkopojumam, ir sagatavotas arī Vadlīnijas Baltijas jūras makroaļģu

izmantošanai pārtikā un dzīvnieku barībā – palīgmateriāls ikvienam interesentam, kas vēlas gūt ieskatu par

Latvijas likumdošanas prasībām aļģu izmantošanai pārtikas vai dzīvnieku barības jomā. Vadlīnijas būs noderīgas

tiem, kas plāno saimniecisko darbību saistīt ar makroaļģu izmantošanu pārtikas vai barības ražošanai un vēlas

izprast kā labāk orientēties plašajā un komplicētajā pārtikas un barības aprites regulējumā. Abi dokumenti ir 

izstrādāti un drīzumā tiks publicēti Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 

Projektā ir uzsākts darbs pie makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīzes un aļģu 

vākšanas tehniskā risinājuma izstrādes, ko līdz 2021.gada pavasarim veiks nodibinājums ‘Attīstības 

fonds ‘Stari’’. Rezultātā tiks apkopota informācija par pasaulē (t.sk. Baltijas jūras reģionā) 

izmantotajām iekārtām un tehnoloģijām no jūras izskaloto makroaļģu vākšanā un uzglabāšanā, 

analizēta dažādu tehnoloģiju potenciālā piemērotība Kurzemes piekrastei, un, balstoties uz

iegūto informāciju, izstrādāts un testēts tehnisks risinājums piekrastē izskaloto aļģu 

vākšanai.

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

Informācija KPR mājas 
lapā

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/
https://www.submariner-network.eu/grass
https://www.submariner-network.eu/grass
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/


Šogad, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, esam veiksmīgi uzsākuši vēl vienu 
unikālu projektu - “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” 
(“Militārais mantojums”), kas arī tiks realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 25 partneri un 36 
militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā. 
KPR kopā ar Ventspils muzeju un Saldus novada domi iedzīvinās tūrisma apritē divus 
vienreizējus militārā mantojuma objektus. Ezeres muitas mājā tiks modernizēta
ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornītis no degradējoša objekta
pārtaps par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids
utml. Tāpat kā Industriālā mantojuma projektā galvenais mērķis ir piesaistīt 
mūsu reģionam vairāk tūristu, tāpēc arī Militārā mantojuma projektā tiks
Izveidota mājas lapa, izdots ceļvedis, veikti virkne mārketinga pasākumu, 
kuros KPR aktīvi piedalīsies.
KPR nodrošinās aktivitāšu veiksmīgu norisi Kurzemē un piedalīsies 
kopīgā militārā mantojuma maršruta un militārā mantojuma tūrisma 
produkta izstrādē Latvijā un Igaunijā, ievāks detalizētu informāciju 
par militārā mantojuma objektiem Kurzemē, kuriem ir potenciāls
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Projekts “Militārais mantojums’’

Informāciju sagatavoja 
Jana Kalve,  Kurzemes plānošanas reģiona 
projekta “Militārais mantojums” vadītāja

UZ SATURU

Militārā Mantojuma tūrisma produkta 

projekts uzsākts ar partneru

tikšanos tiešsaistē

16.aprīlī abu valstu partneri tikās tiešsaistē, lai ar kick-off tikšanos 

uzsāktu Militārā Mantojuma tūrisma produkta projektu. "Lauku ceļotājs" 

kā vadošais partneris iepazīstināja ar projekta struktūru, 

runājām arī par vizuālajām prasībām un 

plānotajām aktivitātēm. 17. un 22.aprīlī tikāmies

atsevišķi ar Latvijas partneriem un izrunājām 

būtiskas lietas, lai projekts iesāktos veiksmīgi. 

Ar cerību, ka drīz varēsim tikties klātienē, 

norunājām nākamās tikšanās.

tūrismā, veiks objektu vizītes un to sniegto pakalpojumu fiksēšanu, 
sagatavos objektu aprakstus, GPS koordinātas, fotogrāfijas, u.tml. KPR 
apkopos vēsturisko informāciju (vēsturiskus dokumentus, cilvēku 
atmiņas, fotogrāfijas, kartes u.tml.), kā arī veiks citu tūrisma 
pakalpojumu sniedzējus militāro objektu tuvumā 
apkopošanu, tiksies ar militārā mantojuma objektu
īpašniekiem, lai iesaistītu tos kopīgajā militārā 
mantojuma tīklojumā.

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions


Projekta RETROUT ietvaros notiekošajā pētījumā par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo 
ekonomiku ir saņemti pirmie rezultāti: ir sagatavots ziņojums par situāciju makšķerēšanas tūrisma jomā 
projekta partnervalstīs, t.i., Somijā, Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, un sagatavots 
starpziņojums par pētījuma gaitu un progresu. Ar pētījuma starpziņojumu var iepazīties Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā
Veidojot Kurzemi par makšķerēšanas tūrisma galamērķi, talkā tika aicināti profesionāļi ar zināmu 
pieredzi šajā jomā: sešos semināros, kas notika 2018./2019.gada ziemā, savā pieredzē dalījās 
Un galvenos akcentus klastera veidošanā iezīmēja SIA “NOCTICUS”  vadītājs, tūrisma 
eksperts Andris Klepers. 
Tagad Andris Klepers ir izstrādājis rokasgrāmatu Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma 
galamērķa attīstībai.
Ar rokasgrāmatu var iepazīties mūsu mājas lapā.
Vēl viens nozīmīgs sasniegums projektā RETROUT ir makšķerēšanas tūrisma 
portāla www.balticseafishing.com izveide. Šajā portālā šobrīd ir informācija
par attīstāmajiem makšķerēšanas tūrisma galamērķiem projekta 
partnervalstīs (Latvijā tā ir Kurzeme), un, kas ir būtiski, domājot par 
ārvalstu klientiem – makšķerniekiem, informācija par makšķerēšanas 
gidiem, kas ir gatavi sniegt savus pakalpojumus un zināšanas lielā
loma tīkotājiem. Lai arī portāls jau darbojas un ir publiski pieejams,
tas šobrīd vēl joprojām tiek pilnveidots, un nākamais solis būs 
gida pakalpojumu rezervācijas sistēmas ieviešana, kas Latvijas 
gadījumā ir jauninājums. 
Saite uz portālu: www.balticseafishing.com
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Projekts “RETROUT’’

Informāciju sagatavoja 
projekta mārketinga koordinatore

Zane Gaile
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Vairāk par projektu

Rokasgrāmata 
pieejama KPR 

mājas lapā

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/
https://www.kurzemesregions.lv/izstradata-rokasgramata-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-attistibai/
http://www.balticseafishing.com/
http://www.balticseafishing.com/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
http://www.kurzemesregions.lv/
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https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/04/Nodevums_ReTrout_Makskeresanas_turisma-rokasgramata_2019.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/


AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” savā e-pastā:

Sūti pieteikumu uz e-pastu:

pasts@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: 
pasts@kurzemesregions.lv

LIEPĀJAS

PILSĒTA

VENTSPILS

PILSĒTA

AIZPUTES

NOVADS

ALSUNGAS

NOVADS

BROCĒNU

NOVADS

DUNDAGAS

NOVADS

DURBES

NOVADS

GROBIŅAS

NOVADS

KULDĪGAS

NOVADS

MĒRSRAGA

NOVADS

NĪCAS

NOVADS

PĀVILOSTAS

NOVADS

PRIEKULES

NOVADS

ROJAS

NOVADS

RUCAVAS

NOVADS

SALDUS

NOVADS

SKRUNDAS

NOVADS

TALSU

NOVADS

VAIŅODES

NOVADS

VENTSPILS

NOVADS
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