Kurzemes plānošanas
reģiona paveiktais
2021.gada 1.pusgadā

E.Ozoliņa,
KPR Administrācijas vadītāja
Kuldīgā, 28.07.2021.

Darbības jomas 2021
Līdzdalība
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Remigrācija

(tai skaitā
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licencēšana)

Brīvprātīgās
iniciatīvas
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KPR budžeta izlietojums uz 30.06.2021.
100%

Pamatbudžets
Uzņēmējdarbības centra atbalsts

45%
100%

3%
100%

Pabeigto projektu uzturēšana

42%
48%
100%

0%

Budžets 2021.g.

Sabiedriskā
transporta nod.
43 000,00 €

Pamatbudžets
185 529,00 €

100%

Reemigrācijas pilotprojekts
KPR AP līdzfinansējums

Taksometru
lic.kart.izsn.
500,00 € Reemigrācijas
pilotprojekts
40 000,00 €

100%

Sabiedriskā transporta nod.
Taksometru lic.kart.izsn.

KPR AP
līdzfinansējums
26 250,00 €

57%
100%

38%
Izlietojums uz 30.06.2021.

Pabeigto
projektu
uzturēšana
6 200,00 €

Uzņēmējdarbības
centra atbalsts
4 651,00 €
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Attīstības
plānošanasjomas
paveiktais un plānotais
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2021.g. – paveiktais:

2021.g. – plānotais:

• 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;
• 1.redakcijas sagatavošana;
• Publiskā apspriešana (29/03 – 30/04) - priekšlikumu/atzinumu
apkopošana
• Uzturēta un regulāri aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes datu bāze (pieejama KPR mājas lapā);

• Kurzemes reģiona plānošanas dokumentu sagatavošana,
aktualizēšana un apstiprināšana:
• Reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam gala
redakcijas sagatavošana un apstiprināšana
(izaicinājumi – pilsētu funkcionālo teritoriju noteikšana un
apstiprināšana; Tukuma novada pievienošana)
• Reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam
aktualizācija
(Tukuma novads pie KPR);
• Vides pārskata sagatavošana

• Sniegti nosacījumi
dokumentiem;

plānošanas

• Uzturēt un regulāri aktualizēt pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes datu bāzi (pieejama KPR mājas lapā);

• Reģiona interešu pāstāvniecība teritorijas attīstības plānošanas jomā
(dalība VARAM organizētos pasākumos, dalība semināros, plānošanas
reģionu speciālistu tikšanās un konsultācijas, dalība plānošanas
reģionu un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes darba
grupās);

• Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādes
koordinēšana un pārraudzīšana, dalība plānošanas dokumentu
izstrādes darba grupās;

un

atzinumi

pašvaldību

• Sadarbībā ar biedrību "Baltijas vides forums" organizēts apmācību
seminārs tiešsaistē pašvaldību teritorijas attīstības plānotājiem
“Mobilitātes infrastruktūras attīstība” (14/01);
•

SMART PLANNING projekta aktivitātes (vairāk sadaļā par pārrobežu
projektiem).

• Priekšlikumu sniegšana nacionāla un vietēja līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei;
• Reģiona interešu pārstāvniecība 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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2021.g. 1 pusgads
✓
✓

✓
✓

✓

Veiktas 203 izmaiņa reģionālajos autobusu maršrutos:
• 189 reisiem mainīts kustības grafiks.
• Slēgti 10 reisi
• Atvērti jauni 14 reisi
Apsekotas 214 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā koriģējot
datus Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas
sistēmā (STIFSS), kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu
2 autoceļu rekonstrukcijas projektiem.
Veiktas īslaicīgas 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 8 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 10
automašīnām. Pandēmijas laikā izsniegto kartiņu skaits
samazinājies divas reizes.

2021.g. 2. pusgads
•

No 1. augusta, atbilstoši jauniem līgumiem, darbu uzsāk pārvadātāji
divās no četrām Kurzemes sabiedriskā transporta maršrutu lotēm.
Līgumi paredz arī maršrutu tīkla optimizāciju. Nodaļa analizēs, kā
atsevišķus jaunievedumus pieņems pasažieri un nepieciešamības
gadījumā rosinās izmaiņas maršrutos un to reisos.

Nodaļa turpinās veikt savus pamatuzdevumus:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
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2021.g.I pusgads
✓ Sniegtas 82 konsultācijas uzņēmējiem
✓ Dalība izstādēs Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021:
• “Savstarpējās sadarbības veidošana, biznesa forums un

2021.g. II pusg.-plāns
✓

✓

diskusijas ar augsta līmeņa ekspertu piedalīšanos”
“Intervijas ar pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, kā arī
iespēja uzzināt par plašajām tūrisma iespējām reģionā”

✓

✓ Organizēti 2 semināri:
• Mašīnzinību speciālitātes nozīme uzņēmējiem Kurzemē, Kuldīga
• Seminārs/darba grupa: Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitāšu

✓

•

saskaņošana;

✓ Apkopota un izplatīta aktuālā informācija par ES fondu
finansējuma pieejamību (6)
✓ Sniegtas 68 konsultācijas klātienē un ar e-pasta
starpniecību uzņēmumiem par dažādu institūciju
pakalpojumiem
✓ Darbs pie EEZ projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”
✓ KPR atbalsta pasākumos kopā iesaistīti 70 komersanti

✓ Dalība KPR Attīstības programmas izstrādes vadības grupā
✓ Dalība ZM SVVA stratēģiju Komitejā
✓ Dalība Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna komisijā
Vairāk par uzņēmējdarbības veicināšanu Kurzemē lasīt
šeit >>>

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

Organizēta dalība izstādēs un
organizāciju rīkotajos pasākumos (1)

gadatirgos/dalība

citu

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (1)

Veikts aktuālo projektu fondu apkopojums, kurš izplatīts epastos, soc.tīklos, mājas lapā (6)

✓ Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki
izstādēs un pieredzes vizītēs (70)

✓ EEZ projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes
plānošanas reģionā” ieviešana:
• KPR pašvaldību speciālistu apmācības
• Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs
• Jauniešu pašpilnveidošanās pasākumi
• Interaktīvu mācību kursu izstrāde un vadīšana biznesa ideju ģenerēšanai
spēļu veidā jauniešiem
• Mentoringa un biznesa attīstības konsultants, finansists, grāmatvedis, jurists,
eksporta speciālists /inovāciju eksperts konsultāciju nodrošinājums
• Apmācības par inovatīvu biznesa metožu ieviešanu, piesaistot augsta līmeņa
ekspertus
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Remigrācijas
veicināšanas pasākumi
reģionā
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REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI REĢIONĀ
Paveiktais 2021.gads (1.pusgads)
✓

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

✓

Aktīva komunikācija ar Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem remigrācijas jautājumos un
remigrācijas jautājumu aktualizēšana ar dažādiem medijiem – interviju sniegšana:
«Diena»(1), «Kurzemes Vārds»(1), sociālo tīklu Face Book domubiedru diasporas latviešu
sociālā grupa «Kopā»(1), franču ziņu kanāls «Arte TV» (1). Sadarbības veidošanas ar LIAA
Kurzemes biznesa inkubatoriem un citām valsts iestādēm, kā arī aktīva komunikācija ar citu
reģionu remigrācijas koordinatoriem, domu un viedokļu apmaiņa.

✓

Facebook lapas «Atgriežos Kurzemē» (56) un KPR mājas lapas remigrācijas sadaļas
uzturēšana un aktuālas informācijas ievietošana (36).

✓

Noorganizēta tiešsaistes tikšanās (1) «Nākamā pietura – Kurzeme», kur visiem
interesentiem bija iespēja uzzināt par dzīves iespējām, atgriežoties uz dzīvi Kurzemē.
Tikšanās laikā interesentiem bija iespēja iepazīties ar 4 remigrantu atgriešanās
videostāstiem no Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Skrundas, kā arī uzdot šo pašvaldību
pārstāvjiem, un remigrācijas koordinatoram sev interesējošus jautājumus.

✓

Rubrikā «Kurzeme – vieta, kur atgriezties» aktīvī turpinām stāstīt par uzņēmīgiem
cilvēkiem, kuri pēc atgriešanās Latvijā veiksmīgi ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību (1).

✓

Dažādu tiešsaistes vebināru apmeklēšana - NVA EURES starptautiskais tiešsaistes darba
dienas «Darbs un karjera Latvijā»(1), EURES Latvija remigrācijas tēmai veltītie raidījumi «Esi
informēts, atgriežoties Latvijā»»(6), Latviešu valodas aģentūras rīkotais rakstu krājumu
seminārs «Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem» un «Ceļvedis vecākiem:
ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā»(1), LIAA pētījuma
prezentācija «Latvijas diasporas pārstāvju ceļošanas paradumi Latvijas teritorijā»(1), ĀM un
PBLA «Diasporai par aktualitātēm Latvijā»(2), DKP sēde(2), «Livin Ventspils» jauno
iedzīvotāju uz tikšanās tiešsaistē(1), VID «Kā kļūt un būt par pašnodarbināto»(1).

✓

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 KURZEME (2018. GADA MARTS – 2021. GADA JŪNIJS)
✓ Ar Kurzemes remigrācijas koordinatori sazinājušās 1731 cilvēks / 631 ģimenes.
✓ Sagatavoti 1753 personalizēti piedāvājumi 631 ģimenei.
✓ Atgriezušies pēc saziņas ar remigrācijas koordinatoru 491 cilvēks / 168 ģimenes.
✓ Atgriezušies paši un sazinājušies ar ar remigrācijas koordinatoru 209 cilvēki / 75 ģimenes.
✓ ATGRIEZUŠIES Kurzemē KOPĀ = 700 cilvēki / 243 ģimenes.
✓ Potenciāli plāni atgriezties – 583 cilvēkiem / 202 ģimenēm.
✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos un Kuldīgā.

2021.gads (2.pusgads)
✓ Turpināt komunicēt ar potenciālajiem remigrantiem un sagatavot individuālus
piedāvājumus tiem, kas plāno vai jau ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā.
✓ Stiprināt sadarbību ar Kurzemes pašvaldībām.

✓ Nostiprināt sadarbību ar dažādam valsts un privātā sektora organizācijām kopīgā
pievilcīgu piedāvājumu remigrantiem izveidē.
✓ Regulāra remigrantiem noderīgas informācijas papildināšana vietnēs www.paps.lv,
www.kurzemesregions.lv/remigracija/
un
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme.
✓ Komunikācija medijos par remigrāciju Kurzemē, pašvaldībās pieejamām atbalsta
iespējām, kā arī aicinot vietējo sabiedrību uz sapratni atbraucēju integrācijā.
✓ Rubrikas «Kurzeme – vieta, kur atgriezties» un publikāciju sēriju - Padomrakstu
sērija «Ceļš mājup» un «Cilvēkstāsti» uzturēšana.
✓ Dažādu semināru organizēšana:
• Tiešsaistes tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem par remigrācijas jautājumiem un to
aktualizēšanu novados.
• Tiešsaistes otrā tikšanās «Nākamā pietura – Kurzeme», ar Ventspils pilsētas un tā
novada dzīves iespējām.

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 turpinās personām ar GRT un rudenī tiek plānots uzsākt
papildu bērnu ar FT izvērtēšanas procesu.

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

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Maijā pirmās personas ar GRT ir pārgājušas uz dzīvi Saldus novada pašvaldībā.
Šobrīd norit darbs pie apmācību organizēšanas VSAC «Kurzeme» un sociālo
mentoru ( 5 grupas), lai uzsāktu nākamo personu sagatavošanas procesu.

Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
Organizēta integrējošas nometne (bērniem ar FT un viņu ģimenēm un bērniem
un viņu ģimenēm);
Noris darbs pie otras integrējošas nometnes organizēšanas (bērniem
ārpusģimenes aprūpē un bērniem un viņu ģimenēm);
Organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par bērniem FT (2
grupas), personām ar GRT (2 grupas), bērniem ārpusģimenes aprūpē (2
grupas).
2022. gadā tiek plānots organizēt interaktīvus pasākumus skolniekiem, viņu
ģimenēm un skolas personālam iekļaujošākas sabiedrības veidošanai;
2022. gadā tiek ‘plānots organizēt pieredzes apmaiņas braucienus personām ar
GRT, sekmējot iekļaušanos darba tirgū un izglītošanu par nodarbinātību.

✓ BSAC speciālistu apmācību organizēšana
✓ Uzsākts darbs pie apmācību organizēšanas speciālistiem, kuri strādās ģimeniskai videi
pietuvinātos pakalpojumos (2 grupas).

01.07.2015. - 31.12.2023

✓

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes
reģiona bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:

✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana 254 (no
350) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši pieprasījumam):
▪ aprūpes pakalpojuma - 46
▪ «atelpas brīža» pakalpojuma - 57
▪ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 183 (arī 115 vecākiem)
▪ DAC bērniem - 38
✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes

reģiona personām ar GRT

✓ DAC, grupu dzīvoklis, specializētā darbnīca, speciālistu
konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu
nodarbības, īslaicīgās aprūpes pakalpojumi.
✓ Pakalpojumi sniegti 104 (no 375) personām ar GRT

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līdz šim kompensēti izdevumi 15 pašvaldībām 630912,30 EUR
apjomā (no 400 līdz 270875,87EUR vienai pašvaldībai) par:
• personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem
darbiniekiem izvērtētājiem)
• sociālo mentoru piesaisti (personu ar GRT sagatavošanai)
• pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT
• pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu ģimenēm

~ EUR 8,29 milj
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Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>

Reģionālie projekti
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2021.gadā 1 pusgadā ieviešanā 16 projekti
•

Kurzeme visiem

•
•

Re-Trout (noslēdzās 31.03.2021)
Grass (noslēgsies 31.08.2021)

•
•

NatAc (noslēgsies 31.10.2021)
CB Mazās ostas

•
•
•

Militārais mantojums
Austrumbaltijas ostas
ESTLAT Harbours (noslēdzies 31.01.2021,
tikai Rojas ostas infrastruktūra ieviešanā)

•
•
•
▪
▪
▪

Izzini Baltus
Viedā plānošana
Pārgājienu projekts
MedWater
I can work
Live lake

•
•

EntreMind F (noslēdzies)
Komunikācijas prasmes veiksmīgai
sadarbībai (noslēdzies)

Plašāk par KPR ieviešanā esošajiem projektiem lasīt šeit >>>
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Dalība Pārrobežu programmu 2021 - 2027
Programmēšanas komitejās 2021.gada 1.pusgadā
✓ Igaunijas – Latvijas programma
- 2 programmēšanas komitejas sanāksmes

✓ Latvijas – Lietuvas programma

- 2 programmēšanas komitejas sanāksmes

✓ Centrālās Baltijas programma

- 3 programmēšanas komitejas sanāksmes

Visas programmās noritējis darbs pie Programmas dokumenta
izstrādes, tie nodoti (vai tuvākā laikā)
publiskajām
apspriešanām un saskaņošanām nacionālā līmenī katrā valstī.
2021.gada nogalē / 2022.gada sākumā projektu konkursus
plāno izsludināt Interreg Baltijas jūras reģiona programma,
Centrālās Baltijas programma. ESTLAT un LATLIT vēlāk – 2022.
gada otrā pusē indikatīvi.
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Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un
popularizēšana
(ieviešanas periods 01.09.2020.-31.12.2022.)

2021.Gada 1.pusgadā:
✓ Darbs pie Austrumbaltiju (Latvija&Igaunija) kā burāšanas

galamērķa ppularizēšanas pasākumiem Polijas mērķtirgū –
kontaktu dibināšana, pasākumu (iepazīšanās tūres, publikācijas)
sagatavošanas darbi;
✓ Darbs pie «Piekrastes tūrisma ceļvedis» izstrādes burātājiem;
✓ Līdzdalība mājas lapas www.eastbaltic.eu pilnveidošanā un FB
komunikācijas kampaņā;
✓ Investīciju partneri (Kurzemē – Pāvilosta, Ventspils, Roja) –
infrastruktūras darbi Pāvilstas ostā un SIA AK Pāvilosta Marina –
ziemošanas laukumu izbūve.
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«Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā»
(Pārgājienu projekts) (ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)
2021.Gadā paveiktais
(projekts uzsākts 1.06.2020)

2021.gadā plānotais
•

Jāveic pārgājiena maršruta “Mežtaka” marķēšana Kurzemē - vēl 180 km

•

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

•

Izstrādāt maketu tūrisma ceļvedim “Mežtaka”

•

Izstrādāt maketu tūrisma ceļvedim “Jūrtaka”

•

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

•

Jānoorganizē 3 semināri tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību speciālistiem u.c.
interesentiem

•

Nomarķēti 110 km no 290km «Mežtakas»maršruta,

•

Ieviesta kvalitātes zīme “Gājējam draudzīgs” Kurzemē,

•

Sagatavota informācija un izdota pārgājiena maršruta «Jūrtaka» karte,

•

Sagatavota informācija un izdota pārgājiena maršruta «Mežtaka» karte,

•

Sagatavota informācija un nodrošināta tulkošana tūrisma ceļvedim “Mežtaka”,

•

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

•

Ievietota un atjaunota 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"
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Igaunijas un Latvijas kopīgais militārā
mantojuma tūrisma produkts
Paveikts 2021.gadā:
✓ Turpinās sadarbība ar Kurzemes TIC, militārā
mantojuma objektu īpašniekiem un
apsaimniekotajiem, projekta partneriem;
✓ Kopumā veikti vairāk kā 120 Kurzemes militārā
mantojuma objektu apsekojumi un vairāk kā
80 objektu (GPS, foto, aprakstu) ievade
www.militaryheritagetourism.info);
✓ www.kurzemesregions.lv – 2 preses relīzes
(apmeklētāju skaits 309), FB lapā – vairāk kā
50 publikācijas (1074 sekotāji) un Instagram
kontā vairāk kā 60 publikācijas (266 sekotāji)
✓ Izdota Militārā mantojuma tūrisma brošūra un
izdalīta TICiem un objektiem;
✓ Turpinās militārā tūrisma popularizēšana.

Military heritage tourism

Plānots 2021.gadā:
✓ Veikt vēl vismaz 10 Kurzemes militārā mantojuma objektu
apsekojumus un 15 objektu (GPS, fotoattēlu, aprakstu) ievadi
www.militaryheritagetourism.info);
✓ Sagatavoti vismaz 76 objektu vēsturisko stāstu, informācijas,
vēsturisko fotogrāfiju, utml., piesaistot vēstures ekspertus;
✓ Nodrošināt divus (2) militārā mantojuma produktu attīstības
seminārus Kurzemē;
✓ Veikt piecu (5) militārā mantojuma maršrutu izstrādi Kurzemē;
✓ Turpināt marketinga aktivitātes, reklamējot militārā mantojuma
tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem

www.militaryheritagetourism.info

Dabas pieejamība visiem (NatAc)

(ieviešanas periods 01.05.2019. - 31.10.2021.)

2021 – 1.pusgads:

2021 – 2.pusgads:

✓

✓

2 taktilie objekti – Ventspilī (ezera zivju skulptūru
grupa) un Skrundā (pilskalna makets)
✓ Info stendi (taktilie), plāksnes un norādes zīmes ar
pieejamības piktogrammām projekta objektos
✓ EUROPARC vebinārs 07.05. par projekta rezultātiem
(365 dalībnieki)

✓

✓
✓
✓

Pieejamo dabas taku ceļvedis par LV, EE, FI
Sajūtu (maņu) somu izgatavošana darbam ar grupām
dabas iepazīšanai
Āra dabas klase Zirgu salā Liepājā
Pieejamības diena ģimenēm, kurās ir cilvēki ar
invaliditāti (12.08.21. Kalētu mežaparkā)
Video par projekta objektiem
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Izzini Baltus
(ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.)

2021 – 2.pusgads :
✓

✓
✓
✓

Konference Baltu vienības dienas ietvaros
Veco amatu meistarklases (3 sesijas, 20
dalībnieki)
Fotoizstādes
Kuršu loka objektu pārstāvju pieredzes
apmaiņas vizīte uz Lietuvu

2021 – 1.pusgads:
✓
✓
✓
✓
✓

Izveidota Baltu Kuršu loka objektu fotobanka
Izdota vasaras ceļošanas akcijas maršruta karte
Uzsākta vasaras ceļošanas akcija maršruta
popularizēšanai #baltuceļš #kurširullē
2 publikācijas interneta medijos maršruta
popularizēšanai
Uzsāktas gidu apmācības (kopā 2021.g. 4 sesijas,
26 dalībnieki)
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“Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās attīstības
plānošanā Kurzemes un Klaipēdas reģionos” (Viedā
plānošana/SMART PLANNING)
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.)

2021.gada 1.pusgadā paveiktais:
•

•

•
•

Pabeigta Kurzemes plānošanas reģiona pārrobežu funkcionālo
teritoriju un telpisko datu izpēte viedās specializācijas iespēju
noteikšanai;
Noturēti 2 tiešsaistes tematiskie semināri reģionā;
Organizēta 1 pārrobežu diskusija ar pierobežu pašvaldībām;
Noturētas projekta vadības grupas un uzraudzības grupas
sanāksmes 2021. gada janvārī un jūnijā.

2021.gada 2.pusgadā plānotais:
•
•

•

Organizēt apmācības pašvaldību plānotājiem un speciālistiem (4
divu dienu pamācības ) angļu valodā;
Piedalīties inovāciju nometnēs (2 divu dienu pasākumi)
pašvaldību plānotājiem un specialistiem angļu valodā;
Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus (ja COVID 19 situācija
atļaus) uz Somiju un Poliju (8 dalībnieki no pašvaldībām katrā
braucienā).
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Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība,
veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
2021.gada 1.pusgadā:

(ieviešanas periods 02.10.2017.-31.03.2021.)

✓ Sakarā ar Covid-19 situāciju nevarēja tikt organizēta
projekta partneru demo vizīte, lai iepazīstinātu ar izbūvēto
zivju nārsta ceļu, tādēļ tika uzfilmēts video materiāls un
izsūtīts visiem projekta partneriem;
✓ Šī paša iemesla dēļ nevarēja tikt organizēta Projekta
nacionālās noslēguma sanāksme, tādēļ tika sagatavots un
visiem stratēģiskajiem partneriem izsūtīts informatīvais
materiāls par projekta rezultātiem;
✓ Tika izdota Kurzemes Makšķerēšanas tūrisma karte.
Projekts noslēdzās 2021.gada 30.martā

Video par izbūvēto zivju ceļu
Rīvas upē
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Projekts “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai”
(MEDWwater) (ieviešanas periods 01.02.2020.- 31.12.2022.)
PROJEKTA MĒRĶIS ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības
efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu operatoriem
Projektā MEDWwater Kurzemes Plānošanas reģionam ir komunikācijas loma (tai skaitā komunikācija
arī ar ministriju, pašvaldību un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem), kā arī uz iedzīvotāju
izglītošanu vērstas KAMPAŅAS vadīšana par medikamentu un zāļu ekotoksicitāti un pareizu nederīgo
un veco zāļu nodošanu atpakaļ aptiekās

2021. gada I pusgadā paveiktais
•

•

Apzināts un sagatavots kontaktu saraksts ar projekta rezultātos un norisē
ieinteresētajām un nepieciešamajām personām un uzņēmumiem, kuriem tiks
sūtīta informācija par projekta aktivitātēm. Tai skaitā ir pārstāvji no
ministrijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām
Noorganizēts pirmais pasākums plašākai publikai (zoom platformā) ar nolūku
iepazīstināt ar projektā MEDWwater plānotajām aktivitātēm un aktualizēt ar
farmaceitisko piesārņojumu saistītās problēmas.

•

Sagatavoti 2 video: pasākuma ieraksts un īss video par to kas ir MEDWwater
projekts un kādas ir tā galvenās aktivitātes

•

Izveidots projekta un projekta kampaņas logo un sauklis

•

Sagatavotas publikācijas, sagatavota un ievietota informācija projekta partneru
un LATLIT mājas lapās

2021. gada II pusgadā plānotais
•

Uzsākt darbu pie projekta kampaņas:
1. Uzsākt darbu pie video un infografiku izveides par medikamentu un zāļu
ekotoksicitāti un to pareizu nodošanu atpakaļ aptiekās.
2. Uzsākt sadarbību ar Projekta blogeriem
3. Nodibināt kontaktus un organizēt tikšanos ar aptieku un ar farmāciju saistītiem
uzņēmumiem efektīvākai kampaņas izveidei

•

Organizēt žurnālistu vizītes

•

Sagatavot publikācijas un informāciju Projekta partneru un LATLIT mājas lapās un
sociālajos kontos
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Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana
2021.g. 1.pusgadā paveiktais:
• Pētījums par Kurzemes piekrastei piemērotām aļģu savākšanas
tehnoloģijām - https://www.kurzemesregions.lv/nosledziespetijums-par-makroalgu-savaksanas-un-uzglabasanastehnologijam/
• Pētījums par furcelāriju ķīmisko sastāvu un potenciālo
izmantošanas vērtību - https://www.kurzemesregions.lv/nojuras-izskalotajam-algem-iespejams-izgatavot-papiraizstradajumus/
• Vebinārs «Makroaļģu audzēšana, vākšana un izmantošana:
Baltijas jūras reģiona valstu pieredze un iespējas», ieraksts
pieejams: https://www.kurzemesregions.lv/makroalguaudzesana-vaksana-un-izmantosana-baltijas-juras-regionavalstu-pieredze-un-iespejas/
• Projekta noslēguma pasākums – ekspertu diskusija «Jūras
bioekonomika Lavijā», ieraksts pieejams:
https://www.kurzemesregions.lv/eksperti-diskute-par-jurasbioekonomikas-attistibu-latvija/

2021. g. 2.pusgadā plānotais:
• Noslēgt un publicēt makroaļģu ieguves un pārstrādes
sociālekonomisko aspektu novērtējumu Latvijā;
• Noslēgt un publicēt apskatu par makroaļģu audzēšanas,
vākšanas un uzglabāšanas regulējumu Latvijā;
• Sagatavot izglītojošu materiālu par makroaļģu audzēšanu,
iegūšanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā;
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Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā
(LIVE LAKE, LLI-449 )
01.03.2021.-28.02.2023.
Projekta mērķis ir uzlabot ezeru
2021.gadā KPR īstenotais / plānotais:
• 28.04.2021. organizēta projekta uzsākšanas sanāksme;
• Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta partneriem un
ATS, un publicitāte;
• Līdz 2021.gada beigām plānots pieredzes apmaiņas brauciens par ezeru
apsaimniekošanas jautājumiem;

resursu apsaimniekošanas un
pārvaldības efektivitāti.

Projekta darbības tiek īstenotas
8 ezeros un 1 ūdenstilpē
Kurzemē:
Durbes ezers
Tosmares ezers
Usmas ezers
Dzirnavu dīķis Aizputē
Sasmakas ezers
Remtes ezers
Brocēnu ezers
Cieceres ezers
Būšenieku ezers
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Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un
nodarbinātībai nepieciešamās prasmes (I can work)

2021. gada 1. pusgadā:
✓

Organizētas tikšanās ar uzņēmējiem
Skrundā un Liepājā, pieaicinot cilvēkus ar
invaliditāti, lai informētu par mērķgrupas
nodarbinātības iespējām.
✓ Izgatavotas informatīvas skrejlapas par
cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu un
pieejamo atbalstu uzņēmējiem,
nodarbinot personas ar invaliditāti.
✓ Izgatavoti reprezentācijas materiāli
publicitātes nodrošināšanai.

Projekta mērķis ir
veicināt izpratni par
cilvēku ar invaliditāti
spēju
iesaistīties
darba
tirgū
būt
līdzvērtīgiem
sabiedrības locekļiem.

(ieviešanas periods 01.02.2021. - 31.01.2023.)

2021. gada 2. pusgadā:
✓

Tiks organizētas tikšanās ar uzņēmējiem
sešās Kurzemes novada pašvaldībās,
pieaicinot cilvēkus ar invaliditāti, lai
informētu par mērķgrupas
nodarbinātības iespējām.
✓ Tiks plānotas apmācību tēmas sociālās
jomas speciālistiem un organizētas
apmācības par cilvēkiem ar invaliditāti,
darba tirgu, nodarbināšanas iespējām.
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EntreMind F

Mērķis - izveidot labās prakses piemēru apkopojumu
“Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm”
1.09.2019. – 31.08.2021

EUR 46 667

Projekta partneri:
▪ Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva)
▪ “Zetva na znaenje” (Maķedonija)
2020.gads
➢ 10. – 14. februārim mācību sesija Šauļos, dalībnieki no KPR - 6 Kurzemes pieaugušo izglītotāji;
➢ 11. - 16. novembrim mācību sesija Kuldīgā; dalībnieki – 6 projekta dalībnieki no Maķedonijas, 5 no
Lietuvas un 10 no Kurzemes reģiona.
2021.gads
➢ 28.06. - 04.07. mācību sesija Maķedonijā; dalībnieki - 5 Kurzemes
reģiona pieaugušo izglītības speciālisti un koordinatori.
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Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai
Projekta mērķis ir atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs,

1.10.2019. – 30.06.2021.

EUR 11410

uzlabojot viņu komunikācijas prasmes.

2020.gadā
• Covid-19 pandēmijas dēļ pārcelts mobilitātes uz Portugāli brauciens 3 KPR darbiniekiem,
projekta termiņš pagarināts.

2021.gadā
• 19.06.-27.06. mobilitātes brauciens uz Portugāli; dalībnieki 3 KPR darbinieki;
• Mācību sesija KPR darbiniekiem, tiks organizēta, kad skaidri būs saprotami noteikumi par
epidemioloģiskajām prasībām apmācību organizēšanai pieaugušajiem klātienē; plānots
3.ceturksnī.
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Kurzemes kultūras
programma
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Kurzemes kultūras programma 2021
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai,
organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam
Kurzemes reģionā.

Projekts ir ikgadēja iniciatīva kopš 2015.gada, kas tiek īstenota
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros.

Katru gadu novērojams kultūras projektu pieteikumu apjoma pieaugums.
✓ Saņemti 147 projektu pieteikumi par kopsummu EUR 693 618
✓ Atbalstu saņēma 54 projekti
✓ Piešķirtais finansējums kultūras aktivitātēm - EUR 116 750
Vairāk par kultūras programmas īstenošanu lasīt šeit >>>
31

Pieaugušo izglītība
reģionā
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAS REĢIONĀ
✓

Dalība KTTT rīkotajā diskusijā ar IZM, Nozaru asociācijas vadītāju, nozares uzņēmumu pārstāvjiem un Kuldīgas pašvaldības pārstāvjiem par

Mašīnzinību izglītības programmas «spēkrata mehāniķis» nākotnes iespējām tehnikumā un nozīmi reģiona attīstībā;

✓

Martā organizēta Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu un koordinatoru aptauja «Pieaugušo izglītība/

Mūžizglītība Kurzemes plānošanas reģionā». Aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākai sadarbībai KPR pieaugušo izglītības tīkla organizēšanai,
attīstībai;

✓
✓
✓
✓

Dalība Ventspils tehnikuma Konventa sēdē, tehnikuma attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam apstiprināšanai;
Dalība Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam izstrādē;
Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas organizētajā konferencē «Diskusija: Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija»;

Organizēts tiešsaistes seminārs “Labāki rezultāti – sadarbojoties” KPR pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistiem, koordinatoriem un

izglītotājiem.; prakstisko uzdevumu rezultāti tiks izmantoti vizuāla informatīvā materiāla darba devējiem, pieaugušo apmācību popularizēšanai,
izstrādei; uzsākta diskusija par vienotas informatīvas platformas izveidi «Pieaugušie mācās Kurzemē» (vēl tikai ideja);

✓

Dalība biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” sadarbībā ar Islandes ilgtspējas centru Festa organizētajā diskusijā par “SOCIĀLĀ
IEKĻAUŠANA: POLITIKA, IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, iespējamā sadarbība nākotnē – sadarbības projekti ar Islandes ilgtspējas centru par labās prakses
pārņemšanu, adaptēšanu pieaugušo sociālās aktivitētes attīstīšanai,veicināšanai;

Vairāk par pieaugušo izglītības veicināšanu lasīt šeit >>>
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Pašvaldību
līdzfinansējums
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Pašvaldību līdzfinansējuma 2021.gadā
• 2021.gadā saņemts līdzfinansējums no 19
pašvaldībām
• Kopējais finansējums 25 500,00EUR
• Uz 31.06.2021. finansējuma izlietojums
9911,10 EUR
• Finansējums izlietots Administrācijas
kapacitātes celšanai (speciālistu darba
algas, komandējuma izdevumi dalībai
pārrobežu programmu komitejās un
projektu sagatavošanas sanāksmēs)
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Paldies!
Evita Ozoliņa
+371 67331492
Evita.ozolina@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv

