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Plānošanas
jomas
aktualitātes
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Darbs pie reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes
•
•
•
•
•
•

Informācijas un nosacījumu pieprasīšana no institūcijām, t.sk. Vides pārraudzības valsts biroja par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību;
Izveidotas Attīstības programmas Izstrādes un Vadības grupas, kuras tiek iesaistītas procesos;
Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana, t.sk. informācijas par pašvaldību plānošanas dokumentiem apkopojums un
analīze (vīzijas, stratēģiskie mērķi, rīcības virzieni, specializācija);
Kurzeme 2020 plānoto darbību īstenošanas izvērtējuma sagatavošana;
Kurzemnieku aptaujas organizēšana 01.-30.06.2020. un rezultātu apkopošana;
Organizētas un notikušas Tematiskās darba grupas par kultūru (1.jūlijā Rojā), labklājību un sociālo jomu (14.jūlijā Kuldīgā),
transportu un infrastruktūru (29.jūlijā Liepājā), izglītība un sports (12.augustā Saldū), kā arī tiek plānotas un organizētas nākamās
sanāksmes atbilstoši grafikam.

Darbs pie vietējā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem
✓
✓
✓
✓
•
•
•
•

Uzturēta un aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes datu bāze (pieejama KPR mājas lapā);
Sniegtas konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem;
Tika sniegti nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumiem (1) un lokālplānojumiem (6):
Tika sniegti atzinumi par pašvaldību lokālplānojumiem (4), ārkārtas situācijas valstī laikā nenotika plānošanas dokumentu
sabiedriskās apspriešanas;
Tika izvērtētas un sagatavoti atzinumi par Ventspils, Pāvilostas un Mērsraga novadu Attīstības programmām;
Sagatavoti priekšlikumi nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem (2);
Organizēts seminārs pašvaldību teritorijas attīstības un plānošanas speciālistiem 1.jūlijā Rojā par aktualitātēm;
1.jūnijā uzsākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts plānošanas jomā “Viedā plānošana” jeb SMART PLANNING
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Sabiedriskā
transporta
aktualitātes
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✓ Izvērtētas operatīvi ieviešamās izmaiņas maršrutu tīklā, saistībā ar izmaiņām pasažieru plūsmā, valstī
ieviešot dažādus pasākumus Covid- 19 izplatības samazināšanai.
✓ Veiktas 59 izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutos:
• atvērti divi jauni maršruti;
• atvērti 46 jauni reisi;
• 11 reisiem mainīts kustības grafiks.

✓ Apsekotas 232 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā koriģējot datus Sabiedriskā transporta
informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS), kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu
izvietojumu vienam autoceļu rekonstrukcijas projektiem.
✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies visās 10 no notikušajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana:
• Reģionā kopumā ir 22 spēkā esošas speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar
taksometru Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā.
• Vidēji mēnesī pirmajā pusgadā izsniegtas licences kartiņas 13,3 automašīnām.
• Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviesto pasākumu dēļ izsniegto licences kartiņu skaits samazinājies
no 17 janvārī uz 10 aprīlī un maijā. Šobrīd vērojama neliela pieauguma tendence.
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Uzņēmējdarbības
veicināšana reģionā
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IZPILDE
✓ Nodrošināta plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra darbība;
✓ Sniegtas 35 konsultācijas uzņēmējiem;
✓ Noorganizēts seminārs pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem «Kurzemes
reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācību noslēguma pasākums» Liepājā,
11.03.2020 sadarbībā ar LIAA (3) ;
✓ KPR atbalsta pasākumos kopā iesaistīts 53 komersants;
✓ Darbs pie KPR Attīstības programmas Ekonomikas sadaļas;
✓ Dalība LR Zemkopības ministrijas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
atlases komitejas izveidošanu;
✓ KPR Investīciju piesaistes vizītkartes sagatavošana LIAA katalogam.

PLĀNS
04.08.2020 – tiešsaistes seminārs «Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai»
12.08.2020 – tikšanās ar Talsu komersantu klubu un citām uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām
09.-10.10.2020. – dalība izstādē «Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020» Ventspilī

Vairāk par uzņēmējdarbības veicināšanu Kurzemē lasīt šeit >>>
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Remigrācijas
veicināšanas
pasākumi reģionā
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
✓ Kopš projekta uzsākšanas jau vairāk nekā divus gadu
turpinām īstenot dažādas aktivitātes remigrācijas
veicināšanai Kurzemes reģionā. Detalizēta informācija par
projektu (arī tiešsaistes anketa remigrantiem) pieejama
vietnē www.paps.lv , kā arī KPR tīmekļa vietnē
www.kurzemesregions.lv
✓ Katram potenciālajam remigrantam tiek sagatavots
personalizēts piedāvājums, atbilstoši potenciālā remigranta
vēlmēm.
✓ Veiktas daudz un dažādas komunikācijas aktivitātes - darbs
ar diasporas, reģionālajiem un nacionālajiem medijiem u.c.
STATISTISKA KURZEME (2018. GADA MAIJS – 2020. GADA
JŪNIJS)
✓ Ar Kurzemes remigrācijas koordinatori sazinājušās 1088
personas / 396 ģimenes.
✓ Sagatavoti 1095 personalizēti piedāvājumi 381 ģimenei.
✓ Atgriezušies PIRMS saziņas ar remigrācijas koordinatoru
168 cilvēki /63 ģimenes
✓ Atgriezušies PĒC saziņas ar remigrācijas koordinatoru 316
cilvēki / 110 ģimenes
✓ ATGRIEZUŠIES Kurzemē KOPĀ = 484 cilvēki / 173 ģimenes
✓ Reāli plāni atgriezties – 278 cilvēkiem / 87 ģimenēm
✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā,
Ventspilī, Kuldīgā, Saldū un Talsos.

Rubrika “Kurzeme – vieta, kur
atgriezties”
2019.gada pavasarī uzsāktajā rubrikā
“Kurzeme – vieta, kur atgriezties”, turpinām
apkopot stāstus par uzņēmīgiem cilvēkiem,
kas pēc atgriešanās Kurzemē sekmīgi attīsta
savas idejas un uzņēmējdarbību, izmantojot
ārvalstīs gūto pieredzi
https://www.kurzemesregions.lv/ar-stipru
gimenes-atbalstu-realize-sen-lolotasbiznesa-idejas-kurzeme-nr-5/

Padomrakstu sērija «Ceļš mājup»
2020.gada jūnijā uzsākām jaunu
padomrakstu sēriju «Ceļš mājup», kur
atbildām uz remigrantu jautājumiem.
Pirmajā Nr.1 sērijā - Kā pieteikt bērnu
pirmsskolas izglītības iestādē.

Stāstu sērija – «Cilvēkstāsti»
2020.gada aprīlī tika uzsākta jauna stāstu
sēriju – «Cilvēkstāsti». Stāstīsim par
cilvēkiem un ģimenēm, kas atgriezušās
Kurzemē un iedvesmo citus ar pozitīviem
stāstiem.

Facebook lapa “Atgriežos Kurzemē”
Atbalsts un informācija ikvienam, kurš vēl
domā vai jau ir nolēmis pēc ārvalstīs
aizvadīta laika atgriezties Latvijā
.
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2020. GADĀ
Remigācija Kurzemē turpinās!
✓ Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu
risināšanu un veicinātu savstarpējo
sadarbību, 2020.gada februārī, Kuldīgā
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.
Sanāksmē piedalījās Liepājas un Ventspils
pilsētas pašvaldības, Kuldīgas, Aizputes,
Saldus, Priekules, Ventspils, Brocēnu,
Talsu, Nīcas, Pāvilostas, Alsungas un
Grobiņas novadu pašvaldību pārstāvji.
✓ Remigrācijas koordinatore sniedz
intervijas «Kursas laiks» un «Ventas
Balss».
✓ Aktīva dalība konkursa “Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
atbalstīto pašvaldību pasākumu
organizētajos pasākumos.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2020. GADA 2. CETURKSNĪ
✓ Aktīva komunikācija un individuālu piedāvājumu sagatavošana
potenciālajiem remigrantiem un tiem, kuri jau atgriezušies uz dzīvi
Latvijā.
✓ Sadarbības stiprināšana un komunikāciju ar Kurzemes pašvaldībām,
dažādam valsts un privātā sektora organizācijām.
✓ Aktīva KPR mājas lapas remigrācijas sadaļas un Facebook lapas
«Atgriežos Kurzemē», Twitter informācijas ievietošana.
✓ Rubrikas “Kurzeme – vieta, kur atgriezties”, cilvēkstāstu sērijas un
padomrakstu sērijas «Ceļš mājup» uzturēšana.
✓ Aktīva komunikācija ar Kurzemes reģiona un Latvijas medijiem par
remigrāciju un aktuālākajiem jautājumiem Kurzemē.
✓ Izglītojošs seminārs Vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības
pārvalžu speciālistiem – “Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās
Latvijas skolās”.
✓ Pasākumi remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem un viņu
ģimenes locekļiem organizēšana.

✓ Uzņēmējdarbības atbalsta granta konkursa un konkursa
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalstīto
dalībnieku uzraudzība.
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Deinsitucionalizācija
Kurzemes reģionā
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«Kurzeme visiem»
✓ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
Kurzemes reģionā.
✓ Pabeigta 820 un plānota papildu vēl 75 personu un
bērnu vajadzību izvērtēšana.
✓ Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
✓ Izstrādāts, grozīts un apstiprināts KPR DI plāns. Ierosināti
jauni DI plāna grozījumi
✓ KPR BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
✓ Izstrādāti 5 BSAC reorganizācijas plāni (2 BSAC-slēgti).
✓ KPR VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi
sabiedrībā
✓ Iepirktas VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācības.
Organizēta tikšanās ar VSAC Kurzeme darbiniekiem un
personām ar GRT un Saldus novada pašvaldības
pārstāvjiem. Plānots, ka sagatavošanas process varētu
sākties 2020. gada rudenī.
✓
Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
✓
Augusta vidū tiek organizēta integratīva nometne
bērniem ar FT un viņu ģimenēm un bērniem un viņu
ģimenēm;
✓
Noslēgti līgumi par apmācību organizēšanu vispārējo
pakalpojumu sniedzējiem par trīs tēmām – personas ar
GRT, bērni ar FT un ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.
✓
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes
reģiona personām ar GRT
✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana
67 (no 375) 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 169
(no 330) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši
pieprasījumam):
▪ aprūpes pakalpojuma - 40
▪ «atelpas brīža» pakalpojuma - 57
▪ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 140 (arī 110
vecākiem)
✓ Ierosināti projekta grozījumi, lai palielinātu minēto
pakalpojumu saņēmēju skaitu.

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līdz šim kompensēti izdevumi 14 pašvaldībām:
• par personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem
darbiniekiem) un pakalpojumu sniegšanu 67 personām ar GRT
• 169 (unikāliem) bērniem ar FT un 110 bērnu ar FT likumiskajiem
pārstāvjiem
• 356 368,47EUR apjomā (no 966 - 164 114 EUR vienai
pašvaldībai)
6 pašvaldībām - 0,00 Eur (Alsungas, Brocēnu, Durbes, Nīcas, Rojas
un Vaiņodes nov.)

~ EUR 7,2 milj

Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>
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Reģionālie projekti
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Projektu pieteikumu sagatavošana 2019. – 2020.gadā
Rezultātu pārskats un statuss
2019./2020. gadā kopā strādāts pie 17 projektu pieteikumu izstrādes:
✓

✓

3 Igaunijas – Latvijas programmas projekti

● Baltic welness (noraidīts)
● Military Heritage (apstiprināts)
● «ESTLAT HARBOURS 2» (apstiprināts), norit nosacījumu izpilde
7 Latvijas – Lietuvas programmas projektu pieteikumi

● Panorama
● Explore Balts - (apstiprināts)
● Hiking Project - (apstiprināts)
● Smart Planning (apstiprināts)
● MEDWwater - (apstiprināts), norit nosacījumu izpilde
● Live Lake – Apstriprināts rezerves sarakstā, uzsākta nosacījumu

izpilde*
● Step forward - Apstriprināts rezerves sarakstā, uzsākta
nosacījumu izpilde*
*Finansēšanas līgums tiks slēgts, pēc Programmas izmaiņu
apstiprināšanas EK.

✓
✓

2 Centrālās Baltijas programmas projektu pieteikumi

● CBCSmall ports (apstiprināts)
● Railway Heritage (noraidīts)
2 Erasmus + projekti (apstiprināti)

● LIFE
✓
✓

«Latvijas pilsētu zaļināšana» sadarbībā ar VARAM

(noraidīts)
Horizon 2020 «SAEESEA» - par energoefektivitāti (noraidīts),
bet Vadošais partneris uzsācis pieteikuma uzlabošanu, ar
iesniegšanu EK, 2020.gada septembrī.
Norvēģijas finanšu instruments (Uzņēmējdarbības centra
aktivitatēm) – gaidām «zaļo gaismu» pieteikuma izstrādes
uzsākšanai
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2020. gadā uzsākti jaunie projekti (4)

2020.gadā ieviešanā esošie projekti (9)

▪ Kurzeme visiem
▪ Re-Trout
▪ Grass
▪ NatAc
▪

▪
▪
▪

Military Heritage

Smart Planning
Explore Balt’s
Hiking project

▪

ESTLAT Harbours (noslēdzas 30.11.2020)
Coastal Hiking (noslēdzās 31.01.2020)

▪

Clean Brownfields (noslēdzas 31.10.2020)

▪

EntreMind F
Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai

▪

▪

Rezultāts - šobrīd norit darbs pie 13 projektu ieviešanas
Plašāk par KPR ieviešanā esošajiem projektiem lasīt šeit >>>
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Programmēšanas komitejās norit aktīvs darbs
2021-2027 pārrobežu programmu izstrādē
✓ Igaunijas – Latvijas programma
✓ Latvijas – Lietuvas programma
✓ Centrālās Baltijas programma
2020.gada 1.pusgadā attiecīgo programmu dalībvalstis

vienojušās par atbalsta prioritātēm (3-4 katrā programmā),
2020.gada 2.pusgadā turpināsies diskusijas par
apakšprioritātēm, kādos virzienos plānots finansējums.
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Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība,
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
(ieviešanas periods 02.10.2017.-31.12.2020.)

2020.gada 1. pusgads:

✓ 2020.gada 1.ceturksnī tika
pabeigts un nodots
Ventspils novadam turpmākajai realizācijai zivju nārsta
ceļa Rīvas upē izbūves tehniskais projekts;
✓ Kurzemes makšķerēšanas tūrisma piedāvājums tika
prezentēts starptautiskajā makšķerēšanas tūrisma
izstādē Vicenza (Itālia, 20.-23.02.2020.);
✓ Ir uzsākta video prezentācijas materiālu (3 video rullīši)
izveide par makšķerēšanas tūrismu Kurzemē;
✓ Ir uzsākta Kurzemes makšķerēšanas tūrisma kartes
izveide;
✓ Ir pabeigts Pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi
uz reģionālo ekonomiku Kurzemē.
✓ Informācija par Kurzemes makšķerēšanas gidiem ir
apkopota
un
publicēta
web
lapā
www.balticseafishing.com

Projekta mērķis - 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 tūrisma pārvaldības ietvaru
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Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana
(ieviešanas periods 01.01.2019.-30.06.2021.)
2020.gadā paveiktais un plānotais:
Izstrādāts «Latvijā spēkā esošo normatīvo prasību apkopojums
attiecībā uz Baltijas jūras makroaļģu izmantošanu pārtikā un
dzīvnieku barībā» un sagatavotas «Vadlīnijas Baltijas jūras
makroaļģu izmantošanai pārtikā un dzīvnieku barībā», materiāli
publicēti
KPR
mājas
lapā
https://www.kurzemesregions.lv/sagatavoti-materiali-kas-palidzesorienteties-likumu-un-prasibu-labirintos-juras-makroalguizmantosanai-partika-vai-bariba/ .
Veikta piekrastes pašvaldību pārstāvju intervēšana.

2020.gadā tiek veikti vairāki pētījumi:
- aļģu vākšanas un audzēšanas normatīvā regulējuma
izvērtējums;
- pētījums par Kurzemes piekrastei piemērotākajām aļģu
savākšanas
un
pirmsapstrādes
uzglabāšanas
tehnoloģijām;
- makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko
aspektu novērtējums Latvijā, nozares attīstības
potenciāla novērtējums Kurzemes reģionā;
- pētījums par Kurzemes piekrastē visbiežāk sastopamās
aļģes furcelārijas ķīmisko sastāvu un potenciālo
izmantošanas vērtību;
Plānots 2020./21.g. organizēt pieredzes apmaiņas vizīti
Kurzemes
piekrastes
pašvaldību
esošajiem
vai
potenciālajiem makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem.
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Dabas pieejamība visiem (NatAc) (ieviešanas periods 01.05.2019.-30.04.2021.)
2020.g. 1.pusgads:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Seminārs par vides pieejamību dabas takās
7 semināra video par vides pieejamību dabas takās
Video ar praktiskā dabas takas apsekojuma pamācību
Vides pieejamības anketa dabas takām
Dabas taku pieejamības apsekojumi (18 takas)
6 taktilie objekti

Projekta mērķis - 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

2020.g. 2.pusgads:
✓
✓

✓
✓

4 pieejamās sausās tualetes (Kazdanga, Kalēti, Alsunga)
4 jauni pieejami taku posmi (Kazdanga, Kalēti, Alsunga)
5 taktilie objekti
Mapeirons.eu mājaslapa ar pieejamajām dabas takām
LV, EE, FI
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Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā
(EST-LAT Harbours)(ieviešanas periods 01.06.2017.-30.11.2020.)
✓ Kopējās investīcijas Kurzemes jahtu ostās – 2,7 milj. EUR
✓ Jaunas piestātnes (palielinot vietu skaitu no 102 līdz 242
Kurzemes jahtu ostās)

Projekta mērķis - izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem
pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras
līcī Igaunijā un Latvijā.

2020.gada 1.pusgadā:
✓ Dalība starptautiskās laivu izstādēs, popularizējot Austrumbaltiju
✓
✓
✓
✓

(Latvija&Igaunija) kā burāšanas galamērķi – Vācijā, Zviedrijā, Somijā;
Sagatavots Jahtu ostu kataloga 2.izdevums
Investīciju darbu Liepājas, Rojas, Mērsraga jahtu ostās;
Reklāmas video klipu izstrāde par jahtu ostām Latvijā un Igaunijā;
Dalība ar projekta prezentāciju regatēs Latvijā, popularizējot jahtu ostu tīklu
Latvijā un Igaunijā
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Igaunijas un Latvijas kopīgais militārā mantojuma
tūrisma produkts (ieviešanas periods 01.01.2020.-31.12.2022.)
Projektā plānotās aktivitātes Latvijā un
Kurzemē:
Projekta mērķis - izveidot Latvijas un Igaunijas
vienotu militārā mantojuma tūrisma produktam
ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk
vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma
objektiem.

- Kopīgajā maršrutā ir plānots apvienot 150 – 170 dažādus
militārā mantojuma objektus (muzeji, kolekcijas,
ekspozīcijas, ēkas, būves u.c.) Latvijā un Igaunijā;
- infrastruktūras un tūrisma produkta veidošanas investīcijas
militārā mantojuma objektos,
- vienotas vizuālās identitātes izstrāde un vienota
atpazīšanās zīme maršruta objektiem,

Projekta partneri:
- Vadošais partneris Latvijas lauku
tūrisma asociācija Lauku Ceļotājs;
- 23 reģionālie partneri un objekti ar
investīcījām, t.sk.
Investīcijas Kurzemē:
Ezeres muitas mājā tiks modernizēta
ekspozīcija, savukārt Ventspils
46.krasta baterijas tornītis no
degradējoša objekta pārtaps par
skatu torni ar interaktīvām vēstures
izziņas iespējām.

2020.gadā:
- visu Kurzemes novadu militārā
mantojuma objektu apsekojumi (vairāk kā
80 objekti);
- informācijas ievade Datu bāzē
- partneru sanāksmes organizēšana
Ventspilī 15-16.septembrī

- drukātie marketinga materiāli – Militārā mantojuma
ceļvedi un tūrisma brošūru;
- mājas lapa, žurnālistu vizītes, dalība tūrisma izstādēs;
- Kurzemē - detalizētas informācijas par militārā mantojuma
objektiem Kurzemē ievākšana, objektu apsekojumi un to
sniegto pakalpojumu fiksēšanu, objektu aprakstu un
fotogrāfiju sagatvošana.
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Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei !
(ieviešanas periods 01.05.2018.-31.10.2020.)

2020.gada 1.pusgadā:
✓ Notikuši divi apmācību semināri Kurzemē, katrs vismaz
30 dalībniekiem, tēmas – padomju arhitektūras
mantojums un ainavu arhitektūra, parku plānošana un
labiekārtošana degradēto teritoriju kontekstā
✓ Pabeigta piesārņotas teritorijas attīrīšana Kuldīgā,
teritorija atbrīvota no 366 tonnām piesārņojuma
✓ Izgatavots un izplatīts projekta informatīvs materiāls,
300 eks. LV, LT, ENG valodās
✓ Informācija par projektu publicēta Kurzemes
plānošanas reģiona un projekta partneru, kā arī LV-LT
programmas interneta vietnēs

Projekta mērķis - lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves
un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju
problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas

2020.gada 2.pusgadā:
✓ Tiks īstenotas partneru plānotās aktivitātes, tai skaitā,
pieredzes brauciens uz LV, kuras COVID 19 ārkārtas
situācijas dēļ tika pārceltas uz projekta pagarinājuma
laiku līdz 31.10.2020.
✓ Notiks noslēguma konference Kauņā, Lietuvā
✓ Tiks turpināta projekta publicitāte, ieskaitot noslēguma
publikāciju
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Projekta mērķis stiprināt vietējo un
reģionāla līmeņa
ieinteresēto pušu
kapacitāti telpiskajā un
attīstības plānošanā,
integrējot pārrobežu
perspektīvu stratēģiskajā
plānošanā, lai veicinātu
saskaņotu attīstību un
produktīvu pārrobežu
sadarbību

Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās attīstības plānošanā
Kurzemes un Klaipēdas reģionos (Viedā plānošana/Smart Planning)
(ieviešanas periods 01.05.2018.-31.10.2020.)
•
•
•
•

2020. gadā paveiktais:
Noslēgts finansēšanas un partnerības līgums
Kick- off sanāksme Liepājā, 18.06.2020.;
Saskaņots aktivitāšu darba grafiks;
Izstrādāts iepirkuma nolikums un izsludināts
iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona
pārrobežu funkcionālo teritoriju un telpisko datu
izpēte viedās specializācijas iespēju noteikšanai
(plānots 8 mēnešu līgumu noslēgt līdz
01.09.2020.)

•

•

•
•
•

2020. gadā plānotie darbi:
Uzsākt Kurzemes plānošanas reģiona pārrobežu
funkcionālo teritoriju un telpisko datu izpēti
viedās specializācijas iespēju noteikšanai;
Viekt pašreizējās situācijas telpisko un
sociālekonomisko analīzi līdz 30.11.2020. t.sk.
kartogrāfiskā materiāla izstrāde;
5 tematiskie semināri reģionā;
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju (8
dalībnieki no pašvaldībām);
Projekta vadības grupas un uzraudzības grupas
sanāksme decembrī.
Vadošais partneris: KPR
Partneris: Asociācija “Klaipēdas reģions”
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Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana
Lietuvā (Pārgājienu projekts) (ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)
Plānotās aktivitātes Latvijā un Kurzemē:
Projekta mērķis - izveidot un popularizēt divus kopīgus pārrobežu garās
distances pārgājienu maršrutus – Mežtaku un Jūrtaku, kas šķērso Latvijas
un Lietuvas teritoriju, tādējādi palielinot tūristu skaitu reģionā.
Tiek paredzēts, ka veikto mārketinga pasākumu rezultātā nakšņošanu
skaits lauku apvidos pieaugs par vismaz 5% gada laikā pēc abu maršrutu
pabeigšanas.

2020.gadā plānotie darbi:
• Ekspedīcija ar ekspertu Juri Smaļinski u.c. interesentiem Kurzemē fiksējot vajadzīgo
informāciju ceļvedim un mājas lapai;
• Jānoorganizē mācību vizīte Kurzemē Lietuvas partneriem,
• Jāsagatavo foto banka par Kurzemes posmu;
• Jāuzsāk darbs pie Mežtakas ceļveža izveides;
• Jāatjauno Jūrtakas ceļveža Kurzemes daļa;
• Jāuzsāk darbs pie Mežtakas un Jūrtakas paplašinātās kartes izveides;
• Jāuzsāk darbs pie ceļojumu pakešu
Projekta partneri:
izveides ceļojumu aģentūrām;
- Vadošais partneris: Kauno regiono plėtros agentūra
- Latvijas lauku tūrisma asociācija «Lauku ceļotājs»
Nepārtraukta komunikācija sociālajos
- Lietuvos kaimo turizmo asociacija
tīklos un darbs ar masu mēdijiem.
- Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
- Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
- Kurzemes plānošanas reģions
- Kuldīgas novada pašvaldība

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apsekot maršrutu, izveidot un saskaņot
maršruta trasējumu ar zemes īpašniekiem
Veikt maršruta marķēšanu dabā
Izveidot foto banku maršruta mārketingam
Sagatavot un izdot pārgājienu maršrutu ceļvežus
– Jūrtaka un Mežtaka
Sagatavot un izdot pārgājienu maršrutu kartes Jūrtaka, Mežtaka un Baltijas pārgājienu karte,
Sagatavot un izdot rokasgrāmatu pārgājienu
organizatoriem
Sagatavot un izgatavot informācijas plāksnes/
plakātus par maršruta gaitu
Noorganizēt pieredzes apmaiņas vizīti Vācijā
Noorganizēt 2 Lietuvas partneru pieredzes
apmaiņas vizītes Kurzemē
Noorganizēt mēdiju vizītes
Radīt marketinga video par Mežtaku
Popularizēt produktu tūrisma izstādēs Vācijā un
Nīderlandē
Tiks strādāts, lai Kurzemē pirmo reizi Baltijas
valstīs garās distances maršruta kāds posms
saņemtu kvalitātes sertifikātu - «Leading Quality
Trail – Best of Europe»
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Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta «Baltu ceļš»
atpazīstamības veicināšana (Explore Balts)
(ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)
Projekta mērķis - palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas
un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto
pārrobežu kultūras maršrutu «Baltu ceļš»

Projekta partneri:
- Vadošais partneris - Šauļu tūrisma informācijas centrs;
- Zemgales plānošanas reģions;
- Kuldīgas novada pašvaldība;
- Rundāles novada dome;
- Nacionālā reģionu attīstības aģentūra (Lietuva);
- Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs

Projektā plānotās aktivitātes Latvijā un Kurzemē:
•
Apmaiņas vizītes starp Baltu ceļa reģioniem un tematiskajiem lokiem;
•
Baltu ceļa objektu foto bankas izveide un izstāžu organizēšana;
•
Baltu vienības dienas organizēšana 2020.g. Kuldīgā;
•
Gidu apmācība;
•
Seno amatu darbnīcu meistarklašu organizēšana;
•
Ceļveža sagatavošana par maršruta Kuršu loku;
•
Papildinātās realitātes video izveide kādam no Kuršu loka objektiem;
•
Sadarbība ar interneta medijiem, publicējot rakstu sēriju par Baltu ceļa maršrutu;
•
Ceļošanas akcijas organizēšana;
•
Izstādes izveide par kuršu vēsturi un kultūru Kuldīgas muzejā.
2020.gadā plānots uzsākt šādas aktivitātes:
•
Baltu vienības dienas organizēšana 2020.g. Kuldīgā, t.sk. organizējot konferenci par kultūras
maršrutiem;
•
Apmaiņas vizīte Zemgales reģionā un Lietuvā;
•
Sadarbība ar interneta medijiem, publicējot rakstu sēriju par Baltu ceļa maršrutu;
•
Baltu ceļa objektu foto bankas izveide;2626
•
Gidu apmācība;
•
Ceļveža sagatavošana par maršruta Kuršu loku;
•
Papildinātās realitātes video izveide kādam no Kuršu loka objektiem.
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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.
27

Uzņēmējdarbības gara veicināšana ģimenēm (EntreMind F)
(ieviešanas periods 01.09.2019.-31.08.2021.)
Projekta mērķis - Izveidot labās prakses piemēru apkopojumu “Kā veicināt
uzņēmības garu ģimenēm”

2020. gadā

EUR 46 667

• Februārī notika 5 dienu mācību sesija
Lietuvā par uzņēmības veicināšanu
ģimenēm;
• Piedalījās 8 Kurzemes reģiona pieaugušo
izglītotāji;
• Dalībnieki iesnieguši idejas pieredzes
pārnesei savās organizācijās.

➢ Plānotais pieredzes apmaiņas brauciens
uz 6 reģiona pieaugušo izglītotājiem
starptautiskā mācību sesijā Maķedoniju
pagaidām ir pārcelts uz rudeni vai
2021.gada 1.pusgadu

▪
▪

Projekta partneri:
Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva)
“Zetva na znaenje” (Maķedonija)
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Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai
(ieviešanas periods 01.10.2019.-30.06.2021.)

Projekta mērķis - atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei
ārvalstīs, uzlabojot viņu komunikācijas prasmes

EUR 11410

• Uzsākot projektu 2019.gadā izvēlēts uzņemošais partneris –
mācību centrs Portugālē;
2020.gadā –
• Plānots, ka 3 KPR darbinieki dosies mācību mobilitātē uz Portugāli
• Saistībā ar Covid 19 situāciju Portugālē mobilitāte pārcelta uz decembri
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Kurzemes kultūras
programma

30

Kurzemes kultūras programma 2020

✓ Kurzemes kultūras programmā tika saņemti 106 projektu
pieteikumi par kopsummu EUR 446 966
✓ Atbalstu saņēma 49 projekti
✓ Kopsummā piešķirtais finansējums EUR 115 500,00

Lielākais iesniegto projektu skaits ir kultūras mantojuma,
mūzikas un dejas, kā arī starpdisciplināro projektu
kategorijās.

Plašāk par kultūras programmas īstenošanu lasīt šeit >>>
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Pieaugušo izglītība
reģionā
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAS REĢIONĀ
✓ Noorganizētas 2 pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksmes
✓ Sadarbībā ar IZM un LM organizēts Kurzemes reģiona pieaugušo izglītotāju seminārs «Attīstām sadarbību,
piedāvājumu, iesaisti»

✓ Apkopoti darba grupu priekšlikumi par pieaugušo izglītības attīstību
✓ Sagatavoti un izsūtīti 4 informācijas apkopojumi par aktualitātēm 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.

✓ Sagatavots KPR viedoklis par IZM priekšlikumiem attiecībā uz plānošanas reģioniem deleģējamajām funkcijām
izglītības jomā

✓ Sagatavotas 17 publikācijas par Kurzemes pieaugušo izglītības pieredzi elektroniskajā platformā EPALE

Vairāk par pieaugušo izglītības veicināšanu lasīt šeit >>>
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Brīvprātīgās
iniciatīvas
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• Sākotar1.jūniju, KPR turpina akciju aktīvākam dzīvesveidam, kas iesākta pagājušajā gadā ar
nosaukumu #takoKurzemē! Ja pērn Kurzemē galvenokārt takojām, tad šogad uz Kurzemi desojam!
Jo Kurzeme kļūst arvien pieejamāka, aizrautīgāka un piedzīvojumiem bagātāka:
✓60 dabas takas un 100 atpūtas un piknika vietas pie dabas takām;
✓Jūrtakas392kmun21dienapārgājienamgarjūru;
✓17 skatu torņi;
✓20 industriālā mantojuma objekti – bākas, ūdenstorņi, bijušās ražotnes, dzirnavas un dzelzceļa objekti;
✓10 militārā mantojuma objekti;
✓18 upes laivošanai;
✓5 jahtu ostas;
✓29 kuršu mantojuma objekti Baltu ceļa maršrutā “Kuršuloks” utt.
Šīs vasaras akcijas piedāvājumā: 20 nedēļas, 20 tēmas, 20 dažādas balvas!
Aicinām dalīties ar savu piedzīvojumu bildēm un iespaidiem Facebook vai Instagram, pievienojot
tēmturi #desouzKurzemi un katras nedēļas attiecīgo tēmturi #takoKurzemē,#veloKurzemē,#laivoKurzemē,#burāKurzemē,#copēKurzemē,#putnoKurzemē,#Jūrtaka,#k
urširullē,#atkodmilitāro,#industriālaismantojums,#kātoarsuni utt.
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Paldies!
Ingeborga Bordāne
+371 28376072
Ingeborga.bordane@kurzemesregions
.lv
www.kurzemesregions.lv

