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Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa
Mīļie kurzemnieki!
2020.gads ir bijis izaicinājumiem un pārbaudījumiem pilns laiks. Mēs nonācām pilnīgi
jaunā situācijā, kādā nekad iepriekš nebijām bijuši. Katram no mums bija jāprot
pielāgoties, tas bija sarežģīti un no cilvēkiem prasīja ļoti daudz. Redzējām, ka arī cilvēku
attieksme ir dažāda. Daudzi bija un ir nobijušies par sevi un tuviniekiem, savukārt citi –
uzvedās bravurīgi, uzskatot, ka vīruss ir izdomājums. Bet vīruss ir tepat mums blakus,
tāpēc lūdzu Jūs būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!
Svarīgi ir būt zinātkāriem un atvērtiem jaunai pieredzei. Varam dusmoties par
ierobežojumiem, vai tieši pretēji – būt neapmierināti, ka ierobežojumu ir par maz, bet
varam pieņemt šo izaicinājumu pilno laiku kā jaunu dzīves pieredzi, kas paver neatklātas
mūsu personību šķautnes un palīdz augt un pilnveidoties katram individuāli un
sabiedrībai kopumā.
Ziemassvētki ir īpašs laiks, kad vairāk domājam par tuvajiem un mīļajiem. Aicinu būt iecietīgiem vienam pret otru, vairāk dot un piedot! Lai
izdodas atrast laiku sarunām ar saviem mīļajiem – ja tas nav iespējams klātienē, būsim radoši un atradīsim citus saziņas veidus!

Mierpilnu jums šo laiku, saticību, veselību un mīlestību jūsu ģimenēs!
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja p.i
Ingeborga Bordāne
Sveicināts, mūsu Ziņu lapas lasītāj!!
2020.gads tuvojas noslēgumam un esam vienā no gada skaistākajiem - Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā! Atskatoties uz aizejošo
gadu jāsecina, ka šis gads mūsu dzīvēs ir bijis neierasts, un vēl tikai pirms gada pasaule bija pavisam citāda! Ir nācies pielāgoties un joprojām
mācāmies sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem, nu jau otro reizi šī gada laikā sadzīvojot ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. Tomēr dzīve un darbi
neapstājas, darāmā ir daudz un esam spējuši padarīt ieplānoto! Šogad aktīvi esam strādājuši risinot dažādus aktuālus jautājumus, gan
organizējot tikšanās klātienē un attālināti ar valsts augstākajām amatpersonām, lai pašvaldību vadītāji Attīstības padomes sēdēs varētu pārrunāt
aktuālos, kā arī problemātiskos jautājumus, gan tāpat kā līdz šim, plānojot un īstenojot dažādas aktivitātes un darbus kopā ar Kurzemes reģiona
pašvaldībām.
Joprojām norit aktīvs darbs pie Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes. Vasarā esam paspējuši
klātienē noorganizēt visas plānotās darba grupas, kurās sadarbībā ar reģiona pašvaldībām diskutēts un novērtēts padarītais iepriekšējā periodā,
izvirzītas prioritātes un darba uzdevumi jaunajam plānošanas periodam. Paralēli mūsu darbam pie jaunās attīstības programmas, valstī norit
darbs pie virknes nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu izstrādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi
Konceptuālo ziņojumu par Administratīvo reģionu izveidi, kurā cita starpā ietverts arī priekšlikums reģionu teritoriju robežu maiņai, kā arī
noritējusi dalībvalstu Eiropas Savienības budžeta turpmākajiem septiņiem gadiem apspriešana un diskusijas par ekonomikas atlabšanas
programmām, kas paredz, ka nākamajā plānošanas periodā būs pieejami vairāki jauni ES finanšu instrumenti. Nacionālo plānu saskaņošana un
diskusijas vēl turpinās, kas arī ietekmē darbu pie jaunās attīstības programmas, bet paredzam, ka attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde varētu noslēgties nākamā gada pirmajā
ceturksnī.
Nemainīgi aktīvi reģions ir darbojies uzsākto pārrobežu projektu ieviešanā, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, uzņēmējdarbības
veicināšanas, remigrācijas veicināšanas, pieaugušo izglītības veicināšanas jomās un deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. Paralēli tekošajiem darbiem Kurzemes plānošanas reģions
kopā ar projektu “Ražots Kurzemē” uzsācis akciju “Dāvanas no Kurzemes”. Šogad izpaliek tradicionālie Ziemassvētku pasākumi un tirdziņi, kur varējām nolūkot dāvanas, ko darinājuši mūsu
pašu mazie ražotāji un amatnieki. Šobrīd ir būtiski sniegt atbalstu mūsu vietējo vērtību radīšanā un attīstībā, tāpēc esam izveidojuši digitālu vietu, kur mūsu pašu ražotāji var sniegt
informāciju par savu lielisko produkciju. Lai arī www.razotskurzeme.lv nav e-veikals, ceram, ka mājas lapa palīdzēs vairāk nekā 110 mazajiem ražotājiem un amatniekiem atrast pircējus
saviem lieliskajiem un oriģinālajiem produktiem, bet pircējiem – atrast lieliskas dāvanas, atbalstot vietējos!
Atskatoties uz paveikto, vēlos pateikties gan Attīstības padomei par iesaisti un atbalstu, gan visai KPR Administrācijas komandai par aizrautīgo un ieinteresēto darbu un novēlēt, lai Jaunajā
gadā entuziasms un degsme darbam Kurzemes reģiona labā augtu augumā!

Lai visiem skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks un mierpilni svētki ģimenes lokā! Un, protams, laba veselība!
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS AICINA: ATBALSTIET VIETĒJOS,
PĒRKOT DĀVANAS UN GARDUMUS SVĒTKU GALDAM
RAZOTSKURZEME.LV
Šogad izpaliek tradicionālie Ziemassvētku pasākumi un tirdziņi, kur varējām nolūkot dāvanas, ko darinājuši mūsu pašu mazie
ražotāji un amatnieki. Šobrīd ir būtiski sniegt patiesu atbalstu mūsu vietējo vērtību radīšanā un attīstībā. Tāpēc Kurzemes
plānošanas reģions kopā ar projektu “Ražots Kurzemē” uzsācis akciju “Dāvanas no Kurzemes”, lai aicinātu ikvienu
Ziemassvētkos atbalstīt vietējos ražotājus. Akcijas ietvaros www.razotskurzeme.lv īpašā sadaļā apkopota informācija par
vairāk nekā 110 Kurzemes mazajiem ražotājiem un amatniekiem, viņu produktiem un piedāvājumiem, ko dāvināt svētkos,
celt galdā vai lietot ikdienā.
Mājas lapā www.razotskurzeme.lv iekļauta informācija par tiem Kurzemes uzņēmumiem, ražotājiem un amatniekiem, kuri
nodrošina piegādi, izmantojot dažādus piegādes kanālus – pakomātus, kurjeru, pasta un autopasta starpniecību, vai
nogādājot pasūtījumu līdz pircēja namdurvīm. Lielākā daļa ražotāju gatavi arī sūtījumus nogādāt ārpus Latvijas, tāpēc
lielisku dāvanu no Kurzemes iespējams sarūpēt gandrīz jebkurā pasaules malā. Informācija par Kurzemes ražotājiem
apkopota 13 kategorijās – bērniem, skaistumam un stilam, apģērbs, keramika, medus, maize, saldumi, zivis, dzērieni, dabas
veltes, izdevumi, dāvanas no koka un dažādi.

Radi Ziemassvētku sajūtu gan sev, gan tuviniekiem un draugiem ar
labumiem no Kurzemes!
DOTIES UZ WWW.RAZOTSKURZEME.LV
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Sniedz priekšlikumus VARAM iecerēm par Iedzīvotāju valdi,
administratīvajiem reģioniem un pārrunā metodiku
jaunveidojamo novadu darbības sākšanai
23.septembrī Kuldīgā Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes sēdē Kurzemes
pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki tikās ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) pārstāvjiem, lai pārrunātu
ministrijas priekšlikumus par Iedzīvotāju valdēm
pašvaldībās,
administratīvo reģionu izveides
principiem, kā arī metodiku jaunveidojamo novadu
darbības uzsākšanai.

Lasīt vairāk

Diskutē ar veselības ministri un SPKC speciālistiem
par situāciju valstī un sadarbību ar pašvaldībām
/KPR FOTO/

Diskutē ar VUGD par pašvaldību iesaisti valsts civilās
aizsardzības sistēmā

/KPR FOTO/

Ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēžu darba kārtību un dalībnieku
prezentācijām var iepazīties mājas lapā

9.decembrī attālināti uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdi pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki, lai diskutētu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieku Mārtiņu Baltmani par
apstiprināto valsts civilās aizsardzības plānu un civilās aizsardzības
sistēmas uzdevumu izpildi ārkārtējās situācijas un Covid-19
izplatības pieauguma apstākļos.

Lasīt vairāk

4.novembrī uz Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdi attālināti pulcējās
Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki, lai diskutētu ar veselības ministri
Ilzi Viņķeli par aktuālo informāciju veselības
aprūpē un pakalpojumu pieejamībā reģionos,
kā arī kopā ar Slimību profilakses un
kontroles
centra
Kurzemes
reģiona
/KPR FOTO/
vecākajām
epidemioloģēm
pārrunātu
/KPR FOTO/
aktualitātes saistībā ar Covid-19 pandēmijas
izplatības pieaugumu un sadarbību ar pašvaldībām drošības pasākumu ieviešanai.

Lasīt vairāk
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KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ

Kurzemes kultūras programmas projektu aktivitātes tuvojas noslēgumam. Šajā sarežģītajā laikā, kultūras joma ir bijusi zem
spēcīgas negatīvas ietekmes, tomēr lielākā daļa plānoto Kurzemes kultūras pasākumu ir vai tiek īstenoti. Pateicoties
kultūras cilvēku neatlaidībai un radošumam, ir atrasta virkne veidu, ka īstenot plānotās aktivitātes, neatstājot Kurzemes kultūras
telpu novārtā.

Laika posmā no vasaras beigām līdz šim ir norisinājusies virkne lielisku pasākumu - 6. Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca Aizputē,
rītausmas koncerts Bārtas upē, brīvdabas koncerts Airītes stacijā, Jaunmoku pils dārza svētki, brīvdabas kino seansi Lapmežciemā, kā
Arī par neatņemamu Kurzemes kultūras tradīciju kļuvušie pasākumi – brīvdabas koncerts "Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā" un Jautrā
mašīntalka Padurē. Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars" bija atskaņots koncerts, kurā izskanēja J.Karlsona pirmatskaņojums – svīta
"Skroderdienas#Silmači", bet Kabiles muižā norisinājās pasākums “Mazo aristokrātu skola”, kas Kuldīgas novadā bija pirmais šāda veida
pasākums bērniem. Lībiešu kultūrtelpa tika stiprināta gan ar lieliski organizētām Lībiešu kultūras dienām Ventspilī, gan fotoizstādi "Lībiešu
krasts" Mazirbes Lībiešu tautas namā, uzstādīto piemiņas plāksne K.Stalbem un radīto audiovizuāls stāstu.
Ar īpašu aktivitāti izcēlās arī Kurzemes garīgā infrastruktūra. Ugāles ev.lut baznīcā izskanēja Senās mūzikas koncerts, kurā skaņdarbi tika
izpildīti ar autentiskiem mūzikas instrumentiem - baroka čellu, traversfalutu, blokflautu, teorbu un pozitīvu. Tāpat Ugāles ev.lut. baznīcā un
Ventspils Sv.Nikolaja ev.lut. baznīcā Latvijas Brass asociācija noorganizēja profesionāla līmeņa Metālpūšaminstrumentu kvinteta BRASS.EDU koncertu
ciklu "Mūzika Kurzemes dievnamos". Savukārt Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē izskanēja vairāki lieliski ērģeļmūzikas koncerti.
Kurzemes kultūras programmas ietvaros noris vai attiecīgi jau ir īstenotas arī vairākas kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstība aktivitātes, kā
piemēram, Ventspils muzeja glezniecības plenēra "Agrīnais reālisms 2014-2020" kataloga druka, Veronikas Porziņģes folkloras materiāla digitalizācija,
Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma arhīva izveide, Vēsturiskā Sakas novada garamantu apkopošana, Dundagas Laukmuižas senkapu
pētījuma izdošana, grāmatas "Indriķis Zeberiņš" satura sagatavošana un maketa izstrāde, grāmatas “Anss Lerhis-Puškaitis. Pasakas par putniem. Kopīgi
lasāmas bērniem un pieaugušajiem” maketa izstrāde, Radiožurnāla - Kurzemes skaņām pa pēdām izveide utt.
Šis gads nav bijis no vieglajiem un kultūras ļaudīm radījis papildus šķēršļus īstenojot savas radošās ideja, tomēr kopīgiem spēkiem mēs iesim uz
priekšu. Atsevišķu šogad plānoto aktivitāšu pabeigšana diemžēl nav iespējama, tāpēc vairākas aktivitātes pārceļas uz nākamo gadu, kad visi ceram
uz vieglāku un kultūras dzīvei labvēlīgāku laiku.

Vairāk par Kultūras programmu
Kurzemē

Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,
Kurzemes kultūras programmas 2020
projekta vadītāja
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Pieaugušo izglītības pārvaldības
padomes sēde
Pēc Kurzemes plānošanas reģiona rosinājuma 28.oktobrī Izglītības un
zinātnes ministrija tika sasaukusi Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes
sēdi. Sēdē tika izskatīti jautājumi:
1. Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016. – 2020.
gadam, tā izpildes progress

Noderīga informācija
un dažādi semināra
materiāli pieejami KPR
mājas lapas izglītības
sadaļā

2. Pieaugušo izglītības politikas prioritātes 2021.-2027. plānošanas periodā:
• Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātes Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–
2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”;
• Ekonomikas ministrijas prioritātes;
• Labklājības ministrijas prioritātes;
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – Digitālā transformācija, digitālās
prasmes.
3. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ieviešanas gaita.
Diemžēl, sēdei bija informatīvs raksturs, un nebija iespējas diskutēt par padomes darbības izvērtējumu
šajā plānošanas periodā, kā arī par nākošā perioda pieaugušo izglītības prioritātēm. Lai Padomes darbam
būtu augstāka lietderība, vajadzētu mainīt tās darba stilu, kā arī paplašināt Padomes lēmumu
pieņemšanas jomu no nodarbināto mācību projekta uz visu pieaugušo mērķgrupu izglītošanas iespējām.
Ar Ekonomikas ministrijas prezentāciju var iepazīties EPALE platformā.

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā

Mācāmies paši un mācām
citus
Covid 19 apstākļos pieaug attālināto mācību nozīme
arī pieaugušajiem. Lai sniegtu tam nepieciešamo
atbalstu, 14.oktobrī tika organizēts Kurzemes reģiona
pieaugušo izglītotāju seminārs “Mācāmies paši un mācām
citus”. Dalībniekiem bija iespēja uzklausīt un praktiski
izmēģināt padomus attālinātu mācību organizēšanai, apzināt
savu pieredzi, lai mācītu citus, un saņemt ieteikumus veiksmīgu
ziņu veidošanai sociālajos tīklos un medijos. Seminārs tika
organizēts IZM īstenotā projekta “EPALE Nacionālais atbalsta
dienests” ietvaros. Ar visiem semināra materiāliem ir iespēja
iepazīties EPALE platformā.

Semināra
materiāli

Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona
izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Teritorijas attīstības plānošana reģionā
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
KPR speciālisti izvērtējuši, piedalījušies sabiedriskajās apspriešanās un
kvalitāti un dzīves līmeni, kā arī viedokli par sagatavojuši priekšlikumus un atzinumus vairākiem nacionālas nozīmes
kurzemnieku ieradumiem un reģiona identitāti. Aptaujas
plānošanas dokumentiem – Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.rezultātu kopsavilkums pieejams KPR mājaslapā.
2027.gadam, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.-2028.gadam,
Turpināts darbs pie pašreizējās situācijas apraksta
sagatavošanas, aktualizējot jau apkopoto informāciju un VARAM konceptuālajam ziņojumam “Par administratīvo reģionu izveidi”,
Taisnīgās pārkārtošanās fonda teritoriālajam plānam, Darbības programmai
sagatavojot jaunu.
2021.-2027.gadam, iesaistījušies kaimiņu – Rīgas un Zemgales plānošanas
No augusta līdz septembra beigām dažādās Kurzemes
reģionu – jauno attīstības programmu izstrādes vadības grupu un darba grupu
vietās organizētas 4 tematiskās darba grupas/semināri
– Izglītība (Saldū), Daba, vide un ainavas (Kolkā),
darbā, kā arī Liepājas pilsētas Attīstības programmas izstrādes darba grupā
Pilsēta, lauki un piekraste (Talsos), Ekonomikas un
"Teritoriālā sadarbība".
tūrisms (Usmā), vairāk informācijas par katras norisi Eiropas Padomes ainavas balvas nacionālās atlases vērtēšanas komisijas
KPR mājas lapas sadaļā Attīstības plānošana/Reģiona
ietvaros sagatavots vērtējums par Skrundas novada pašvaldības iesniegto
plānošanas dokumenti/Kurzeme 2021-2027. Apkopoti
projektu “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā”.
darba grupu rezultāti, turpināts darbs pie programmas
stratēģiskās daļas izstrādes - prioritāšu, rīcības virzienu
Sniegtas konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem par dažādiem
un plānoto darbību/projektu noteikšanas. Novembrī
jautājumiem, t.sk. izmaiņām plānošanas procesos un normatīvajos aktos, kā
notikušas diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām –
arī saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un administratīvi teritoriālo
Kurzemes lauku partnerībām.
reformu.

Attīstības programmas un darbs ar
pašvaldībām
Šobrīd KPR izstrādes procesā jaunas attīstības programmas ir
abām valstspilsētām – Liepājai un Ventspilij. Lēmumus par jaunu
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi
pieņēmušas Saldus un Talsu novadu pašvaldības atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajām
jaunajām teritorijām. Jaunu teritorijas plānojumu izstrāde
turpināta Dundagas novadam un Ventspils pilsētai, kā arī
teritorijas plānojumu grozījumi piecām pašvaldībām - Priekules,
Skrundas, Aizputes, Talsu un Ventspils novadiem. No augusta līdz
novembrim sniegti nosacījumi divu lokālplānojuma izstrādei,
viens atzinums par teritorijas plānojuma grozījumiem un viens
par lokālplānojumu, kā arī atzinums Kuldīgas novada pašvaldībai
par UNESCO nominācijas “Kuldīga/Goldingena Kurzemē”
Pārvaldības plāna projektu.

Aktuālais apkopojums
par reģiona pašvaldību
plānošanas dokumentiem
pieejams mūsu mājas lapas sadaļā
par attīstības plānošanu
Informāciju sagatavoja KPR telpiskās attīstības plānotāja
Indra Murziņa
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
Seminārs Skrundā “Publiskā runa”.
Gada sākumā Uzņēmējdarbības
centrs veica pašvaldību speciālistu
aptauju
par
tēmām,
kādās
nepieciešamas apmācības. Kā viena
no biežāk atzīmētajām apmācībām
bija publiskās runas prasmes, īpaši
norādot tēmas lektori - Zani
Daudziņu.
Attiecīgi - oktobrī
pašvaldību speciālistiem rīkojām
semināru “Publiskā runa”, kuru
pasniedza Zane Daudziņa un Viesturs
Meikšāns. Jāuzteic lektoru tandēms –
ja apmācību pirmajā daļā Zane
dalībniekiem trenēja izrunu, tad
otrajā daļā Viesturs vadīja jau katram
dalībniekam praktisku uzstāšanos.

Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā
«Uzņēmējiem» pieejami dažādi noderīgi rīki, piemēram,mācību
kursi e-vidē, mārketinga rīki, kā arī eksporta nosacījumu
apkopojums 10 pasaules valstu tirgos.

Dalība izstādē “Uzņēmēju dienas
Kurzemē 2020
Arī šogad Uzņēmējdarbības centrs piedalījās Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizētajā Iespēju –
festivālā/izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas
šoreiz notika Ventspilī. Atšķirībā no citiem gadiem, ar
pasākuma saturu iepazīstināja ne tikai klātienes
apmeklētājus, bet daudz plašāku interesentu loku, jo tika
veidota
pasākuma
tiešraide
festivāla
mājaslapā
www.uznemejudienas.lv, sociālajos tīklos un portālā TvNet.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centru

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Baiba Kūma
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
STATISTIKA (2018.g. marts 2020.g. septembris):
✓
✓
✓
✓
✓

Sazinājušies - 1263
Atgriezušies - 553
Sagatavoti personalizēti
piedāvājumi - 1222
Reāli plāni atgriezties – 297
Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki
atgriezušies Liepājā, Ventspilī,
Talsos, Kuldīgā, Skrundā, Grobiņā

Remigrācijas koordinators – Tavs
atbalsts, atgriežoties Latvijā!

Seminārs vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības pārvalžu
speciālistiem “Remigrējušo bērnu integrācija Latvijas skolās”
Lai sekmētu izpratni par remigrējušo bērnu
integrāciju Latvijas izglītības sistēmā, 15.oktobrī
tiešraides platformā ZOOM notika Kurzemes
plānošanas
reģiona
organizētais
seminārs
vispārizglītojošo skolu vadītājiem un izglītības
pārvalžu
speciālistiem
“Remigrējušo
bērnu
integrācija Latvijas skolās”. Seminārā ar piedalījās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas,

Facebook lapa «Atgriežos
Kurzemē»
Lai sniegtu atbalstu un informāciju
ikvienam, kurš vēl domā vai jau ir nolēmis
pēc ārvalstīs aizvadīta laika atgriezties Latvijā,
Kurzemes plānošanas reģions aicina sekot
jaunajai lapai Facebook:
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme

Licencēšanas un reģistru departamenta, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, Sociālā
pedagoģe un savā pieredzē dalījās remigrantu ģimene.

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.

«Kurzeme – vieta, kur atgriezties»:
par uzņēmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem
Rubrikā “Kurzeme – vieta, kur atgriezties” turpinām
stāstīt par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri pēc
atgriešanās Latvijā
veiksmīgi ir uzsākuši savu
uzņēmējdarbību. Par rubriku stāstu varoņiem var
iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā,
Facebook, un citos sociālajos kontos. Par rubrikas
stāstu varoņiem var lasīt arī lielākajos Latvijas un
Kurzemes reģiona medijos..

Lasīt vairāk

Aplūko un sāc sekot
«Atgriežos Kurzemē»
lapai Facebook!
Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore Agnese Berģe
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti un paredzot visā valstī
vienotus standartus pasažieru pārvadājumos ar autobusiem, tika uzsākta
iepirkuma procedūra, kurai noslēdzoties no nākamā gada 1. janvāra
pārvadājumus būtu jāuzsāk konkursa uzvarētājiem. Diemžēl sarežģītās
iepirkuma procedūras un neskaitāmo pārsūdzības procesu dēļ Kurzemē
līgums ir noslēgts ar uzvarētājiem AS “Liepājas autobusu parks” Liepājas,
un SIA “Sabiedriskais autobuss” Kuldīgas – Saldus lotēs. Pārvadājumi
atbilstoši jaunajam līgumam šajās lotēs tiks uzsākti no 2021.gada
1. augusta. Iepirkuma procedūra turpinās Talsu – Tukuma un
Ventspils lotēs. Ņemot vērā, ka iepriekš noslēgtie līgumi beidzās
2020. gada 31. decembrī, VAS “Autotransporta direkcija” veica
atvieglotu iepirkumu procedūru pārvadājumu
nodrošināšanai līdz 2021 gada beigām vai 1. augustam.
Kurzemē darbu pēc jaunā gada turpinās iepriekšējie
Pārvadātāji, izņemot Ventspils loti, kur pārvadājumus
uzsāks SIA “Ventspils reiss”.

Sadarbojoties Liepājas pilsētas un
Grobiņas novada pašvaldībām, pasažieru
ērtībām no š.g. 1. decembra ir ieviesta
vienotā mēneša biļete Liepājas pilsētas
maršrutos un reģionālajos maršrutos, kas savieno
Liepāju ar Grobiņu, Iļģiem un Dubeņiem. Tādējādi
Pasažieri varēs izmantot vienu biļeti, tiekot līdz
Liepājai un tālāk pārsēžoties pilsētas sabiedriskajā
transportā, kā arī otrādi. Iegādājoties vienoto biļeti,
pasažieri varēs ietaupīt līdz pat 30 eiro mēnesī. Šo risinājumu
var uzskatīt arī par sava veida pilotprojektu, kura mērķis ir
uzlabot iedzīvotāju mobilitāti, radot viņiem ērtākus risinājums
sabiedriskā transporta izmantošanai. Izvērtējot šāda produkta
pieprasījumu un citus ekonomiskos aspektus, tiks iegūta pieredze,
kas var kalpot par pamatu tālākai dažādu sabiedriskā transporta
(pilsētu, dzelzceļa un reģionālo autobusu) veidu integrācijai vienotā
iedzīvotājiem ērtākā pakalpojumā.

Vairāk par sabiedrisko transportu Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā

Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas
maršrutu tīkla plānotājs Indulis Ozoliņš

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

PROJEKTU NODAĻAS
AKTUALITĀTES
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana”
(Izzini Baltus)
Septembra nogalē vairāk kā 20 kultūras maršruta “Baltu
ceļš” Kuršu loka objektu pārstāvji un tūrisma speciālisti
apmeklēja kolēģus Zemgalē un Sēlijā, lai dalītos pieredzē un
iepazītos ar šo loku objektu pārstāvjiem un to tūrisma
piedāvājumu seno Baltu maršrutā. Vizītes laikā Kurzemes
pārstāvji apmeklēja gan senos pilskalnus, kas kādreiz
kalpojuši kā nocietinājumi un bijuši nozīmīgi vietējo
apmetņu centri, gan muzejus, kas glabā arheoloģiskās
liecības par seno zemgaļu un sēļu dzīvi, kā arī
Amatniecības centrus, kas glabā seno arodu
prasmes. Uzsākts arī darbs pieredzes apmaiņas
vizītes organizēšanai Lietuvā un maršruta
ceļošanas akcijas koncepcijas izstrādei, kas
plānotas nākošā gada pavasarī.

KPR
foto

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Alise Lūse

Vairāk par projektu
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā”
(Pārgājienu projekts)
Esam apsekojuši Kurzemes teritoriju un izveidojuši ~300 km garu
pārgājiena maršrutu, kas ļaus ceļotājam pavadīt 13 aizraujošas
dienas Kurzemē, iepazīstot un izgaršojot mūsu reģionu. Maršruta
izstrāde norisinājās ar vietējo pašvaldību aktīvu līdzdalību. Tāpat
tika ņemta aktīva dalība maršruta apsekojumos, kuros piedalījās
ne tikai projekta virzītāji, bet arī vietējie uzņēmēji, iedzīvotāji
un aktīvi Mežtakas sekotāji, kopskaitā tādu bija ~ 90.
Esam saņēmuši apstiprinājumu maršruta trasējumam no
Dabas Aizsardzības pārvaldes un Latvijas valsts mežiem,
kas ļauj turpināt darbu pie karšu un ceļvežu izstrādes.
Turpmākajos mēnešos tiks izstrādāta Mežtakas
karte, Jūrtakas karte, kā arī Baltijas garo distanču
pārgājiena karte ar kuru palīdzību ceļotāji tiks
oficiāli iepazīstināti ar izstrādāto trasējumu
Lietuvā un Kurzemes daļā
Latvijā.
Vairāk par projektu

Strādājot pie Mežtakas un Jūrtakas
Atpazīstamības, esam izveidojuši
2 reklāmas suvenīrus – auto
uzlīmes un
uzgludināmas apģērba
Uzšuves. Šie suvenīri
ne tikai iepriecinās to
saņēmējus, bet arī būs
kā reklāmas materiāls,
ar kuru palīdzību ceļotājs šo
informāciju netieši nodod apkārtējiem.
Pārējiem visiem, kam tas jāzina un na
Informāciju sagatavoja
projekta koordinatore
Aija Neilande
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts degradēto teritoriju sakārtošanai «Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!»
2020.gada 31.oktobrī noslēdzās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekts LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei !”
(“Clean Brownfields”). Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions divarpus gadus ir strādājis kopā Kuldīgas, Skrundas,
Ventspils un Saldus novadu pašvaldībām, no Lietuvas puses – Kauņas pilsētas pašvaldību, Kauņas reģionālās attīstības aģentūru,
Klaipēdas un Telšu rajonu pašvaldībām.
Projekta rezultātā Kurzemē Kuldīgas novada pašvaldība ir atbrīvojusies no 366 tonnām naftas produktu piesārņojuma
kādreizējās pilsētas dārzniecības teritorijā, Saldus un Ventspils novadu pašvaldībās nojaukti divi bīstami un piesārņoti
grausti – kādreizējā divstāvu dzīvojamā ēka Rubā un piecstāvu dzīvojamā ēka Ugālē. Skrundas novada pašvaldība
dzelzceļa tuvumā ieguvusi 11,34 ha sakārtotas teritorijas, kas kādreiz piederējusi militārajai bāzei, bet tagad to
Esam izdevuši
brošūras par
plānots izmantot uzņēmējdarbības vajadzībām.
projekta
laikā
Savukārt, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kauņas reģionālo attīstības aģentūru ir organizējuši
paveikto! Ar tām
darbinieku un pašvaldību speciālistu apmācību. Gan kopīgi abu valstu speciālistiem, gan atsevišķi notikuši
var iepazīties
semināri, tematiskās darbnīcas, apaļā galda diskusijas, pieredzes braucieni uz Poliju, Vāciju, Lietuvu.
Kurzemes
Tā kā degradēto teritoriju jēdziens ir visai plašs, tad arī izglītojošie pasākumi tika organizēti, lai sniegtu
plānošanas reģiona
iespējami daudzveidīgu informāciju par to, kā identificēt, izvērtēt, pārvaldīt, sakārtot un izmantot
mājas lapas
šādus objektus – no tehnoloģijās balstītām inovācijām līdz attīstības plānošanas dokumentiem.
projekta
Saite uz brošūrām
Apmācību ietvaros notikusi arī informācijas apmaiņa par tām aktivitātēm, kas īstenotas citu Latvijas –
sadaļā!
Kurzemes
Lietuvas programmas atbalstīto šīs tēmas projektu ietvaros.
plānošanas reģiona
Projekta pēdējā vadības grupas sanāksme un noslēguma konference norisinājās 7. un 8.oktobrī
mājas lapā
Kauņā daļēji attālinātā formātā.
Projekta īstenošana ir nozīmīga ne tikai Kurzemes plānošanas reģionam un iesaistītajiem partneriem. Ar to
aktualizēts jautājums par ievērojamo degradēto teritoriju/ objektu skaitu Latvijā un Lietuvā, to sakārtošanai nepieciešamo
sistēmu, atbalstu un iespējamiem ieguvumiem. Ir nopietns pamats turpmākam darbam gan katrā pašvaldībā atsevišķi,
gan sadarbojoties kopīgos projektos
nākotnē.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Sarmīte Ozoliņa

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “EST-LAT Harbours”
Šī gada rudens periodā Kurzemes piekrastes
jahtu ostās viesojās raidījums “Nautica”,
veidojot sižetus gan par ostām, gan tūrisma
piedāvājumiem ostu apkārtnē. Projekta ietvaros
atjaunošanas darbi un papildinājumi bijuši
dažādi, sadarbība norisinājusies veiksmīgi un
jau šobrīd Kurzemes piekrastes ostas daudz
brīvāk un ar plašāku piedāvājuma klāstu varēs
uzņemt aizvien vairāk jaunu burātāju. Liepājas
piestātnē tiek izbūvēts jahtu ziemošanas
laukums ar 40 vietām, Pāvilostā atjaunota
stacionārā koka piestātne, Ventspilī uzstādīts un
jau darbojas ceļamkrāns ar 30 t celtspēju, Rojā
veikti padziļināšanas darbi, Mērsragā uzbūvēta
jauna servisa ēka, un iepriekš nosauktie ir tikai
daži no visiem veiktajiem uzlabojumiem!

Liepājas jahtu
osta

Kas notiek
Pāvilostā?

Ventspils jahtu
osta

Raidījuma "Nautica" ieraksti

Rojas jahtu
osta

Vairāk par projektu

Mērsrags un
koka jahtas

Burātājiem
pieejams jau
trešais jahtu ostu
kataloga izdevums,
kurā iespējams iegūt
papildināto un atjaunoto
Latvijas-Igaunijas
piekrastes jahtu ostu
infrastruktūru. Pavisam
kopā apkopotas ap 70
ostas, no kurām 11 ir
Latvijas piekrastes
ostas!

Informāciju sagatavoja
projekta vadītājas asistente
Samanta Struža
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “East Baltic Harbours”
Uzsākam jaunu projektu mazo ostu tīkla
pilnveidošanai un popularizēšanai

Burāšanas aktualitātes, jahtu ostu jaunumi, mārketinga
iniciatīvas Igaunijā un Latvijā - mūsu Facebook lapā
EAST BALTIC COAST

Nodrošinot projekta “EST-LAT Harbours” pēctecību un šīs tūrisma nišas attīstību, ar
partneru tikšanos 20.novembrī ir uzsākts jaunais Igaunijas - Latvijas programmas
projekts „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (East Baltic
harbours). Šis projekts turpinās darbu gan pie mazo ostu infrastruktūras uzlabošanas
darbiem, gan arī kopējo burāšanas iespēju Latvijas piekrastē popularizēšanu
Skandināvijā un Vācijā. Lai gan situācija pasaulē ir ietekmējusi mārketinga aktivitāšu
plānu 2021.gadam, taču jau partneru sanāksmē ir uzsākta diskusija par līdzvērtīgu
pasākumu nodrošināšana mērķagrupu sasniegšanai. Tādēļ turpiniet sekot
līdzi burāšanas aktualitātēm, jahtu ostu jaunumiem, mārketinga iniciatīvām Igaunijā un
Latvijā, mūsu Facebook lapā EAST BALTIC COAST, kā arī projekta
mājaslapā www.eastbaltic.eu

Vairāk par projektu angļu valodā

Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Maija Bebre
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc)
Oktobra nogalē Kurzemē pabeigts nozīmīgs darbs pie četru jaunu dabas
taku izbūves: Alsungas Žibgravas veselības takas mazais loks – “Mazātak”,
Dzēlēju taka Kalētu mežaparkā “Priediens”, Pīlādžu aleja pie Kazdangas
pils un Kazdangas parka taku papildus posmu izbūve. Visas jaunās dabas
takas veidotas atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām un sniegs
iespēju tās viegli izbraukt arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Pie visām
takām uzstādītas arī sausās tualetes, kas pieejamas cilvēkiem
ar invaliditāti, dažādi taktilie vides objekti (koka skulptūras
un izziņas elementi), soliņi un galdi, sniedzot iespēju
pilnvērtīgi baudīt atpūtu pie dabas.
Aktīvi turpinās darbs kopā ar Invalīdu un viņu draugu
apvienību “Apeirons” pie vides pieejamības mājas
lapas www.mapeirons.lv uzlabošanas, kurā tiek
ievadīta apjomīga informācija par pieejamajām
dabas takām un objektiem Latvijā, aptverot arī
daļu Igaunijas un Somijas.

Vairāk par projektu

KR foto

KPR foto

KPR foto

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Alise Lūse

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU
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Projekts «Kurzeme visiem»
Papildina zināšanas komunikācijai ar un par
personām ar garīga rakstura traucējumiem
29.septembrī Rīgā, “RB Cafe” – īpašā vietā īpašiem cilvēkiem –notika
seminārs Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem par
komunikāciju ar un par personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb
GRT. Seminārā tika ne tikai labāk iepazīti cilvēki ar GRT, bet arī
papildinātas iemaņas komunikācijas veidošanā par cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem.

Lasīt vairāk
Kurzemē top infrastruktūra sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai

Projekta vadītājas
Sandras Miķelsones – Slavas
viedokļa raksts laikrakstā
«Kurzemnieks»

Daudzfunkcionālā sociālās
rehabilitācijas centra
“Jumis” atklāšana Saldū.

Ielikts pamatakmens bez
ģimenes aprūpes palikušo
bērnu mājai Liepājā.

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.

Lasīt vairāk
Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka
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Projekts «GRASS»
Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing
Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms - GRASS) šī gada
decembrī plānota attālināta diskusija ar valsts institūciju
pārstāvjiem par makroaļģu audzēšanas, vākšanas un
uzglabāšanas normatīvo regulējumu Latvijā.
Tehniku
Nodibinājums ‘Attīstības fonds ‘Stari’’ šajā rudenī
izmēģinājumi
Liepājā izmēģina vairākas tehnikas (pielāgotu režģu
kausu un rulonu presi) pludmalē izskaloto aļģu
vākšanā.
Informācija par aļģu vākšanas tehnikas
izmēģinājumiem un to rezultāti tiks publicēti
2021.gada pavasarī. Jāatzīmē, ka šoruden jūra
ir ļoti dāsna un Liepājas pilsētas pludmalē
ir izskalots ļoti liels daudzums aļģu.

Vairāk par projektu

Informācija KPR
mājas lapā

Informācija
projekta mājas
lapā

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:
https://www.kurzemesregions.l
v/projekti/videsaizsardziba/grass/, kā arī
projekta mājas lapā:
https://www.submarinernetwork.eu/grass

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Ligita Kokaine
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Projekts «RETROUT»
Lai popularizētu Kurzemi kā pievilcīgu makšķerēšanas tūrisma galamērķi gan vietējā,
gan ārvalstu tirgū, ir izveidoti reklāmas video, kas stāsta gan par Kurzemes skaisto
dabu un zivīm bagātajām upēm, gan arī iepazīstina ar makšķerēšanas gidu
sniegtajiem pakalpojumiem. Video ir paredzēti dažādām mērķauditorijām:
makšķerniekiem, kas pie ūdeņiem dodas kopā ar ģimenēm vai draugiem un uztver
makšķerēšanu kā
lielisku izklaidi dabā; azartiskajiem makšķerniekiem, kas ar sportisku aizrautību
centīsies tikt pie iecerētā loma; un video, kas sniedz vispārēju priekšstatu par
Kurzemi kā makšķerēšanas galamērķi.

Kurzeme - PRO
makšķerniekam

Kurzeme makšķerēšanas
tūrisma galamērķis

Saite uz visiem
video KPR mājas
lapā

Makšķerēšanas
brīvdienas
Kurzemē

Ir noslēgušies būvdarbi zivju nārsta ceļam, kurš tika būvēts
Rīvas upē, lai atvieglotu nārstojošajām zivīm pārkļūšanu pār
bijušās papes rūpnīcas dambim. Lai palīdzētu tām zivju sugām,
kuras dzīvo jūrā, bet vairojas saldūdenī, piemēram, taimiņiem, upes
nēģiem un jūras forelēm, Kurzemes plānošanas reģions, kā arī
Ventspils novada pašvaldība nolēma iesaistīties šajā projektā, kur kopā
ir 14 partneri. KPR projektā atbildēja par būvprojekta izstrādi, bet
Ventspils novada pašvaldība nodrošināja pašu būvdarbu veikšanu.
Būvprojekts paredz, ka jaunā zivju ceļa gultne līdzinās dabiskai upei, tādējādi tā ir
piemērota daudzām zivju sugām un citiem ūdens organismiem. Īstenojot projektu,
Ventspils novada pašvaldība sadarbojas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta “BIOR” speciālistiem, bet projekta vadošais partneris ir
Stokholmas apgabala pašvaldība.
Zivju nārsta ceļš ir izbūvēts atbilstoši būvprojektam un pašlaik notiek tā nodošanas
ekspluatācijā process.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Zane Gaile
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Projekts “Militārais mantojums’’
15. un 16. septembrī Kurzemes plānošanas reģions Ventspilī uzņēma projekta
“Militārais mantojums” partnerus uz pirmo klātienes tikšanos. Tikšanās vienoja
visus Latvijas partnerus, pārstāvjus no Sekretariāta un Uzraudzības grupas, kā arī
īpašu viesi, Latvijas militārās vēstures entuziastu no Vācijas. Igauņu partneri
tajā pat laikā tikās savas valsts robežās un pievienojās tiešsaistē.
Pārrunājām pienākumus, publicitāti un komunikāciju, nākamā periodā
darāmos darbus, militārā mantojuma vizuālās identitātes izmantošanu,
uzdevumus, kas veicami, izstrādājot vietni militaryheritagetourism.info.
Partneriem bija iespēja apskatīt 3 pārsteidzošus militārā mantojuma
objektus Kurzemē - nupat atjaunoto Ventspils 46. krasta
aizsardzības bateriju un tās ugunskoriģēšanas tornīti, Irbenes
radioteleskopus un izbaudīt militāro kravas automašīnu
kolekciju Dundagā!
Īpaši lepojamies ar Ventspils partneriem, kuri projekta
ietvaros jau pabeiguši būvdarbus, atjaunojot 46.krasta
aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas torni, kas
“Skats no Ventspils”
tūristiem būs droši apmeklējams jau ar nākamo
sižets par Militārā
tūrisma sezonu!
mantojuma projekta

Lasīt vairāk

partneru tikšanos
Ventspilī, 15. un 16.
septembrī (video no
3.minūtes līdz 6. sižeta
minūtei).

Vairāk par projektu

Turpinām informāciju
par militārā mantojuma
objektiem, notikumiem un stāstiem
publicēt arī kopīgi ar partneriem
Instagram un Facebook.
Dalieties arī Jūs, popularizējot militārā
mantojuma topošo maršrutu:

Kurzemes militārā
mantojuma objektu un
#estlat #interreg #estlatinaction #madewithinterreg
apsekojumi lielākoties ir
#estlattourism #militaryheritage #heritagetourism
veikti, taču objektu un stāstu
#militaryheritagetourism
#militaryheritage #militāraismantojums
meklējumi turpinās, pastāvīgi
#Militaarajaloopärand #Militärerbe
#Военноенаследие un
parādās jauna informācija gan par
@Estonia - Latvia Programme
esošiem objektiem, gan arī par no
jauna atklātiem,
Facebook profils:
jaunizveidotiem objektiem
Military Heritage
vai maršrutiem Kurzemē. Ar
Tourism
kopīgo redzējumu
iepazīstināsim 2021.gada
Instagram profils:
sākumā.
MilitaryHeritageTou
rism
Informāciju sagatavoja
Jana Kalve, Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Militārais mantojums” vadītāja
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Projekts «CB Small Ports»
Lai veicinātu Latvijas jahtu ostu atpazīstamību un veicinātu to iekļaušanos Centrālbaltijas
reģiona jahtu ostu tīklā, Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis projektu „Enerģiskas mazās
ostas Centrālbaltijas reģionā”(Akronīms: CB Small Ports). Projektā iesaistoties, Kurzemes
plānošanas reģions turpina iesākto darbu šīs tūrisma nišas atpazīstamības veicināšanā, īpaši
mērķa tirgos Vācijā, Somijā un Zviedrijā.
Kopīgi darbojoties vienotā projektā ar Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas partneriem, ir
iespēja nostabilizēt Latvijas kā īpaša un saistoša galamērķa pozīcijas šajos tirgos. Bez kopīgi
izveidotas vienotas informatīvās platformas „SmallPorts” gan jahtu īpašniekiem, ostu
saimniekiem, gan ceļotājiem, projektā ir ieplānotas mārketinga aktivitātes informācijas
izplatīšanai īpaši noteiktajos mērķa tirgos (Vācija, Somija, Zviedrija). Tādēļ, lai gan pasaules
situācijas ietekmēti, projekta partneri nepiedalīsies Vācijas lielākajā burātāju izstādē Diseldorfā
„Boot 2021”, taču bez tām ir plānots sistemātiski un mērķtiecīgi popularizēt Latviju kā saistošu
burātāju galamērķi ar citām aktivitātēm. Šobrīd projekts ir uzsācis mārketingam nepieciešamo
jahtu ostu anketēšanu (anketa atrodama šeit: https://forms.gle/3vJ54A79J4HrKgeT8 ), lai jau
2021.gada sākumā uzsāktu darbu pie Centrālbaltijas jahtu ostu tēla un maršrutu kartes
izstrādes. Šo mārketinga materiālu jau plānots izplatīt 2021.gada pavasarī pirms vasaras
sezonas, kā arī piedaloties virtuālajos pasākumos.

Vairāk par projektu

Par CB Small
Ports projektu
(angliski)

KPR foto

KPR foto
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AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

LIEPĀJAS

VENTSPILS

AIZPUTES

ALSUNGAS

BROCĒNU

DUNDAGAS

DURBES

GROBIŅAS

KULDĪGAS

MĒRSRAGA

PILSĒTA

PILSĒTA

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NĪCAS

PĀVILOSTAS

PRIEKULES

ROJAS

RUCAVAS

SALDUS

SKRUNDAS

TALSU

VAIŅODES

VENTSPILS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

NOVADS

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

