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Uzsākšana

• 20.12.2019. KPR Attīstības padomes rakstiskajā procedūrā
pieņemts lēmums Nr. 03/19 par KPR Attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu

• 16.06.2020. apstiprināts izstrādes Vadības grupas sastāvs

• Izveidota Izstrādes grupa, kurā deleģēti pārstāvji no 
pašvaldībām

• Izveidota darba grupa KPR administrācijā

• Pieprasīta informācija un nosacījumi no institūcijām



Stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums (SIVN)

• Veiktas rakstiskas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas un 
Ventspils reģionālajām vides pārvaldēm, Dabas aizsardzības pārvaldi 
un Veselības inspekciju par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību;

• 11.03.2020. sagatavots iesniegums Vides pārraudzības valsts
birojam (VPVB) par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu vai nepiemērošanu;

• 14.04.2020. saņemts VPVB lēmums Nr. 4-02/21 piemērot SIVN 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai;

• 28.07.2020. atkārtoti saņemta VPVB vēstule par lēmuma
nemainīšanu, turpinājušās reģionu un VARAM diskusijas par 
lēmuma īstenošanu

• 17.03.2021. no VARAM saņemts norādījums izstrādāt Vides
pārskatus par plānošanas reģionu līdzekļiem



Izstrādes process

AP izstrādē iesaistīti:

✓KPR administrācijas speciālisti

✓Interreg LAT-LIT pārrobežu programmas
projekta SMART PLANNING ietvaros
piesaistītie konsultanti SIA “Grupa’93”

✓Izstrādes grupa, kurā darbojās pašvaldību
deleģēti pārstāvji



Izstrādes process
✓ Pašreizējās situācijas raksturojums un tā kopsavilkums

sagatavots 2019.gada beigas – 2021.gada sākums

✓ Kurzemnieku aptauja – 1.-30.06.2020.
Aptaujas mērķis – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas
pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus.

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.

Aptaujā noskaidrots, ka kurzemnieki kopumā ir apmierināti ar savu piederību
Kurzemes reģionam, savu dzīves vietu un dzīves kvalitāti, kā arī pieejamajiem
sociālajiem pakalpojumiem, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām, tomēr vēlētos
uzlabojumus sabiedriskā transporta savienojumos ar citām Kurzemes pilsētām, lielākas
uzņēmējdarbības atbalsta iespējas un nepieciešamību vairāk domāt par sabiedrības
izglītošanu vides jautājumos. Kā Kurzemes vizītkarti respondenti atzinuši esošās dabas
vērtības – jūru, pludmales un mežus. Kurzeme respondentu skatījumā ir reģions ar labu
vides kvalitāti, ainavu dažādību un bioloģisko daudzveidību, tādējādi nodrošinot
iespējas pilnvērtīgai rekreācijai un atpūtai.



Tematiskās darba grupas 2020.gadā

• Kultūra – 1.jūlijs, Rojā (42 dalībnieki)

• Labklājība un sociālie pakalpojumi – 14 jūlijs, Kuldīgā
(46)

• Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs, 
Liepājā (27)

• Izglītība – 12. augusts Saldū (40)

• Vide un daba – 26. augusts Kolkā (26)

• Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris, Talsi (42)

• Ekonomika un tūrisms – 30. septembris, Usma (41)



Izstrādes gaita 2020

Stratēģiskās sanāksmes:

1. stratēģiskā sanāksme - stratēģiskais 
programmas ietvars un virziens vidēja termiņa 
prioritātes un rīcības virzieni – 2.decembris

2. stratēģiskā sanāksme – projektu idejas -
16.decembris

Kritēriju izstrāde reģionāla mēroga projektu
noteikšanai – decembris, apstiprināšana AP 
20.01.2021.

Rīcības plāna izstrāde - decembris



Izstrādes gaita 2021
KPR Attīstības padomes 20.01.2021. sēdē:
• Apstiprināti kritēriji reģionālas nozīmes projektiem
• Apstiprināti grozījumi 20.12.2019. lēmuma pielikumā, 

precizējot izstrādes laika grafiku atbilstoši izmaiņām
Rīcības plāna izstrāde:
• janvārī un februārī darbs pie rīcību precizēšanas, notikušas 6 

diskusijas 11., 15., 16., 19. , 22., 23.februārī
• februārī – rīcības virzienu sasniedzamo indikatoru noteikšana

un precizēšana
Pašvaldību reģionāla mēroga projekti – janvārī notika diskusija
par kritērijiem, līdz 19.februārim projekti atkārtoti iesūtīti un 
apkopoti. 22.02.2021. izveidota vērtēšanas komisija (iekļauti
VARAM un PKC pārstāvji), veikta projektu izvērtēšana pēc
vispārīgajiem kritērijiem.



Pašreizējās situācijas raksturojums

• Struktūra balstīta uz Kurzeme 2020 struktūru, saglabājot
pēctecību

• Papildināta ar informāciju par enerģētiku un reemigrāciju
• Apkopota un analizēta informācija visās jomās, ciktāl tas

šobrīd iespējams (ATR ietekme, plānošanas reģionu funkcijas
un robežas, statistikas trūkums, nozaru pamatnostādņu un 
vadlīniju trūkums, Covid-19 pandēmijas ietekme u.c.)

• Veikts plānoto darbību izvērtējums
• Sagatavots KPR pašvaldību attīstības vīziju, stratēģisko mērķu, 

prioritāšu, rīcības virzienu un specializāciju apkopojums un 
analīze, izmantojot IAS un AP (atšķirīga situācija – gan IAS, gan
AP ir atsķirīgiem laika periodiem)

• Sagatavots kopsavilkums un KPR vizītkarte, kas iekļauti
Stratēģiskajā daļā



Stratēģiskā daļa
Ietver:
✓ KPR vizītkarti
✓ Kopsavilkumu par Kurzemes plānošanas reģiona

resursiem un attīstības tendencēm
✓ Viedās specializācijas virzienus
✓ Vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus – rīcības

virzienus un rīcības
✓ Rīcību sasniedzamos indikatorus
✓ Pilsētu funkcionālās zonas
✓ Sasaisti ar nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem
✓ AP īstenošanas un uzraudzības kārtību
✓ Izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības aprakstu



Stratēģiskā daļa - PRIORITĀTES



P1 PRIORITĀTE:
DINAMISKAS ZINĀŠANAS

Prioritātes ietvars:

• Zināšanu lomas paaugstināšana reģionā, darba spēka produktivitātes
paaugstināšana, attīstot mainīgajam darba tirgum nepieciešamās
kompetences.

• Nodrošināt kvalitatīvu izglītību – iespēju nepārtraukti apgūt un papildināt
zināšanas, pārkvalificēties, aktīvi darboties digitālajā vidē, radoši un
atbildīgi reaģēt uz daudzveidīgiem izaicinājumiem.

• Virzība uz prasmju izmantošanu individuālajai, pašvaldību un reģiona
izaugsmē, kompetentu cilvēkresursu piesaiste un integrācijas risinājumu
īstenošana uzņēmējdarbībā.

• Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju grupu iesaiste izglītošana un iesaistīšana
darba tirgū.



P1 PRIORITĀTE:
DINAMISKAS ZINĀŠANAS

Rīcību virzieni:

RV 1.1. Nepārtrauktā izglītība inovācijas kapacitātes 
veicināšanai – noteiktas 5 rīcības

RV 1.2. Darbam un dzīvei sabiedrībā nepieciešamās digitālās 
prasmes – 4 rīcības

RV 1.3. Kvalitatīvas un uz cilvēku vērstas mūžizglītības 
pieejamība – 4 rīcības

RV 1.4. Cilvēkkapitāla attīstība un cilvēkresursu racionāla 
izmantošana – 5 rīcības



P2 PRIORITĀTE:
IZAUGSMES EKONOMIKA

Prioritātes ietvars:
• Reģiona ekosistēmas atjaunošanas aktivitātes: tās aizsardzība, uzturēšana

ilgtermiņā, dabas pašatjaunošanās stimulēšana, uzlabojot vides kvalitāti
Kurzemē.

• Videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstība, resursefektīvas un
konkurētspējīgas ekonomikas attīstība. Inovāciju integrācija
uzņēmējdarbības attīstībā, inovatīvu produktu attīstība, palielinot tās
konkurētspēju.

• Uzņēmumu digitālā transformācija, paaugstinot darbības efektivitāti un
produktivitāti, IT risinājumu plašāka izmantošana, uzņēmumu snieguma
uzlabošana. Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam,
industriālo zonu attīstība kā arī darbavietu un uzņēmumu radīšanai –
uzlabojot ceļu/ielu, inženierkomunikāciju infrastruktūru, nodrošinot biroju
telpas, rūpniecisko zonu attīstība, IT platformas izveide sadarbības
veicināšanai t.sk. pārrobežu sadarbībai, eksporta veicināšanai, klasteru
attīstībai u.c.



P2 PRIORITĀTE:
IZAUGSMES EKONOMIKA

Rīcību virzieni:
RV 2.1. Konkurētspējīgas zilās ekonomikas attīstība – 3 rīcības

RV 2.2. Zināšanu radīšana un uzņēmumu inovācijas kapacitātes 
veicināšana – 3 rīcības

RV 2.3. Zaļais kurss – videi draudzīgas uzņēmējdarbības 
attīstība – 4 rīcības

RV 2.4. Atbalsta pakalpojumu attīstība Kurzemes uzņēmējiem –
3 rīcības

RV 2.5. Uzņēmumu digitālā transformācija – 3 rīcības

RV 2.6. Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide 
un attīstība – 5 rīcības

RV 2.7. Sabiedrības uzņēmējspējas veicināšana – 1 rīcība



P3 PRIORITĀTE:
ZAĻĀ UN DROŠA ATTĪSTĪBA

Prioritātes ietvars:
• Klimatneitrālas politikas ieviešana – sabalansēta resursu izmantošana 

ūdenssaimniecībā, AER izmantošanā un ražošanā reģionā, 
energoefektivitātes paaugstināšanā centralizētajā, lokālajā un individuālajā 
siltumapgādē un aukstumapgādē. 

• Efektīva atkritumu apsaimniekošana (dalītā vākšana) un šķirošana, 
bezatlikumu tehnoloģiju ieviešana. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
– vides izglītības aktivitātes, zaļā domāšana, ekosistēmu pakalpojumi, 
dabas ainavu saglabāšana un uzturēšana, dabas tūrisma infrastruktūras 
attīstība un apsaimniekošana. 

• Degradēto teritoriju sakārtošana drošai dzīves videi un izmantošana 
sabiedrības vai uzņēmējdarbības vajadzībām. Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, rīcības modeļi dabas un tehnogēno katastrofu gadījumā, 
agrīnās brīdināšanas sistēmu izstrāde, iedzīvotāju regulāra izglītošana par 
pasākumiem pielāgojoties klimata pārmaiņām.



P3 PRIORITĀTE:
ZAĻĀ UN DROŠA ATTĪSTĪBA

Rīcību virzieni:

RV 3.1. Ilgtspējīgas un efektīvas enerģijas ražošanas un  
izmantošanas veidu attīstība – 3 rīcības

RV 3.2. Aprites ekonomikas ieviešana – 7 rīcības

RV 3.3. Zaļās un klimatneitrālas politikas ieviešana – 4 rīcības

RV 3.4. Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – 5 rīcības

RV 3.5. Pielāgošanās klimata pārmaiņām un efektīva 
reaģētspēja krīzes gadījumos (t.sk. infrastruktūra) – 4 rīcības



P4 PRIORITĀTE:
ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

Prioritātes ietvars:

• Valstspilsētu, reģionālas nozīmes centru un novada nozīmes centru 
sasniedzamības veicināšanas aktivitātes. Atbalstošas infrastruktūras 
nodrošināšana, reģionālo autoceļu rekonstrukcija un modernizācija 
attīstības centru sasniedzamībai un izaugsmei. 

• Viedu un inovatīvu risinājumu integrācijas transporta pakalpojumu jomā 
attīstība,  projektu attīstība mikromobilitātes efektivizācijai, t.sk. 
veloinfrastuktūras attīstības, ilgtspējīgas transporta sistēmas pārvaldība un 
infrastruktūras nodrošināšana. 

• Dažādu transporta veidu (gaisa, sauszemes un jūras) efektīva izmantošana 
un attīstība.



P4 PRIORITĀTE:
ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

Rīcību virzieni:

RV 4.1. Attīstības centru un novada nozīmes centru 
sasniedzamības nodrošināšana – 5 rīcības

RV 4.2. Mobilitātes, mikromobilitātes un efektīvas transporta 
sistēmas  attīstība – 5 rīcības

RV 4.3. Viedu mobilitātes risinājumu ieviešana reģionā – 3 
rīcības



P5 PRIORITĀTE:
PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE

Prioritātes ietvars:

• Modernu pakalpojumu nodrošināšana gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, sadarbības
tīklu veidošana un veselīgas konkurences veicināšana. Pārrobežu pieejamības
nodrošināšana, kopēju sadarbības platformu veidošana, jaunu komunikāciju tīklu
izveide un uzturēšana Mūsdienīgas pārvaldes modeļu izveide, lēmumpieņemšanas
kvalitātes paaugstināšana, starpinstitucionālas sadarbības attīstība, darba efektivitātes
paaugstināšana pārvaldes iestādēs. Dzīvojamā fonda nodrošināšana, attīstība un
sasniedzamība visām iedzīvotāju grupām. Reti apdzīvotu vietu attīstība, apkārtējās vides
pievilcības paaugstināšana un piederības sajūtas veidošana. Kurzemes tēla un kopīga
zīmola veidošana. Iedzīvotāju piesaiste Kurzemei, t.sk. remigrācijas veicināšana.

• KPR kā galvenais reģiona attīstības iniciators un veicinātājs dažādās nozarēs un sfērās.
Integrēta pārvaldības modeļa ieviešana, stiprinot KPR kapacitāti un kompetences,
īstenojot inovatīvas darba metodes un pilnveidojot pasākumu ieviešanas procesus,
veicināt stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Iestāžu sadarbības uzlabošana,
iedzīvotāju iesaistes līmeņa paaugstināšana, vadlīniju izstrāde dažādu procesu attīstībā.
Īstenojot projektus, sadarbību veidot iesaistot valsts, pašvaldību, uzņēmēju, sociālo un
zinātnes kā arī vietējo līmeni.



P5 PRIORITĀTE:
PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE

Rīcību virzieni:

RV 5.1. Inovatīvu, pieejamu un efektīvu pakalpojumu
nodrošināšana – 3 rīcības

RV 5.2. Atbildīga un vieda infrastruktūras attīstība un 
apsaimniekošana – 3 rīcības

RV 5.3. Pārvalde kā palīgs un atbalsts iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem – 3 rīcības

RV 5.4. Integrēta pārvaldība reģiona attīstībai – 2 rīcības

RV 5.5. Kurzeme kā pievilcīga mājvieta – 2 rīcības

RV 5.6. Kurzemes tēla veidošana – 2 rīcības



P6 PRIORITĀTE:
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

Prioritātes ietvars: 
Reģiona iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumi 
(konsultācijas, pasākumu rīkošana, izglītošana, dzīvesveida un 
paradumu maiņa, prasmju attīstīšana). 

Sociālu grupu – īpaši – senioru, jauniešu, personu ar invaliditāti, 
ģimeņu ar maziem bērniem – atbalsta instrumentu izveidošana, 
nodrošinot to iespējas pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības 
ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un 
labklājību. 

Vides pieejamības un pakalpojumu pilnveide un attīstība, t.sk. 
sporta infrastruktūra. Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, 
augstu sociālo pievienoto vērtību radīšana, jaunu darba vietu 
izveide un uzturēšana.



P6 PRIORITĀTE:
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

Rīcību virzieni: 

RV 6.1. Sabiedrības veselības aprūpes uzlabošana un veselīga 
un aktīva dzīves veida veicināšana – 4 rīcības

RV 6.2. Ilgtspējīgas un sabiedrībā balstītas sociālo pakalpojumu 
sistēmas ieviešana – 8 rīcības

RV 6.3. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana – 4 rīcības

RV 6.4. Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana – 3 rīcības



P7 PRIORITĀTE:
KULTŪRAS POTENCIĀLS

Prioritātes ietvars: 

Vispusīga, uz attīstību orientēta reģionālā kultūrvide – kultūras 
infrastruktūras attīstība, kultūras mantojuma saglabāšana, 
Eiropas mēroga kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana, inovācijas kultūras pakalpojumu nodrošināšanā. 

Radošo industriju nozares attīstība, vienlaikus veicinot darba 
tirgus attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu. Mārketinga 
un komunikācijas aktivitātes, atbilstošas vides un infrastruktūras 
pielāgošana un nodrošināšana. Kultūras kopienu sadarbības tīklu 
attīstība. Kultūras  komunikācija - kultūras aktivitāšu eksports un 
popularizēšana ārpus pašvaldību un reģiona robežām.



P7 PRIORITĀTE:
KULTŪRAS POTENCIĀLS

Rīcību virzieni: 

RV 7.1. Kultūras mantojuma saglabāšana – 3 rīcības

RV 7.2.Kurzemes vēsturisko un mūsdienu tradīciju stiprināšana
– 3 rīcības

RV 7.3. Kultūras jaunievedumu un radošo nozaru attīstība – 3 
rīcības

RV 7.4. Kultūrtelpu dažādības stiprināšana – 3 rīcības

RV 7.5. Kultūras komunikācija – 5 rīcības



P8 PRIORITĀTE:
AKTĪVA SABIEDRĪBA

Prioritātes ietvars: 

Nacionālās identitātes un piederības sajūtas stiprināšana, iekļaujošas 
līdzdalības un pilsonisko zināšanu līmeņa paaugstināšanās, stiprinot 
kvalitatīvu un drošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu. 
Veicināt dažādu mērķa grupu (jaunieši, pensionāri, ģimenes, utt.) 
iesaisti dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. 

Ieinteresēt piedalīties kopienas dzīvē gan latviešus, gan cittautiešus, lai 
cilvēki jūtās piederīgi un noderīgi. Iesaistīt dažādus iedzīvotājus 
kopienas latvisko tradīciju saglabāšanas un izzināšanas pasākumos. 
Kopienu un apkaimju līmeņa aktivitātes ir iespēja veidot iekļaujošu un 
atvērtu sabiedrību, kurā tiek cienītas un atbalstītas visu sabiedrības 
locekļu intereses neatkarīgi no etniskās izcelsmes. Veidot ciešu 
sadarbību ar nevalstisko sektoru.



P8 PRIORITĀTE:
AKTĪVA SABIEDRĪBA

Rīcību virzieni: 

RV 8.1. Vietas piederības sajūtas stiprināšana – 4 rīcības

RV 8.2. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošana –
5 rīcības



PILSĒTU FUNKCIONĀLĀS TERITORIJAS
Saskaņā ar ES fondu Darbības programmas 2021–2027. gadam
projektu plānošanas reģionu attīstības programmās jānosaka
pilsētu funkcionālās teritorijas.
VARAM ir definējusi, ka pilsētu funkcionālās teritorijas ir nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centri atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā “Latvija
2030” noteiktajam un to apkārtējās teritorijas (var būt arī vienas vai vairāku pašvaldību
ietvaros), starp kurām ir:

a) ikdienas darba spēka migrācija – ne mazāk par 15% no nodarbinātajiem
iedzīvotājiem strādā attīstības centrā, izņemot Rīgas pilsētas gadījumā, kur tiek
vērtēti ne mazāk kā 50% no nodarbinātajiem. Pilsētu funkcionālajā teritorijā tiek
ieskaitītas pašvaldību teritoriālās vienības, t.i., pilsētas un pagasti, izņemot Rīgas
funkcionālās teritorijas gadījumā, kurā tiek ieskaitītas pašvaldības, kurās ne mazāk
par 50% no nodarbinātajiem iedzīvotājiem strādā Rīgā;

b) kopīgs pakalpojumu tīkls – tiek lietots, lai ierobežotu a) kritērija robežu (t.i., 15%
nodarbināto vai 50% nodarbināto Rīgas gadījumā). Pamatkritērijs funkcionālās
pilsētas teritorijas noteikšanai ir darbaspēka migrācija.

KPR funkcionālās teritorijas tiek noteiktas piecām pilsētām – Liepājai, Ventspilij,
Kuldīgai, Saldum un Talsiem

To noteikšanā izmantoti 2019. gada dati par svārstmigrāciju pagastu griezumā.



PILSĒTU FUNKCIONĀLĀS TERITORIJAS



Attīstības programmas īstenošanas un 
uzraudzības kārtība

✓ “Kurzeme 2027” izstrādāja KPR administrācija, iesaistot reģiona pašvaldību
speciālistus, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, nozaru ministrijas un
ekspertus.

✓ “Kurzeme 2027” īstenošanas uzraudzību nodrošina KPR Attīstības padome,
savukārt KPR administrācija, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām institūcijām, ir
atbildīga par Attīstības programmas īstenošanu.

✓ KPR administrācija izmanto Attīstības programmu ikgadējā Darba plāna
sagatavošanā.

✓ Rīcību īstenošanai paredzēts piesaistīt pašvaldību, valsts, ES un citus finanšu
resursus, tās īsteno KPR reģions sadarbībā ar citām reģiona attīstībā
ieinteresētajām pusēm, ņemot vērā resursu pieejamību

✓ Attīstības programmas īstenošanas novērtēšanai ir izvēlēti uzraudzības rādītāji
vidēja termiņa prioritāšu un rīcības plāna līmenī, un reizi divos gados tiks
sagatavots Uzraudzības pārskats

✓ Attīstības programmas aktualizēšana veicama pēc nepieciešamības atbilstoši
situācijai.

✓ KPR darbības rādītāju ikgadējais novērtējums iekļaujams Publiskajā pārskatā



KPR administrācijas rīcības plāns

✓ Ietver KPR administrācijas projektu idejas, to aprakstus,
īstenošanas laiku un iesaistītos partnerus

✓ Projektu kopskaits – 64, sagrupētas atbilstoši Prioritātēm,
rīcības virzieniem



Attīstības programmas pielikums – pašvaldību
reģionāla mēroga projektu ideju saraksts

Reģionāla mēroga projektu noteikšanu un iekļaušanu reģiona
attīstības programmā nosaka Reģionālās attīstības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, kurā iekļauta ES fondu
atbalsta sadalījuma shēma:



Attīstības programmas pielikums – pašvaldību
reģionāla mēroga projektu ideju saraksts

✓ Pamatnostādnēs noteiktas sasniedzamās IKP izmaiņas pa reģioniem un IKP
koeficients finansējuma plānošanai – KPR tas ir noteikts 0,19 (mainīts
03.2021.)

✓ Reģionāla mērogu projektu izvērtēšanai Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes 20.01.2021. sēdē apstiprināti “Reģionālas nozīmes
projektu vērtēšanas kritēriji Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
programmas 2021- 2027 izstrādes ietvaros”. Ar Kurzemes plānošanas
reģiona administrācijas 22.02.2021. rīkojumu Nr. 2-3/5 izveidota projektu
vērtēšanas komisija, kura veica sākotnējo projektu atlasi pēc
vispārīgajiem kritērijiem. Projektu atlase pēc specifiskiem kritērijiem tiks
veikta pēc Darbības programmas gala redakcijas apstiprināšanas un
saskaņošanas Eiropas Komisijā (2021.gada rudens?)

✓ Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību reģionāla mēroga projektu ideju
saraksts nav sarindots prioritārā secībā un var tikt papildināts atbilstoši
Kurzemes reģiona pašvaldību vajadzībām, saskaņā ar finansējuma
pieejamību Eiropas Savienības fondu, Valsts budžeta un citu programmu
ietvaros.



Publiskā apspriešana

✓Termiņš – 30.aprīlis

✓Sanāksme plānota 22.aprīlī

✓Atbilstoši Covid-19 epidemioloģiskajai
situācijai sanāksme plānota attālināti
atbilstoši Saeimā atbalstītajiem grozījumiem
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 21.pantā



Izstrādes gaitu un gala redakcijas
sagatavošanu ietekmējošie faktori

• Darbības programma 2021-2027 – nav apstiprināta

• Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns – nav skaidrības, vai
attieksies uz Kurzemi un Zemgali

• Nozaru pamatnostādnes – daudzas joprojām izstrādes procesā

• VARAM Konceptuālais ziņojuma “Par administratīvo reģionu
izveidi” virzība (izsludināts VSS 20.10.2020.) un likuma par 
administratīvajiem reģioniem izstrāde – nav definētas nākotnes
reģionu funkcijas un normatīvajos aktos nav nostiprinātas VARAM 
virzītās izmaiņas plānošanas reģionu robežām (Tukuma novads)

• Pilsētu funkcionālās teritorijas, kurām plānots novirzīt daļu no 
ERAF kopējā finansējuma – karte sagatavota KPR pēc 2019.gada 
svārstmigrācijas datiem, VARAM vēl sola precizēt.

• SIVN piemērošana un Vides pārskata izstrāde



KURZEME 2021-2027
Darbosimies kopā, lai KPR Attīstības programma
būtu patiešām labs pamats Kurzemes attīstībai!


