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KPR budžets 2021.gadam
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PAMATBUDŽETS
185,529.00 €

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
CENTRA ATBALSTS

4,651.00 €

PABEIGTO PROJEKTU 
UZTURĒŠANA

6,200.00 €

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
NOD.

43,000.00 €

TAKSOMETRU 
LIC.KART.IZSN.

500.00 €

REEMIGRĀCIJAS 
PILOTPROJEKTS

120,000.00 €

KPR AP LĪDZFINANSĒJUMS
27,300.00 €



Darbības jomas 2021

Plānošana

Reģionālie 
projekti

Uzņēmējdarbības 
veicināšana 

Līdzdalība 
sabiedriskā 
transporta 

organizēšanā 

(tai skaitā 
taksometru 
licencēšana)

Remigrācija

Brīvprātīgās 
iniciatīvas
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Attīstības
plānošanas jomas 
paveiktais un plānotais
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• Reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas 
projekta izstrāde, t.sk.:

• Organizēta kurzemnieku aptauja;
• Sagatavots Pašreizējās situācijas raksturojums un tā kopsavilkums;
• Organizētas tematiskās darba grupas (7), Izstrādes un Vadības grupu

sanāksmes, tikšanās ar vietējo rīcības grupu pārstāvjiem;
• Noteiktas attīstības prioritātes, rīcības virzieni, apkopotas KPR 

administrācijas un pašvaldību projektu idejas un vajadzības;

 Uzturēta un regulāri aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes datu bāze (pieejama KPR mājas lapā);

 Tika sniegti nosacījumi pašvaldību teritorijas plānojumiem (1)
un lokālplānojumiem (10):

 Tika sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas plānojumiem (2)
un lokālplānojumiem (6):

• Tika izvērtētas un sagatavoti atzinumi Ventspils, Pāvilostas un 
Mērsraga novadu Attīstības programmām (3);

• Sniegtas konsultācijas jaunveidojamo pašvaldību IAS un AP 
izstrādes uzsākšanai un iesaiste darba grupās;

• Sagatavoti priekšlikumi nacionāla līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem (8), t.sk. par nozaru politikas pamatnostādnēm, 
Darbības programmu, Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu
u.c.

• Organizēti semināri pašvaldību teritorijas un attīstības 
plānošanas speciālistiem (2):

• Sagatavots vērtējums EP Ainavu balvas konkursa nominācijai (1);

• Turpināsies Reģiona Attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrāde, t.sk.:

• Kritēriju izstrāde reģionālas nozīmes projektu noteikšanai
un projektu saraksta veidošana;

• Rīcības plāna, Ieviešanas un uzraudzības plāna izstrāde;
• Vides pārskata sagatavošana;
• Publiskā apspriešana;
• Gala redakcijas sagatavošana un apstiprināšana;
• Izstrādes gaitu var ietekmēt VARAM konceptuālā ziņojuma

par administratīvajiem reģioniem virzība, t.sk. plānotās
reģionu robežu izmaņas (Tukuma novads pie KPR).

• Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu un
lokālplānojumu izstrādes koordinēšana un
pārraudzīšana;

• Priekšlikumu sniegšana nacionāla un vietēja līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

• Reģiona interešu pāstāvniecība teritorijas attīstības
plānošanas jomā;

• SMART PLANNING projekta aktivitātes (vairāk sadaļā
par pārrobežu projektiem).
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Sabiedriskā transporta nodaļas 
paveiktais 2020.g. un plāns 
2021.g.
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✓ Veikta 61 izmaiņa reģionālajos autobusu maršrutos:
• atvērts viens jauns maršruts
• atvērti 2 pilnībā jauni reisi.
• 53 reisiem mainīts kustības grafiks.
• Pagarināti 3 esoši reisi
• 2 reisi slēgti to vietā neatverot jaunus

✓ Apsekotas 294 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā
koriģējot datus Sabiedriskā transporta informācijas un
finanšu statistikas sistēmā (STIFSS), kā arī sniegti
atzinumi par pieturvietu izvietojumu 3 autoceļu
rekonstrukcijas projektiem.

✓ Veiktas nepārtrauktas neskaitāmas izmaiņas sabiedriskā
transporta kustības grafikos, gan slēdzot, gan no jauna
atverot reisus, mainoties epidemioloģiskai situācijai,
atbilstoši konkrētā laika valstī noteiktajiem drošības
pasākumiem un pasažieru plūsmām.

✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies visās 18 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 tiek izsniegtas licences kartiņas 
12 automašīnām. Noticis ievērojams 
samazinājums pasliktinoties 
epidemioloģiskajai situācijai valstī  1. ceturksnī 
vidēji izsniegtas 17 kartiņas.

✓ Līdzdalība sabiedriskā transporta attīstības 
ilgtermiņa plānošanā

✓ Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās 
nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu 
tīkla funkcionalitātes uzlabošanai 

✓ Dokumentu un materiālu sagatavošana un 
dalība Sabiedriskā transporta padomes 
sēdēs

✓ Pieturvietu apsekošana un uzraudzība
✓ Maršrutu apsekošana
✓ Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par 

maršrutu tīklu un tajā veicamajām 
izmaiņām, noskaidrošana un apkopošana

✓ Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē
✓ Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 
✓ Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta 

kustības grafikos saskaņošana un 
izvērtēšana

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana
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Uzņēmējdarbības 
veicināšana reģionā



✓ Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību
uzņēmumiem par dažādu institūciju pakalpojumiem ( 45)

✓ Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos/dalība citu organizāciju
rīkotajos pasākumos (3)

✓ Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3)

✓ Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums Kurzemē (1)

✓ Veikts aktuālo projektu fondu apkopojums, kurš izplatīts e-pastos, 

soc.tīklos, mājas lapā (12) 

✓ Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos 

(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un 

pieredzes vizītēs (140)
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✓ Sniegtas 82 konsultācijas uzņēmējiem

✓ Dalība izstādē Uzņēmēju dienas Kurzemē Ventspilī :

• “Savstarpējās sadarbības veidošana, biznesa forums un diskusijas ar

augsta līmeņa ekspertu piedalīšanos”

• “Intervijas ar pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, kā arī iespēja

uzzināt par plašajām tūrisma iespējām reģionā”

 Organizēti 3 semināri:
• Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācību noslēguma

pasākums;

• seminārs "Pašvaldību loma uzņēmējdarbības attīstībā"

• seminārs pašvaldību speciālistiem «Publiskā runa»

 Diskusija/tīklošanās pasākums ar Talsu komersantu klubu

 Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums

 KPR atbalsta pasākumos kopā iesaistīts 142 komersants
 Dalība KPR Attīstības programmas izstrādes vadības grupā

 Dalība ZM SVVA stratēģiju Komitejā

 Dalība Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna komisijā

 Sagatavots un iesniegts projekts Europe Direct Kurzeme centra izveidei

 Darbs pie EEZ projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes
plānošanas reģionā”

Vairāk par uzņēmējdarbības veicināšanu Kurzemē lasīt šeit
>>>

2020.g.

2021.g.

about:blank


Remigrācijas
veicināšanas pasākumi 
reģionā
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI REĢIONĀ
Paveiktais 2020.gadā:

 Individuālu piedāvājumu sagatavošana un aktīva komunikācija ar 
remigrantiem, kuri plāno vai jau ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā

 Veiktās aktivitātes - darbs ar Kurzemes pašvaldībām, diasporām, reģionālajiem 
un nacionālajiem medijiem, sniegtas intervijas, aktīva sociālo tīklu uzturēšana 
(KPR mājas lapā, interneta vietnēs Facebook un Twitter).

 Facebook lapa “Atgriežos Kurzemē”- Atbalsts un informācija ikvienam, kurš jau 
atgriezies vai vēl tikai plāno pēc prombūtnes ārzemēs atgriezties Latvijā 
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme/

 Rubrikā “Kurzeme – vieta, kur atgriezties” aktīvī turpinām stāstīt par 
uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri pēc atgriešanās Latvijā  veiksmīgi ir uzsākuši savu 
uzņēmējdarbību. 

 Uzsāktas jaunas publikāciju sērijas: 1) Padomrakstu sērija "Ceļš mājup" -
atbildes uz remigrantu aktuāliem jautājumiem; 2) "Cilvēkstāsti" - remigrantu
pozitīvie atgriešanās stāsti. 

 Remigrācijas koordinators – Tavs  atbalsts, atgriežoties Latvijā. Vairāk 
informācijas par remigrācijas koordinatoru darbu un remigrantu pieredzes 
stāstiem PAPS mājas lapā un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

STATISTISKA (2018.g. marts – 2020.g. decembris):

 Atgriezušies – 610 (2020.gadā 188)

 Sazinājušies – 1451 

 Sagatavoti personalizēti piedāvājumi – 1417 (2020.gadā 659)

 Potenciāli varētu atgriezties – 373

 Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā, Ventspilī, Talsos, 
Kuldīgā, Skrundā, Grobiņā.

• Aizvadīta klātienes sanāksme/seminārs par remigrācijas
koordinācijas jautājumiem pašvaldībās. Sanāksmes mērķis bija 
iepazīstināt pašvaldību pārstāvjus ar remigrācijas jautājumiem un 
sekmēt turpmāko sadarbību remigrācijas jomā.

• Aizvadīts klātienes seminārs vispārizglītojošo skolu vadītājiem un 
izglītības pārvalžu speciālistiem “Remigrējušo bērnu integrācija 
Latvijas skolās”. Mērķis -sekmēt izpratni par remigrējušo bērnu 
integrāciju Latvijas izglītības sistēmā.

• Uzņēmējdarbības atbalsta grants - notiek saziņa un uzraudzība ar 
2018.gada un 2019.gada granta 6 saņēmējiem. Rezultātu 
apkopošana.

• Konkurss pašvaldībām “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi 
pašvaldībās”

 Atbalstu savu ideju īstenošanai līdz 10 000 EUR vērtībā ieguva 3 
Kurzemes pašvaldības – Liepājas pilsēta, Ventspils pilsēta un 
Skrundas novads.

 No 2019.gada oktobra līdz 2020.gada maijam tika plānots īstenot 
dažādas aktivitātes un pasākumus remigrācijas sekmēšanai.

 Ņemot vērā Covid, termiņš tika pagarināts un noslēdzās 09.09.2020.

 Pašvaldību finanšu atskaišu tika saskaņotas ar VARAM un 
neizmantotais finansējums atmaksāts VARAM.

- Diemžēl netika īstenots atbalsta pasākums saimnieciskās darbības 
projektiem, jo VARAM neizdevās ar FM saskaņot atbalsta nosacījumus 
un finansējums 40 000 eur tika atskaitīts valsts budžetā.

https://www.paps.lv/par-projektu/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/kas-ir-remigracijas-koordinators/


PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 2021. GADĀ
Aktīva komunikācija un individuālu piedāvājumu sagatavošana 
potenciālajiem remigrantiem un tiem, kuri jau atgriezušies uz dzīvi 
Latvijā.

Sadarbības stiprināšana un aktīva komunikācija ar Kurzemes 
pašvaldībām, un dažādam valsts un privātā sektora organizācijām kopīgā 
pievilcīgu piedāvājumu remigrantiem izveidē.

Aktīva KPR mājas lapas remigrācijas sadaļas, sociālo tīklu un Facebook
lapas «Atgriežos Kurzemē» uzsturēšana un aktuālas informācijas 
ievietošana.

Rubrikas «Kurzeme – vieta, kur atgriezties» un publikāciju sēriju: 
Padomrakstu sērija «Ceļš mājup« un «Cilvēkstāsti» uzturēšana.

Aktīva komunikācija ar Kurzemes reģiona un Latvijas medijiem un 
interviju sniegšana, lai aktualizētu jautājumus par remigrāciju Kurzemē.

Dažādu izglītojošus semināru organizēšana: 

• «Remigrācijas koordinācijas jautājumi pašvaldībās»- pašvaldībām un 
to pārstāvjiem.

• «Kā palīdzēt remigrantiem ātrāk iedzīvoties Latvijā» - sekmēt 
remigrācijas procesā iesaistīto pušu satikšanos, lai kopīgi izanalizētu šī 
brīža situāciju un rosinātu priekšlikumus, kā uzlabot remigrantu
atgriešanās procesu.

Pasākumu remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem un viņu 
ģimenes locekļiem organizēšana.

Atbalstīta ne mazāk kā 1 pašvaldība, kura atbalstu grantu veidā piešķirs 
jauniem vai esošiem uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas 
(kopējais paredzētais finansējums 80 000 eur)



Deinsitucionalizācija
Kurzemes reģionā
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«Kurzeme visiem»
✓ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 

Kurzemes reģionā. 
✓ Pabeigta 854 personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību 

izvērtēšana. Izvērtēšanas process turpināsies arī 
2021.gadā.  

✓ Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 
✓ Izstrādāts, grozīts un apstiprināts KPR DI plāns.

✓ KPR BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
✓ Izstrādāti 5 BSAC reorganizācijas plāni (2 BSAC-slēgti). 

✓ KPR VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā
✓ Oktobrī uzsākta pirmo personu ar GRT sagatavošana, 

kuras pāries uz dzīvi Saldus novada pašvaldībā. Tiek 
plānot, ka 2021. gadā sagatavošanas procesu varētu 
uzsākt vēl 20 personas ar GRT.

✓ Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
✓ organizētas apmācības VSAC speciālistiem un sociālajiem 

mentoriem;
✓ organizētas apmācības PP par sabiedrības informēšanu 

par personām ar GRT;
✓ organizēta integrējošas nometne (bērniem ar FT un viņu 

ģimenēm);
✓ organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu 

sniedzējiem par bērniem  FT.   
✓ 2021. gadā tiek plānots organizēt apmācības (VSAC 

speciālistiem, ĢVPP speciālistiem, vispārējo 
pakalpojumu sniedzējiem) un divas integrējošas 
nometnes (bērniem ar FT un BSAC bērniem). 

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 
reģiona personām ar GRT
 uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana 74 

(no 375) personām ar GRT (plānots turpināt sniegt 
atbilstoši pieprasījumam). 

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 
reģiona bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:
 uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana 180 

(no 350) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši 
pieprasījumam): 
 aprūpes pakalpojuma - 38
 «atelpas brīža» pakalpojuma - 50
 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 141 (arī 110 

vecākiem)

14
01.07.2015. - 31.12.2023 ~ EUR 8,29 milj

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līdz šim kompensēti izdevumi 15 pašvaldībām: 
• par personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem

darbiniekiem) un pakalpojumu sniegšanu 74
personām ar GRT

• 180 (unikāliem) bērniem ar FT un viņu ģimenēm
• 450 811,69EUR apjomā (no 400 – 194 014,99 EUR

vienai pašvaldībai)
5 pašvaldības līdz šim nav sniegušas pakalpojumus 
projekta ietvaros.

Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/


Reģionālie projekti
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2020.gadā ieviešanā (14 projekti) 2021.gadā ieviešanā (15 projekti)

• Kurzeme visiem  Kurzeme visiem

• Re-Trout
• Grass

 Re-Trout (noslēdzas 31.03.2021)
 Grass (noslēdzas 30.06.2021)

• NatAc
• CB Mazās ostas

 NatAc (noslēdzas 31.10.2021)
 CB Mazās ostas

• Militārais mantojums
• ESTLAT Harbours (noslēdzies)
• Coastal Hiking (noslēdzies)

 Militārais mantojums
 Austrumbaltijas ostas

• Clean Brownfields (noslēdzies)
• Izzini Baltus
• Viedā plānošana
• Pārgājienu projekts

 Izzini Baltus
 Viedā plānošana
 Pārgājienu projekts
 MedWater (plānots uzsākt 1.ceturksnī)
 I can work (plānots uzsākt 1.ceturksnī)
 Live lake (plānots uzsākt 1.ceturksnī)

• EntreMind F (pagarināts Covid19 dēļ)
• Komunikācijas prasmes veiksmīgai 

sadarbībai (pagarināts Covid19 dēļ)

 EntreMind F 
 Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai

16Plašāk par KPR ieviešanā esošajiem projektiem lasīt šeit >>>

about:blank


Projektu pieteikumu sagatavošana 2020

2020.gadā ES plānošanas periods tuvojas noslēgumam, projektu konkursi 
strauji samazinās

2020. gadā strādāts pie 5 projektu pieteikumu izstrādes:

✓ Igaunijas – Latvijas programmas projekts EAST BALTIC HARBOURS (apstiprināts, gada nogalē uzsākta ieviešana)

✓ 2020.gada Kultūras programmas izstrāde iesniegšanai VKKF (apstiprināts)

✓ LIFE «Latvijas pilsētu zaļināšana» sadarbībā ar VARAM (noraidīts)

✓ Horizon 2020 «SAEESEA» - par energoefektivitāti (atkārtoti iesniegts, vērtēšanā)

✓ Norvēģijas finanšu instrumenta projekts «Mobilais jauniešu darba un mentoringa sistēmas izveide Kurzemes
reģionā» (vērtēšanā)
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Dalība Pārrobežu programmu 2021 - 2027 
Programmēšanas komitejās  2020.gadā
✓ Igaunijas – Latvijas programma

- 4 programmēšanas komitejas sanāksmes

✓ Latvijas – Lietuvas programma
- 3 programmēšanas komitejas sanāksmes

✓ Centrālās Baltijas programma
- 6 darba grupas sanāksmes

- 3 programmēšanas komitejas sanāksmes

Visas programmas ir vienojušās par atbalsta
prioritātēm, šobrīd tiek izstrādāti apakšprioritāšu
atbalsta virzieni.

2021.gadā turpināsim līdzdalību un darbu pārrobežu
programmu 2021 – 2027 (ESTLAT, LATLIT, CB)
Programmēšanas komitejās.
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Dabas pieejamība visiem (NatAc)
2020.gadā:
✓ Izbūvētas 4 pieejamās dabas takas un uzstādītas 4 

cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sausās tualetes –
Kazdangā (parkā un Pīlādžu alejā), Žibgravas takā 
Alsungā, mežaparkā Kalētos

✓ Uzstādīts soliņš Alsungā un 2 soliņi un galds Kalētos
✓ Uzstādītas taktilie objekti pie Zirgu salas Liepājā, 

Kazdangā, Kalētos un Alsungā
✓ Izveidota mapeirons.eu mājaslapa
✓ Veikti dabas taku apsekojumi ceļvedim

2021.gadā: 
✓ Pieejamo dabas taku ceļvedis par LV, EE, FI
✓ 2 taktilie objekti (Ventspilī un Skrundā)
✓ Vides pieejamības uzlabojumi Zirgu salā Liepājā
✓ Vides pieejamības diena Kurzemē
✓ Info stendi (taktilie) un norādes zīmes projekta 

objektos
✓ Video par projekta objektiem

19

(ieviešanas periods 01.05.2019. - 30.04.2021.)



Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā “CB SMALL PORTS”

2020.gadā:

✓ Mārketinga stratēģijas izstrāde attīstībai
✓ Dalība starptautiskos pasākumos (regates, 

izstādes, jahtu klubu prezentācijas) Somijā, 
Zviedrijā, Vācijā, Igaunijā, Latvijā, popularizējot 
Centrālbaltiju (Latvija &Igaunija &Somija & 
Zviedrija) kā vienotu tīklu.

✓ Sadarbības un tīklošanās aktivitātes
✓ Sagatavoti izdevumi: tēla karte un maršrutu 

brošūra – par  Centrālbaltiju kā burāšanas 
galamērķi

✓ Apmācības jahtu ostu īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem

2021.gadā:

✓ Dalība starptautiskos pasākumos (regates, izstādes, 
jahtu klubu prezentācijas) Somijā, Zviedrijā, Vācijā, 
Igaunijā, Latvijā, popularizējot Centrālbaltiju (Latvija 
&Igaunija &Somija & Zviedrija) kā vienotu tīklu

✓ Sadarbības un tīklošanās aktivitātes
✓ Vienota tiešsaites (online) platforma par mazajām 

ostām

20

✓ Kurzemes plānošanas reģiona kopējais budžets 137 tūkst. EUR
✓ Izveidota mazo ostu sadarbības tīklu un tiešsaistes platforma (ieviešanas periods 01.03.2020. - 30.11.2022.)



Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana

2020.gadā paveiktais:
• Veikta normatīvā  regulējuma analīze un apkopošana 

par makroaļģu izmantošanu pārtikā un dzīvnieku 
barībai, t.sk. izstrādātas vadlīnijas, abi materiāli 
publicēti KPR mājas lapā;

• Noslēdzies pētījums par furcelāriju ķīmisko sastāvu un 
potenciālo izmantošanas vērtību (drīzumā tiks publicēts 
KPR mājas lapā);

• Organizēts projekta pasākums Zoom tiešsaistes 
platformā valsts institūciju pārstāvjiem (15.12.2020) 

2021. gadā plānotais:
• Noslēgt pētījumu par Kurzemes piekrastei piemērotākajām

aļģu savākšanas un pirmsapstrādes uzglabāšanas

tehnoloģijām;

• Noslēgt makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko

aspektu novērtējumu Latvijā, nozares attīstības potenciāla

novērtējumu Kurzemes reģionā;

• Organizēt pieredzes apmaiņas vizīti Kurzemes piekrastes

pašvaldību esošajiem vai potenciālajiem makroaļģu vācējiem

un pārstrādātājiem (ja būs iespējams);

• Sagatavot izglītojošu materiālu par makroaļģu audzēšanu,

iegūšanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā, ietverot

informāciju no projektā tapušajiem ziņojumiem un

rezultātiem;

• Noorganizēt 2 dienu apmācību semināru Latvijā;

• Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu Latvijā;
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Jauna resursa – apaļā jūrasgrunduļa komerciālas 
zvejniecības potenciāla izpēte – projekts noslēdzies

2020.gadā paveiktais: 
- Sagatavota projekta koncepcija liela mēroga projektam apaļā jūrasgrunduļa zvejas komercializācijai Baltijas 

jūras reģionā;
- Projekta vadošais partneris būs Kalmāras pašvaldība (Zviedrija);
- No Latvijas projektā kā partneri būs zinātniskais institūts BIOR, asociētais partneris – Latvijas Zvejnieku 

Federācija;
- Projektu plānots iesniegt  un pretendēt uz atbalstu Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programmā 2021.gadā.
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Projekta mērķis ir izstrādāt starptautisku projekta pieteikumu, lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius 
melanostomus) komerciālu zveju visā Baltijas reģionā. 

2019-2020, 12 mēneši EUR 54667Goby Fishing

KPR loma projektā bija – iesaistīt projektā ieinteresētās puses no Latvijas – zvejnieku 
organizācijas, pārstrādātājus, pētniecības institūcijas, lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa
nozveju, jaunu produktu attīstību un tirgus noietu.



Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un 
tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
2020.gadā:
✓ 2020.gada 1.ceturksnī pabeigs un nodots Ventspils

novadam turpmākajai realizācijai zivju nārsta ceļa
Rīvas upē izbūves tehniskais projekts;

✓ Kurzemes makšķerēšanas tūrisma piedāvājums
prezentēts starptautiskajā makšķerēšanas tūrisma
izstādē Itālijā;

✓ Izveidots Video par makšķerēšanas tūrismu
Kurzemē;

✓ Izstrādāta Kurzemes makšķerēšanas tūrisma karte;
✓ Veikta Pētījuma izstrāde par makšķerēšanas

tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku Kurzemē.
✓ 2020.gada 3.ceturksnī noslēgusies zivju nārsta ceļa

izbūve Rīvas upē.

2021.gadā:
 Tiks organizēta projekta partneru demo vizīte, lai

iepazīstinātu ar izbūvēto zivju nārsta ceļu
 Tiks organizēta Projekta nacionālās noslēguma

sanāksme
 Tiks izdota Kurzemes Makšķerēšanas tūrisma karte.
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(ieviešanas periods 02.10.2017.-31.03.2021.)



Igaunijas un Latvijas kopīgais militārā
mantojuma tūrisma produkts 

Paveikts 2020.gadā:
 Uzsākta sadarbība ar visām Kurzemes pašvaldībā, militārā 

mantojuma objektu īpašniekiem un apsaimniekotajiem;
 Veikti 105 Kurzemes militārā mantojuma objektu apsekojami, 

t.sk. esoši tūrisma objekti, piemiņas vietas, neapsaimniekoti 
objekti;

 Veikta 70 objektu (GPS, fotoattēlu, aprakstu) ievade 
www.militaryheritagetourism.info); 

 Pabeigta militārā mantojuma maršruta brošūras un kartes 
izstrāde Igaunijā un Latvijā;

 Projekta mājas lapā www.kurzemesregions.lv – 7 publikācijas 
un preses relīzes (apmeklētāju skaits 309), FB lapā – vairāk kā 
50 publikācijas (650 sekotāji) un Instagram kontā vairāk kā 60 
publikācijas (128 sekotāji)

www.militaryheritagetourism.info

Military heritage tourism

Plānots 2021.gadā:
 Veikti vēl vismaz 15 Kurzemes militārā mantojuma objektu 

apsekojumi un 15 objektu (GPS, fotoattēlu, aprakstu) ievade 
www.militaryheritagetourism.info);

 Sagatavoti vismaz 70 objektu vēsturisko stāstu, informācijas, 
vēsturisko fotogrāfiju, utml., piesaistot vēstures ekspertus un 
ievadīti datu bāzē;

 Nodrošināt 2 militārā mantojuma produktu attīstības seminārus 
Kurzemē;

 Veikt militārā mantojuma brošūras un kartes drukāšanu un 
izplatīšanu;

 Turpinātas marketinga aktivitātes, reklamējot militārā mantojuma 
tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem

Ventspils 46.krasta baterijas tornītis 
2009 vs. 2020 (rekonstrukcija pabeigta) 

(ieviešanas periods 01.01.2020.-31.12.2022.)

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.militaryheritagetourism.info/


Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana 

un  popularizēšana
2021.gadā:

✓ Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija) kā burāšanas 
galamērķa ppularizēšanas pasākumi – Vācijas, 
Zviedrijas, Somijas, Polijas mērķtigos –
iepazīšanās tūres žurnālistiem, jahtuklubu 
pārstāvjiem no šīm valstīm, publikācijas 
burāšanas izdevumos (papīra un online) un dalība 
izstādēs (ja notiks);

✓ Sagatavot un izdot «Piekrastes tūrisma ceļvedi» 
burātājiem;

✓ Investīciju aktivitāšu ieviešana jahtu ostās 
Pāvilostā, Venspilī un Rojā. 

✓ Dalība un Austrumbaltijas mazo jahtu ostu tīkla 
popularizēšana regatēs 2021.gada burāšanas 
sezonā
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(ieviešanas periods 01.09.2020.-31.12.2022.)



Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

2020.gadā:
✓ Dalība starptautiskās laivu izstādēs, popularizējot 

Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija) kā burāšanas 
galamērķi – Vācijā, Zviedrijā, Somijā;

✓ Sagatavots Jahtu ostu kataloga 3.izdevums angļu 
valodā un elektroniski vācu valodā;

✓ Ieviestas investīciju aktivitātes labiekārtojot jahtu 
ostu Liepājas LSEZ;

✓ Mērsragā SIA Kurland pabeidzis nozīmīgākos* jahtu 
ostas izveides dabus;

✓ Rojas osta joprojām meklē investīciju aktivitāšu 
ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu;*

✓ SIA Liepāja Marina Liepājā turpina investīciju 
ieviešanu arī 2021.gadā;*

✓ Videoprezentācija par burāšanas iespējām 
Latvijā&Igaunijā 

✓ Dalība un Austrumbaltijas mazo jahtu ostu tīkla 
popularizēšana regatēs 2020.gada sezonā

*Projekts pagarināts līdz 2021.gada 31.maijam tikai 
atlikušo investīciju komponenšu ieviešanai

26

✓ Kopējās investīcijas Kurzemes jahtu ostās – 2,7 milj. EUR
✓ Jaunas piestātnes (palielinot vietu skaitu no 102 līdz 242 

Kurzemes jahtu ostās)

(ieviešanas periods 01.06.2017.-30.11.2020.)



2020.gadā:
✓ Uzsākta Baltu Kuršu loka objektu fotobankas 

izveide
✓ Organizēta Kuršu loka objektu pārstāvju pieredzes 

apmaiņas vizīte uz Baltu ceļa Zemgales un sēļu 
lokiem

✓ Piesaistīts projekta vēstures eksperts
✓ Izstrādāta ceļošanas akcijas koncepcija maršruta 

popularizēšanai

Izzini Baltus

2021.gadā: 
✓ Konference Baltu vienības dienas ietvaros
✓ Ceļošanas akcija maršruta popularizēšanai
✓ Veco amatu meistarklases (3 sesijas, 20 

dalībnieki)
✓ Rakstu sērijas publikācijas interneta medijos 

maršruta popularizēšanai
✓ Fotoizstādes
✓ Gidu apmācības (4 sesijas, 25 dalībnieki)
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(ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)



“Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās attīstības plānošanā 
Kurzemes un Klaipēdas reģionos” (Viedā plānošana/SMART 
PLANNING)
2020. gadā paveiktais:

• Kick- off sanāksme Liepājā, 18.06.2020.;

• Noslēgts līgums ar SIA Grupa 93 par 

Kurzemes plānošanas reģiona pārrobežu 

funkcionālo teritoriju un telpisko datu 

izpēte viedās specializācijas iespēju 

noteikšanai, kura ietvaros paveikts:

- Organizētas 3 tematiskie 

semināri/diskusijas(1 klātienē, 2 tiešsaistē )

- Pabeigta pašreizējās situācijas telpiskā un 

sociālekonomiskā analīze. 

2021. gadā plānotais:
• pabeigt Kurzemes plānošanas reģiona pārrobežu funkcionālo

teritoriju un telpisko datu izpēti viedās specializācijas iespēju
noteikšanai;

• 2 tiešsaistes tematiskie semināri reģionā;
• 1 pārrobežu diskusija ar pierobežu pašvaldībām;
• Apmācības pašvaldību plānotājiem un speciālistiem (4 divu dienu

pamācības ) angļu valodā;
• Inovāciju nometnes (2 divu dienu pasākumi) pašvaldību

plānotājiem un specialistiem angļu valodā;
• Pieredzes apmaiņas brauciens (ja COVID 19 situācija atļaus) uz

Poliju (8 dalībnieki no pašvaldībām);
• Projekta vadības grupas un uzraudzības grupas sanāksme 2021.

gada janvārī (12.) un jūnijā.
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Fianansējums:
€ 363 237
ERAF € 308 751,88

Mērķis:
Stiprināt vietējo un 
reģionāla līmeņa 
ieinteresēto pušu 
kapacitāti telpiskajā un 
attīstības plānošanā, 
integrējot pārrobežu 
perspektīvu stratēģiskajā 
plānošanā, lai veicinātu 
saskaņotu attīstību un 
produktīvu pārrobežu 
sadarbību.

Vadošais partneris: KPR
Partneris: Asociācija 
“Klaipēdas reģions”

(ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)



«Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā» 
(Pārgājienu projekts) (ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)
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2020.gadā paveiktais  

(projekts uzsākts 1.06.2020)
• Noorganizēti 4 maršruta plānošanas darba grupas pasākumi (Priekule, 

Aizpute, Kuldīga, Sabile)

• Veikts Mežtakas posmu apsekojumus Kurzemē un tā dokumentēšanu 
(14 dienās, 290 km)

• Izveidota Foto banka ar vairāk kā 1000 Mežtakas bildēm

• Sagatavotas publikācijas, kuras bez maksas nopublicētas vairākos 
mēdijos - reģionālos laikrakstos, kā arī TV un LR

• Sagatavota informācija un veikts iepirkums kartogrāfiskā materiāla 
iegādei 

• Iesniegtas divas projekta atskaites - par 0. un 1.periodu. 

• Iegādāti projekta suvenīri - auto uzlīmes un uzgludināmas apģērba 
uzšuves

• Iegādāts projektā paredzētais dators un tā programmatūra

• Uzsākts darbs pie kvalitātes zīmes "Gājējiem draudzīgs" ieviešanas 
Kurzemē

• Noorganizēta projekta partneru tikšanās online, jo Covid ierobežojumu 
dēļ tā nevarēja notikt kā iepriekš plānots klātienē - Kuldīgā

• Uzsākts darbs pie informācijas apkopošanas plānotajiem izdevumiem un 
mājas lapai

2021.gadā plānotais
• Jānoorganizē 3 semināri tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību speciālistiem u.c. interesentiem

• Jāveic pārgājiena maršruta “Mežtaka” marķēšana Kurzemē - 290km

• Jāievieš kvalitātes zīme “Gājējam draudzīgs” Kurzemē 

• Jānoorganizē 4 līdz 5 dienu mācību vizīte Vācijā, 12 dalībniekiem no Kurzemes

• Uzņemt mācību vizīti Kurzemē no Lietuvas ar 20 līdz 25 dalībniekiem

• Jānoorganizē mēdiju braucienu uz Kurzemi

• Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu tūrisma ceļvedim “Mežtaka”

• Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu pārgājienu maršruta “Mežtaka” 
tūrisma kartei

• Sagatavot informāciju maketa izstrādei nodrošināt druku pārgājienu maršruta “Jūrtaka” tūrisma 
kartei

• Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt druku “Baltijas garās distances pārgājienu 
maršruti” tūrisma kartei

• Sagatavot informāciju maketa izstrādei un nodrošināt tulkojumu rokasgrāmatai “Garās distances 
pārgājienu maršruti Jūrtaka un Mežtaka”

• Ievietot un atjaunot informāciju mājas lapās jurtaka.lv un meztaka.lv

• Izveidot līdz 3 min garu reklāmas video par garās distances pārgājienu maršrutu “Mežtaka”

• Veikt sagatavošanās darbus, nodrošināt apmācības, lai saņemtu Mežtakas posma sertifikāciju -
"Leading Quality Trails - Best of Europe"



Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!          Projekts noslēdzies 31.10.2020.

2020.gadā:
✓ 2 apmācību semināri Kurzemē – 22.01.2020. Saldus 

nov. Nīgrandes pag. Kalnos, 33 dalībnieki, un 
15.06.2020. Talsos, 38 dalībnieki, tēmas - padomju 
laiku arhitektūra, ainavu plānošana, vēsturisko 
parku sakārtošana degradēto teritoriju kontekstā

✓ Noslēguma konference Kauņā, Lietuvā,  
07.10.2020., 30 dalībnieki, tēmas – sabiedrības 
iesaiste degradēto teritoriju pārveides plānošanā, 
Kauņas un Klaipēdas degradēto teritoriju pārveide -
praktiskā pieredze, projekta rezultāti un ieguvumi –
projekta partneru skatījumā.

✓ Izgatavots un izplatīts projekta informatīvais 
materiāls 300 eks. (LV, LT, Eng) 
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Projekta rezultāti Kurzemē:

✓ Sakārtoti 4 infrastruktūras objekti ( 2 nojaukti grausti, 2 attīrītas teritorijas 
) Saldus nov. Rubā, Skrundā, Ventspils novada Ugālē, Kuldīgā

✓ Notikuši 5 semināri, 2 tematiskās darbnīcas, 2 pieredzes braucieni, ar 
vismaz 190 dalībniekiem no 17 Kurzemes pašvaldībām

✓ Izplatīta informācija (raksti) par projekta aktivitātēm un saturiskajiem 
ieguvumiem, noslēgumā izgatavots projekta informatīvs materiāls 300 eks. 
LV, LT, ENG

Ko iegūstam no projekta:

 Drošu un tīru vidi,

 Teritorijas, kuras sakārtotas sabiedrības                                                         un  
uzņēmējdarbības vajadzībām,

 Zināšanas un esošo resursu ekonomisku                                       izlietojumu 
(zeme, ēkas, inženiertīkli).

ERAF finansējums projektam kopumā:                                                                                  
EUR 692 333,18
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https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2020/08/Clean_Brownfields_buklets_A3_LV.pdf


EntreMind F
✓ Projekta partneri:
 Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva) 
 “Zetva na znaenje” (Maķedonija)

2020.gadā

• 10. – 14. februārim 6 Kurzemes pieaugušo izglītotāji piedalījās mācību sesijā Šauļos.

• Plānotais mācību sesiju brauciens 6 Kurzemes pieaugušo izglītotājiem uz Maķedoniju pārcelts uz 2021.gadu, projekta 
termiņš pagarināts līdz 31.08.2021.

2021.gadā

• 5 dienu mācību sesija plānota Maķedonijā, kad beigsies ārkārtas situācijas ierobežojumi Covid-19 pandēmijas dēļ
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1.09.2019. – 31.08.2021 EUR 46 667

Mērķis - izveidot labās prakses piemēru 
apkopojumu “Kā veicināt uzņēmības garu 

ģimenēm”



Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai

2020.gadā

• Covid-19 pandēmijas dēļ pārcelts mobilitātes uz Portugāli brauciens 3 KPR darbiniekiem, 
projekta termiņš pagarināts

2021.gadā 

• Mācību sesija KPR darbiniekiem plānota, kad beigsies ārkārtas situācijas ierobežojumi Covid-
19 pandēmijas dēļ
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1.10.2019. – 30.06.2021. EUR  11410Projekta mērķis ir atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs, 
uzlabojot viņu komunikācijas prasmes.



Kurzemes kultūras 
programma
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Kurzemes kultūras programma 2020
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 Saņemti 106  projektu pieteikumu par kopsummu EUR 446 966
 Atbalstu saņēma 49 projekti
 Piešķirtais finansējums kultūras aktivitātēm - EUR 115 500
 Pagarināts ieviešanas termiņš 13 projektiem

Vairāk par kultūras programmas īstenošanu lasīt šeit >>>

Uzsākta 2021.gada Kultūras programmas 
izstrāde!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt 
kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot 

projektu konkursus kultūras projektu atbalstam 
Kurzemes reģionā.

about:blank


Pieaugušo izglītība 
reģionā
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAS REĢIONĀ

✓ Organizēta tematiskā darba grupa «Izglītība» KPR Attīstības programmas
ietvaros 2021-2027 ietvaros;

✓ Organizēts Kurzemes reģionālais pieaugušo izglītotāju seminārs «Attīstām
sadarbību, piedāvājumu, iesaisti»;

✓ Attīstības programmas izstrādes 2021-2027 ietvaros notikusi pašvaldību 
pieaugušo izglītības speciālistu tīkla koordinēšana un organizētas pašvaldību 
pieaugušo izglītības speciālistu tikšanās;  

✓ Pārstāvētas reģiona intereses Izglītības, prasmju un mūžizglītības
apakškomitejā, Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, SAM 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3 Uzraudzības padomē.

Vairāk par pieaugušo izglītības veicināšanu lasīt šeit >>>
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https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/


Pašvaldību 
līdzfinansējums
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Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojums 2020.gadā

• 2020.gadā saņemts līdzfinansējums no 
19 pašvaldībām  

• Kopējais finansējums 27 300,00 EUR

• Finansējums izlietots Administrācijas 
kapacitātes celšanai (speciālistu darba 
algas, komandējuma izdevumi dalībai 
pārrobežu programmu komitejās un 
projektu sagatavošanas sanāksmēs) 

(~ 23 000,00 EUR)
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Paldies!
Ingeborga Bordāne

+371 67331492

Ingeborga.bordane@kurzemesregions.lv

www.kurzemesregions.lv


