
2021 / Nr.2



KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Mīļie kurzemnieki!

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa

UZ SATURU

Šis gads, kas nu jau ir otrajā pusē, nesis mums dažādus izaicinājumus un pārmaiņas. Esam aizvadījuši

pašvaldību vēlēšanas jaunizveidotajiem novadiem un valstspilsētām, ieguvuši plašākas robežas Kurzemes

plānošanas reģionam un izbaudījuši karstu un saulainu vasaru. Ceru, ka arī daudzi ir apceļojuši un

izbaudījuši Kurzemi - tās dabas skaistumu, šarmantās pilsētas, meklējuši veldzi jūrā, Ventas un citu

Kurzemes upju un ezeru ūdeņos.

Pašvaldību vēlēšanas pārzīmējušas novadu robežas visai Latvijai, un mainījušas arī Kurzemes reģiona

vaibstus. Lai arī Kurzemes reģionā pašvaldību skaits nu kļuvis mazāks, tomēr pats reģions ir kļuvis plašāks,

jo tam izvēlējās pievienoties jaunizveidotā Tukuma pašvaldība, kurā ietilpst bijušie Engures, Jaunpils,

Kandavas un Tukuma novadi. Priecājos, ka šobrīd Kurzeme ir vienota, un turpināsim to attīstīt kopā.

Līdz ar pašvaldību vēlēšanām jauns darba cikls sācies arī Kurzemes plānošanas reģionam. Lai arī Attīstības padomes locekļu skaits samazinājies līdz astoņiem Kurzemes

pašvaldību pārstāvjiem, esam gatavi vēl enerģiskāk un aktīvāk strādāt Kurzemes attīstībai. Esmu arī pateicīga par izrādīto godu - jau trešo reizi pēc kārtas tikt ievēlētai par

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju. Tā ir gan atzinība no kolēģiem par sekmīgi veiktu darbu iepriekš, gan arī liela atbildība – darīt vēl labāk,

sasniegt vēl vairāk Kurzemes un tās iedzīvotāju labā. Tāpēc priecājos, ka šajā sasaukumā darbošos kopā ar diviem vietniekiem –mēs kā spēcīga komanda kopā noteikti

paveiksim vēl vairāk!

Lai arī joprojām varam baudīt vasarīgas dienas, gaisā jau jūtamas rudens vēsmas un dārzos sāk ziedēt pirmie rudens ziedi. Tas ir kā atgādinājums, ka drīzumā jāgatavojas

rudens darba cēlienam, bērniem un jauniešiem jāatsāk skolas gaitas.

Ļoti ceru, ka vasaras saule ir devusi Jums enerģiju un spēku visam rudens un ziemas periodam! 

Un lai mums visiem sokas jaunajā darba cēlienā!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/


Karstais vasaras laiks sāk nedaudz jau pierimt, un sākam arī aprast ar izmaiņām, kas saistās ar veikto administratīvi teritoriālo

reformu. Kurzemes reģionā tas nozīmē ne tikai izmaiņas pašvaldību skaitā, bet arīdzan jaunu teritoriju. Proti, ir veikti grozījumi

Ministru kabineta noteikumos par reģionu teritorijām, turpmāk pievienojot Kurzemes plānošanas reģionam jaunizveidoto

Tukuma novadu. Tas nozīmē, ka plānošanas reģiona teritorija ir palielinājusies un nu jau pavisam droši varam teikt, ka esam

reģions ar visgarāko jūras robežu.

Jūlija nogalē, sanākot kopā pašvaldību vadītājiem, tika apstiprināta jaunā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome, kas

nu darbosies vien 8 padomes locekļu sastāvā. Par padomes priekšsēdētāju tika atkārtoti ievēlēta Kuldīgas novada domes

priekšsēdētāja Inga Bērziņa, bet par vietniekiem - Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs Aivars Priedols un Saldus novada un

Saldus novada priekšsēdētājs Māris Zusts. Vēlreiz vēlos sveikt padomi un novēlēt mums visiem strādāt roku rokā, jo

visi sirdī esam ar un par Kurzemi!

Kā ierasts, savā Ziņu lapā piedāvājam Jums atskatīties uz Administrācijas paveikto šajā karstajā vasaras laikā. Vasara ir

arīdzan atvaļinājumu laiks, tāpēc darba ritms brīžiem ir bijis mērenāks, tomēr nu jau ar jaunu jaudu un enerģiju

Administrācijas darbinieki ir gatavi iesaistīties un plānot darbus, kas paveicami Kurzemes labā. Paldies KPR

Administrācijas darbiniekiem, kas ir elastīgi spējuši pielāgoties ikdienas mainīgajām situācijām, saglabājot darba

kvalitāti un efektivitāti.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Sveiciens visiem Ziņu lapas lasītājiem!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja 
Evita Ozoliņa

UZ SATURU

Lai visiem skaista vasaras otrā puse un ražīgs rudens sākums!
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONAM JAUNAS ROBEŽAS UN

JAUNA ATTĪSTĪBAS PADOME

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā 1.jūlijā Kurzemes plānošanas reģionā turpmāk ietilpst 8 pašvaldības -
Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadi un Liepājas un Ventspils valstspilsētas. Iepriekš Kurzemes
plānošanas reģionu veidoja 18 novadi un 2 pilsētas, savukārt Tukuma novads, kas ietilpa Rīgas plānošanas reģiona sastāvā, lēma
par pievienošanos Kurzemes plānošanas reģionam.

28.jūlijā jaunizveidoto Kurzemes reģiona 8 pašvaldību – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu
un Liepājas un Ventspils valstspilsētu - vadītāji kopsapulcē ievēlēja jaunu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi.

Vairāk par Attīstības padomi un tās funkcijām lasiet mūsu mājas lapā Vairāk par Kurzemes reģionu
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VAIRĀK INFORMĀCIJAS
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2021.gada 28.jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību
vadītāji kopsapulcē apstiprinājuši jaunu Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomi, kurā turpmāk darbosies 8
pašvaldību – Liepājas un Ventspils valstspilsētu, kā arī
Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus un
Ventspils novadu pārstāvji. Pēc Kurzemes plānošanas reģiona
pašvaldību vadītāju kopsapulces notika arī pirmā
jaunievēlētās Attīstības padomes sēde, kā laikā tika ievēlēts
jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja
vietnieki. Par Attīstības padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika
ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa,
savukārt par viņas vietniekiem tika ievēlēti Dienvidkurzemes
novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Saldus
novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Evita
Ozoliņa sveica jauno Attīstības padomi, tās priekšsēdētāju un
vietniekus, vēlot sekmīgu sadarbību Kurzemes reģiona
attīstības veicināšanā. Sēdes turpinājumā tika apstiprināts
Kurzemes plānošanas reģiona jaunais nolikums, lai
galvenokārt atspoguļotu administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā radītās izmaiņas Kurzemes plānošanas reģionā
ietilpstošajās pašvaldībās un mainītās reģiona robežas.
E.Ozoliņa arī informēja par Kurzemes plānošanas reģiona
paveikto 2021.gada pirmajā pusgadā.

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ

Kurzemes plānošanas reģionam ievēlēta jauna Attīstības padome un apstiprināts 
jauns nolikums

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Lasīt vairāk

UZ SATURU

KPR foto: jaunais Attīstības padomes sastāvs
Pirmajā rindā no kreisās puses: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

vadītāja Evita Ozoliņa, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja un Kuldīgas novada 

domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Tukuma novada domes priekšsēdētājs 
Gundars Važa. Otrajā rindā no kreisās puses: Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieks un Saldus novada domes 
priekšsēdētājs Māris Zusts, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājas vietnieks un Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs 

Aivars Priedols, Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, Ventspils 
domes priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis un Ventspils novada domes 

priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomes sēžu darba kārtību un 

dalībnieku prezentācijām var iepazīties 
mājas lapā

Attīstības padomes sēdē groza KPR Attīstības 
programmas darba uzdevumus un pagarina 

izstrādes termiņu
9.jūnijā uz sēdi sanāca Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome, lai
lemtu par Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes Darba
uzdevuma un termiņu grozīšanu un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-
2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu saistībā ar jaunizveidotā Tukuma
novada pievienošanos Kurzemes plānošanas reģionam.
Sēdē Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki arī
apstiprināja sagatavoto Kurzemes plānošanas reģiona Publisko gada
pārskatu par 2020.gadu.

Attīstības padomes sēdes dokumenti 
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centru

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

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.

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Baiba Kūma

Nozīmīgu pieredzi Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības
centrs ieguva, piedaloties Kurzemes vērienīgākajā
uzņēmējdarbības pasākumā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021”,
kas attālinātā formātā norisinājās speciāli veidotā tīklošanās
platformā un tiešraidē no studijas Liepājā.
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021” ietvaros norisinājās uzņēmēju

izstāde, starptautiskā tīklošanās, dalībnieku vebināri, izglītības
iestāžu virtuālās atvērto durvju dienas un vērienīgs biznesa
forums.

Vairāku gadu garumā ieguldītais mērķtiecīgais Uzņēmējdarbības centra darbs pie

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda

programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”

partnerības nodrošināšanas, koncepcijas, pieteikuma un budžeta sagatavošanas,

saskaņošanas un iesniegšanas Programmas apsaimniekotājam ir vainagojies ar

rezultātu. Beidzot esam saņēmuši šī projekta apstiprinājumu un varam uzsākt

projektā plānotās aktivitātes, kuras tiks atspoguļotas nākamajās Ziņu lapās.

UZ SATURU

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Dalība “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021”, 8.- 9.aprīlī 
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Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona 

remigrācijas koordinatore Agnese Berģe

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

STATISTIKA (2018.g. marts - 2021.g. jūnijs):

✓ Sazinājies – 1731

✓ Atgriezušies Kurzemē - 700

✓ Sagatavoti personalizēti piedāvājumi - 1753

✓ Potenciāli plāni atgriezties – 583

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

Šī gada maijā notika tiešsaistes tikšanās “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.

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.

Remigrācijas koordinators – Tavs 
atbalsts, atgriežoties Latvijā!

Lai sniegtu atbalstu un informāciju
ikvienam, kurš vēl domā vai jau ir nolēmis

pēc ārvalstīs aizvadīta laika atgriezties Latvijā, 
Kurzemes plānošanas reģions aicina sekot

Informācijai mājas lapā un Facebook!

Facebook lapa «Atgriežos 
Kurzemē»

UZ SATURU

Lasīt vairāk

Tiešsaistes tikšanās «Nākamā pietura – Kurzeme»

Aplūko un sāc sekot 
«Atgriežos Kurzemē» 

lapai Facebook!
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Nedaudz mazinoties Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, no
28.jūnija līdz 4.jūlijam Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības
koordinatori un speciālisti piedalījās Eiropas Savienības izglītības,
mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta Nr. 2019-
1-LV01-KA204-060435 “The spirit of entrepreneurial activity for
families” (“EntreMind F”, “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm”)
trešajā, noslēdzošajā aktivitātē “C3 Mācību sesija Ziemeļmaķedonijā”.
Galvenie jautājumi, ko mācību sesijas dalībnieki centās izzināt, bija
pieaugušo izglītība un tās īstenošanas pamatprincipi Ziemeļmaķedonijā,
kā arī uzņēmības gara audzināšana un attīstīšana ģimenēs. Atzinīgi
vērtējama mācību sesijas procesa organizēšana, sadarbojoties un
daloties ar katras projekta dalībvalsts pieredzi un pieeju uzņēmības un
uzņēmējdarbības veicināšanā.

Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona

izglītības koordinatore 
Agnese Matvejeva

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par pieaugušo izglītību Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā

UZ SATURU

Karstā un saulainā vasara nebeidz mūs sildīt un lutināt, ļaujot patiesi atpūsties un uzņemt enerģiju gada vēsākajiem 
mēnešiem. Šajā ziņu lapā par svarīgākajiem notikumiem izglītības jomā KPR II ceturksnī: 

8.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions uz tiešsaistes semināru “Labāki
rezultāti - sadarbojoties” aicināja reģiona pašvaldību pieaugušo
izglītības speciālistus un koordinatorus. Seminārā tika diskutēts par
aktualitātēm un jaunumiem pieaugušo izglītības un mūžizglītības jomā,
EPALE eksperti semināra dalībniekus iepazīstināja ar platformas
jaunumiem un iespējām. Tāpat dalībnieki piedalījās praktiskajos
uzdevumos, ģenerējot idejas Kurzemes reģiona pieaugušo izglītības
tīkla turpmākai darbībai un attīstībai. Un, protams, pasākumā Saldus
tehnikuma veiksmes stāsti par pieaugušo izglītošanu.

Apmācību sesijas dalībnieki no Latvijas, Lietuvas 
un Ziemeļmaķedonijas tradicionālajās 

maķedoniešu vakariņās nacionālajā restorānā  

Vairāk

Vairāk

Jaunu sadarbības iespēju nākotnē veicināšanai, 16.jūnija piedalījāmies
biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) ar Islandes
ilgtspējas centra Festa un EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo
iedzīvotāju fonds” atbalstu rīkotajā diskusijā “Sociālā iekļaušana: politika,
izglītība un prakse”, kas bija pirmais diskusiju cikla “Rīcība ilgtspējai: no
koncepta līdz praksei” pasākums. Prakstiski līdzdarbjāmies darba grupā
"Ilgtspēja izglītībā", paužot redzējumu un viedokli par pieaugušo izglītības
ilgtspējīgu organizēšanu un nodrošināšanu, sniedzot praktiskus ieteikumus
un idejas turpmākai sadarbībai.

8.jūlijā piedalījāmies EPALE rīkotajā tiešsaistes seminārā "Dizaina domāšana

pieaugušo izglītībā". Seminārā tika gūta izpratne par dizaina domāšanu un

dažādo metožu izmantošanu, kā arī praktisku instrumentu pielietošanu

pieaugušo izglītības problēmu risināšanai nākotnē.

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

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regiona-pasvaldibu-pieauguso-izglitibas-specialisti-koordinatori-un-izglitotaji-tiekas-seminara-labaki-rezultati-sadarbojoties/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemibas-gara-meklejumos-makedonija/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/


Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,

Kurzemes kultūras programmas 2021
projekta vadītāja

KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par Kultūras programmu Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions jau septīto gadu turpina 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. 

No kopumā saņemtajiem 147 projektiem par kopsummu EUR 
693 618 ir noslēgti līgumi ar 54 projektu īstenotājiem par kopsummu 
EUR 116 750. Aktivitātes pārklāj visu Kurzemes reģionu tomēr aktīvākā 
rosība ir vērojama Kuldīgas un Ventspils novadā, kā arī Liepājā. Ņemot 
vērā teritoriālo reformu un iepriekšējo gadu iestrādes, projektā bija 
iespēja piedalīties arī Tukuma novadam un, kā allaž, varēja novērot 
aktīvu iesaisti un virkni lielisku iniciatīvu arī no Kurzemes jaunā novada 
kultūras dzīves organizētāju puses. 

Lielākā daļa kultūras aktivitāšu ir īstenošanas stadijā. Ir uzsāktas 
koncertsezonas, jubilejas pasākumi, arhitektoniskās izpētes, literatūras 
un citu kultūras projektu īstenošana. Pateicoties epidemioloģiskās 
situācijas uzlabojumiem un atvieglotajiem ierobežojumiem, kultūras 
nozare steidz aktīvi īstenot savas ieceres un uzturēt dzīvu kultūras 
nozari.

UZ SATURU

https://www.kurzemesregions.lv/ar-pasakumu-padures-muiza-tiek-uzsakta-projekta-pastaigas-cauri-gadsimtiem-istenosana/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/kultura/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/kultura/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/karostas-festivals-2021-ir-sacies/
https://www.kurzemesregions.lv/liepajas-ergelmuzikas-vasaras-otrais-koncerts/
https://www.kurzemesregions.lv/uz-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongresu-atskatoties/


AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Informāciju sagatavoja KPR telpiskās attīstības plānotājs

Ronalds Veiss un projekta «SMART PLANNING» vadītājs Edvīns Drigins

Aktuālais apkopojums par reģiona pašvaldību  plānošanas dokumentiem 
pieejams mūsu mājas lapas sadaļā par attīstības plānošanu

Teritorijas attīstības plānošana reģionā 

UZ SATURU

2021.gada 30.aprīlī beidzās KPR Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskās

apspriešanas sanāksme notika 24.aprīlī. Saņemti 198

priekšlikumi un iebildumi par KPR Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam 1.redakcijas projektu. Attīstības programmas sadaļas,

ka arī apkopojums par priekšlikumiem un iebildumiem pieejams

KPR mājas lapā.

09.06.2021. KPR Attīstības padomes sēdē pieņemti lēmumi par

KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes termiņa

pagarināšanu, par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-

2030.gadam aktualizēšanas uzsākšanu, kā arī par KPR Attīstības

programmas 2015.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu.

KPR Attīstības padomes lēmumi pieņemti, pamatojoties uz

Ministru kabineta lēmumu pievienot jaunveidoto Tukuma novadu

Kurzemes plānošanas reģionam.

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja lēmumam KPR
Attīstības programmai tiek piemērota stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūra un būs jāsagatavo Vides pārskats.

Šobrīd procesā ir jaunizveidotā Kuldīgas novada attīstības programmas

un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī Ventspils

valstspilsētas un Ventspils novada kopīgo attīstības plānošanas

dokumentu (attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas)

izstrāde. Šo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba

grupās piedalās arī KPR speciālisti. Lēmumu par jaunveidojamo novadu

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu pieņēmušas Saldus

novada pašvaldība un Liepājas valstspilsēta kopīgi ar Dienvidkurzemes

novadu.

Attīstības programmas un darbs ar pašvaldībām

Sākot ar 1.jūniju, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā INTERREG
Latvijas - Lietuvas sadarbības programmas 2015.-2020.gadam projekta
LLI-431"Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai
plānošanai" (SMART PLANNING) komandai ir piebiedrojies jauns projekta
vadītājs - Edvīns Drigins, kā arī projekta komandā līdzšinējo ekspertu
aizstāja reģionālās plānošanas eksperts Ronalds Veiss. Ronalds ir uzsācis
darbu, pārnākot no Rīgas plānošanas reģiona, bet Edvīns ir ilggadējs
Kurzemes PR administrācijas projektu vadītājs, kurš galvenokārt ir
strādājis ar dažādiem reģiona pašvaldību infrastruktūras projektiem. Abi
minētie speciālisti patreiz ir iesaistīti arī Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības Programmas 2021-2027. izstrādes procesā.

Vairāk par projektu

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/


Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona

Sabiedriskā transporta nodaļas 
maršrutu tīkla plānotājs

Indulis Ozoliņš

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par sabiedrisko transportu Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā

UZ SATURU

2021. gada pirmajā pusgadā ar mērķi uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību, ņemot vērā pasažieru, pārvadātāju un pašvaldību
viedokli, Sabiedriskā transporta nodaļa rosinājusi vai atbalstījusi 203 izmaiņu veikšanu reģionālajos autobusu maršrutos, tajā skaitā:
• 189 reisiem mainīts kustības grafiks;
• Slēgti 10 reisi;
• Atvērti jauni 14 reisi.

Nepārtraukti 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.
Lēmumus par izmaiņām maršrutu tīklā valstī pieņem Sabiedriskā transporta padome, kurā reģiona intereses pārstāv Sabiedriskā
transporta nodaļas vadītāja, kur pirmajā pusgadā piedalījusies 8 Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.
Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki apsekojuši 214 autobusu pieturvietas, kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 2
autoceļu rekonstrukcijas projektiem.

Reģionā kopumā ir 22 spēkā esošas speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes
plānošanas reģiona teritorijā. Vidēji mēnesī šobrīd tiek izsniegtas licences kartiņas desmit automašīnām. Pandēmijas laikā izsniegto
kartiņu, līdz ar to pakalpojumus sniedzošo taksometru skaits samazinājies divas reizes.

No 1. augusta atbilstoši jauniem līgumiem darbu uzsākuši pārvadātāji divās no četrām Kurzemes sabiedriskā transporta maršrutu
lotēm:

• “Liepājas” lotē;
• “Kuldīgas – Saldus” lotē;
Pasažierus šajās lotēs turpmākos desmit gadus pārvadās attiecīgi A/S “Liepājas autobusu parks” un SIA “Latvijas sabiedriskais
autobuss”.

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/sabiedriskais-transports/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/


PROJEKTU NODAĻAS

AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

http://www.kurzemesregions.lv/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja Alise Lūse

KPR foto

Vairāk par projektu

KPR foto

UZ SATURU

Noslēdzies darbs pie taktilajiem informācijas stendiem un pieejamības norādēm dabas

takās. Uzstādītajos informācijas stendos Alsungas Žibgravas dabas takā, Kazdangā,

Liepājas ezera Zirgu salā un Kalētu mežaparkā attēlotas dabas takas ar iespēju iztaustīt

taku maršruta līniju un objektus, kas sastopami pa ceļam, kā arī atzīmēti cilvēkiem

ratiņkrēslos pieejamie taku posmi. Savukārt Skrundas pilskalna pakājē uzstādīts taktilais

pilskalna un pastaigu takas makets. Maketā telpiski, ar reljefa palīdzību attēlots

pilskalns, taka, tās apkārtne, upe, kā arī galvenie objekti ievērojot to izmēru/lieluma

proporciju, lai palīdzētu cilvēkiem ar ierobežotu redzi, izmantojot tausti, izprast apkārt

esošo pilsētvidi. Makets veidots betonā, tas tematiski izceļ vietas kultūrvēsturisko un

ainavisko vērtību – kopš mūsu ēras 2.gs. šeit dzīvojušas Rietumbaltu kuršu ciltis un tā

reiz bijusi pilsnovada centrs, kuru pārvaldījuši kuršu ķoniņi – Jēkabs Sigitars, Ērmanis

Pilāts, Santiķis un Veisens. Par godu Skrundas 750.gadadienai pilskalna parkā tika

izvietoti stilizēti ķoniņu krēsli, kas arī atveidoti maketā. Vienlaikus dabas takās

uzstādītas arī jaunās norādes zīmes, kurās iekļautas arī pieejamības piktogrammas!

nacionālā vērtība, kas sniedz pievienoto vērtību arī mūsu dzīves kvalitātei. Tā
ir būtiska vides izglītības, veselības un tūrisma sastāvdaļa. Taču vai daba ir
pieejama visiem?
Piekļuve dabai dažreiz var būt apgrūtinoša – traucē nelīdzens takas segums,
pārāk šaura/stāva/ slidena laipa vai dabas takas nav vispār. Tas ietekmē ne
tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī cilvēkus ar īslaicīgām traumām, vecākus ar
maziem bērniem, seniorus, t.i. faktiski lielāko iedzīvotāju daļu. Vides un
pakalpojumu pielāgošana visiem ir daļa no ilgtspējīgas attīstības koncepcijas
un ir svarīgā kā no sociālā, tā arī no ekonomiskā viedokļa.
Šajā vebinārā runājām par dabas pieejamības nozīmi gan no vides
pieejamības ekspertu, gan arī no pašu lietotāju puses, diskutējot par
dažādiem dabas taku un to labiekārtojuma elementu pielāgošanas
risinājumiem, vajadzībām un iespējām dažādās Eiropas daļās.

07.05. NatAc projekta partneri
sadarbībā ar Eiroparku Federāciju
organizēja starptautisku vebināru
par dabas tūrisma pieejamību
visiem, kurā piedalījās 365
dalībnieki no visas pasaules.
Nacionālie parki, aizsargājamās 
teritorijas, ainavas ir mūsu visu 

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/natac/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/natac/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «CB Small Ports» 

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja 
projekta mārketinga vadītāja

Zane Gaile

UZ SATURU

Projektā CBSmallPorts ir izstrādāta 

Centrālbaltijas jahtu ostu tīkla 

mārketinga stratēģija

Projektā izstrādātā stratēģija būs noderīga

ikvienam ostu īpašniekam, attīstītājam, lai

izprastu, kā efektīvi un kopā veicinātu

Baltijas jūras kā burāšanas galamērķa

atpazīstamību. Stratēģijas pamatā ir

2020.gada nogalē veiktā pētījuma par

jahtu ostu mārketinga līdzšinējo pieredzi

un nākotnes vēlmēm rezultāti. Turklāt,

izstrādājot stratēģiju, ir ņemta vērā jaunā

situācija, kad COVID 19 pandēmijas

apstākļos ir jāpakļaujas dažādiem

ierobežojumiem un jāievēro protokoli,

rīkojot klātienes tikšanās.

Mārketinga stratēģija pieejama 
Kurzemes plānošanas reģiona mājas 

lapā

Vebinārā apkopoti jahtu ostu pārstāvju apmācību semināru rezultāti

27.maijā projektā tika rīkots vebinārs ar mērķi - apkopot secinājumus pēc pirmā jahtu ostu darbinieku

apmācību semināru cikla. Apmācību tēma visās projekta partnervalstīs bija viena – energoefektivitātes

paaugstināšana jahtu ostās un atjaunojamo energoresursu izmantošanas priekšrocības. Vebinārā Latvijas,

Somijas un Igaunijas pārstāvji prezentēja galvenos secinājumus par savu rīkoto semināru norisi, dalībnieku

interesēm un aktuālajiem jautājumiem. Latvijā seminārs notika 23.04.2021., un tajā Somijas pieredzi

prezentēja Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes energoefektivitātes eksperts Teemu Heikkinen, savukārt

par Latvijā pieejamajiem risinājumiem stāstīja "Elektrum" Energoefektivitātes daļas projektu vadītājs Anrijs

Tukulis.

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/07/Marketing_strategy_CBSmallPorts__26.05.2021.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-cb-small-ports-izstradata-baltijas-juras-centralas-dalas-jahtu-ostu-tikla-marketinga-strategija/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-cb-small-ports-izstradata-baltijas-juras-centralas-dalas-jahtu-ostu-tikla-marketinga-strategija/


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” 
(Izzini Baltus)

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise LūseVairāk par projektu

KPR 
foto

UZ SATURU

Jūnijā Baltu ceļa maršrutā uzsākta 

vasaras ceļošanas akcija maršruta 

popularizēšanai. Akcijas ietvaros ceļotāji 

aicināti apmeklēt Baltu ceļa objektus, dalīties ar 

foto un savu piedzīvojumu stāstiem savos 

Facebook vai Instagram profilos, pievienojot 

kopīgo tēmturi #baltuceļš un attiecīgā loka tēmturi

(#kurširullē (kurš loks), #vareniezemgaļi (zemgaļu 

loks), #viediesēļi (sēļu loks), #žemaiši, #aukštaiši). 

Uzvarētāji tiek noteikti katru nedēļu, 

ņemot vērā foto mākslinieciskumu, 

oriģinalitāti, iespaidu aprakstu vai 

pievienotais stāstu, saistību ar Baltu 

kultūru un vēsturisko mantojumu.

Nedēļas uzvarētājiem balvās 

gaumīgas rotas no Baltu rotām un

Zemgaļu amatnieku darinājumi.

Akcija notiek arī Lietuvā 

(vairāk: www.baltucels.lv). 

Foto: 
Normunds 

Kaprano

Papildus, interneta medijos publicēti jau pirmie
raksti par Baltu ceļa maršrutu un baltu vēsturi 

un izveidota Baltu ceļa Kuršu loka
fotobanka.

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/06/Baltu-Celosanas-_karte_A3.pdf
http://www.baltucels.lv/
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Projekts «Kurzeme visiem»

Informāciju sagatavoja  projekta sabiedrisko attiecību 
speciāliste Laura Homka

Vairāk  par projektu 
Lasīt vairāk

UZ SATURU

Lasīt vairāk

no 18. līdz 20. jūnijam projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros 12 Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar 9 –
15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem
traucējumiem, piedalījās bezmaksas sociāli integrējošā
vasaras diennakts nometnē “Kurzemes piedzīvojums”.
Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja piedzīvot trīs
lieliskas dienas, kas bija piepildītas jaunām zināšanām un
prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību,
smiekliem un jaunām draudzībām.

Lasīt vairāk

Kurzemē dzīvojošās ģimenes, kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par 
aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm, aicinātas 

pieteikties integratīvai diennakts nometnei “Ar spēka sauli sirdī”, 
kas notiks no 20. – 22.augustam Upesgrīvā.

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
organizētajās apmācībās par saskarsmi ar
cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT), bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (FT) un
bērniem ārpusģimenes aprūpē savas
zināšanas papildinājuši kopumā 239
kurzemnieki. Apmācību ciklā – vienās
klātienes apmācībās un sešās tiešsaistes
apmācībās – piedalījās dažādu vispārējo
pakalpojumu sniedzēji, piemēram,
izglītības iestāžu darbinieki, bibliotekāri,
kultūras darbinieki, tirdzniecības un
pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu
institūciju darbinieki, piemēram, policisti,
bāriņtiesu darbinieki.

Uzzināt vairāk

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://kurzemevisiem.lv/izplatitakie-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-grt-mits-nr-9/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/07/Apmacibas_julijs_Cilveki_GRT_16.07.2021.png
https://www.kurzemesregions.lv/kurzeme-saskarsmes-prasmes-pilnveidojusi-vairak-neka-200-visparejo-pakalpojumu-sniedzeju/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regiona-dzivojosas-gimenes-nododas-piedzivojumiem-integrativa-vasaras-nometne/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regiona-dzivojosas-gimenes-nododas-piedzivojumiem-integrativa-vasaras-nometne/
https://www.kurzemesregions.lv/aicinam-pieteikties-gimenes-lidzfinansetai-vasaras-nometnei/
https://www.kurzemesregions.lv/aicinam-pieteikties-gimenes-lidzfinansetai-vasaras-nometnei/
https://www.kurzemesregions.lv/aicinam-pieteikties-gimenes-lidzfinansetai-vasaras-nometnei/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regiona-dzivojosas-gimenes-nododas-piedzivojumiem-integrativa-vasaras-nometne/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzeme-saskarsmes-prasmes-pilnveidojusi-vairak-neka-200-visparejo-pakalpojumu-sniedzeju/


.
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Projekts “Militārais mantojums’’

Informāciju sagatavoja 
Jana Kalve, 

projekta “Militārais mantojums” vadītājaVairāk par projektu

UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem projekta «Militārais
mantojums» ietvaros apkopojis informāciju par muzejiem,
nocietinājumiem, militāro aprīkojumu, takām, bunkuriem, cīņu vietām,
militārām pilsētām, infrastruktūru, un piemiņas vietām un izveidojis
Militārā mantojuma tūrisma brošūru un karti.
Tūrisma brošūras un kartes ar 150 militārā mantojuma objektiem Igaunijā 
un Latvijā ir izdotas 5 valodās (latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu), tās 
ir 
lejupielādējamas https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications. 
Savukārt papīra formātā kartes un brošūras bez maksas var saņemt 
Kurzemes tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas 
sniedzējiem vairākās pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā 
mantojuma tūrisma objektu. Kurzemē kopā ir pieejamas ap
7 000 brošūru.

Turpinās projekta aktivitātes – objektu 
apsekojumi un ievade 

www.militaryheritagetourism.info, tiek 
gatavoti vismaz 76 objektu vēsturisko 

stāstu, fotogrāfiju, un piecu (5) militārā 
mantojuma maršrutu izstrādi Kurzemē, 
piesaistot vēstures ekspertus, vēl šogad 
plānojam divus (2) militārā mantojuma 

produktu attīstības seminārus 
Kurzemē. Tiek turpinātas marketinga 

aktivitātes, reklamējot militārā 
mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un 

vietējiem ceļotājiem Facebook, 
Instagram, mājas lapā.

Aicinām lasīt laikraksta 
“Saldus Zeme” 25.maija 

izdevuma lapās par 
Kurzemes plānošanas 

reģiona īstenoto 
projektu «Militārais 

mantojums».

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications
http://www.militaryheritagetourism.info/
https://www.facebook.com/militaryheritagetourism
https://www.instagram.com/militaryheritagetourism/
http://www.militaryheritagetourism.info/
https://www.kurzemesregions.lv/militarais-mantojums-interesenti-zinas-kur-un-ka-karoja/
https://www.kurzemesregions.lv/militarais-mantojums-interesenti-zinas-kur-un-ka-karoja/


Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja 

Ligita Kokaine
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Projekts «GRASS»

Vairāk par projektu

Š.g. 6.un 7.maijā notika GRASS projekta tiešsaistes konference, kurā piedalījās 
ap 250 dalībnieku. Konferences materiāli ir pieejami projekta mājas lapā.

Projektā “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea,

akronīms - GRASS) tika organizēti divi tiešsaistes pasākumi:

“Vebinārs ““Makroaļģu audzēšana, vākšana un
izmantošana: Baltijas jūras reģiona valstu pieredze un
iespējas” notika š.g. 25.maijā, interesentiem pieejams tā
ieraksts un pasākuma dalībnieku prezentācijas, kas
piedāvā iespēju izzināt Baltijas jūras reģiona valstu
pieredzi makroaļģu jomā.

Vairāk par vebināru

Ekspertu diskusija “Jūras bioekonomika Latvijā” notika š.g.
15.jūnijā. Pasākuma ieraksts piedāvā iespēju noklausīties
ekspertu prezentācijas par jūras bioekonomiku (angļu val. –
blue bioeconomy) Latvijā – gan par Eiropas politiku, gan par
atbalstu projektiem un pētniecībai šajā jomā, gan uzzināt
par aktuāliem pētījumiem un to rezultātiem, gan uzņēmēju
pieredzi. Pasākuma otrajā daļā eksperti diskutē par to, kurp
Latvija dodas un kādas ir attīstības iespējas jūras
bioekonomikā.

Vairāk par diskusiju

UZ SATURU

Vairāk par konferenci

https://www.kurzemesregions.lv/makroalgu-audzesana-vaksana-un-izmantosana-baltijas-juras-regiona-valstu-pieredze-un-iespejas/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/
https://www.kurzemesregions.lv/makroalgu-audzesana-vaksana-un-izmantosana-baltijas-juras-regiona-valstu-pieredze-un-iespejas/
https://www.kurzemesregions.lv/makroalgu-audzesana-vaksana-un-izmantosana-baltijas-juras-regiona-valstu-pieredze-un-iespejas/
https://www.kurzemesregions.lv/eksperti-diskute-par-juras-bioekonomikas-attistibu-latvija/
https://www.kurzemesregions.lv/eksperti-diskute-par-juras-bioekonomikas-attistibu-latvija/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.youtube.com/watch?v=6nMeopzCkx0
https://www.youtube.com/watch?v=VjXJcGmjNL0&t=1788s
https://www.submariner-network.eu/news/75-grass-news-and-events/924-the-final-grass-conference-making-waves-across-the-baltic
https://www.submariner-network.eu/news/75-grass-news-and-events/924-the-final-grass-conference-making-waves-across-the-baltic
https://www.submariner-network.eu/news/75-grass-news-and-events/924-the-final-grass-conference-making-waves-across-the-baltic
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Projekts “LIVE LAKE’’

Informāciju sagatavoja 
Ligita Kokaine

projekta “LIVE LAKE” vadītājaVairāk par projektu

UZ SATURU

Ūdenslīdēji Usmas ezerā, foto: 

I.Murziņa, Dabas aizsardzības 

pārvalde

Aizputē uzsākta Dzirnavu dīķa pārtīrīšana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Liepājas ielā 5B, būvdarbu līgums noslēgts ar SIA “RR Nord”. Lai mazinātu uz

Tebras upes esošā Dzirnavu dīķa aizaugšanu, tiks veikta upes gultnes atbrīvošana no dūņu sanesumiem izmantojot peldošu zemessmēlēju. Esošie darbi uzsākti jau

jūlijā un tos plānots pabeigt līdz šī gada septembra sākumam.

2021.gada 7.jūlijā noslēgts līgums ar SIA “Valkas meliorācija” par Sasmakas ezera slūžu pārbūvi, līguma ietvarā tiks veikta esošo dzelzsbetona kanālu un aizsprosta

pārbūve, gājēju tiltiņa izbūve. Sasmaka ezera slūžas atrodas kritiskā stāvoklī un to atjaunošana ir būtiska, esošā ūdens līmeņa un tā stabilitātes saglabāšana Sasmakas

ezerā ir ļoti svarīgs priekšnoteikums turpmākai ezeru atveseļošanai un saglabāšanai nākotnē.

Ventspils novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu un uzsākusi Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi,

noslēdzot līgumu ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. Ekspluatācijas

noteikumus plāno izstrādāt līdz 2022.gada 11.decembrim.

Saldus (bijušā Brocēnu) novada pašvaldība projektā iegādājusies niedru pļāvēja komplektu, kas sastāv no laivas,

laivas motora, niedru pļāvēja, grābekļa un laivas treilera. Saskaņā ar sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas

eksperta atzinumu par niedrāju pļaušanas un ūdensaugu izvākšanas iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām

dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, tīrāmo ūdensobjektu un

tīrīšanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem, ar iegādāto niedru pļāvēju Dorocutter 3071H plānots

veikt niedrāju pļaušanu un ūdensaugu izvākšanu Remtes, Cieceres un Brocēnu ezeros.

Sasmakas ezera slūžas kritiskā stāvoklī, 

foto: B.Lorence, Talsu novads

Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE) partneri ir

uzsākuši īstenot plānotās darbības.

Dabas aizsardzības pārvalde Usmas ezerā, Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, uzsākusi ezera grunts virskārtas

izpēti - mērķis ir noteikt ezera piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem un citiem priekšmetiem. Sadarbībā ar SIA

"TAIFUN" tiek izmantoti gan ūdenslīdēju pakalpojumi, gan modernas tehnoloģijas zemūdens pasaules

izpētei. Pagaidām situācija ezerā ir labāka kā gaidīts, atradumu ir maz, tomēr atsevišķās vietās

atkritumu konstatēšanu grunts virskārtā apgrūtina līdz pat 1 m bieza dūņu kārta.

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/


Sagatavotas un izdotas 

divas garo distanču 

pārgājienu kartes “Jūrtaka” 

un “Mežtaka”. Kartes 

drukatā veidā pieejamas  

Kurzemes TIC , kā arī 

elektroniski mājas lapā 

www.baltictrails.eu.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
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Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” 
(Pārgājienu projekts)

Vairāk par projektu

UZ SATURU

Ar krāsas un 

uzlīmju 

palīdzību 

nomarķēti 110 

no 290 km 

“Mežtakas” 

maršruta un darbi 

vēl turpinās. Aicinām 

marķēšanā 

piedalīties ikvienu 

interesentu, dalību 

pieteikt var sūtot 

ziņu uz 

e-pastu:

Informāciju sagatavoja 
projekta koordinatore 

Aija Neilande

“Gājējiem draudzīgs” 

zīme Kurzemē 

piešķirta 45 tūrisma 

uzņēmējiem un 

pakalpojumu 

sniedzējiem.

Tupinās darbi pie “Jūrtakas” un “ Meztakas” tūrisma 

ceļvežu sagatavošanas. 

aija.neilande@kurzemesregions.lv

http://www.baltictrails.eu/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://baltictrails.eu/lv/forest/itinerary?0
https://baltictrails.eu/lv/coastal/itinerary?5
mailto:aija.neilande@kurzemesregions.lv
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Projekts “I CAN WORK” 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Ilona Talente
Vairāk par projektu

UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģiona realizētā projekta “Solis uz priekšu: attīstot

personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” (I can work)

ietvaros, sadarbības partneris Skrundas novada pašvaldība ir uzlabojis gājēju

celiņu pie pašvaldības aģentūras sociālā dienesta telpām, lai nodrošinātu

piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citiem apmeklētājiem.

Lai veicinātu sociālo iemaņu un darba prasmju attīstību, kā arī teritorijas

labiekārtošanu, cilvēki ar invaliditāti piedalījās koka un radošajās darbnīcas,

kurās izgatavoja ziedu kastes emocionālā labirinta izveidei. Emocionālais

labirints būs vieta, kurā apmeklētāji varēs relaksēties un izbaudīt ziedu un

dažādu garšaugu sniegto vizuālo un smaržu baudījumu.

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros tiek organizētas

tikšanās ar uzņēmējiem visās Kurzemes novada pašvaldībās, lai veicinātu izpratni par

cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem

sabiedrības locekļiem. Uzsākot projektu notikušas tikšanās ar Skrundas un Liepājas

uzņēmējiem, kurā piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, sociālā

dienesta darbinieki un cilvēki ar invaliditāti.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas

iespējām, atbalstu uzņēmējiem, kā arī tika iesaistītas mērķgrupas personas, kuras

iepazīstināja darba devējus ar savu darba pieredzi, izglītību, prasmēm un vajadzībām.

Projekta ietvaros esam 

izgatavojuši informatīvu 

materiālu darba devējiem, kas 

sniedz informāciju par cilvēku ar 

invaliditāti nodarbināšanas 

iespējām un pieejamo atbalsta 

darba devējiem.

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/aicina-uznemejus-uz-individualam-tiksanas-reizem-izpratnes-par-cilveku-ar-invaliditati-veicinasanai-un-iesaistei-darba-tirgu/
https://www.kurzemesregions.lv/aicina-uznemejus-uz-individualam-tiksanas-reizem-izpratnes-par-cilveku-ar-invaliditati-veicinasanai-un-iesaistei-darba-tirgu/
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Projekts “MEDWwater” 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Liena Freimane
Vairāk par projektu

UZ SATURU

Ir izstrādāta projekta MEDWwater 
grafiskā identitāte, kā arī projekta 
kampaņas logo un saukļi latviešu, 
lietuviešu un angļu valodās. 
Sociālajos tīklos ar MEDWwater 
kampaņu saistīto informāciju 
latviešu valodā varēs atrast, 
ierakstot mirkļbirku
#Dabai Tableti Nevajag. 

2021. gada 11. jūnijā Kurzemes plānošanas reģions organizēja pirmo projekta 
pasākumu (Zoom platformā), kurā piedalījās projekta MEDWwater mērķa

grupas no Latvijas un Lietuvas – pārstāvji no pašvaldībām, ministrijām, 
pētniecības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām, aptiekām, kā arī citi interesenti. Projekta īstenotāji 
iepazīstināja ar veicamajām un jau veiktajām aktivitātēm, kā arī kopā ar

citiem dalībniekiem diskutēja  par projekta aktualitāti un iespējām uzlabot 
situāciju. Pasākuma ierakstu ir iespējams sev tīkamā laikā noskatīties

KPR Youtube kanālā. 

Ir izveidots 
3 minūšu video,
kur īsumā  izstāstīts 
par to kas ir projekts 
MEDWwater.

Ir tapis saraksts 
Ar farmaceitiski 

aktīvajam vielām, kuras
projekta ietvaros pētnieki 

meklēs un analizēs to ietekmi uz vidi 
notekūdeņu un upju paraugos. Aktīvi 

notiek darbs pie ūdens paraugu 
ņemšanas.  Aicinām noskatīties 

TV Kurzeme veidoto sižetu
par paraugu ņemšanu un 

projektu
MEDWwater. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghfo4XdYOK0
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwwater/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwwater/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwwater/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.youtube.com/watch?v=ghfo4XdYOK0
https://www.youtube.com/watch?v=oX4VR17uOSo
https://www.youtube.com/watch?v=oX4VR17uOSo
https://www.youtube.com/watch?v=EHCf8tuqxwo&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=EHCf8tuqxwo&t=174s


AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

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

LIEPĀJAS

VALSTSPILSĒTA

VENTSPILS

VALSTSPILSĒTA

KULDĪGAS

NOVADS

SALDUS

NOVADS

TALSU

NOVADS

VENTSPILS

NOVADS

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

TUKUMA

NOVADS

DIENVIDKURZEMES

NOVADS

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://www.kuldiga.lv/
http://www.saldus.lv/#0
https://talsunovads.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.tukums.lv/lv
https://www.tukums.lv/lv
https://talsunovads.lv/
http://grobina.lv/

