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2.redakcija

03.11.2021.



1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

• 24.03.2021. KPR Attīstības padomes lēmums Nr.3.1. par KPR 
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

• Sabiedriskā apspriešana: 2021.gada 29.marts – 30.aprīlis.

• Kopā saņemti 198 priekšlikumi un iebildumi:
– Ņemti vērā 108

– Daļēji ņemti vērā 26

– Nav ņemti vērā 64



Faktori, kas ietekmēja 2.redakcijas 
izstrādes gaitu

1) No 2021.gada 1.jūlija mainās plānošanas reģionu 
teritorijas – jaunveidojamais Tukuma novads pievienots 
Kurzemes plānošanas reģionam.

2) Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas aktualizēšana.

3) 11.08.2021. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums 
nepiemērot SIVN Kurzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšanai.

4) Darbības programma 2021-2027 – joprojām nav 
apstiprināta.



Pašreizējās situācijas raksturojums

• Struktūra balstīta uz Kurzeme 2020 
struktūru, saglabājot pēctecību.

• Papildināts ar informāciju un datiem par 
jaunizveidoto Tukuma novadu.

• Sagatavots KPR pašvaldību attīstības vīziju, 
stratēģisko mērķu, prioritāšu, rīcības 
virzienu un specializāciju apkopojums un 
analīze, izmantojot IAS un AP



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

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

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



Stratēģiskā daļa - PRIORITĀTES



P1 PRIORITĀTE:
DINAMISKAS ZINĀŠANAS

Prioritātes ietvars:

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

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

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

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



P1 PRIORITĀTE:
DINAMISKAS ZINĀŠANAS

Rīcību virzieni:

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

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

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

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



P2 PRIORITĀTE:
IZAUGSMES EKONOMIKA

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

ilgtermiņā, dabas pašatjaunošanās stimulēšana, uzlabojot vides kvalitāti
Kurzemē.

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

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



P2 PRIORITĀTE:
IZAUGSMES EKONOMIKA

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

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

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

RV 2.4. Atbalsta pakalpojumu attīstība Kurzemes uzņēmējiem –
3 rīcības

RV 2.5. Uzņēmumu digitālā transformācija – 3 rīcības

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

RV 2.7. Sabiedrības uzņēmējspējas veicināšana – 1 rīcība



P3 PRIORITĀTE:
ZAĻĀ UN DROŠA ATTĪSTĪBA

Prioritātes ietvars:
• Klimatneitrālas politikas ieviešana – sabalansēta resursu izmantošana 

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

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

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



P3 PRIORITĀTE:
ZAĻĀ UN DROŠA ATTĪSTĪBA

Rīcību virzieni:

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

RV 3.2. Aprites ekonomikas ieviešana – 7 rīcības

RV 3.3. Zaļās un klimatneitrālas politikas ieviešana – 4 rīcības

RV 3.4. Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – 5 rīcības

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



P4 PRIORITĀTE:
ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

Prioritātes ietvars:

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

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

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



P4 PRIORITĀTE:
ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

Rīcību virzieni:

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

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

RV 4.3. Viedu mobilitātes risinājumu ieviešana reģionā – 3 
rīcības



P5 PRIORITĀTE:
PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE

Prioritātes ietvars:

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

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



P5 PRIORITĀTE:
PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE

Rīcību virzieni:

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

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

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

RV 5.4. Integrēta pārvaldība reģiona attīstībai – 2 rīcības

RV 5.5. Kurzeme kā pievilcīga mājvieta – 2 rīcības

RV 5.6. Kurzemes tēla veidošana – 2 rīcības



P6 PRIORITĀTE:
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

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

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

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



P6 PRIORITĀTE:
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

Rīcību virzieni: 

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

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

RV 6.3. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana – 4 rīcības

RV 6.4. Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana – 3 rīcības



P7 PRIORITĀTE:
KULTŪRAS POTENCIĀLS

Prioritātes ietvars: 

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

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



P7 PRIORITĀTE:
KULTŪRAS POTENCIĀLS

Rīcību virzieni: 

RV 7.1. Kultūras mantojuma saglabāšana – 3 rīcības

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

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

RV 7.4. Kultūrtelpu dažādības stiprināšana – 3 rīcības

RV 7.5. Kultūras komunikācija – 5 rīcības



P8 PRIORITĀTE:
AKTĪVA SABIEDRĪBA

Prioritātes ietvars: 

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

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



P8 PRIORITĀTE:
AKTĪVA SABIEDRĪBA

Rīcību virzieni: 

RV 8.1. Vietas piederības sajūtas stiprināšana – 4 rīcības

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



PILSĒTU FUNKCIONĀLĀS TERITORIJAS
Saskaņā ar ES fondu Darbības programmas 2021–2027. gadam projektu
plānošanas reģionu attīstības programmās jānosaka pilsētu funkcionālās
teritorijas.

VARAM ir definējusi, ka pilsētu funkcionālās teritorijas ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centri atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā “Latvija 2030” noteiktajam un to apkārtējās
teritorijas (var būt arī vienas vai vairāku pašvaldību ietvaros), starp kurām ir:

a) ikdienas darba spēka migrācija – ne mazāk par 15% no nodarbinātajiem iedzīvotājiem strādā
attīstības centrā. Pilsētu funkcionālajā teritorijā tiek ieskaitītas pašvaldību teritoriālās vienības, t.i.,
pilsētas un pagasti;

b) 29.03.2021. VARAM vadlīnijās noteikts arī kritērijs – 40 minūšu sasniedzamība (pēc AP 1.redakcijas).

Pamatkritēriji funkcionālās pilsētas teritorijas noteikšanai ir darbaspēka migrācija un 40 minūšu
sasniedzamība. Kā papildus kritērijs noteikts iedzīvotāju blīvums teritoriālajā vienībā 17 iedz./km2.

KPR funkcionālās teritorijas tiek noteiktas sešām pilsētām – Liepājai,
Ventspilij, Kuldīgai, Saldum, Talsiem un Tukumam.

To noteikšanā 1.redakcijā izmantoti 2019. gada VSAA dati par svārstmigrāciju pagastu griezumā.



PILSĒTU FUNKCIONĀLĀS TERITORIJAS AP 1.REDAKCIJĀ



PILSĒTU FUNKCIONĀLĀS TERITORIJAS AP 2.REDAKCIJĀ


