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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa
Mīļie kurzemnieki!
Pēc pāris mēnešiem lielākā daļa no mums dzīvos apvienotos, lielākos un
spēcīgākos Kurzemes novados. Jau šobrīd novadu pašvaldību vadības un
speciālisti strādā pie jaunveidojamo novadu struktūrām, nolikumiem un attīstības
stratēģijām, lai, apvienojoties, spētu kļūt vēl pievilcīgāki, sniegt vēl kvalitatīvākus
pakalpojumus iedzīvotājiem un nodrošināt labvēlīgu dzīves vidi, kas ļautu sasniegt
katras novada pašvaldības lielāko vēlmi – piesaistīt cilvēkus savai vietai. Cilvēkus,
kuri jaunajā novadā vēlēsies augt, mācīties, veidot ģimenes, strādāt, vienkārši –
dzīvot. Dzīvot ilgi un laimīgi, daloties mīlestībā, lai arī mūsu bērni un mazbērni
savas dzīves vēlētos saistīt ar Kurzemi.
Izaicinājumu un pārbaudījumu šajā ceļā būs daudz. Vēlu, lai mēs neieslīgtu
pagātnē, bet paņemtu līdzi visu labo, kas ir bijis, un strādātu ar šodienas skatu,
veidojot mūsdienīgus, iekļaujošus un atraktīvus Kurzemes novadus un pilsētas.
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja p.i
Ingeborga Bordāne
Sveiciens visiem Ziņu lapas lasītājiem!

Pavisam nemanot ir noslēdzies jau pirmais šī gada ceturksnis. Šo gadu, kā ierasts, iesākām, atskatoties uz padarīto iepriekšējā gadā, kad
sniedzām atskaiti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomei, kā arī domām par plānotajiem darbiem šogad un turpmākajiem
gadiem, jo īpaši tādēļ, ka ir sācies jaunais plānošanas periods 2021.-2027. gadam, kad piedalāmies jauno pārrobežu sadarbības
programmu sagatavošanās procesos, lai gatavotos īstenot nākotnes ieceres Kurzemes reģiona attīstībai.
Visu iepriekšējo gadu esam cītīgi strādājuši pie Kurzemes plānošanas reģiona jaunās Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes.
Ar š.g. 24.marta KPR Attīstības padomes sēdes lēmumu, jaunās Attīstības programmas 1.redakcija nodota sabiedriskajā apspriešanā, kas
norisināsies līdz 30.aprīlim. Attīstības programmas izstrādes darba procesa laikā aktīvi tika iesaistītas Kurzemes reģiona pašvaldības,
nozaru ministrijas un sadarbības partneri, organizējot seminārus, darba grupas un tikšanās, lai kopīgi definētu jaunās prioritātes, rīcības
un to virzienus, jauno attīstības mērķu sasniegšanai. Arī sabiedriskās apspriešanas laikā sagaidām gan pašvaldību, gan iedzīvotāju aktīvu
iesaisti, plānojot Kurzemes reģiona attīstības nākamo septiņgadi!
Gatavošanās nākamajam plānošanas periodam noris arī valstī kopumā un joprojām turpinās darbs pie ES fondu 2021.-2027.gadam
Darbības programmas un Atveseļošanas un noturības plānu pilnveides un apstiprināšanas, kas netieši ietekmē arī reģionu attīstības
programmu izstrādes laika grafiku. Plānots, ka Attīstības programmas gala redakcija varētu tikt apstiprināta š.g. septembra KPR Attīstības
padomes sēdē.
Kurzemes plānošanas reģions aktīvi darbojas arī uzsākto pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā, kopā ieviešot 15 dažādus projektus
tādās Kurzemei nozīmīgās nozarēs, kā tūrisms, dabas aizsardzība, pievilcīga dzīves vide, izglītība, atbalsts uzņēmējiem un sociālā
atbildība. Š.g. 1.ceturksnī uzsākta arī trīs jaunu projektu ieviešana Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Lai gatavotos
nākamajam plānošanas periodam, KPR aktīvi piedalās 2021.-2027. pārrobežu sadarbības programmu (ESTLAT, LATLIT, CB)
Programmēšanas
Programmēšanas komitejās, kur programmas
ir vienojušās par atbalsta prioritātēm un šobrīd tiek izstrādāti apakšprioritāšu atbalsta virzieni. Šis process ir ļoti svarīgs, lai mēs
pilnvērtīgi varētu startēt projektu konkursos un īstenot jaunajā Attīstības programmā noteiktās prioritātes un nospraustos mērķus.
Nu jau tradicionāli, š.g. martā tika izsludināta arī Kurzemes kultūras programma 2021, kas arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, ir guvusi lielu atsaucību, un esam saņēmuši
rekordlielu pieteikumu skaitu – 147 projektu konkursa pieteikumus! Šobrīd noris Kurzemes kultūras programmai 2021 iesniegto projektu vērtēšana un to, cik un kādi projekti tiks
atbalstīti Kurzemes reģionā būs zināms aprīļa beigās.

Lai jums visiem skaists un iedvesmas pilns pavasaris!
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Iesaistieties Kurzemes reģiona attīstības
plānošanā!
Publiskajai apspriešanai nodots Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projekts

Gaidīsim jūsu viedokli līdz 30. aprīlim
VAIRĀK INFORMĀCIJAS
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Ar LM pārstāvjiem pārrunā sociālās jomas aktualitātes un atskatās
uz aizvadīto gadu
20.janvārī Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju
vietnieki attālināti ar Labklājības ministrijas
pārstāvjiem pārrunāja aktualitātes labklājības jomā,
kas skar pašvaldību darbu, tai skaitā sociālo
pabalstu izmaksu regulējumu, un aktualitātes
bāriņtiesu darbā 2021.gadā. Sēdes turpinājumā
Kurzemes pašvaldību vadība atskatījās un atzinīgi
novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto
2020.gadā, kā arī iepazinās ar darba plānu
2021.gadam.

Lasīt vairāk

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

Pārrunā aktualitātes ar CFLA un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
vadību un apstiprina jaunās Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības programmas 2021-2027 1.redakciju
/KPR FOTO/

24.Martā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padome tikās ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
vadību, lai iepazītos ar Eiropas Savienības fondu
aktualitātēm. Savukārt ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
vadību tika pārrunāti plānotie darbi uz valsts autoceļiem
Kurzemes plānošanas reģionā 2021.gadā un nākamajos
gados, investīciju programmas, kā arī aktualitātes
saistībā ar investīciju programmu autoceļu attīstībai
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padome sēdē pieņēma arī
lēmumu par jaunās Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

Ar VARAM ministru pārrunā administratīvi teritoriālās reformas
ieviešanu un citas aktualitātes
24.februārī uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdi attālināti pulcējās pašvaldību vadītāji un
vadītāju vietnieki, lai ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru A.T. Plešu pārrunātu aktuālos jautājumus
par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesu,
kā arī iepazītos ar citām ministrijas prioritātēm un tuvākajā
laikā plānotajām iniciatīvām.
/KPR FOTO/

Lasīt vairāk

/KPR FOTO/

Lasīt vairāk
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AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
Teritorijas attīstības plānošana reģionā
2021.gada pirmajos mēnešos aktīvi turpinājās darbs pie KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes - esošās situācijas
raksturojuma pilnveidošanas un Stratēģiskās daļas izstrādes, pašvaldību reģionāla mēroga projektu ideju apkopošanas un
sākotnējās vērtēšanas, KPR administrācijas rīcības plāna sagatavošanas. KPR Attīstības padomes 20.01.2021. sēdē precizēts
Attīstības programmas izstrādes laika grafiks un darba uzdevums, apstiprināti kritēriji reģionāla mēroga projektu izvērtēšanai. Ar
22.02.2021. KPR administrācijas rīkojumu apstiprināts reģionāla mēroga projektu vērtēšanas komisijas sastāvs, notikušas 3
vērtēšanas komisijas sanāksmes. Organizētas plašas diskusijas ar pašvaldībām, institūcijām, NVO par prioritāšu rīcības virzieniem
un rīcībām, kopumā 6 diskusijās piedalījās ap 300 dalībniekiem, plašāk par to norisi var uzzināt KPR mājas lapā.
24.martā noslēdzies svarīgs posms Attīstības
programmas izstrādē - Attīstības padomes sēdē
apstiprināta
KPR
Attīstības
programmas
1.redakcija un nodota publiskai apspriešanai, tās
norises laiks no 29.marta līdz 30.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota
tiešsaistē 22.aprīlī pl.13.00. Informācija par
izstrādes gaitu skatāma KPR mājas lapas sadaļā
par jaunās Attīstības programmas izstrādi.
Materiāli pieejami arī portālā ĢeoLatvija.lv
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmas sadaļā. Atbilstoši Vides pārraudzības
valsts
biroja
lēmumam
KPR
Attīstības
programmai tiek piemērota stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūra un būs jāsagatavo
Vides pārskats.

KPR speciālisti piedalījušies sabiedriskajās apspriešanās vai diskusijās un
sagatavojuši priekšlikumus vairākiem nacionālas nozīmes plānošanas
dokumentiem, t.sk. Kultūras politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam,
Industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, Darbības programmai,
Taisnīgās pārkārtošanās teritoriālajam plānam, Atveseļošanas un noturības
mehānismam u.c. dokumentiem, iesaistījušies kaimiņu – Zemgales plānošanas
reģiona – jaunās attīstības programmas izstrādes darba grupu darbā un diskusijās,
kā arī 1.redakcijas publiskajā apspriešanā.

Pastāvīgi sniegtas konsultācijas pašvaldību plānošanas speciālistiem par dažādiem
jautājumiem, t.sk. izmaiņām plānošanas procesos un normatīvajos aktos, kā arī
saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem plānošanas procesos un
administratīvi teritoriālo reformu. Sadarbībā ar biedrību "Baltijas vides forums"
organizēts tiešsaistes apmācību seminārs pašvaldību teritorijas attīstības
plānotājiem “Mobilitātes infrastruktūras attīstība”. Reģiona plānošanas speciālisti
piedalījušies MadCity hakatonā pilsētplānošanā, Latvijas Universitātes zinātniskās
konferences telpiskās plānošanas sekcijas darbā, diskusijās par ainavu plānošanu,
informatīvā seminārā “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai
virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai” u.c. pasākumos.

Attīstības programmas un darbs ar
pašvaldībām
Šobrīd visas KPR pašvaldības ir uzsākušas jaunu ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
noteiktajām jaunajām teritorijām, t.sk. Liepājas valstspilsēta
kopīgi ar Dienvidkurzemes novadu un Ventspils valstspilsēta
kopīgi ar Ventspils novadu.
Jaunu teritorijas plānojumu izstrāde turpināta Dundagas
novadam un Ventspils pilsētai, kā arī teritorijas plānojumu
grozījumi četrām pašvaldībām - Priekules, Skrundas, Talsu un
Ventspils novadiem. 2021.gada 1.ceturksnī sniegti nosacījumi
divu lokālplānojumu izstrādei un par diviem sagatavoti
atzinumi. Izvērtēta Ventspils pilsētas attīstības programmas
2021.-2027.gadam 1.redakcija un sagatavots atzinums.

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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KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ
Kurzemes plānošanas reģions jau septīto gadu īsteno Kurzemes
kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas
“Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros,
kuras mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot
projektu konkursu kultūras aktivitāšu atbalstam Kurzemes reģionā.
Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR
116 750. Kultūras projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 30.martā un,
kā ierasts, plašākais projektu skaits iesniegts Kultūras mantojuma un
Starpdisciplināro projektu kategorijās. Īpašā pārsvarā iesniegti projekti,
kuru aktivitātes plānotas Liepājā un Kuldīgas novadā, aiz kuriem seko visu
Kurzemi aptverošie kultūras projekti. Tomēr, lai arī dažos novados ir
plānota plašāka kultūras dzīves aktivitāte, citos mazāka, projektu
pieteikumi pārklāj visu Kurzemes teritoriju.
Kopumā saņemti 147 projekti par kopsummu EUR 693 618. Projektu
izvērtēšanā piedalās trīs Kurzemes plānošanas reģiona un trīs Valsts
kultūrkapitāla fonda piesaistītie kultūras eksperti. Projektu izvērtēšana
plānota līdz aprīļa beigām.

Vairāk par Kultūras programmu
Kurzemē

Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,
Kurzemes kultūras programmas 2021
projekta vadītāja
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
Uzņēmējdarbības centrs piedalījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikuma organizētajā apspriedē “Par spēkratu un mašīnzinību nozares
profesionālās izglītības programmu attīstību tehnikumā”, kurā sniedza viedokli
par Tehnikuma specializāciju paplašināšanas nepieciešamību un potenciālo
pieprasījumu pēc apmācītiem profesionāļiem uzņēmējdarbības vidē Kurzemē.

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

Nozīmīgs pasākums martā bija tiešsaistes tikšanās ar Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas
“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš
noteiktā projekta partneriem īsi pirms projekta pieteikuma iesniegšanas
izvērtēšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijā.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centru

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Baiba Kūma
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Gada pirmais ceturksnis KPR izglītības jomā bijis rosīgs un darbīgs, piedaloties ministriju organizētajās darba grupu
sanāksmēs un reģiona izglītības iestāžu rīkotājās apspriedēs. Kurzemes plānošanas reģions ir piedalījies:
• 2.martā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā galvenā izskatāmā tēma bija “Pieaugušo izglītība Latvijā;
• 5.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma rīkotajā apspriedē par spēkratu un mašīnzinību nozares profesionālās izglītības programmu attīstību
tehnikumā nākotnē;
• 11. martā Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā seminārā par Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” 6.kārtas mācību vajadzību apstiprināšanu.
• 16.martā Izglītības un zinātnes ministrijas iniciētā un Liepājas Izglītības pārvaldes organizētā sarunā par Liepājas Universitāti un tās turpmāko attīstību
saistībā ar plānotajām reformām augstākajā izglītībā un likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā".
• 31.martā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā", 8.5.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvars struktūrai" un 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt
profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" projektu uzraudzības padomes sēdi

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

Marta beigās Kurzemes plānošanas reģionā tika izveidota aptaujas anketa pieaugušo izglītības un mūžizglītības reģionālajiem koordinatoriem
un pašvaldību un izglītības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem, lai apzinātu šīs jomas esošo situāciju reģionā, aktualizētu svarīgākos
Jautājumus un vajadzības. Iegūtie rezultāti tiks rūpīgi izanalizēti un apkopoti, lai pilnveidotu mūsu kopējo sadarbību un veiksmīgi īstenotu
nākotnē izvirzītos uzdevumus reģionālajā līmenī. Tāpat aptaujas rezultāti ļaus aktualizēt prioritārās rīcības, sniedzot nepieciešamo
atbalstu pieaugušo izglītības un mūžizglītības jomā no reģiona puses.

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā

Informāciju sagatavoja Kurzemes
plānošanas reģiona
izglītības koordinatore Agnese
Matvejeva
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
2020 gads kopumā valstī un, tai skaitā, arī Kurzemes reģionā nebija no vieglākajiem pasažieru
pārvadājumu sfērā. Dažādi ierobežojumi, ārkārtas stāvoklis, obligāta sejas masku lietošana, pāreja
uz attālu darbu vai atsevišķu nozaru nonākšana dīkstāves režīmā samazināja pasažieru skaitu un
mainīja iedzīvotāju pārvietošanās paradumus. Tomēr Kurzemes plānošanas reģionā, salīdzinot
ar valstī vidējo pasažieru skaita kritumu par 30% pret 2019 gadu, pasažieru skaits samazinājās
par tikai 17 %. To daļēji var saistīt ar reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas politiku - neslēgt
reisus, tikko samazinājies pasažieru skaits, bet turpināt to izpildi. Tādējādi potenciālie
Pasažieri, sajūtot to, ka reisi nav pārpildīti līdz ar to salīdzinoši droši izmantojami,
pakāpeniski arī atsāk sabiedrisko transportu izmantot. Kurzemes reģiona noslēgtie
līgumi ar pārvadātājiem nodrošināja zemāko 1 km pašizmaksu starp plānošanas
reģioniem, kas dod iespēju nodrošināt pārvadājumu arī pie mazāka autobusu
piepildījuma. Tomēr mazākā pašizmaksa nebūt nav uz pasažieru komforta līmeņa,
jo pārvadājumos iesaistīto autobusu vidējais vecums Kurzemē ir mazākais valstī.

Tāpat Kurzemē, neskatoties uz atsevišķu reisu slēgšanu, maršrutu tīklā par 292 tūkstošiem kilometru palielinājies
kopējais nobraukums. Tas pamatā saistīts ar Grobiņas – Liepājas maršrutu pārtapšanu no pilsētas par
reģionālajiem maršrutiem.

Vairāk par sabiedrisko transportu Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā

Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas
maršrutu tīkla plānotājs
Indulis Ozoliņš
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
STATISTIKA (2018.g. marts 2021.g. marts):
✓
✓
✓
✓
✓

Sazinājušies - 1590
Atgriezušies - 671
Sagatavoti personalizēti
piedāvājumi - 1610
Reāli plāni atgriezties – 574
Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki
atgriezušies Liepājā, Ventspilī,
Talsos, Kuldīgā, Skrundā, Grobiņā

Remigrācijas koordinators – Tavs
atbalsts, atgriežoties Latvijā!

Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu, remigrācijas koordinators
aktīvi veic komunikācijas aktivitātes, kas ietver intervijas reģionālajos
medijos, laikrakstos «Diena» un «Kurzemes Vārds», Sociālo tīklu Facebook
domubiedru diasporas latviešu sociālā grupa «Kopā»- tiešsaistes intervija par
remigrācijas jautājumiem.

«Kopā»

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.

«Kurzemes
Vārds»

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

«Diena»

«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

Facebook lapa «Atgriežos
Kurzemē»

Aplūko un sāc sekot
«Atgriežos Kurzemē»
lapai Facebook!
Informāciju sagatavoja
Kurzemes plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore Agnese Berģe
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PROJEKTU NODAĻAS
AKTUALITĀTES
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “LIVE LAKE’’

JAUNS PROJEKTS

Dabas Aizsardzības
pārvaldes foto

Š.g. martā sācies projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Improving Governance and
Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania, akronīms – LIVE LAKE). Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu
apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

Saite uz projektā aptverto
ezeru un ūdenstilpņu vietu
karti latlit.eu mājas lapā

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 8 partneriem no Latvijas un
Lietuvas. Projekts aptver 8 ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un 3 ezerus Ziemeļlietuvā.
Šajā projektā Kurzemē Durbes un Usmas ezeriem tiks izstrādāti ezeru ekspluatācijas noteikumi. Tiks
pētīts Usmas ezera piesārņojums ar atkritumiem. Tosmares ezeram tiks izstrādāts dabas aizsardzības
plāns. Būšenieku un Tosmares ezeros tiks veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Cieceres, Remtes,
Brocēnu un Usmas ezeram iegādāsies niedru pļaušanas aprīkojumu un veiks niedrāju apsaimniekošanu.
Lai mazinātu aizaugšanu un uzlabotu ekoloģisko situāciju, tiks attīrīts Dzirnavu dīķis uz Tebras upes
Aizputes pilsētā. Tosmares ezeram tiks iegādāti un uzstādīti ūdens līmeņa mērītāji gruntsūdens līmeņa
svārstību mērīšanai. Cieceres ezerā tiks uzstādīts navigācijas aprīkojums – informācijas stendi, bojas un
navigācijas zīmes. Moricsalas dabas rezervātā Usmas ezerā tiks uzstādīta novērošanas kameru sistēma,
lai nodrošinātu monitoringu Usmas ezera akvatorijā Moricsalā. Tiks rekonstruētas slūžas Sasmakas
ezerā. Tiks organizētas vairākas izglītojošas kampaņas, izveidota pārvietojama izstāde par ezeru attīstību
un dabas vērtībām un izstrādāta izglītojoša programma par ūdensobjektu dzīvajiem organismiem.
Notiks apmācību semināri un pieredzes apmaiņas vizīte.
Projekts LLI-449 LIVE LAKE tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 28.02.2023. Kopējās projekta izmaksas ir 981 750 EUR,
projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
Ligita Kokaine
projekta “LIVE LAKE” vadītāja
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
JAUNS PROJEKTS

Projekts “MEDWwater”

Lai apzinātu, izvērtētu un rastu risinājumus medikamentu atstātajam piesārņojumam Kurzemes, Latgales, Zemgales un
Dienvidlietuvas teritorijas notekūdeņos un ūdenstilpēs, ar Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu
ir uzsākts projekts «Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai» (akronīms MEDWwater).

Paralēli projekta zinātniski pētnieciskajai daļai, izglītosim iedzīvotājus par farmaceitiski aktīvo vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kā arī
veicināsim, lai cilvēki nederīgos medikamentus nodotu aptiekās speciāli šim nolūkam paredzētās kastēs.
Projektu īsteno vadošais partneris – Daugavpils Universitātes
aģentūra «Latvijas Hidroekoloģijas Institūts» www.lhei.lv, sadarbībā
ar 5 partneriem no Latvijas un Lietuvas:
• Kurzemes Plānošanas reģionu, www.kurzemesregions.lv
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru,
www.videscentrs.lvgmc.lv
• Klaipēdas Universitāti, www.ku.lt
• Zāļu valsts aģentūru, www.zva.gov.lv
• Lietuvas veselības ministrijas valsts zāļu
kontroles aģentūru, www.vvkt.lt

Projekta kopējās izmaksas ir 673 772.88 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
572 706.92 EUR apmērā.

Vairāk par projektu

Projekta mērķis ir
uzlabot farmaceitisko
vielu piesārņojuma
pārvaldības
efektivitāti un
stiprināt sadarbību
starp valsts
institūcijām un
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
operatoriem.

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja
Liena Freimane
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JAUNS PROJEKTS

Projekts “I CAN WORK”
Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba
tirgū un tam nepieciešamo prasmju attīstīšanu,
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar Skrundas novada
pašvaldību un Lietuvas partneriem - Kretingas dienas
aktivitāšu centru un Raseiņu dienas aprūpes centru - uzsākuši
projektu “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un
nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” (akronīms: “I can work”),
kas tiek īstenots ar Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas atbalstu.
Projekts veicinās izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spēju iesaistīties
darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Tā ietvaros iecerētas
aktivitātes gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan darba devējiem, gan
speciālistiem, kā arī sabiedrības izglītošana.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 1.februāra līdz 2023.gada
31.janvārim un tā kopējais finansējums ir 459 292,97 EUR, tai
skaitā ERAF līdzfinansējums 390 399 EUR apmērā.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja
Ilona Talente
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Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā”
(Pārgājienu projekts)
Esam apkopojuši informāciju par apskates objektiem un servisa informāciju Mežtakas
maršrutā Kurzemē un izvietojuši to pieejamu pārgājienu mīļotājiem mājas lapā
www.meztaka.lv.
“Gājējiem draudzīgs” zīme izgatavota un pasniegta 25 uzņēmējiem, tūrisma
pakalpojuma sniedzējiem Kurzemē, kā arī turpinās jaunu pieteikumu saņemšana
un izskatīšana, lai piešķirtu šo kvalitātes zīmi arī citiem uzņēmumiem Kurzemē.
Pašlaik strādājam, lai aprīļa mēnesī uzsāktu Mežtakas marķēšanu Kurzemē ar
krāsu un uzlīmju palīdzību. Pie nosacījuma, ja tiks atcelti
pulcēšanās ierobežojumi, aicināsim marķēšanās piedalīties arī citus
interesentus. Sekojiet līdzi mūsu ziņām FB vietnē.
Tāpat turpinās darbs pie Jūrtakas kartes, Mežtakas un Jūrtakas
ceļveža izdošanas, kurus ceram iespiest pirms jaunās tūrisma
sezonas uzsākšanās.
Par aktualitātēm garās distances pārgājiena maršrutā
“Mežtaka” un “Jūrtaka” varat sekot līdzi FB lapā
www.facebook.com/meztaka un
Mikjāņu sēta
www.facebook.com/jurtaka

Vairāk par projektu

Mērsraga TIC

Esam sagatavojuši
Mežtakas pārgājienu
karti drukai un jau
pavisam drīz, aprīļa
mēnesī, tā būs
pieejama ikvienā TIC
Latvijā un Lietuvā.
“Gājējiem draudzīgs”
zīme izgatavota un
pasniegta jau 25
uzņēmējiem, tūrisma
pakalpojuma
sniedzējiem Kurzemē.
Informāciju sagatavoja
projekta koordinatore
Aija Neilande

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «Kurzeme visiem»
Pakalpojumu
sniegšana turpinās!
2020.gadā Kurzemes reģionā
deinstitucionalizācijas ietvaros
attīstītas 4 jaunas sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas, nodrošinot
nepieciešamā atbalsta iespējas
tuvāk dzīvesvietai vismaz 30
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (FT) un 43
pieaugušajiem ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT).
Turpinājis augt arī Kurzemes
plānošanas reģiona īstenotā
projekta “Kurzeme
visiem” kompensēto sociālo
pakalpojumu saņēmēju
skaits.

Lasīt vairāk

Vairāk par projektu

Projekta partneri tiekas tiešsaistē

Turpinās arī darbs pie sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveides Kurzemē

25.martā uz tikšanos tiešsaistē pulcējās projekta “Kurzeme
visiem” vadības komanda un partneri – pārstāvji no
Kurzemes pašvaldībām, valsts sociālās aprūpes centra un
bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai pārrunātu
pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem,
kā arī citas projekta aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījās
arī LR Tiesībsarga biroja pārstāves, lai informētu par
deinstitucionalizācijas gaitu Latvijā un priekšlikumus, lai
ikviens cilvēks varētu saņemt nepieciešamos sabiedrībā
balstītu sociālos pakalpojumus.

Lasīt vairākLasīt vairāk

Informāciju sagatavoja projekta sabiedrisko attiecību
speciāliste Laura Homka
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“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana”
(Izzini Baltus)

KPR
foto

Šogad turpinās aktīvs darbs maršruta ceļošanas
akcijas koncepcijas izstrādei, kas noritēs vasarā,
sagatavojot akcijas informatīvos materiālus un
plānojot balvas aktīvākajiem akcijas dalībniekiem.
Tāpat sadarbībā ar projekta vēstures
ekspertu uzsākta gidu apmācības
programmas izstrāde,
darbs pie detalizēta maršruta ceļveža
izveides kuršu lokā, kā arī
informatīvo rakstu
sagatavošanas.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Alise Lūse

Vairāk par projektu
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Projekts «CB Small Ports»
Mērķtiecīgi plānojot Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas piekrastes ostu tīkla
popularizēšanu, projektā „CB Small Ports” ir uzsākta mārketinga stratēģijas izstrāde. Tā būs
noderīga ikvienam ostu īpašniekam, attīstītājam, lai izprastu, kā efektīvi un kopā veicinātu
Baltijas jūras kā burāšanas galamērķa atpazīstamību. Stratēģija angļu valodā būs pieejama
2.ceturksnī Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas projekta sadaļā.
Lai varētu stāstīt un jau parādīt potenciālajiem viesu burātājiem, cik esam sasniedzami un kāds ir
esošais mazo ostu tīklu blīvums Centrālbaltijas teritorijā, ir uzsākta kartes un tēla izstrāde tā
reklamēšanai. Kartē plānots ietvert gan ostas, gan arī dot īsu priekšstatu par katras valsts
atšķirīgo un kopīgo šajā reģionā: labi attīstītas un pilnveidotas ostas,
pakalpojumu dažādība, pludmales un daba, kā arī gards ēdiens. Karte tiks pabeigta maijā.

Šogad kopīgs ostu tīkls un energoefektīvu ostu
priekšrocības tika popularizētas virtuālajā
Helsinkos izstādē „Vene Bat 2021” 12.21.02.2021. ar tiešsaistes stendu. Izstādē tika
stāstīts gan par pašu projektu, gan plānotajām
aktivitātēm, kā arī uzmanība veltīta projektā
iesaistītajām mazajām jahtu ostām.

Vairāk par projektu

23.04. notika vebinārs ZOOM platformā par energoefektivitātes iespējām
mazajās ostās un digitālā mārketinga iespējām. Par energoefektivitāti ostās
dalījās Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes energoefektivitātes eksperts
Teemu Heikkinen un "Elektrum" Energoefektivitātes daļas projektu vadītājs
Anrijs Tukulis. Savukārt praktiskās iemaņas un izpratni par digitālo
komunikāciju varēja apgūt darbnīcā, kuru vadīja Rīgas plānošanas reģiona
mārketinga speciāliste Jūlija Jaunrodziņa.
Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Maija Bebre
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Projekts «GRASS»
Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea,
akronīms - GRASS) šī gada sākumā noslēgušies divi pētījumi:
“Makroaļģu sastāva un potenciālās izmantošanas vērtības noteikšana”, ko pēc
Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma veica Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas
institūts, analizējot Kurzemes piekrastē – Liepājā un Pāvilostā no jūras izskaloto
aļģu masu. Pētījuma ietvaros tika izgatavoti furcelārijas – makulatūras
eksperimentāli kompozītmateriāli un noteiktas to mehāniskās un gaisa
caurlaidības īpašības. Tika secināts, ka inovatīvo kompozītmateriālu var lietot kā
dekoratīvu vai iesaiņojuma materiālu. Tas varētu būt piemērots, piemēram,
augu stādu podiņu ražošanai, jo furcelāriju pievienošana kartona makulatūras
masai uzlabo tās gaisa caurlaidību un arī kartona elastību mitrā stāvoklī.

Vairāk par pētījumu
“Makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīze un aļģu vākšanas
tehniskā risinājuma izstrāde”, ko pēc Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma
veica nodibinājums “Attīstības fonds “Stari””.

Vairāk par pētījumu

Š.g. 6.-7.maijā notiks GRASS projekta tiešsaistes konference BETTER OF
BLUE, kas tematiski būs veltīta makroaļģu ieguves un izmantošanas
iespējām Baltijas jūras reģionā. Aicinām ikvienu interesentu, spiežot uz
banera, pieteikties GRASS projekta noslēguma konferencei.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja
Ligita Kokaine
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Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc)
Sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību
“Apeirons” esam laiduši klajā jaunu, būtiski
papildinātu Mapeirons versiju
www.mapeirons.eu!
Mājas lapā vēl ērtākā un modernākā
veidā ir apkopota daudz plašāka
informācija par pieejamām vietām
ne tikai Latvijā, bet arī citās
valstīs, lai veicinātu
informācijas pieejamību un iespēju ikvienam ātri un viegli sameklēt
precīzu un pārbaudītu informāciju par vietu, uz kuru plānots doties,
un tās pieejamību. Sevišķi būtiski ir uzlabota sadaļa par pieejamajām
dabas takām, veicot apjomīgus taku apsekojumus Latvijā, Igaunijā
un Somijā 2019. un 2020.gadā un izveidojot atsevišķu atvērumu
par katru pieejamo vai daļēji pieejamo dabas taku. Katrai takai
publicēts detalizēts tās apraksts un informācija par takas garumu,
veidu, kā arī cita būtiska informācija, t.sk. foto, lai palīdzētu
viegli un ātri orientēties un saprast, kas un cik lielā mērā
konkrētajā takā un tās apkārtnē ir vai nav pieejams.

Vairāk par projektu

Gada sākumā
uzsākts darbs pie
taktilajiem informācijas
stendiem un pieejamības
norādēm dabas takās un
šobrīd jau uzstādīta pirmā
taktilā karte Būšnieku
ezera dabas takā Ventspilī,
kā arī taktilās zivju
skulptūras.
KPR foto

KPR
foto

KPR
foto
KPR foto

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Alise Lūse
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “East Baltic Harbours”
Ir uzsākti mājaslapas eastbaltic.eu uzlabošanas darbi
kopā ar Rīgas plānošanas reģionu, kas tiks īstenoti šī gada
vasarā. Mājaslapā būs pieejama informācija gan par
čarteriem, gan Facebook ziņas pieejamas tiešsaistē.
Mājaslapa tiks izstrādāta interaktīva – ar iespēju izpētīt
reģionu, ostas, praktiski saprast ieeju ostās kā arī
iepazīties ar visām aktualitātēm.

Turpinot darbu jahtu ostu popularizēšanā, lai sasniegtu tieši vācu
valodā runājošo mērķauditoriju, 2020.gada nogalē tika izdots
digitālā formātā pirmo reizi jahtu ostu katalogs vācu valodā.
Katalogā ir apkopotas vairāk nekā 70 Latvijas un Igaunijas
piekrastes ostas.

Latvijas un Igaunijas ostu popularizēšana Zviedrijas
starptautiskajā burātāju izstādē Allt för Sjön jau ir
izvērtusies kā tradīcija kopš 2017.gada. Tādēļ, izmantojot
iespēju šogad piedalīties digitālā formātā, projekts
„Eastbaltic Harbours” ir daļa no jaunās Båtmässan Allt för
sjön aplikācijas. Projekts ir iekļauts sadaļā "Charter &
Tourism" , kas ļauj plānot ceļojumu uz Latvijas un Igaunijas
piekrasti ikvienam interesentam. Aplikācija kā izstāde
darbosies visu gadu, tādēļ plānots, ka sezonā Zviedrijas
ceļotāji varētu to arī izmantot.

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Maija Bebre
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts “Militārais mantojums’’
Militārā mantojuma projektā notiek intensīvs darbs pie mājas
lapas www.militaryheritagetourism.info – tiek ievadīti objekti, pievienoti
stāsti, fotogrāfijas. Taču objektu pievienošana maršrutam turpinās.
Uzsākta sadarbība ar militārā mantojuma vēstures ekspertu vēsturiskās
informācijas ievākšanai, objektu apsekošanai, jaunu objektu
.
atklāšanā, vēsturisko aprakstu un iespējamo maršrutu izstrādei.
Ir izveidota
Prognozējam, ka, pateicoties šai sadarbībai, vairāk nekā 120
Militārā mantojuma
militārā mantojuma objektu un vismaz 5 maršruti tiks
brošūra un karte
pievienoti maršrutam un tas ir daudz vairāk kā sākotnēji
5 valodās, iekļaujot 30
iecerēts.
Kurzemes izcilus militārā
mantojuma objektus.
Brošūra būs pieejama
tūristiem no maija
Janvārī un aprīlī īpaši intensīvs darbs notika
visos Kurzemes
facebook profilā “Military heritage tourism”
tūrisma
maršruta un apskates objektu
informācijas
popularizēšanā.
centros

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
Jana Kalve,
projekta “Militārais mantojums” vadītāja
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Projekts «RETROUT»
Noslēdzoties projektam RETROUT, projekta komanda ir izveidojusi apkopojumu rezultātiem, kas var noderēt ikdienas
darbos gan tiem, kas saistīti ar makšķerēšanu, ar zivju dzīvotņu veselības uzturēšanu un makšķerēšanas tūrisma
pakalpojumu sniegšanu, gan tiem, kas iedziļinās reģionālās ekonomikas attīstības procesos.
Ventspils novada pašvaldība
sagatavojusi divus video stāstus par
zivju ceļa izbūvi Rīvas upē:
Zivju ceļa izbūve
Rīvas upē (Fish
pass construction
on Riva river)

Zivju ceļš Rīvas
upē pabeigts
(Fish pass ready)
Saite uz projekta
rezultātu
apkopojumu

Projektā RETROUT
ir izdota brošūra
ar karti "Makšķerē
Kurzemē!"
latviešu un angļu
valodā. Tā ir
pieejama
Kurzemes Tūrisma
informācijas
centros un
makšķernieku
veikalos.
Saite uz brošūru

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja
projekta mārketinga koordinatore
Zane Gaile
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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

