
ZIŅU LAPA
2020 / Nr. 2

MAIJS - AUGUSTS



KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Mīļie kurzemnieki!

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa

Vasara, kas šogad mūs lutinājusi ar siltu un saulainu laiku, tuvojas noslēgumam. Ceru, ka
esat izmantojuši no darba brīvos brīžus, lai labāk iepazītu mūsu brīnišķīgo Kurzemi,
izstaigātu daudzviet ierīkotās pastaigu takas un apmeklētu dažādos apskates objektus,
piedzīvojot skaistu kopābūšanas laiku ar ģimeni vai draugiem un uzkrājot spēkus jaunajam
darba cēlienam.

Aicinu ikvienu no jums aktīvi iesaistīties šobrīd notiekošajā Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē, jo tikai kopīgiem spēkiem varēsim
radīt jaunas idejas Kurzemes attīstībai un saprast, kā labāk atrisināt aktuālos jautājumus.
Nesen plānošanas reģiona administrācija arī iepazīstināja pašvaldību vadītājus ar to, kā
notiek Eiropas struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošana. Sanāksmē varējām
pārliecināties par to, cik daudz jau ir paveikts visās jomās, piesaistot ievērojamus fondu
līdzekļus, tāpēc vēlos no sirds pateikties visiem projektu īstenošanā iesaistītajiem par
ieguldīto darbu!

Lai mums visiem laba veselība! Lai skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem izdevies un sekmīgs jaunais mācību gads!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
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Sveicināts, mūsu Ziņu lapas lasītāj!!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja p.i
Ingeborga Bordāne

Laiks skrien nemanot un nu jau vasara ir otrā pusē! Arī šī skaistā vasara mums ir pagājusi, aktīvi strādājot kopā ar pašvaldībām un sadarbības partneriem

iesākto projektu īstenošanā, lai veicinātu Kurzemes reģiona attīstību, atpazīstamību un pieejamību, kā arī plānojot un īstenojot aizvien jaunas aktivitātes

Kurzemes popularizēšanai. Pamazām esam saraduši ar pandēmijas veiktajām korekcijām mūsu visu dzīvēs un vienlaikus meklējam un atrodam jaunas

iespējas un veidus, kā varam ne tikai strādāt, bet arī atpūsties Latvijā, arvien atklājot ko jaunu un aizraujošu.

Lai arī pandēmija ienesusi korekcijas, tomēr visi iesāktie darbi ne tikai reģionā, bet arī valstī kopumā notiek. Nupat ir pieņemts neviennozīmīgi vērtētais

jaunais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas paredz, ka pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119

vietējo pašvaldību vietā, un raudzīsim, vai tā ieviešana sekmēs administratīvi teritoriālās reformas uzstādītos mērķus.

Šogad Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija ir uzsākusi darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes.

Beidzoties ārkārtas situācijai, intensīvi tiek plānotas un organizētas attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas, aicinot tajās piedalīties

valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi rastu idejas, apzinātu izaicinājumus un meklētu risinājumus, to integrēšanai

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā nākamajiem 7 gadiem. Mūsu Attīstības programma 2021. – 2027.g. būs pamats ES fondu finansējuma

piesaistei jaunajā plānošanas periodā, tādēļ darbs pie tās ir atbildīgs un apjomīgs. Tās galīgās apstiprināšanas termiņš ir paredzēts 2021.gada 1.ceturksnī.

Kopš 1.jūnija esam uzsākuši akciju aktīva dzīvesveida popularizēšanai Kurzemē! Jau pagājušajā vasarā ar nosaukumu #takoKurzemē aicinājām doties uz Kurzemes dabas takām, šogad ar saukli –

#DesouzKurzemi - esam akciju paplašinājuši! Akcijas piedāvājumā 20 nedēļas sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek izsludinātas 20 tēmas, katrai nedēļai sava, ar ieteikumiem, kur doties, ko piedzīvot

un ko jaunu iepazīt Kurzemē. Iepriekšējo nedēļu tēmu #takoKurzemē, #laivoKurzemē, #kurširullē, #priekotKurzemē, #bākoKurzemē, #pasauleKurzemē, #mazajiemzvēriņiem, #Kurzemezirgā,

#pieejamsvisiem, #pazustlabirintos un #gāzpodusKurzemē ietvaros esam aicinājuši aizrautīgiem piedzīvojumiem un iespaidiem, baudot Kurzemes sniegtās iespējas. Akcijas dalībnieki tiek aicināti dalīties

ar savu piedzīvojumu bildēm un iespaidiem Facebook vai Instagram, un katru nedēļu tiek izraudzīts viens laimīgais, kurš saņem īpašu balvu no Kurzemes plānošanas reģiona. Ļoti priecājamies, ka akcija

#desouzKurzemi ir kļuvusi atpazīstama - sociālajos tīklos ar šo mirkļbirku publicēti vismaz 1000 ierakstu. Ikviens vēl var paspēt piedalīties, tāpēc aicinām sekot Facebook un Instagram tēmturim

#desouzKurzemi vai apmeklēt mūsu mājas lapas sadaļu https://www.kurzemesregions.lv/desouz/ un atklāt Kurzemi no jauna!

Plašāk ar Kurzemes reģiona aktivitātēm aicinu iepazīties Ziņu lapā, reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv, vai sekojot līdzi reģionam sociālajā vietnē https://www.facebook.com/kurzemesregions.

Lai jums visiem skaists vasaras ražīgākais laiks un izdodas uzkrāt enerģiju rudens cēlienam!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/desouz/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS ŠOVASAR AICINA: #DESOUZKURZEMI!
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Sākot ar 1.jūniju, Kurzemes plānošanas reģions turpina akciju aktīvākam dzīvesveidam,
ko iesākām 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;
✓ Jūrtakas 392 km un 21 diena pārgājienam gar jūru;
✓ 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 “Kuršu loks”;
✓ un vēl 100 un 1 vieta, ko visiem kopā atklāt!

Šovasar akcijas piedāvājumā ir: 20 nedēļas, 20 tēmas, 20 dažādas balvas!
Aicinām ikvienu piedalīties akcijā! 
Katras nedēļas sākumā publicējam vienu tēmu (piem., dabas takas, militārais mantojums, industriālais mantojums
utt.) ar ieteikumiem, kur doties, ko piedzīvot un ko jaunu iepazīt Kurzemē, tāpēc:
✓ Deso uz Kurzemi!
✓ Dalies ar savu piedzīvojumu bildēm un iespaidiem Facebook vai Instagram un
✓ Pievieno tēmturi #desouzKurzemi un katras nedēļas attiecīgo tēmturi (#takoKurzemē, #veloKurzemē,

#laivoKurzemē, #burāKurzemē, #copēKurzemē, #putnoKurzemē, #Jūrtaka, #kurširullē, #atkodmilitāro,
#industriālaismantojums, #kātoarsuni utt.).

Reizi nedēļā kāds laimīgais, saņem īpašu balvu no Kurzemes plānošanas reģiona.
Balvu ieguvējus katru nedēļu izziņojam Kurzemes plānošanas reģiona Facebook un Instagram profilos, kā arī mājas
lapā.

Vairāk par akciju: 
www.kurzemesregions.lv/desouz

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/desouz/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
https://coastalhiking.eu/lv
https://industrialheritage.travel/lv/map
http://baltukelias.lt/lv/apskates-objekti/?latvia=on&kurze=on
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/desouz/
https://www.kurzemesregions.lv/desouz/


AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ

Kurzemes reģions diskutē par situāciju valstī saistībā ar COVID-
19 un tās ietekmi uz pašvaldību budžetiem

20.maijā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki jau otro reizi tikās attālināti Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē.
Šoreiz tiešsaistē tika diskutēts ar finanšu ministru
Jāni Reiru par prognozēm pašvaldību budžetiem
šim un nākamajam gadam, kā arī Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas
slimību riska analīzes un profilakses departamenta
direktoru Juriju Perevoščikovu par ar Covid-19
saistītajiem ierobežojumiem un prognozēm
nākotnē.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

/KPR FOTO/Lasīt vairāk
17.jūnijā pēc ilgāka laika posma Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padome –
pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki –
pulcējās uz sēdi klātienē Kuldīgā, tās norisē
joprojām aktīvi izmantojot arī tiešsaistes
rīkus. Sēdes laikā tika izskatīts un apstiprināts
Kurzemes plānošanas reģiona Publiskais gada
pārskats par 2019.gadu, kā arī izvērtēts darba
pie Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes
progress. Sēdē attālināti piedalījās arī valsts

Lasīt vairāk

Kuldīgā pārrunā attālinātā darba organizēšanu 
ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes sēžu darba kārtību un dalībnieku 

prezentācijām var iepazīties mājas lapā

/KPR FOTO/

Diskutē par prioritāri sakārtojamajiem autoceļiem Kurzemē 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

/KPR FOTO/

19.augustā Kuldīgā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdē Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki
diskutēja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem par prioritārā
pasākuma 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma
autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”
virzību un citām aktualitātēm.

Lasīt vairāk

darba inspekcijas un Valsts kancelejas pārstāvji, ar kuriem Kurzemes pašvaldību
vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja par attālinātā darba organizēšanu ārkārtējās
situācijas laikā un pēc tās.

https://www.kurzemesregions.lv/kuldiga-atskatas-uz-kurzemes-planosanas-regiona-paveikto-2019-gada-un-diskute-par-attalinata-darba-organizesanu-arkartejas-situacijas-laika-un-pec-tas/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regions-diskute-par-situaciju-valsti-saistiba-ar-covid-19-un-tas-ietekmi-uz-pasvaldibu-budzetiem/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regions-diskute-par-situaciju-valsti-saistiba-ar-covid-19-un-tas-ietekmi-uz-pasvaldibu-budzetiem/
https://www.kurzemesregions.lv/kuldiga-atskatas-uz-kurzemes-planosanas-regiona-paveikto-2019-gada-un-diskute-par-attalinata-darba-organizesanu-arkartejas-situacijas-laika-un-pec-tas/
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/kuldiga-diskute-par-prioritari-sakartojamajiem-autoceliem-kurzeme-administrativi-teritorialas-reformas-konteksta/


KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,

Kurzemes kultūras programmas 2020
projekta vadītāja

UZ SATURU

Vairāk par Kultūras programmu 
Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions turpina līgumu slēgšanu ar projektu īstenotājiem. Līdz šim 
līgumi ir noslēgti par 41 projekta īstenošanu, vēl 8 projekti ir gatavības stadijā, bet vēl nav
pieņēmuši gala lēmumus par pasākumu organizēšanu. Šogad būtiskus sarežģījumus radīja 
valstī, un pasaulē izveidojusies ārkārtas situācija, kas radīja būtiskus ierobežojumus kultūras 
aktivitāšu īstenošanai dzīvē. Tomēr KPR aktīvi sadarbojās ar ekspertu komisijas apstiprinātajiem 
projektu īstenotājiem, lai visi apstiprinātie projekti tiktu īstenoti un kultūras aktivitātēm
ieplānotais finansējums sasniegtu savu mērķi - veicinātu kultūras pieejamību sabiedrībai. 

Lielākā daļa kultūras aktivitāšu ir to īstenošanas stadijā. Ir uzsākta multimediālu stāstu cikla jauniešiem
"PA STRAUMEI" izveide, top radiožurnāls - Kurzemes skaņām pa pēdām, trīs video stāstu izveide par Kurzemi,  

tiek veikta Suitu kultūras mantojuma, Veronikas Porziņģes folkloras materiāla digitalizācija, Kurzemes preses 
izdevumos top kultūras rakstu cikli, ir atbalstītas Ventspils un Tukuma muzeju aktivitātes, kā arī tapšanas stadijā 
ir virkne citu aktivitāšu, sniedzot savu artavu Kurzemes kultūras telpas attīstībai.

Neskatoties uz sarežģīto situāciju šajā gadā attiecībā uz publisko pasākumu norisi, vairāki pasākumi ir jau noslēgušies. 
Pie tiem var minēt Vējturu nama atklāšanas pasākumu Jūrkalnē, kultūrvēsturiski izzinošo pasākumu ciklu "MARKABE", 
kas jau izskanējis ar diviem krāšņiem koncertiem Maras muižā un Kabiles muižā u.c. Jūlijā Liepājas iedzīvotājus un 
pilsētas viesus priecēja četri brīnišķīgi koncerti Sv. Trīsvienības katedrālē, kuri tiks turpināti arī augustā. Kultūras dzīves 
aktivitātes ir plānotas arī turpmākajos mēnešos. Kurzeme tikko ieskandināta ar ārpasaules mūziku Tiguļkalnā, bet vēl 
ar aizrautību gaidām rītausmas koncertu Bārtas upē, A.Eņģeles un M.Olajas koncertu Airītes stacijā, kino piknikiem 
Lapmežciemā, 16. Starptautisko čuguna mākslas simpoziju Aizputē un daudziem citiem Kurzemes kultūras dzīvi 
bagātinošiem pasākumiem. 

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


Covid 19 ierobežojumi jūtami ierobežoja arī pieaugušo izglītības 

aktivitātes. Tomēr pašvaldību kolēģi rada tam risinājumus. Nīcas 

pieaugušo izglītības centrs suņu saimniekiem organizēja suņu skolu brīvā 

dabā. Ventspils Digitālais centrs  piedāvāja mācības tiešsaistē pašvaldības 

darbiniekiem par digitālo drošību un interesentiem par videomontāžu ar

“Adobe Premier Pro”. Arī reģiona pieaugušo izglītotāju tikšanās 13.maijā noritēja 

digitāli. Apspriedām iespējas piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)

izsludinātajā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās

kompetences pilnveide" attālināto mācību kārtā. Tā kā šī mācību forma pieaugušajiem tika 

piedāvāta pirmoreiz, bija daudz neskaidrību. Tādēļ sanāksmi atkārtojām 20.maijā, aicinot 

atbildēt uz jautājumiem VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktori Elīnu 

Purmali – Baumani. Šajās sanāksmēs Kurzemes pieaugušo izglītības tīklam pievienojās arī 

Latvijas universitātes mācībspēki. Ir radusies interese par turpmāko sadarbību, un kurzemnieki 

varēs mācīties arī LU attālinātajās programmās. 

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

Strādājam un mācāmies attālināti!

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo
izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide« attālināto mācību kārtā pieteicies 
11 181 iedzīvotājs, un uzņemšanas noteikumiem atbilstīgi ir

10 780 pieaugušie. Daudzi interesenti pieteikušies vairāk nekā 
Vienā izglītības programmā, līdz ar to kopā saņemti 16 967 mācību 

pieteikumi, bet apstiprināti 16 369. Pēc dalībnieku pārbaudes 
noraidīti 598 pieteikumi jeb 401 persona, kas vecuma neatbilstības vai 

nodarbinātības statusa dēļ nav kvalificējusies mācībām.
Šobrīd notiek sazināšanās ar mācību pieteikumu iesniedzējiem un grupu 

komplektēšana, jo izglītības iestādēm mācības jāuzsāk līdz 2020. gada 
31.augustam. Ja pieteikums ir noraidīts, tad persona saņems informatīvu e-pastu.

Noderīga 
informācija un 

dažādi semināra 
materiāli pieejami 
KPR mājas lapas 
izglītības sadaļā

Attālinātām mācībām 
pieaugušajiem pieteikušies vairāk 

nekā 11 000  iedzīvotāju

Lasīt 
vairāk

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/
https://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/jaunumi/?year=2020&text_id=41245
https://www.kurzemesregions.lv/attalinatam-macibam-pieaugusajiem-pieteikusies-vairak-neka-11-000-iedzivotaju/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/


AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Dalība pasākumos plānošanas jomā

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja

KPR telpiskās attīstības plānotāja

Indra Murziņa

UZ SATURU

Jūnija sākumā tiešsaistes sanāksmē par aktualitātēm tikās un

diskutēja visu plānošanas reģionu attīstības plānošanas

speciālisti un VARAM Reģionālās politikas departamenta

pārstāvji, savukārt 1.jūlijā Rojas jaunajā brīvdabas estrādē

notika seminārs reģiona pašvaldību teritorijas attīstības

plānošanas speciālistiem, kurā par aktualitātēm plānošanas

jomā informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

(VARAM) un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, kā arī reģiona

attīstības plānošanas speciālisti.

Pārrobežu projekts plānošanas jomā

1.jūnijā uzsākta INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības

projekta “Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās attīstības

plānošanā Kurzemes un Klaipēdas reģionos” (“Viedā plānošana”, SMART

PLANNING) īstenošanai.

Teritorijas attīstības plānošana reģionā 

Vairāk par projektu

Reģiona attīstības plānošanas speciālisti aktīvi turpināja darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes, kas tika uzsākta atbilstoši 2019.gada 20.decembrī pieņemtajam KPR Attīstības padomes lēmumam.

Turpināts darbs pie informācijas apkopošanas un pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas, veikta KURZEME 2020 plānoto

darbību īstenošanas izvērtēšana. Attīstības programmas izstrādes ietvaros 2020.gada jūnijā tika organizēta kurzemnieku aptauja ar

mērķi noskaidrot viedokli par reģiona attīstību, izaicinājumiem un to iespējamiem risinājumiem. Aptauja ietvēra dažādus jautājumus, lai

noskaidrotu respondentu viedokli par reģionā sniegto pakalpojumu kvalitāti un dzīves līmeni, kā arī viedokli par kurzemnieku

ieradumiem un reģiona identitāti. Aptaujas rezultātu kopsavilkums pieejams KPR mājaslapā.

Intensīvi sadarbībā ar pašvaldību un nozaru speciālistiem tiek organizēti semināri un tematiskās darba grupas – tās jau notikušas par

kultūras (1.jūlijā Rojā), labklājības un sociālās (14.jūlijā Kuldīgā) un transporta un infrastruktūras (29.jūlijā Liepājā) jomu aktualitātēm un

nākotnes izaicinājumiem. Vēl plānotas četras tematiskās darba grupas, kā arī vairākas stratēģiskās sanāksmes – informācijai par

Attīstības programmas izstrādes gaitu var sekot KPR mājaslapas sadaļā par attīstības plānošanu reģionā.

Šobrīd KPR izstrādes procesā jaunas attīstības programmas ir

divām pašvaldībām – Liepājas un Ventspils pilsētām, savukārt

jauni teritorijas plānojumi tiek izstrādāti Dundagas novadam

un Ventspils pilsētai, kā arī teritorijas plānojumu grozījumi

piecām pašvaldībām - Priekules, Skrundas, Aizputes, Talsu un

Ventspils novadiem. Jūnijā un jūlijā, kad pēc ārkārtas

situācijas beigām atsākās plānošanas dokumentu sabiedriskās

apspriešanas, sniegti atzinumi par viena jauna teritorijas

plānojuma, vienu grozījumu redakcijām un četriem

lokālplānojumiem. Sniegtas konsultācijas pašvaldību

plānošanas speciālistiem par dažādiem jautājumiem, t.sk.

izmaiņām plānošanas procesos saistībā ar valstī izsludināto

ārkārtas situāciju un administratīvi teritoriālo reformu.

Aktuālais apkopojums 
par reģiona pašvaldību 

plānošanas 
dokumentiem pieejams 

mūsu mājas lapas 
sadaļā par attīstības 

plānošanu

Attīstības programmas un darbs ar 
pašvaldībām

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/pasvaldibu-planotaji-tiekas-roja-un-diskute-par-kulturas-attistibas-iespejam-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemnieki-lepojas-ar-regiona-dabas-vertibam-un-piederibu-savai-dzivesvietai/
https://www.kurzemesregions.lv/pasvaldibu-planotaji-tiekas-roja-un-diskute-par-kulturas-attistibas-iespejam-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/kuldiga-rada-jaunas-idejas-un-priekslikumus-socialas-nozares-attistibai-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/liepaja-notikusi-tematiska-darba-grupa-par-transporta-un-infrastrukturas-jomam/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/regiona-planosanas-dokumenti/kurzeme-2021-2027/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/


Šī gada 4.augustā Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs noorganizēja KPR pašvaldību 
speciālistiem semināru par tēmu, kas, balstoties uz pašvaldību aptauju, bija ļoti aktuāla un 
nepieciešama – “Pašvaldību loma uzņēmējdarbības attīstībā”. Arī plašais semināra dalībnieku 
loks vēlreiz apliecināja tēmas aktualitāti.
Semināra tēma sniedza ieskatu pašvaldību iespējām par tiešajiem atbalsta veidiem 
uzņēmējiem, nekustamā īpašuma iznomāšana, nodošana lietošanā uzņēmējiem,  
infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējiem un pašvaldību funkciju deleģēšana 
uzņēmējiem. Lektore sniedza arī atbildes uz iepriekš iesūtītajiem un semināra
laikā uzdotajiem jautājumiem, kas sniedza ieskatu arī De minimis tēmā.

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

Kurzemes  plānošanas reģiona  mājas 
lapas sadaļā «Uzņēmējiem» pieejami 
dažādi noderīgi rīki – mācību kursi e-

vidē, mārketinga rīki - ,  kā arī  eksporta 
nosacījumu apkopojums  10 pasaules 

valstu tirgos.

Tikšanās ar Talsu komersantu klubu

Tiešsaistes seminārs par pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā

Kurzemes Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra 

vadītāja Baiba Kuma, atsaucoties Talsu komersantu kluba 

aicinājumam, šī gada 12.augustā piedalījās komersantu kluba organizētajā 

Talsu novada uzņēmējdarbības atbalstītāju tikšanās reizē.  Tikšanās laikā 

iepazīstināju klātesošos ar Kurzemes plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbības 

centra darbu, kā arī pārrunājām turpmākas sadarbības iespējas.

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
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/


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. jūnijs):

✓ Sazinājušies - 1088

✓ Atgriezušies - 484

✓ Sagatavoti personalizēti 

piedāvājumi - 1095

✓ Reāli plāni atgriezties – 278

✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē

cilvēki atgriezušies Liepājā,

Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Talsos.

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 Publikācijas tiek
ievietotas Kurzemes plānošanas reģiona Facebook
un Twitter kontos, kā arī mājaslapā. Par mūsu stāstu
varoņiem izrāda lielu interesi arī Latvijas mediji.

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!

«Kurzeme – vieta, kur atgriezties»: 

par uzņēmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem

Lai sniegtu atbalstu un informāciju
ikvienam, kurš vēl domā vai jau ir nolēmis

pēc ārvalstīs aizvadīta laika atgriezties Latvijā, 
Kurzemes plānošanas reģions izveidojis

jaunu lapu Facebook: 
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme

Lasīt vairāk

Izveidota Facebook lapa 
«Atgriežos Kurzemē»

Aplūko un sāc sekot 
jaunajai lapai 

Facebook!

Jūnijā uzsākām jaunu padomrakstu sēriju

“Ceļš mājup”, kur atbildām uz remigrantu

jautājumiem. Pirmajā Nr.1 sērijā - Kā

pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē.

Aprīlī tika uzsākta jauna stāstu sēriju –
“Cilvēkstāsti”. Stāstīsim par cilvēkiem un
ģimenēm, kas atgriezušās Kurzemē un
iedvesmo citus ar pozitīviem stāstiem.

Jaunumi: padomrakstu sērija «Atgriežos Kurzemē» un cilvēkstāsti

Vairāk par 
cilvēkstāstiem

Vairāk par 
padomrakstiem

https://www.kurzemesregions.lv/par-uznemigiem-cilvekiem-un-vinu-darbiem-nr-10/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
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/remigracija/remigrantu-pieredze/
https://www.paps.lv/pieredzes-stasti/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/kas-ir-remigracijas-koordinators/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
https://www.kurzemesregions.lv/par-uznemigiem-cilvekiem-un-vinu-darbiem-nr-10/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
https://www.kurzemesregions.lv/cilvekstasti-1-serija-sveilu-gimene-aivis-velta-ar-deliem-adrianu-un-marianu/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/padomraksticels-majup-atbildes-uz-remigrantu-jautajumiem/


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

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa turpinājusi aktīvu darbu, veicot izmaiņas maršrutu tīklā, 

apsekojot pieturvietas, licencējot taksometrus, kā arī piedaloties  Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.
2020.gada pirmajā pusgadā 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 Vaira Brūdere 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.

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


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

“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” 
(Izzini Baltus)

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise Lūse

UZ SATURU

KPR foto

Vairāk par projektu

2020.gadā plānots uzsākt šādas 

aktivitātes:

✓ Baltu vienības dienas organizēšana 

19.septembrī 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;

✓ Gidu apmācība;

✓ Ceļveža sagatavošana par maršruta 

Kuršu loku;

✓ Papildinātās realitātes video izveide 

kādam no Kuršu loka objektiem.

Š.g. 1.jūnijā ir uzsākts projekts “Izzini Baltus”, kas 

vērsts uz izveidotā maršruta “Baltu ceļš” tālāku attīstību, 

veicinot tā atpazīstamību un informācijas pieejamību, ar 

mērķi palielināt apmeklētāju skaitu:

1. īstenojot informētību un atpazīstamību veicinošas

aktivitātes, kā piemēram, sadarbības veidošanu ar apmaiņas 

vizītēm starp uzņēmējiem, izglītojošiem semināriem mērķgrupām

(gidiem, tūrisma uzņēmējiem, ekskursiju organizētājiem u.c.), foto, 

Baltu vienības dienas organizētajiem pasākumiem utt.

2. ieviešot jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma informācijas sistēmu,

uzlabojot mājas lapu www.baltucels.lv, pielietojot inovatīvus un 
neierastus risinājumus vēstures attēlojumam dabā (3D animācijas, papildinātā  realitāte, u.c.),ieviešot mārketinga aktivitātes, kā 

piemēram, sagatavojot ceļvežus, sadarbojoties ar medijiem, piedaloties tūrisma izstādēs, u.c.

Projekts “Izzini Baltus” turpina projektu “Balts Ceļš”, kura ietvaros ir izveidots 2145 km garš Baltu ceļa maršruts, savienots lokos,  ietverot 

teritorijas, kuras Lietuvā un Latvijā savulaik apdzīvojuši kurši (~ 790 km), zemgaļi (~ 620 km) un sēļi (~ 735 km).

Baltu ceļš apvieno unikālus dabas un kultūras objektus, piemēram, baltu svētvietas: avotus, kokus, mežus un ezerus, ekskluzīvus pieminekļus, 

modernas un interesantas vietas, amatnieku piedāvātas izglītības programmas un arī vietējo virtuvi.

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/izzini-baltus/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/
http://www.baltucels.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.

Usmā pārrunā projekta  
“Kurzeme visiem” aktualitātes un 

infrastruktūras tapšanas gaitu

5.augustā Ventspils novada Usmā tikās projekta “Kurzeme visiem” 
Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un to sociālo dienestu 

darbinieki, kā arī valsts sociālā aprūpes centra "Kurzeme" 
pārstāvji. Tikšanās laika tika pārrunātas projekta aktualitātes un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveides gaita pašvaldībās.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

No 9. līdz 13.augustam projekta ietvaros notika integrējoša 
nometne “Bez aizspriedumiem”.  Tajā saliedējās, aizraujoši un 
izglītojoši laiku pavadīja ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem 
un jauniešiem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Nometni 
rīkojām sadarbībā ar biedrību “Profesionālo audžuģimeņu 
apvienība “Terēze””.

Projekta vadītājas 
Sandras Miķelsones – Slavas

viedokļa raksts laikrakstā 
«Kurzemnieks»

Pārrunā nepieciešamo atbalstu 
personu ar GRT pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā Saldus novadā

Lasīt vairāk

6.jūlijā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda organizēja tikšanos 
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Iļģi”
ar Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” pārstāvjiem un centra darbiniekiem. 
Tikšanās laikā notika iepazīšanās ar 5 personām ar 
garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, kuras
izteikušas vēlmi no VSAC pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
Saldus novadā pēc nepieciešamās infrastruktūras izveides, lai uzklausītu 
viņu vēlmes un atbildētu uz jautājumiem par dzīvi grupu dzīvoklī,       
darbošanos dienas centrā un specializētajā darbnīcā

Nometne «Bez aizspriedumiem»

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemnieks-sadzirdet-otra-vajadzibas-projekta-kurzeme-visiem-vaditaja-sandras-mikelsone-slava/
https://kurzemevisiem.lv/izplatitakie-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-grt-mits-nr-8/
https://www.facebook.com/kurzemesregions/posts/3307128312663804
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://www.facebook.com/kurzemesregions/photos/a.715149731861688/2645249195518389/?type=3&theater
https://twitter.com/Kurzemesregions/status/1192775290235375618
https://www.kurzemesregions.lv/kurzeme-visiem-projekta-partneru-tiksanas-usma/
https://kurzemevisiem.lv/izplatitakie-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-grt-mits-nr-6/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzeme-visiem-projekta-partneru-tiksanas-usma/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemnieks-sadzirdet-otra-vajadzibas-projekta-kurzeme-visiem-vaditaja-sandras-mikelsone-slava/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemnieks-sadzirdet-otra-vajadzibas-projekta-kurzeme-visiem-vaditaja-sandras-mikelsone-slava/
https://www.kurzemesregions.lv/parruna-nepieciesamo-atbalstu-personu-ar-grt-parejai-uz-dzivi-sabiedriba-saldus-novada/
https://www.kurzemesregions.lv/parruna-nepieciesamo-atbalstu-personu-ar-grt-parejai-uz-dzivi-sabiedriba-saldus-novada/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise Lūse

UZ SATURU

KPR foto

Vairāk par projektu

17.jūnijā norisinājās 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. 

Sadarbībā Invalīdu un viņu draugu apvienību 

“Apeirons” un SIA “Bright” ir uzsāks darbs pie 

vides pieejamības mājaslapas www.mapeirons.lv

Taku labiekārtošanas darbu ietvaros ir izgatavotas 3 koka skulptūras Kalētu 

mežaparka “Priediens” jaunajai “Dzēlēju” takai un turpinās darbs pie 

papildu 4 sauso, pielāgoto tualešu, 3 soliņu un galda izgatavošanas 

projekta objektos.

KPR foto

KPR foto

uzlabošanas, kurā pārskatāmi un ērti būs atrodama informācija par pieejamajām dabas takām un objektiem 
Latvijā, aptverot arī daļu Igaunijas un Somijas. Šinī sakarā arī aktīvi turpinās dabas taku apsekojumi, kas 
nepieciešami, lai identificētu un novērtētu iespējami pieejamās takas Kurzemes un Rīgas reģionos, 
apzinot to atbilstību ieteicamajiem vides pieejamības kritērijiem.

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/
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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. 

Sekojiet arī jaunākajai 
informācijai mūsu 

Facebook lapā: 
EastBalticCoast

Jahtu ostu attīstības projekts iziet 

finiša taisnē ar acīm redzamiem 

rezultātiem, kurus šī gada sezonā 

baudījuši krietni vairāk burātāju nekā 

līdz šim. Kurzemes plānošanas 

reģiona īstenotā projekta EST-LAT 

Harbours ietvaros, ar Igaunijas –

Latvijas programmas atbalstu Liepājā 

uzsākta jahtu ostas modernizācija, 

kuras ietvaros paredzēta gan jaunas 

jahtu centra ēkas būvniecība, gan 

jaunu piestātņu ierīkošana. 

Vairāk TV Kurzeme stāstā.

Liepājniekiem.lv/TV 
Kurzeme: Sākta 

jahtu ostas 
modernizācija

Ventspils strauji attīstās par nozīmīgu tūrisma galamērķi ar plašu kultūras, aktīvās 

atpūtas un tūrisma piedāvājumu. Šogad Rīgas līča regatē GoRR (Gulf of Riga Regatta) 

par sacensību starta vietu izvēlējuši Ventspils ostu, piestājot arī Rojas ostā. Abās ostās 

ir veikti uzlabojumi, kas devuši iespēju tajās ienākt krietni vairāk burātāju.

Lasīt vairāk
Pāvilosta ir viens no 

šarmantākajiem
pieturas punktiem un iespējams 

tieši šī iemesla dēļ jūlija nogalē 
mūs apciemoja un sižetu par 
Latvijas ostām veidoja, kāds 

Igaunijas televīzijas kanāls. 
Pāvilostā vasaras sezonā ik gadu 
piestātnes ir pilnībā noslogotas, 

tādēļ projektā iegādātās un 
uzstādītās peldošās piestātnes 

paaugstinās jahtu ostu
kapacitāti, nodrošinot kopā 

vairāk nekā 20 jaunas 
pietauvošanās vietas. 

Ieraksts Facebook: 
Igaunijas televīzijas 
kanāla viesošanās 

Pāvilostā

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/EastBalticCoast/
https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/sakta-jahtu-ostas-modernizacija/
https://www.kurzemesregions.lv/gulf-of-riga-regatta-gorr2020/
https://www.facebook.com/kurzemesregions/posts/3251151188261517
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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 izstrādāti dokumenti, kas palīdzēs gūt ieskatu par Latvijas likumdošanas

prasībām aļģu izmantošanai pārtikas vai dzīvnieku barības jomā:

- Latvijā spēkā esošo normatīvo prasību apkopojums attiecībā uz Baltijas jūras makroaļģu

izmantošanu pārtikā un dzīvnieku barībā;

- Vadlīnijas Baltijas jūras makroaļģu izmantošanai pārtikā un dzīvnieku barībā.

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

Š.g. maijā tika noslēgts līgums ar Latvijas Valsts 

koksnes ķīmijas institūtu par pētījumu “Makroaļģu sastāva 

un potenciālās izmantošanas vērtības noteikšana”. Pētījuma 

mērķis ir apzināt Kurzemes piekrastē dominējošās sārtaļģu sugas 

Furcellaria lumbricalis ķīmisko sastāvu un potenciālo izmantošanu. 

Pētījuma rezultāti būs pieejami 2021.gada sākumā.

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/06/VADLINIJAS.pdf
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/wp-content/uploads/2020/06/APKOPOJUMS.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/06/VADLINIJAS.pdf
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/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/06/APKOPOJUMS.pdf


Uzsākta militārā matojuma maršruta veidošana - militārā mantojuma maršruta iespējamo objektu, 
kaujas vietu un muzeju apsekojumi Kurzemē notiek kopš jūnija un turpināsies līdz septembrim! Tie 
tiek veikti sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, tūrisma informācijas centriem, vēsturniekiem un 
muzeju darbiniekiem. Līdz šim ir apzināti vairāk kā 45 objekti! Vēl aptuveni tikpat ir apsekojami, 
taču šajā skaitā nav iekļauti vairāki desmiti piemiņas vietu. Kurzeme ir bagātīga arī militārā 
mantojuma jomā! Tāpat esam uzsākuši sadarbību ar Mihaelu Molteru, militārā mantojuma 
entuziastu no Vācijas, www.kurland-kessel.de īpašnieku un starptautiskās militārās 
arheoloģijas entuziastiem no nevalstiskās organizācijas/biedrības “Leģenda”. Kopumā
plānots veidot sadarbību ar dažādām militārās vēstures entuziastu organizācijām, lai 
projekta ietvaros radītu patiesi aizraujošu tūrisma maršrutu, kas apkopos militārā 
mantojuma objektus un dažādus stāstus Latvijā un Igaunijā. 
Aktīvi veidojam ierakstus jaunizveidotajos FaceBook un Instagram profilos
“Military heritage tourism”, popularizējot Kurzemes militārā mantojuma

objektus, muzejus un kolekcijas. Aicinām visus dalīties ar iespējamu militārā 
mantojuma objektiem vai arī jau izveidotiem un vēl ieplānotiem vietēja 
mēroga maršrutiem, kuros varētu iepazīties ar 
militārā mantojuma objektiem un stāstiem!
#militaryheritage #militāraismantojums
#Militaarajaloopärand #Militärerbe
#Военноенаследие

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Militārais mantojums’’

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

UZ SATURU

Vairāk par projektu

Facebook profils: 
Military Heritage

Tourism

Laikraksts  
«Neatkarīgās 

Tukuma ziņas», 
06.08.2019.

http://www.kurland-kessel.de/
https://www.facebook.com/hashtag/militaryheritage?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjd2iivGmQ5fYqoHG8ygpepvGsZ89d3Dsr_BTybUh6wT9nHCW-UamKLFwuP3EVAfmStgAfJCDAxA7DE758bO63vnUOHikjb5bpSjAofkKGygAwxMY6B77JJ-nrBrTQZ_so1IW3iZP_QcEBJbu34FP9lVVorJD7DmpReDdHeH7P3JbFInErN_a18SlpMFEcwn18-E6odiqsiAACc_SpLTzEIKwTtKFrDz7UBivwprbtpV61LBjEmcXG8xwOBnhglk3AHIbeiw8Vrw114opHzOzyL5kVaaAz6cisJ6ZNqZwTTUQ-XnUnrWm1SeSa1VCsJNV298OHBzrkQb6i1C3KReuuLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/milit%C4%81raismantojums?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjd2iivGmQ5fYqoHG8ygpepvGsZ89d3Dsr_BTybUh6wT9nHCW-UamKLFwuP3EVAfmStgAfJCDAxA7DE758bO63vnUOHikjb5bpSjAofkKGygAwxMY6B77JJ-nrBrTQZ_so1IW3iZP_QcEBJbu34FP9lVVorJD7DmpReDdHeH7P3JbFInErN_a18SlpMFEcwn18-E6odiqsiAACc_SpLTzEIKwTtKFrDz7UBivwprbtpV61LBjEmcXG8xwOBnhglk3AHIbeiw8Vrw114opHzOzyL5kVaaAz6cisJ6ZNqZwTTUQ-XnUnrWm1SeSa1VCsJNV298OHBzrkQb6i1C3KReuuLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/militaarajaloop%C3%A4rand?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjd2iivGmQ5fYqoHG8ygpepvGsZ89d3Dsr_BTybUh6wT9nHCW-UamKLFwuP3EVAfmStgAfJCDAxA7DE758bO63vnUOHikjb5bpSjAofkKGygAwxMY6B77JJ-nrBrTQZ_so1IW3iZP_QcEBJbu34FP9lVVorJD7DmpReDdHeH7P3JbFInErN_a18SlpMFEcwn18-E6odiqsiAACc_SpLTzEIKwTtKFrDz7UBivwprbtpV61LBjEmcXG8xwOBnhglk3AHIbeiw8Vrw114opHzOzyL5kVaaAz6cisJ6ZNqZwTTUQ-XnUnrWm1SeSa1VCsJNV298OHBzrkQb6i1C3KReuuLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/milit%C3%A4rerbe?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjd2iivGmQ5fYqoHG8ygpepvGsZ89d3Dsr_BTybUh6wT9nHCW-UamKLFwuP3EVAfmStgAfJCDAxA7DE758bO63vnUOHikjb5bpSjAofkKGygAwxMY6B77JJ-nrBrTQZ_so1IW3iZP_QcEBJbu34FP9lVVorJD7DmpReDdHeH7P3JbFInErN_a18SlpMFEcwn18-E6odiqsiAACc_SpLTzEIKwTtKFrDz7UBivwprbtpV61LBjEmcXG8xwOBnhglk3AHIbeiw8Vrw114opHzOzyL5kVaaAz6cisJ6ZNqZwTTUQ-XnUnrWm1SeSa1VCsJNV298OHBzrkQb6i1C3KReuuLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjd2iivGmQ5fYqoHG8ygpepvGsZ89d3Dsr_BTybUh6wT9nHCW-UamKLFwuP3EVAfmStgAfJCDAxA7DE758bO63vnUOHikjb5bpSjAofkKGygAwxMY6B77JJ-nrBrTQZ_so1IW3iZP_QcEBJbu34FP9lVVorJD7DmpReDdHeH7P3JbFInErN_a18SlpMFEcwn18-E6odiqsiAACc_SpLTzEIKwTtKFrDz7UBivwprbtpV61LBjEmcXG8xwOBnhglk3AHIbeiw8Vrw114opHzOzyL5kVaaAz6cisJ6ZNqZwTTUQ-XnUnrWm1SeSa1VCsJNV298OHBzrkQb6i1C3KReuuLg&__tn__=%2ANK-R
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
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
https://www.facebook.com/militaryheritagetourism
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” 
(Pārgājienu projekts)

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore 
Aija Neilande

UZ SATURU

Uzsākta garo distanču pārgājiena maršrutu “Mežtaka” izveide Kurzemē un 

“Jūrtaka” pagarinājums Lietuvā!

Šī gada 1. jūnijā uzsākts projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” 

(Pārgājienu projekts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam 

atbalstu). Pateicoties tam, 2022. gadā Mežtaka un Jūrtaka šķērsos jau visas trīs Baltijas valstis – Lietuvu, Latviju un 

Igauniju, maršrutu kopgarumam sasniedzot ap 3450 km.

Mežtaka Kurzemē būs savienota ar Rīgas-Tallinas Mežtakas maršrutu, kas pašlaik tiek ieviests saskaņā ar Centrālā 

Baltijas Jūras Reģiona programmas projektu. Mežtakas pagarinājums tiks veidots cauri Kurzemei – Abavas 

senlejas dabas parkam, Kuldīgas, Aizputes, Vaiņodes un Priekules novadiem. Plānots, ka Mežtakas garums 

Kurzemē un Lietuvā kopā sasniegs ap 2060 km, bet veikšanai nepieciešamais laiks būs aptuveni 82 dienas.

Projekta ietvaros, līdz 2021. gada jūnijam, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus, ir 

paredzēts ne tikai dabā apsekot visu maršruta teritoriju, bet arī to  marķēt, uzstādīt informācijas 

stendus un norādes zīmes.

Pārgājienu plānošanai tiks izdots ceļvedis latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodās un

tūrisma karte. Neizpaliks arī interneta vietne, kur jaunais maršruts būs apskatāms gan visā 

garumā, gan pa vienas dienas posmiem. Pilna Mežtakas un Jūrtakas informācija – pārgājiena

dienu apraksti un kartes ir un būs atrodamas www.baltictrails.eu.

Mežtakas apsekojumi ar 

ekspertu Juri Smaļinski

Kurzemē uzsāksies 17.augustā, 

kuros aicināts piedalīties 

ikviens interesents. Sekojiet 

līdzi informācijai FB lapā -

www.facebook.com/meztaka/

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.baltictrails.eu/
http://www.facebook.com/meztaka/
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Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!» 

Vairāk par projektu Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Sarmīte Ozoliņa

UZ SATURU

2020. gada 15. jūnijā Talsos, Talsu Tautas namā norisinājās pēdējais no piecu semināru sērijas, kas

plānoti degradēto teritoriju sakārtošanai veltītā projekta ietvaros. Seminārā piedalījās Kurzemes

pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas speciālisti.

Semināra darba kārtībā bija iekļautas lekcijas un prezentācijas, kā arī video materiāls

par ainavu plānošanu, vides labiekārtošanu, vēsturisku parku sakārtošanu un

restaurāciju degradētu teritoriju kontekstā. Semināra tēmas:

Esam izdevuši 
brošūru par 

projekta laikā 
paveikto! Ar to 

var iepazīties 
Kurzemes 

plānošanas 
reģiona 

mājas lapas 
projekta 

sadaļā!

Saite uz brošūrām 
Kurzemes 

plānošanas reģiona 
mājas lapā

Vairāk par 
semināra norisi 

Kurzemes 
plānošanas reģiona 

mājas lapā

✓ degradēto ainavu plānošana – problemātika, izaicinājumi un pieredze; 

✓ Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projektēšana kā piemērs 

degradētas teritorijas sakārtošanai;

✓ labiekārtojuma un apstādījuma koncepcijas izstrāde aktīvās atpūtas 

zonā pie Vilkmuižas ezera Talsu pilsētā;

✓ Jaunauces muižas parks un daži citi muižu parki Latvijā.   

Semināra ietvaros lektori – savas tēmas profesionāli ieinteresētai auditorijai 

atklāja, kā praktiski strādāt ar šādām teritorijām, no teorētiskā pamatojuma, 

plānošanas, sabiedrības viedokļa izzināšanas un iesaistes 

līdz praktiskai projektēšanai, projekta realizācijai, neslēpjot 

sarežģījumus un izaicinājumus, kā arī specifiskas zināšanas 

un metodes, piemēram, strādājot ar vēsturiskiem parkiem.  

Praktiski pabeigta projekta pēdējā infrastruktūras objekta sakārtošana – teritorijas attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma Telšos.

Projekta pagarinājuma laikā līdz 2020.gada 31.oktobrim tiks īstenotas ārkārtas situācijas dēļ pārceltās aktivitātes, tas ir, Lietuvas kolēģu pieredzes

brauciens uz Latviju, apaļā galda diskusija Klaipēdas rajona Gargždos, noslēguma konference Kauņā, kā arī ar šīm aktivitātēm saistītie publicitātes 

pasākumi.  

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/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/08/Clean_Brownfields_buklets_A3_LV.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/izdota-brosura-par-paveikto-projekta-clean-brownfields-ietvaros/
https://www.kurzemesregions.lv/talsos-iepazist-jaunus-ainavu-arhitekturas-risinajumus-degradetu-teritoriju-sakartosanai/
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Projekts “RETROUT’’

Informāciju sagatavoja 
projekta mārketinga koordinatore

Zane Gaile

UZ SATURU

Vairāk par projektu

Noslēdzies pētījums par makšķerēšanas 

tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku
Kā atzina pētījuma vadītāja, pieredzējusī 

Zinātniece Dr.oec. T.Grizāne (Vidzemes Augstskola),

šis ir pirmais pētījums par makšķerēšanas tūrismu 

ekonomiskā skatījumā, tādēļ strādāt ar to ir bijis vēl jo 

interesantāk – jau datu vākšanas process – makšķernieku 

un ar makšķerēšanas tūrismu saistīto tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju klātienes aptaujas, kas nereti izvērtās sirsnīgās 

un atklātās sarunās, - bijis gana aizraujošs, savukārt iegūto 

datu analīze parādījusi makšķerēšanas tūrismu kā ļoti 

perspektīvu un peļņu nesošu tūrisma nišu, kuru gan ir

nepieciešams vēl dūšīgi attīstīt. Pētījums 

pieejams Kurzemes plānošanas reģiona

mājas lapā.

Rīvas upē top zivju nārsta ceļš

Jau jūlija sākumā uzsākti darbi, lai Rīvas upi padarītu par īstu lašupi: projekta 

ietvaros tiek veidots zivju ceļš, kas ļaus jūras taimiņiem, lašiem, nēģiem un 

citām upēs nārstojošajām zivīm nokļūt uz piemērotākajām nārsta vietām. 

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar projekta partneriem –

ekspertiem no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 

institūta „BIOR”, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas

un Somijas izstrādāja kritērijus, kas jāņem vērā, gatavojot būvdarbu

tehnisko projektu, savukārt būvniecības darbus Rīvas upē 

organizē Ventspils novada dome.

Saite uz 
informāciju 
Facebook

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
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/
https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-petijums-par-makskeresanas-turisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/
https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-petijums-par-makskeresanas-turisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/08/3_nodevums_Reseach-Report_05.2020-1.pdf
https://www.facebook.com/kurzemesregions/posts/3251141974929105
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Projekts “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” 
(Viedā plānošana)

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Jana Briede

UZ SATURU

KPR foto

Vairāk par projektu

KPR foto

KPR foto

KPR foto

Lasīt vairāk

1.jūnijā uzsākta INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās 

attīstības plānošanā Kurzemes un Klaipēdas reģionos” (“Viedā plānošana”, SMART PLANNING) īstenošanai. Projektā ir 

iesaistīti šādi partneri: Kurzemes plānošanas reģions (Latvija) un Asociācija “Klaipēdas reģions” (Lietuva).

Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, 

integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un efektīvu pārrobežu 

sadarbību.

Projektā iesaistītās un ieinteresētās puses ir Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības, reģionu institūcijas un 

speciālisti, kas ir iesaistīti plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā kā arī viedās specializācijas stratēģijas 

Izstrādē un ieviešanā.

Projekta ietvaros tiks veikta Telpisko datu analīze par esošajiem attīstības izaicinājumiem pārrobežu 

funkcionālajām teritorijām un Kurzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējām, kā arī tiks 

organizētas apmācības un divas inovāciju nometnes, lai risinātu konkrētas pārrobežu problēmas ar

inovatīviem un efektīviem risinājumiem. Projekta noslēgumā plānota Viedās plānošanas 

konference Liepājā, kur arī tiks prezentēti projekta rezultāti un prezentēta pārrobežu teritorijas

un telpiskās plānošanas rokasgrāmata pašvaldību vajadzībām. 
Kā viena no pirmajām aktivitātēm projektā bija 

uzsākšanas sanāksme 18. jūnijā Liepājā, kur projekta 

partneri iepazinās, vienojās par aktivitāšu ieviešanu kā 

arī izstrādāja laika grafiku veiksmīgai projekta ieviešanai. 

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/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/ar-sanaksmi-liepaja-sakas-projekts-planosanas-joma-smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/lli-431-smart-planning-projekta-apraksts/
https://www.kurzemesregions.lv/ar-sanaksmi-liepaja-sakas-projekts-planosanas-joma-smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/ar-sanaksmi-liepaja-sakas-projekts-planosanas-joma-smart-planning/


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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https://broceni.lv/
mailto:pasts@kurzemesregions.lv
mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://www.priekule.lv/
https://www.liepaja.lv/
http://www.aizputesnovads.lv/
http://www.alsunga.lv/
http://www.dundaga.lv/
http://www.durbe.lv/
http://www.grobina.lv/
http://www.kuldiga.lv/
http://www.mersrags.lv/
http://www.nica.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.rucava.lv/
http://www.saldus.lv/#0
http://www.talsi.lv/
http://www.vainode.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
http://www.skrunda.lv/

