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Godātie Publiskā gada pārskata lasītāji! 

 

 
Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada 

pārskatu par paveikto laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.  

Kurzemes plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona 

attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un 

finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.  

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas kopš 2021.gada 01.jūlija KPR sastāvā ir 8 

pašvaldības - Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadi, kā arī 

Liepājas un Ventspils valstspilsētas. Tukuma novads, kas iepriekš ietilpa Rīgas plānošanas 

reģiona sastāvā kopš 2021.gada 01.jūlija ir pievienots Kurzemes plānošanas reģionam. Līdz 

reformai Kurzemes plānošanas reģionu veidoja 18 novadi un 2 pilsētas.  

2021.gadā KPR turpināja darbu pie KPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādes, organizējot divas sabiedriskās apspriešanas. Jaunās Attīstības programmas gala 

redakcija apstiprināta 2022.gada 31.maijā. Saistībā ar to, ka 2021.gadā mainījās KPR 

teritorija, tika uzsākta arī KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2020.-2030.gadam 

aktualizācija, papildinot to ar informāciju saistībā Tukuma novada teritorijas pievienošanu, 

nemainot iepriekš definētos stratēģiskos mērķus un sasniedzamos rādītājus. Aktualizētā KPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2020.-2030.gadam tika apstiprināta 2022.gada 22.martā.  

Līdz ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda noslēgšanos iespējas piesaistīt 

finansējumu no ārvalstu finanšu līdzekļiem krietni mazinājās un 2021.gadā sagatavoti tikai 2 

projektu pieteikumi Eiropas Eknomiskās Zonas un Norvēģijas grantu fonda programmā – par 

atbalsta iniciatīvām NEET jauniešiem un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, no kuriem 

pēdējais ir apstiprināts. Gada nogalē uzsākts darbs pie projektu ideju attīstības jaunajam 

plānošanas periodam Interreg programmās, strādājot pie 3 projektu idejām – par bibliotēku 

viedajiem pakalpojumiem, jūras un piekrastes tūrisma attīstību un jauniešu nodarbinātību 

tūrisma sektorā. Tāpat kā iepriekš KPR ir aktīvi strādājis ieviešot jau uzsāktos reģionāla 

līmeņa projektus Kurzemē. 2021.gadā KPR Administrācijā ieviešanā bija 16 projekti, daļa no 

tiem turpinājās no iepriekšējiem gadiem, bet t.sk. 4 tika uzsākti pārskata gadā. Projektu 

ieviešana notiek tādās programmās kā INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 

sadarbības programmas, Centrālās Baltijas programmas, Igaunijas – Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, Eiropas 
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Sociālā Fonda, ES Erasmus + programmā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 

grantu fonda programmā. 

Kopš 2015.gada KPR īsteno Kurzemes reģionam nozīmīgu projektu “Kurzeme 

visiem”, kas ir par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, un ir daļa no 

deinstitucionalizācijas (DI) procesa visā valstī. Projekts “Kurzeme visiem” paredz veicināt 

tādu pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi 

aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. 2021.gadā 

turpinājās aktivitātes DI procesa īstenošanai, piemēram, sabiedrības informēšana par DI 

procesu un izpratnes veicināšana par personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), tika 

sniegti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar GRT. Visa gada garumā tika nodrošināta 

atbalsta sniegšana Kurzemes pašvaldībām un pārējiem projekta partneriem, kā arī īstenota 

virkne aktivitāšu, piemēram, organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par 

saskarsmi ar projekta mērķa grupām, organizēta integratīva nometne bērnu ar un bez 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu saliedēšanai un integrēšanai, notiek personu ar 

GRT sagatavošanas process pārejai uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālā aprūpes centra 

(VSAC) un turpinās VSAC speciālistu un pašvaldību piesaistīto sociālo mentoru apmācības. 

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību, maršruta tīkla sakārtošanu, 

atbilstoši nepieciešamajām izmaiņām, KPR eksperti kopīgi ar pašvaldībām pārskata un 

rosina izmaiņas maršrutu tīklā, ja tādas ir nepieciešamas, un aizstāv reģiona pašvaldību un 

iedzīvotāju intereses Satiksmes ministrijas organizētajā Sabiedriskā transporta padomē, kas 

pieņem lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām maršrutu tīklā. Tāpat kā iepriekšējos gados, 

arī 2021.gadā notika reģionā esošo pieturvietu apsekošana, kopumā apsekojot vairāk nekā 

520 pieturvietas. Dati par pieturvietu apsekošanu tiek ievadīti/koriģēti Sabiedriskā transporta 

informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS). 

Kopš 2018.gada 1.marta KPR īsteno ”Pilotprojektu pašvaldībās remigrācijas 

veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” un darbojas Kurzemes remigrācijas 

koordinators, kurš sadarbībā ar Kurzemes pašvaldībām, apzina pašvaldībās pieejamos 

pakalpojumus un atbalsta iespējas tiem, kas vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā. Kurzemes 

remigrācijas koordinators laika posmā no 2018.gada marta līdz 2021.gada decembrim 

kopumā ir sazinājies un atbalstu sniedzis vairāk nekā 2220 cilvēkiem. Kurzemē kopumā ar 

remigrācijas koordinatora atbalstu atgriezušies 597 cilvēki. Informatīvais atbalsts ir sniegts 

gan pirms, gan arī pēc atgriešanās Latvijā. Vēl 624 cilvēki ir informējuši, ka plāno atgriezties 

uz dzīvi Kurzemes reģionā 2022.gadā. 
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Jau septīto gadu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstu 

2021.gadā tika īstenota Kurzemes kultūras programma. Kultūras programmas mērķis ir 

veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu 

atbalstam Kurzemes reģionā. "Kurzemes kultūras programmas 2021" ietvaros, izsludinot 

projektu pieteikumu konkursu tika saņemti 147 kultūras projektu pieteikumi par kopējo 

summu 693 618 EUR, kas vairāk nekā piecas reizes pārsniedza iespējamo atbalsta summu. 

Projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātā atbalstu saņēma 54 projekti par kopējo summu 

116 750 EUR. 

KPR Uzņēmējdarbības centrs reģionā strādā gan ar pašvaldību uzņēmējdarbību 

speciālistiem, gan uzņēmējiem, kā arī citam uzņēmējdarbības institūcijām un organizācijām, 

veicinot un attīstot uzņēmējdarbības vidi reģionā. Kā katru gadu uzņēmējiem tika 

nodrošinātas konsultācijas par ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaisti, kā arī 

organizēti dažādi seminārus par tiem saistošām un aktuālām tēmām, kā piemēram, par e-

komerciju, interneta mārketingu. Uzņēmējdarbības centra popularizēšanai tika nodrošināta 

dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021”. Uzņēmējdarbības centrs līdzdarbojās KPR 

Attīstības programmas izstrādes vadības grupā, LR Zemkopības ministrijas SVVA stratēģiju 

Komitejā, Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna komisijā, Vides un reģionālās attīstības 

ministrijas projektā “Digibest”, kā arī turpināts darbs pie EEZ projekta “Uzņēmējdarbības 

atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” sagatavošanas un ieviešanas.  

2021.gadā tika noorganizētas deviņas KPR Attīstības padomes sēdes, kurās piedalījās 

visu Kurzemes pašvaldību vadītāji vai to vietnieki, pārrunājot pašvaldībām un reģionam 

aktuālos jautājumus. Ņemot vērā Covid pandēmijas uzliesmojumu pavasarī un rudenī, 

vairums sēžu notika attālināti, kas nu jau ir kļuvusi par ierastu praksi un neietekmē Attīstības 

padomes darbu un lēmumu pieņemšanu. Saskaņā ar pārrunāto Attīstības padomes sēdēs un 

pašvaldību pausto viedokli, tas tika pārstāvēts tālāk citās valsts institūcijās, darba grupās u.c. 

Apzinot ar pašvaldību darbu saistītas aktualitātes, Attīstības padomes sēdēs uz diskusiju tika 

aicināti gan nozaru ministri, gan ministriju un citu atbildīgo valsts institūciju, nevalstisko 

organizāciju  un sadarbības partneru pārstāvji.  

Arī 2021. gadā plānošanas reģions saņēma finansiālu atbalstu no reģiona 

pašvaldībām, KPR kapacitātes stiprināšanai, piešķirot finansējumu no pašvaldību budžetiem 

kopā 26 250 EUR apmērā. Šāds finansējums ļāva KPR Administrācijai piesaistīt papildus 

ekspertus reģiona viedokļa pārstāvēšanai, strādājot gan pie ES Struktūrfondu, gan Eiropas 

Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020.gadam un 2021.-2027.gadam plānošanas 

periodu pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanas, izstrādes un ieviešanas.  
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KPR speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un sniegtu reģiona viedokli 

valsts pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības komitejās, darba grupās, semināros un 

konferencēs. Notiek arī nepārtraukts darbs ar sabiedrību, izmantojot sociālos tīklus, KPR 

mājas lapu www.kurzemesregions.lv, kā arī izdodot reģiona Ziņu lapu.  

Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais Publiskais gada pārskats sniedz iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā institucionālo ietvaru un 

struktūru, funkcijām un deleģējumiem, kā arī par paveikto 2021. gadā. 

 

Cieņā,  

I.Bērziņa 

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja 

 

http://www.kurzemesregions.lv/
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1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

INSTITUCIONĀLAIS IETVARS 
 

1.1. Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra 
 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas 

nodrošina KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu 

sadarbību.  

KPR ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562. 

KPR ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona nosaukumu. 

KPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti, KPR 

nolikums un, uz to attiecināms Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

Līdz Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai 2021.gadā, KPR teritoriju veidoja 

18 novadi – Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, 

Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un 

Ventspils novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – Liepāja un Ventspils. Pēc Administratīvi teritoriālās 

reformas, kopš 2021.gada 01.jūlija apvienojot vairākus novadus KPR teritorijas sastāvā ir 8 

pašvaldības - Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadi, kā arī 

Liepājas un Ventspils valstspilsētas. Tukuma novads, kas iepriekš ietilpa Rīgas plānošanas 

reģiona sastāvā kopš 2021.gada 01.jūlija ir pievienots Kurzemes plānošanas reģionam. 

KPR lēmējorgāns ir KPR Attīstības padome (turpmāk - Attīstības padome), 

izpildinstitūcija – KPR Administrācija (turpmāk – Administrācija). 

 

Attēls Nr.1. Kurzemes plānošanas reģiona struktūra 

 

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJU KOPSAPULCE 

 

ATTĪSTĪBAS PADOME 

 

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

ADMINISTRĀCIJA 

 

2 PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI 
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Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju 

kopsapulcē.  

Pēc 2021.gada 05.jūnija pašvaldību vēlēšanām, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona 

vietējo pašvaldību vadītāju 2021.gada 28.jūlija kopsapulces lēmumu, Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē tika ievēlēti 8 Padomes locekļi un 8 aizvietotāji: 

Pastāvīgais loceklis Aizvietotājs Pašvaldība 

Aivars Priedols Aivars Galeckis Dienvidkurzemes novada pašvaldība 

Inga Bērziņa Artis Roberts Kuldīgas novada pašvaldība 

Māris Zusts Raivis Zīrups Saldus novada pašvaldība 

Sandra Pētersone Aldis Pinkens Talsu novada pašvaldība 

Gundars Važa Imants Valers Tukuma novada pašvaldība 

Aivars Mucenieks Andis Zariņš Ventspils novada pašvaldība 

Gunārs Ansiņš Atis Deksnis Liepājas valstspilsētas pašvaldība 

Guntis Blumbergs Aigo Gūtmanis Ventspils valstspilsētas pašvaldība 
 

Ar Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju Kopsapulces 2021.gada 

28.jūlija lēmumu tika apstiprināts jauns Kopsapulces nolikums un ar Attīstības padomes 

lēmumu apstiprināti KPR Nolikuma grozījumi, nosakot, ka padomes priekšsēdētājam var tikt 

ievēlēti viens vai vairāki vietnieki. Ar Attīstības padomes 2021.gada 28.jūlija lēmumu, par 

Attīstības padomes priekšsēdētāju ir ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 

Bērziņa un par Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniekiem - Dienvidkurzemes novada 

domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.  

Administrācija ir Attīstības padomes izveidota KPR izpildinstitūcija, kas nodrošina tās 

pieņemto lēmumu izpildi, veic Attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko 

nodrošināšanu, kā arī sagatavo jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes un 

citu pastāvīgo komiteju sēdēs. Administrāciju vada Administrācijas vadītājs, kuru apstiprina 

un atbrīvo no amata ar Attīstības padomes lēmumu. Ar 2015.gada 29.aprīļa Attīstības 

padomes sēdes lēmumu par Administrācijas vadītāju ir apstiprināta Evita Ozoliņa (protokols 

Nr. 3/15, §5.1).  

Administrācijas vadītājs vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē Attīstības 

padomes deleģēto uzdevumu izpildi un par izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu reizi 

ceturksnī sniedz pārskatu Attīstības padomei. KPR Administrācijai ir šādas struktūrvienības – 

Projektu nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa un Kurzemes plānošanas reģiona 

Uzņēmējdarbības centrs. 

2021. gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja 35 darbinieki. 

KPR Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Valguma ielā 4A, LV-1048.  

Projektu nodaļa atrodas KPR Administrācijas biroja telpās. 

Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā Kuldīgā, Adatu ielā 9. 



Lappuse 9 no 67 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs atrodas Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.  

 
 

1.2. Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas 
 

KPR galvenās funkcijas: 

 Sniegt priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei; 

 Sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām; 

 Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi; 

 Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī; 

 Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām; 

 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem 

finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā; 

 Saimnieciskās darbības veicināšana Kurzemes reģionā; 

 Plānošanas reģiona ikgadējā darba plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada 

budžeta pieprasījuma sagatavošana; 

 Sabiedriskā transporta pārzināšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā Kurzemes reģionā, 

iesaiste un atbalsts sabiedrisko maršrutu tīkla sakārtošanā; 

 Taksometru pārvadājumu licencēšana Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā.  

 

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra 
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1.3. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti 
 

2021.gadā bija spēkā šādi reģionālas nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:  

• Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. 

gadam (Kurzeme 2030) apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

sēdē 2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). Kurzeme 2030 ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Tās mērķis ir iezīmēt 

reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk 

nepieciešamās izmaiņas. Kurzeme 2030 izstrādāta, atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī, 

ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteiktos 

ilgtermiņa attīstības mērķus un izvērtējot plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Stratēģija turpina iepriekšējā 

plānošanas perioda dokumentos noteiktos virzienus veidot attīstības plānošanas 

pārmantojamību, respektējot Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo attīstības 

politiku. Kurzeme 2030 sastāv no vairākām daļām: stratēģiskās daļas, telpiskās 

attīstības perspektīvas, kā arī stratēģijas īstenošanas, uzraudzības un pārskatīšanas 

daļas. Stratēģiskā daļa akcentē attīstības priekšnosacījumus, ietekmējošos apstākļus, 

definē risinājumu pieejas un priekšlikumus. Telpiskās attīstības perspektīva akcentē 

apdzīvojuma attīstības, sasniedzamības un lauku telpu attīstības īpatnības. Stratēģijas 

īstenošana un uzraudzība fokusējas uz sadarbību starp dažādam sabiedrības 

institūcijām.  

Saistībā ar izmaiņām Kurzemes plānošanas reģiona robežās, pievienojot 

jaunizveidoto Tukuma novadu Kurzemei, ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes 2021. gada 9.jūnija lēmumu Nr.04/21 (3 §) tika uzsākta Kurzemes 

plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam aktualizācija, 

nemainot ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju) vai stratēģiskos mērķus. 

• Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam 

(Kurzeme 2020) apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 

2015.gada 15.jūlijā (prot.Nr.4/15,1.§). KPR Attīstības programma izstrādāta atbilstoši 

Nacionālajam attīstības plānam un plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 

pamatojoties uz plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu attīstības 

programmas. Kurzeme 2020 ir reģionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums Kurzemes reģiona 



Lappuse 11 no 67 

attīstībai 6 gadu periodam. Kurzeme 2020 izstrādes mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, sekmējot koordinētu un sabalansētu pasākumu 

kopuma ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to 

koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai. Kurzeme 2020 balstās uz 

pašreizējās situācijas un attīstības tendenču analīzi. Attīstības programma ietver: 

Kurzemes reģiona vizītkarti, attīstības tendences un izaicinājumus, stratēģisko daļu, ka 

arī programmas ieviešanas uzraudzības kārtību un rezultatīvos rādītājus, izstrādes 

procesa aprakstu.  

2019.gada 20.decembrī KPR Attīstības padome rakstiskajā procedūrā tika 

pieņemts lēmums Nr. 03/19 (1 §) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” un 2020.gadā uzsākta tās izstrāde. Darbs pie jaunās attīstības 

programmas izstrādes turpinājās arī visu 2021.gadu. 
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Reģiona pamatfunkcijas 

2.1.1. Reģiona attīstības plānošana 

  

2012. gada 14. novembrī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma 

lēmumu (prot. Nr.06/12,2.§) uzsākt reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības 

programmas izstrādi, un 2013.gada 11.decembrī apstiprināja darba uzdevumus KPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-

2020.gadam izstrādei. Abi plānošanas dokumenti tika izstrādāti EEZ/Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 

sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 

kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-

24/NFI/INP-002) 1.aktivitātes īstenošanas ietvaros.  

2015. gada 15. jūlija Kuldīgā KPR Attīstības padomes sēdē tika prezentētas reģiona 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas, tika ziņots par veiktajiem 

labojumiem un Attīstības padome balsoja PAR Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. 

gadam un Attīstības programma 2015. – 2020. gadam ir pieejamas KPR mājaslapā un TAPIS 

sistēmā. 

2016. gadā tika nodrošināta KPR Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

aktualizācija – tika veikta KPR Attīstības programmas 2015.-2020. pielikumu (investīciju 

plāna un pašreizējās situācijas raksturojuma) aktualizēšana. Tika izstrādāts attīstības 

plānošanas dokumentu uzraudzības pārskata saturs. 

2018.gadā tika sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijas 2015-

2030 un Attīstības programmas 2015-2020 Uzraudzības pārskats un apstiprināts Attīstības 

padomes sēdē 2018.gada 31.oktobrī. 

2019.gada 20.decembrī KPR Attīstības padome rakstiskajā procedūrā pieņēma 

lēmumu Nr. 03/19 (1. §) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, pie kuras izstrādes 

darbs noritēja visu 2021.gadu. 

Jaunās KPR Attīstības programmas izstrādē iesaistīti KPR administrācijas speciālisti 

un kā konsultanti Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta 
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“Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana jeb 

Smart Planning) ietvaros piesaistītie konsultanti SIA “Grupa’93”. 

2021.gada 24.martā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma lēmumu 

Nr. 3.1 apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

1.redakciju. Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana 

notika no 2021.gada 29.marta līdz 30.aprīlim un 22.aprīlī bija publiskās apspriešanas 

sanāksme, kas tika organizēta tiešsaistē. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 198 

komentāri.  

2021.gada 3.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma 

lēmumu Nr.1.1 apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam 2.redakciju. Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2.redakcijas sabiedriskā 

apspriešana notika no 2021.gada 10.novembra līdz 10.decembrim un 23.novembrī bija 

tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksme. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 102 

komentāri. 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā 2021.gada 01.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, tika pievienots Kurzemes plānošanas reģionam. Līdz 

ar to 2021.gada 09.jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma lēmumu 

Nr.04/21 (3 §) un tika uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2030.gadam aktualizācija, nemainot ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju) vai 

stratēģiskos mērķus. Ar 2021.gada 3.novembra Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomes lēmumu Nr. 3.1 Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2015.-2030.gadam tika nodota sabiedriskā apspriešanai, kas notika no 2021.gada 

10.novembra līdz 10.decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 102 komentāri. 

Abu nozīmīgo reģiona plānošanas dokumentu gala redakcijas apstiprinātas 2022.gada pirmajā 

pusgadā.  

Pastāvīgi tiek uzturēta, aktualizēta un publicēta KPR mājas lapā KPR pašvaldību 

plānošanas dokumentu datu bāze, informācija par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem 

attīstības plānošanas jomā, sabiedrības līdzdalību, izmaiņām normatīvajos aktos, notikušas 

tikšanās un sniegtas konsultācijas pašvaldību speciālistiem. 
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2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

 

Laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Kurzemes plānošanas 

reģions ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, piedalījies nacionāla un 

reģionāla līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzis nosacījumus un izvērtējis vietējo 

pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentus: 

✓ Sniegti 3 nosacījumi pašvaldību lokālplānojumiem, 1 nosacījumi attīstības programmai 

un 1 nosacījumi ilgtspējīgas attīstības stratēģijai; 

✓ Izvērtēti un sniegti 3 atzinumi  pašvaldību teritorijas plānojumiem, 7 atzinumi 

lokālplānojumiem, 7 atzinumi attīstības programmām un 7 atzinumi ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijām; 

2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas šādās institūcijās: 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda Uzraudzības komiteja (UK) un Apakškomitejas (AK); 

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja; 

 Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. Uzraudzības komiteja; 

 Koordinācijas padome; 

 Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja (NAK); 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Vadības komiteja; 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Uzraudzības 

komiteja; 

 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. Programmēšanas 

komiteja; 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. Programmēšanas 

komiteja; 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. Programmēšanas 

komiteja; 

 ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālās 

sadarbības” (ETS) mērķa darbības programmu konsultatīvā darba grupa; 
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 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.-2021. gada perioda Uzraudzības komiteja; 

 Latvijas - Šveices sadarbības programmas vadības komiteja; 

 Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” uzraudzības komiteja; 

 Sabiedrības integrācijas fonda padome; 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja; 

 Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija; 

 Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome; 

 Latvijas tūrisma Konsultatīvās padome; 

 Pieaugušo izglītības pārvaldības padome; 

 Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome 

 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3. SAM Uzraudzības padomē 

 Projekta “Proti un dari” Uzraudzības padomē 

  Latvijas Nacionālā kultūras centra konsultatīvā komisija 

 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja (OTUK); 

 Sabiedriskā transporta padome; 

 Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvā padome; 

 Kultūras ministrijas konsultatīvā komiteja; 

 Kultūras ministrijas darba grupā par lībiešu kultūras un valodas aizsardzību, 

saglabāšanu un attīstību; 

 Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupa; 

 Ainavu ekspertu padome; 

 Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa; 

 Sociālo pakalpojumu attīstības padome; 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja; 

 Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupa – Starpvaldību 

komisija (SVK); 

 Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisija; 

 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa; 

 Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un Eiropas ekonomiskās 

zonas ūdeņiem darba grupa; 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba 

grupa (KIDG); 

 Iesaiste Latvijas vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādē. 
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2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā 

 

Maršrutu tīkla plānošanai valstī izveidota ir Sabiedriskā transporta padome, kuras 

darbā 2021.gadā, kā Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietniece, piedalījās KPR 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere. Pārskata periodā notika 21 sabiedriskā 

transporta padomes sēde. 

Sabiedriskā transporta nodaļa, analizējot maršrutu tīklu, veicot pasažieru plūsmu 

analīzi, ņemot vērā pašvaldību viedokli un iedzīvotāju priekšlikumus, 2021. gadā sagatavojusi 

vai saskaņojusi šādas izmaiņas Kurzemes reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīklā: 

1. Izvērtējot pasažieru plūsmu uz laiku slēgti reisi maršrutos: Nr. 5304 “Saldus-Kursīšu 

pagasts-Ezere” reisi Nr. 05 un 07, un  Nr. 6753 “Saldus-Lutriņu skola-Lašupe” reisi Nr. 08 

un 10. 

2. Veiktas izmaiņas kustības grafikos maršrutos Nr. 6818 "Liepāja - Rucava - Nida" reisos  9, 

10, 11 un 12 un Nr. 6820 "Liepāja - Rucava" reisos 7, 8, 9, 10, samazinot reisu izpildes laiku 

par 10 minūtēm. 

3. Veiktas sekojošas izmaiņas maršrutu tīklā iekļaujot pieturvietas: 

“Siena tirgus” maršrutu: 

Nr. 5112 Liepāja-Nīca-Otaņķi reisos Nr. 23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,44,46 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 03,05,09,10,11,12,14,16; 

Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisos Nr. 09,10,12,13; 

Nr. 6820 Liepāja-Rucava reisos Nr. 03,04,07,08,09,10; 

Nr. 6909 Liepāja-Nīca reisos Nr. 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,15,16. 

 “Robežu iela” maršrutu: 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 10,12,14,16; 

Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisos Nr. 09,10,12,13; 

Nr. 6820 Liepāja-Rucava reisos Nr. 03,04,09,10. 

Nomainīts pieturvietas nosaukums “Aptieka” uz “Ventas iela” maršrutos 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 10,12,14,16. 

Nomainīts pieturvietas nosaukumu “Lielā iela” uz “Koncertzāle”, “Tirgus” uz “Zivju iela” 

maršrutu: 

Nr. 5112 Liepāja-Nīca-Otaņķi reisos Nr. 23,25,27,29,33,35,37,39; 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 03,05,09,11; 

Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisos Nr. 09,13; 

Nr. 6820 Liepāja-Rucava reisos Nr. 03,07,09; 

Nr. 6909 Liepāja-Nīca reisos Nr. 01,03,05,07,11,15. 
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Nomainīts pieturvietas nosaukumu “Lielā iela” uz “Līva”, “Tirgus” uz “Pētertirgus” 

maršrutu: 

Nr. 5112 Liepāja-Nīca-Otaņķi reisos Nr. 24,26,28,30,34,36,44,46; 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 10,12,14,16; 

Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisos Nr. 10,12; 

Nr. 6820 Liepāja-Rucava reisos Nr. 04,08,10; 

Nr. 6909 Liepāja-Nīca reisos Nr. 02,04,06,08,12,16.. 

Nomainīts pieturvietas nosaukums “Ūliha iela” uz “Robežu iela”, “Ganību iela” uz 

“Vaiņodes iela”, Pilsētas robeža” uz “Dienvidu robeža” maršrutu: 

Nr. 5112 Liepāja-Nīca-Otaņķi reisos Nr. 23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,44,46 

Nr. 6785 Liepāja-Šuķene reisos Nr. 03,05,09,11;   

Nr. 6820 Liepāja-Rucava reisos Nr. 07,08; 

 Nr. 6901 Liepāja-Jūrmalciems reisos Nr. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10. 

Nr. 6909 Liepāja-Nīca reisos Nr. 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,15,16. 

Nomainīts pieturvietas nosaukums “Kuršu iela” uz “Siena tirgus” maršruta: 

Nr. 6901 Liepāja-Jūrmalciems reisos Nr. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10. 

4. Uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem – apstiprinātas sekojošas izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 6337 Skrunda-Nīkrāce: reisam Nr. 07 plkst.07.20 no Skrundas un Nr. 

10 plkst.17.01 no Nīkrāces noteikt izpildi pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, 

skolu mācību laikā (nekursē svētku dienās, kursē no 01.06.līdz 19.06.), reisam Nr. 11 

plkst.07.20 no Skrundas un Nr. 16 plkst.17.01 no Nīkrāces noteikt izpildi pirmdienās un 

piektdienās, skolu brīvlaikos (nekursē no 01.06.-19.06);4.2.3. atklāt reisu plkst.07.20 no 

Skrundas un plkst.17.01 no Nīkrāces ar izpildi trešdienās (kursē caur pieturām “Tukuma 

dzirnavas” un “Pagastmāja”). 

5. Īslaicīgi slēgti sekojošu maršrutu reisi: Nr.7955 Rīga –Ventspils reisus 34, 17, 02, 03, 24, 29 

Nr.6912 Liepāja-Grobiņa reisus 75, 82 Nr.7270 Rīga –Saldus reisu 02 un 05 izpildi 

ceturtdienās un piektdienās, reisa 08 izpildi no pirmdienas līdz sestdienai  Nr.7931 Rīga –

Jelgava –Saldus reisa 01 izpildi no pirmdienas līdz sestdienai Nr.7951 Rīga –Talsi reisu 04, 

09 izpildi sestdienās un svētdienāsNr.7041 Rīga-Pūre-Talsi-Valdemārpils-Dundaga reisu 07 

un 10 izpildi sestdienās. 

6. Īslaicīgi līdz 2021. gada 31.augustam atcelta sekojošu maršrutu reisu: Nr.7955 Rīga –

Ventspils reisi 34, 17, 02, 03, 24, 29 Nr.7951 Rīga –Talsi reisi 04, 09 izpilde sestdienās un 

svētdienās Nr.7041 Rīga-Pūre-Talsi-Valdemārpils-Dundaga reisu 07 un 10 izpilde 

sestdienās .Līdz 2021.gada 31.jūlijam: Nr.7270 Rīga –Saldus reisu 02 un 05 izpilde 
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ceturtdienās un piektdienās, reisa 08 izpilde no pirmdienas līdz sestdienai Nr.7931 Rīga –

Jelgava –Saldus reisa 01 izpilde no pirmdienas līdz sestdienai. 

7. Saskaņota  pieturvietas  “Lībagi” iekļaušana reģionālās nozīmes maršruta Nr.7955 Rīga –

Ventspils reisos Nr. 08 plkst.7.20 no Ventspils AO. 

8. Ierosinātas un saskaņotas izmaiņas  maršrutā  Nr.7012 Jelgava-Saldus no š.g. 1. augusta, 

kuras paredz atvērt reisus:   Nr.01 plkst.12.30 no pieturas “Jelgavas stacija”;  Nr.02 

plkst.7.20 no Saldus AO; Nr.03 plkst.17.27 no pieturas “Jelgavas stacija”; Nr.04 plkst.13.50 

no Saldus AO;  Nr. 05 plkst.6.28 no pieturas “Jelgavas stacija”; Nr. 06 plkst.9.50 no Saldus 

AO;  Nr. 07 plkst.14.30 no pieturas “Jelgavas stacija”; Nr.08 plkst.17.20 no Saldus AO                          

Maršrutā Nr. 7933 Rīga-Auce, slēgt reisu Nr. 21 plkst. 18.40 no Rīgas līdz pieturai “Ruba” 

(1-7);     atklāt jaunu reisu Nr. no Rīgas plkst.18.00 līdz Ezerei plkst.21.29 (1-7);  reisam Nr. 

22 noteikt atiešanu no Ezeres plkst.4.09 (šobrīd plkst.4.30 no Rubas) (1-7); slēgt reisu Nr. 25 

plkst.14.15 no Rīgas (7); slēgt reisu Nr. 28 plkst.18.05 no Auces (7);  atklāj jaunu reisu no 

Ezeres plkst.6.54 (1-7);      atklāt jaunu reisu no Rīgas plkst.15.15 līdz Ezerei (1-7). Maršrutā 

1. Nr.7958 Rīga –Vaiņode –Priekule: 

- reisam 03 plkst.16.45 no Rīgas izmainīt izpildes laiku no Saldus AO no plkst.18.50 uz 

plkst.18.55, izmainot arī reisa pienākšanas laiku galapunktā Priekulē no plkst.20.47 uz 

plkst.20.52; 

- reisam 02 plkst.4.30 no Priekules izmainīt izpildes laiku no Saldus AO no plkst.6.35 uz 

plkst.6.40, izmainot arī reisa pienākšanas laiku galapunktā Rīgas SAO no plkst.8.30 uz 

plkst.8.35. 

Maršrutā Nr.7937 Rīga –Liepāja: 

- atklāt jaunu reisu plkst.21.00 no Rīgas uz Liepāju piektdienās un sestdienās. 

- atklāt jaunu reisu plkst.21.00 no Rīgas uz Liepāju svētdienās periodā no 01.06.līdz 31.08.  

Maršrutā .Nr.7016 Rīga –Kuldīga –Pāvilosta: 

- reisam 01 plkst.15.30 no Rīgas SAO izmainīt izpildes laiku uz plkst.15.00 no Rīgas SAO 

-  reisam 02 plkst.4.15 no Pāvilostas izmainīt izpildes laiku uz plkst.4.45 no Pāvilostas. 

9. Maršrutā Nr. 7012 Jelgava-Saldus atklāti jauni reisi: 

Nr. 05 plkst. 06.28 no pieturas “Jelgavas stacija” ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

Nr. 06 plkst. 09.50 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

Nr. 07 plkst. 14.30 no pieturas “Jelgavas stacija” ar izpildi katru dienu; 

Nr. 08 plkst. 17.20 no Saldus AO ar izpildi katru dienu. 

10. Veiktas sekojošas izmaiņas maršrutā Nr. 7933 Rīga-Auce: 

slēgts reiss Nr. 21 plkst. 18.40 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturai “Ruba”(izpilde – 

katru dienu); 
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atklāts reiss Nr.27 plkst.18.00 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturai “Ezere” (pienākšanas 

laiks - plkst.21.04) ar izpildi katru dienu; 

reisam Nr. 22 noteikts atiešanu no pieturas “Ezere” plkst.04.09 (iepriekš - plkst.04.30 no 

Rubas; izpilde – katru dienu) ar pienākšanas laiku pieturā “Rīgas SAO” plkst.07.10 (iepriekš - 

plkst.07.25); 

slēgts reiss Nr. 25 plkst.14.15 no pieturas “Rīgas SAO” (izpilde - svētdienās); 

slēgts reiss Nr. 28 plkst.18.05 no pieturas “Auce” (izpilde - svētdienās); 

atklāts reiss Nr. 32 plkst. 06.54 no pieturas “Ezere” ar izpildi katru dienu un pienākšanas 

laiku Rīgas SAO plkst. 10.00; 

atklāts reiss Nr. 29 plkst. 15.15 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturas “Ezere” ar izpildi 

katru dienu un pienākšanas laiks Ezerē plkst. 18.14; 

reisam Nr. 03 plkst. 17.00 no Rīgas SAO noteikts pienākšanas laiks pieturā “Auces 

stacija” plkst. 19.06 (iepriekš – plkst. 19.15); 

reisam Nr. 19 plkst. 17.00 no Rīgas SAO noteikts pienākšanas laiks pieturā “Auces 

stacija” plkst. 20.05 (iepriekš – plkst. 20.25); 

reisam Nr. 23 plkst. 13.50 no pieturas Rīgas SAO noteikts pienākšanas laiks pieturā 

“Ruba” plkst. 16.30 (iepriekš – plkst. 16.35); 

reisam Nr. 24 plkst. 06.15 no pieturas “Auces stacija” noteikts pienākšanas laiks Rīgas 

SAO plkst. 08.20 (iepriekš – plkst. 08.40); 

reisam Nr. 26 plkst. 17.30 no pieturas “Ruba” noteikts pienākšanas laiks Rīgas SAO plkst. 

20.10 (iepriekš – plkst. 20.15). 

11. Maršrutā Nr. 5964 Aizpute-Kazdanga – Cildi atklāti reisi Aizpute – Kazdanga plkst. 08.08 

(pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 08.19) un Kazdanga – Aizpute plkst. 08.20 

(pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 08.30) ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

12.  Maršrutā Nr. 7428 Ventspils – Kuldīga atklāti reisi Kuldīgas AO – Ventspils AO 

plkst.17.00 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 18.10) un Ventspils AO – Kuldīgas AO 

plkst.18.30 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 19.45) ar izpildi katru dienu un 

iebraukšanu Zlēkās; 

13. Maršrutā Nr.5418 Saldus –Būtnāri slēgti reisi Nr. 01 plkst.07.15 no Saldus, 02 plkst.07.30 

no Būtnāru ciema un atklāti reisi Saldus – Skrunda plkst.06.30 (pienākšanas laiks 

galapunktā – plkst. 07.06) un Skrunda – Saldus plkst.7.10 (pienākšanas laiks galapunktā – 

plkst. 07.50) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (darba dienās). 

14. Veiktas sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7938 Rīga-Kandava-Kuldīga: 
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grozīta reisa Nr. 15 plkst. 20.10 no Rīgas, maršruta shēma ar izpildi cauri Jūrmalas pilsētai, 

iekļaujot pieturas “Lielupe”, “Dubulti”, “Vaivaru rehabilitācijas centrs”, “Sloka” un 

izslēdzot pieturu “Spuņupe”. 

15. Noteikts, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7428 Ventspils-Kuldīga reiss Nr. 09 plkst. 

18.30 no Ventspils tiek izpildīts iebraucot Zirās; 

16. Maršrutā Nr. 6316 Kuldīga – Skrunda: atklāts reiss  plkst.15.35 no Skrundas uz Raņķiem ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); atklāts reiss 

plkst.15.50 no Raņķiem uz Skrundu ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā 

(nekursē svētku dienās). 

17. Uz eksperimenta laiku – četriem mēnešiem – noteiktas izmaiņas: 

- reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7958 Rīga-Vaiņode – Priekule reisa Nr.03 plkst. 16.45 

no Rīgas izpilde pagarināt līdz Liepājai; 

- reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5350 Liepāja – Priekule – Vaiņode:. noteikts, ka reisi 

Nr. 01 plkst. 07.00 no Liepājas autoostas un Nr. 06 plkst. 08.15 no Vaiņodes tiek izpildīti 

svētdienās (slēgta reisu izpilde sestdienās); 

- atklāts apļa reiss plkst. 07.00 Liepājas autoosta - pietura “Internātskola” – Liepājas 

autoosta ar izpildi sestdienās. 

18. Veikti grozījumi maršrutā Nr. 6337 Skrunda –Nīkrāce: reisiem Nr. 07 plkst.07.20 no 

Skrundas (izpilde - mācību laikā, nekursē svētku dienās) un Nr. 10 plkst.17.01 no Nīkrāces 

(izpilde - mācību laikā, nekursē svētku dienās) noteikta izpilde pirmdienās, otrdienās, 

ceturtdienās, piektdienās. Atklāts reiss Nr. 17 plkst.07.20 no Skrundas un Nr.18 plkst.17.01 

no Nīkrāces ar izpildi trešdienās (kursē caur pieturām “Tukuma dzirnavas” un 

“Pagastmāja”). 

19. Maršrutā Nr. 5304 Saldus-Kursīši – Ezere: atklāts reiss Nr. 17.15 no Saldus ar izpildi 

svētdienās un atklāts reiss Nr. 18.20 no Ezeres ar izpildi svētdienās. 

20. Maršrutā Nr.5225 Virka-Pelči: reisā Nr. 37 plkst. 07.15 no Virkas izslēgts pietur 

“Komunārs”. Slēgts reiss Nr. 40 plkst. 08.00 no Pelčiem un atklāts reiss Nr. 42 plkst.07.50 

no Pelčiem ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

21. Maršrutā Nr.7585 Ventspils – Kuldīga – Skrunda reisos Nr. 06 plkst. 07.30 no Skrundas un 

Nr. 07 plkst. 10.15 no Ventspils iekļauta pietura “Komunārs”  

22. Maršrutā Nr.7041 Rīga –Pūre –Talsi –Valdemārpils – Dundaga:-slēgti reisi Nr. 07 

plkst.10.20 no Rīgas izpildi sestdienās; Nr. 10 plkst.6.05 no Talsiem izpildi sestdienās  

23. Maršrutā Nr.7951 Rīga –Talsi: slēgti reisi  Nr. 04 plkst.5.55 no Talsiem izpildi sestdienās 

un svētdienās un  Nr.  09 plkst.16.45 no Rīgas izpildi sestdienās un svētdienās  
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24. Maršrutā Nr.7955 Rīga –Ventspils:-slēgti reisi Nr. 17 plkst.14.30 no Rīgas un  Nr. 34 

plkst.18.50 no Ventspils. 

25. Atbilstoši  SIA “Tukuma auto” priekšlikumam  veikta izmaiņas reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr.6741 Saldus-Brocēni. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pakalpojuma 

kvalitāti, samazināts  braukšanas laiks reisos Nr.19 plkst.06.30 no Autoostas, noteikts 

pienākšanas laiks Brocēnu centrā plkst.06.45 (iepriekš plkst.16.48); Nr.20 plkst.06.50 no 

Brocēnu centra, noteikts pienākšanas laiks Autoostā plkst.07.05; Nr.35 plkst.14.00 no 

Autoostas, noteikts pienākšanas laiks Brocēnu centrā plkst.14.15; Nr.38 plkst.14.20 no 

Brocēnu centra, noteikts pienākšanas laiks Autoostā plkst.14.35; Nr.42 plkst.17.30 no 

Brocēnu centra, noteikts pienākšanas laiks Autoostā plkst.17.45 

26. Izskatīti iedzīvotāju priekšlikumi par izmaiņām maršrutā Nr.7933 Rīga –Auce un veikti 

atbilstoši grozījumi tā reisos. 

27. Atbalstīts Lapmežciema un Salas pagasta iedzīvotāju priekšlikums neslēgt maršrutu Nr. 

7939 “Bulduri – Spuņupe – Sloka – Kalniņi” 

28. Atbalstīts Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšlikums maršruta Nr.7958 “Rīga – 

Saldus – Ezere - Vaiņode”, reisu kas atiet plkst.1645 no Rīgas SAO, pagarināt līdz 

Liepājas AO; Maršruta Nr.5350 “Liepāja – Priekule - Vaiņode”, sestdienas reisu kas atiet 

plkst.700 no Liepājas AO, pagarināt līdz Vaiņodes internātskolai. 

29. Atbilstoši iedzīvotāju priekšlikumiem maršruta Nr.7937 Rīga –Liepāja reisos Nr. 40 

plkst.5.10 no Liepājas (M.Ķempes iela) (plkst.5.40 no Liepājas AO) un Nr. 08 plkst.8.35 

no Liepājas AO iekļauta pieturvieta “Rudbārži”. 

30. Izskatīts un atbalstīts Kazdangas pagasta iedzīvotāju un Dienvidkurzemes novada 

pašvaldības lūgums izmainīt reģionālās nozīmes maršruta Nr.5964 Aizpute –Kazdanga –

Cildi reisa Nr. 06 izpildes laiku. 

31. Atbalstīts AS “Liepājas autobusu parks” iesniegums ar ierosinājumu veikt grozījumus 

reģionālās nozīmes maršrutos Nr.7957 Rīga –Aizpute un Nr.7016 Rīga –Kuldīga –

Pāvilosta. 

32. Veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīkla  maršrutā Nr. 7252 Saldus-Nīgrande, 

vienlaikus grozot tā nosaukumu uz Saldus-Nīgrande-Kalni: slēgts reiss Nr. 03 plkst. 12.30 

Saldus-Nīgrande un atklāts reiss Nr. 05 plkst.12.30 Saldus-Kalni ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai;  slēgts reiss Nr. 04 plkst. 15.00 Nīgrande-Saldus un atklāts reiss Nr. 06 

plkst.14.50 Kalni-Saldus ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai. 

33. Saskaņotas Ventspils valstspilsētas pašvaldības ierosinātās izmaiņas pilsētas nozīmes 

maršrutā Nr. 12 Ventspils AO – Priekšpiltene, grozot maršruta shēmu un iekļaujot papildus 

pieturu “Tārgales skola”. 
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34. Atbilstoši pasažieru iesniegumam sagatavots viedoklis par vilciena ekspreša reisu Nr.6517, 

kas no Rīgas atiet plkst.17.45, ierosinājumu noteikt minētā vilciena kursēšanu līdz stacijai 

Tukums II (šobrīd vilciens kursē līdz stacijai Tukums I), tai skaitā vilciena reisam Nr.6526 

plkst. 19.12, kurš šobrīd atiet no stacijas Tukums I mainīt sākumpunktu uz Tukums II un 

reisa uzsākšanas laiku. 

35. Izskatīts un atbalstīts PSIA “Ventspils reiss” ierosinājums, ņemot vērā pieturu izvietojumu 

uz autoceļa P 108 Ventspils –Kuldīga –Saldus un reģionālās nozīmes maršruta Nr.7428 

Ventspils –Kuldīga reisa 08 plkst.18.40 no Kuldīgas AO kursēšanas shēmu, no minētā 

reisa kustības saraksta izslēgt pieturu “Zūras”,  lai pasažieriem nodrošinātu papildus 

mobilitātes iespējas, izbraucot no Zūru centra, iekļaut reisa kustības sarakstā pieturu 

“Jaunmuiža” (pieturas kods 4202). 

36. Izanalizēts un saskaņots AS „Pasažieru vilciens” 2021.gada 17.novembra  priekšlikums par 

izmaiņām vilcienu kustībā, sakarā ar vilcienu kustības grafika pārstrādāšanu ziemas sezonai, 

dīzeļvilciena maršrutā Rīga – Dobele – Liepāja un elektrovilciena maršrutā Rīga – Tukums 

II. 

37. Veikta Dobeles iedzīvotāja priekšlikuma par autobusu maršruta Dobele- Tukums izveidošanu 

analīze, apzināts pašvaldību un pārvadātāju viedoklis. 

38. Saskaņots Latvijas Valsts ceļi priekšlikums par pieturvietas izvietojumu uz autoceļa V1101 

Dobele – Lestene – Tukums, pirms krustojuma ar valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte) 

– Liepāja. 

39. Atbilstoši  Basu ciema iedzīvotāju un Gudenieku pagasta pārvaldes priekšlikumam par 

izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6307 Kuldīga –Basi –Vārpa ierosināts atjaunot 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6307 Kuldīga –Basi –Vārpa reisu izpildi: 

- Reisus plkst.8.00 un plkst.13.10 no Kuldīgas; 

- Reisus plkst.9.10 un plkst.14.20 no Vārpas. 

40. Atsaucoties uz pasažieru ierosinājumu, ierosināts iekļaut pieturu “Pienava” reģionālās 

nozīmes maršruta Nr.7937 Rīga –Liepāja reisā 02 plkst.4.10 no Liepājas (M.Ķempes iela). 

41. Atbilstoši pasažieru priekšlikumam ierosināts iekļaut pieturu “Zirņi” reģionālās nozīmes 

maršruta Nr.7937 Rīga –Liepāja reisā 01 plkst.7.05 no Rīgas (plkst. 9.05 no Saldus). 

Atbilstoši plānošanas reģiona funkcijai, apsekot pieturvietas plānošanas reģiona 

teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu 

kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos, KPR Sabiedriskā transporta nodaļa veikusi šādu 

pieturvietu apsekošanu: 

1. Veikta pieturvietu apsekošana objektā “Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils- Kuldīga 

– Saldus posma 3.93 – 24.26 segas pastiprināšana (pārbūve)" izvietotajām pieturvietām:  
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“Pirts”, “Naftas bāze”, “Dzirnavas”, “Bajāri”, “Mehāniskās darbnīcas”, “Vārve”, “Brieži”, 

“Leči”, “Jaunmuiža”, “Dumbrinieki”, “Zūras”, “Anniņmuiža”, “Ventava”, “Stirbes”, 

“Jurmecnieki”, “Ziru klubs”, “Vendzavas”, “Priedulāji”, “Pasilciems”, Dobēji” un “Selga”. 

Sniegts atzinums VSIA “Autotransporta direkcijai”. 

2. Veikta visu 60 pieturvietu apsekošana uz  autoceļa  P 112 “Kuldīga -Līči”. 

3. Veikta 48 pieturvietu apsekošana uz autoceļa P108 “Ventspils—Kuldīga—Saldus” posmā 

Kuldīga – Saldus.  

4. Veikta pieturvietu 34 apsekošana uz autoceļa P 105 “Butnāri—Saldus—Ezere” 

5. Veikta pieturvietu apsekošana uz autoceļa P 116 Kuldīga – Skrunda – Embūte saistībā ar 

plānotajiem rekonstrukcijas darbiem un iespējamu pieturvietu izvietojuma optimizāciju. 

Sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību sagatavoti priekšlikumi un iesniegti VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”. 

6. Apsekojot pieturvietas uz  autoceļa P 120  “Talsi—Stende—Kuldīga” sagatavots 

priekšlikums: likvidēt   pieturvietas “Mežniecība” un “Veldzes”, izveidot pieturvietu 

“Rumbenieki”. 

7. Veikta pieturvietu apsekošana Talsu pilsētā apsekotas pieturvietas un vajadzības gadījumā 

koriģēta informācija VSIA “Autotransporta direkcija” pieturvietu reģistra datu bāzē 

“Ģimnāzija, Tirgus, Talsu AO, Slimnīca, Rūpnīca, Poliklīnika,  Pasts, Lielgabalu iela, 

,Dundagas iela, Dravnieki, Dienvidu elektrotīkli, Darba iela, Celtnieku iela, 2.vidusskola. 

8. Atbilstoši iedzīvotāju iesniegumam par pieturvietas uz autoceļa P108  Ventspils-Saldus  

“Pagrieziens uz Vārmi” pārdēvēšanu par pieturvietu “Garīši”. Veikta pieturvietas 

apsekošana. 

9. Apsekotas  pieturvietas uz autoceļiem P111, P122, P123, A10, P124, P106, P114, V1214, 

V1218, un P113. Apsekošanas gaitā tika konstatētas nebūtiskas izmaiņas pieturvietu 

aprīkojumā veicot atbilstošas izmaiņas pieturvietu reģistrā. 

10. Atbilstoši iedzīvotāju priekšlikumam par izmaiņām maršrutā apsekota pieturvieta Druvas 

vidusskola 

11. Apsekotas pieturvietas un sniegts atzinums par to izvietojumu būvprojekta “Valsts 

reģionālā autoceļa P117 Skrunda – Aizpute posma km 14.87 – 18.22 pārbūve” izstrādes 

vajadzībām. 

12. Apsekotas pieturvietas un sniegts atzinums par to izvietojumu būvprojekta "Valsts 

reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) posma km 19,79 - 

38,12 pārbūve” izstrādes vajadzībām. 

13. Atbilstoši A/S “Liepājas autobusu parks” iesniegumam apsekota pieturvieta Binderi 
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14. Apsekotas pieturvietas uz autoceļiem: P112, V1188, V1192, V1199, V1193, V1197 P114 

un P117. 

15. Apsekotas pieturvietas uz autoceļa P108 Ventspils - Kuldīga-Saldus, pēc posma km 75.92-

81.64 pārbūve realizācijas. 

16. Apsekotas a/c P116 posma km 2,63-3,81 rekonstrukcijas gaitā izbūvētās pieturvietas. 

17. Apsekotas pieturvietas Talsu un Saldus pilsētās. 

18. Atbilstoši sagatavošanas stadijā esošajam būvprojektam par “Abavas tilta autoceļa V1474 

Plosti–Pūces posmā 0,10 km”. Veikta maršruta apsekošana un ierosināts remontdarbu laikā 

autobusu satiksmi organizēt ar luksoforu palīdzību nevis pa apvedceļiem. 

19. Pēc būvdarbu pabeigšanas autoceļa V1162 Saldus-Kūdras posmā km 0.00-8.20 veikta 

pieturvietu apsekošanu, lai VSIA “Autotransporta direkcija” varētu saskaņot objekta 

nodošanu ekspluatācijā. 

20. Apsekotas pieturvietas maršrutos Nr. 6337 “Skrunda – Nīkrāce” un Nr. 6306 “Skrunda – 

Ikaiši”. 

21. Veikta pieturvietu apsekošana ceļu posmos Liepāja – Saldus un Saldus – Ezere.   

22. Gatavojot izmaiņas maršrutā Nr.6307 Kuldīga –Basi –Vārpa apsekotas pieturvietas 

Gudenieku pagastā. 

23. Apsekotas pieturvietas uz autoceļiem A10, P131, P98 un V1446. 

24. Saistībā ar plānotām, izmaiņām kustības sarakstos veikta pieturvietu Dižstende un 

Upesgrīva apsekošana. 

Kopumā apsekotas  28,4 % jeb vairāk kā 520 no visām Kurzemes reģiona autobusu 

pieturvietām. 

Atbilstoši izmaiņām “Autopārvadājumu likumā” no 2018. gada 1. marta KPR veic 

taksometru pārvadājumu licencēšanas funkciju. Taksometru licencēšanas jomā KPR pavisam 

ir piešķīris 23 speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Vidēji mēnesī 2021. gadā tika izsniegtas 10 licences 

kartiņas. 

 

2.1.5. Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs darbojas kopš 2015.gada, kad 

tas tika izveidots uz ES Struktūrfondu informācijas centra bāzes.  

 Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs 2021.gadā, līdzīgi kā iepriekšējos 

gados, strādāja gan ar topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, gan pašvaldību speciālistiem, lai 

atbalstītu un veicinātu uzņēmējdarbību reģionā. Papildus citiem uzdevumiem, KPR 

Uzņēmējdarbības centrs informē uzņēmējus arī par ES struktūrfondu un citu fondu 
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līdzekļiem, sniedzot konsultācijas klātienē un organizējot informatīvos seminārus 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem savu ideju realizēšanai.  

 Uzņēmējdarbības centrs piedalījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

organizētajā apspriedē “Par  spēkratu un mašīnzinību  nozares profesionālās izglītības 

programmu attīstību tehnikumā”, kurā sniedza viedokli par Tehnikuma specializāciju 

paplašināšanas nepieciešamību un potenciālo pieprasījumu pēc apmācītiem profesionāļiem 

uzņēmējdarbības vidē Kurzemē. 

 Nozīmīgs pasākums martā bija tiešsaistes tikšanās ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana 

un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta partneriem īsi pirms projekta pieteikuma 

iesniegšanas izvērtēšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijā. 

 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 vainagojās ar rezultātu. Saņēmām šī projekta apstiprinājumu un esam 

uzsākuši projektā plānotās aktivitātes. 

 Nozīmīgu pieredzi ieguvām piedaloties Kurzemes vērienīgākajā uzņēmējdarbības 

pasākumā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021”, kurš 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. 

 Gada pēdējā ceturksnī Uzņēmējdarbības centrs koncentrējās uz apmācību nodrošināšanu 

Kurzemes pašvaldību speciālistiem, kā arī uzņēmējiem. Pašvaldību speciālistiem sadarbībā ar 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūru organizējām apmācības, kurās trenējām pārdošanas 

prasmes, lai maksimāli veiksmīgāk piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas. Savukārt 

uzņēmējiem nodrošinājām divas Zibens – lekcijas digitālo prasmju pilnveidošanai. 

KPR Uzņēmējdarbības centrs 2021. gadā veicis šādas aktivitātes: 

- Sniegtas 112 konsultācijas uzņēmējiem; 

- Dalība izstādē "Uzņēmēju dienas Kurzemē 2021":  

• “Savstarpējās sadarbības veidošana, biznesa forums un diskusijas ar augsta līmeņa 

ekspertu piedalīšanos”; 

• “Intervijas ar pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, kā arī iespēja uzzināt par 

plašajām tūrisma iespējām reģionā”  
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- Organizēti 5 semināri: 

• Mašīnzinību specialitātes nozīme uzņēmējiem Kurzemē”; 

• “Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitāšu saskaņošana”; 

• “Pārdošanas prasmju apmācības pašvaldībām”; 

• “E-komercija”, Facebook tiešraidē;                         

- Interneta mārketings, Facebook tiešraidē. Veikts uzņēmējdarbības atbalsta institūciju 

un to sniegto pakalpojumu izvērtējums; 

- Apkopota un izplatīta aktuālā informācija par ES fondu finansējuma pieejamību; 

- KPR Uzņēmējdarbības centra atbalsta pasākumos kopā iesaistīti 257 komersanti. 

 

2.1.6. Administratīvie darbi 

 

2021. gadā ir sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts KPR Publiskais gada 

pārskats par 2020. gadu, finanšu gada pārskats par 2020. gadu, darba plāns un budžets 2021. 

gadam, kā arī regulāri gatavotas 2020.gada ik mēneša un ceturkšņu finanšu un darba plāna 

atskaites. 

2021.gadā sagatavotas un noorganizētas deviņas Attīstības padomes sēdes un notikusi 

viena KPR pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. 

Organizēta un nodrošināta KPR Administrācijas saimnieciskā darbība. 

2.1.7. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 

 

2021. gada deviņās Attīstības padomes sēdēs, Attīstības padome ir pieņēmusi vairāk 

nekā 25 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes 

termiņi nav iestājušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina KPR Administrācija.  

 

2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas 
 

Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības 

plānošanas programmu izpildi. Plānošanas reģions ar dalību dažādās pārstāvniecībās un ar 

piesaistīto projektu līdzekļu palīdzību ir centies risināt arī tās funkcijas, kas nav tieši noteiktas 

Reģionālajā attīstības likumā, bet ir uzskatāmas par būtiskām reģiona attīstībai.  

Brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, plānošanas reģionā 2021. gadā darbu turpināja 

pieaugušo izglītības reģionālais koordinators, kā arī projektu vadītāji, kas sadarbojoties ar 

pašvaldībām strādā pie reģionālu projektu ideju iniciēšanas, vajadzību apzināšanas, kā arī 

pārstāv reģiona un pašvaldību viedokli Pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības 

komitejās.  
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Pieaugušo izglītības reģionālais koordinators iesaistījās KPR Attīstības programmas 

2021.-2027.gadam sagatavošanas aktivitātēs, sniedzot priekšlikumus par administratīvo 

reģionu funkcijām izglītības jomā. Līdztekus tam tika nodrošināta reģiona pieaugušo 

izglītības tīkla darbība, organizējot 5 seminārus pieaugušo izglītotājiem, kā arī reģiona 

pieredzes popularizēšana izglītības forumos un platformās. KPR pašvaldību intereses 

pieaugušo izglītības jomā, aptverot gan profesionālās izglītības, gan augstākās izglītības 

iespējas reģionā, tika pārstāvētas gan IZM, Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma un 

mašīnbūves nozares pārstāvju diskusijā par spēkrata mehāniķa profesionālās izglītības 

programmas nākotnes attīstību un īstenošanas iespējām, gan IZM iniciētās un Liepājas 

Izglītības pārvaldes organizētā diskusijā par Liepājas Universitāti un tās turpmāko attīstību 

saistībā ar plānotajām reformām augstākajā izglītībā.  

Lai apzinātu pieaugušo izglītības esošo situāciju reģionā, aktualizētu svarīgākos 

jautājumus un vajadzības, tika izveidota aptaujas anketa pašvaldību pieaugušo izglītības un 

mūžizglītības koordinatoriem, speciālistiem un izglītības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem. 

KPR pieaugušo izglītības koordinators piedalījies arī Ventspils tehnikuma un Kuldīgas 

tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma attīstības programmas 2021.-2027.gadam sagatavošanas 

procesā. Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju tehnikumam pie attīstības stratēģijas tika sagatavots 

atzinums par tehnikuma nākotnes attīstības iespējām un ieteikumi attīstības īstenošanai. 

2021.gada KPR Administrācijas darba plāns ietver 16 pārrobežu sadarbības 

programmu projektu īstenošanu: 

- Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam ietvaros 

2021.gada darba kārtībā noritēja 2 projekti, “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” 

(GRASS) un  projekts „Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā 

attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (Retrout), kuri noslēgušies 2021.gadā; 

- Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020.gadam ietvaros 2021.gada darba 

kārtībā noritēja 2 projekti  - noslēdzās ieviešana projektam “Dabas pieejamība visiem” 

(NatAc), kurā Kurzemes plānošanas reģions ir Vadošais partneris, un turpinājās darbs pie 

projekta "Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā" (CB Small Ports) ieviešanas;  

- Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) programmas ietvaros 2021.gadā tika īstenoti 3 projekti – 

“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (Harbours), 

“Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” (Military Heritage) un 

"Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Eastbaltic Harbours); 

- Latvijas – Lietuvas (LAT-LIT) programmas ietvaros 2021.gadā tika īstenoti 6 projekti - 3 

projekti turpināti no iepriekšējiem gadiem “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu 

ceļš” atpazīstamības veicināšana" (Explore Balts), “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā 
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un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā (Hiking project) un "Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, 

integrētai un viedai plānošanai" (Smart Planning) un uzsākti 3 jauni projekti - "Solis uz 

priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” (I Can 

Work), “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake) un 

“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” 

(MEDWwater). 

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

2021.gadā tika uzsākts projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas 

reģionā”(Entrepreneurship in Kurzeme). 

- Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-

2020. gadam ietvaros 2021.gadā noritēja un tika pabeigts darbs pie 2 projektu ieviešanas - 

"Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm" un ”Komunikācijas prasmes veiksmīgai 

sadarbībai”.  

 

2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana 

1) “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” 

2021.gadā turpinājās un noslēdzās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta 

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

akronīms – GRASS) ieviešana.  

Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un 

izmantošanā Baltijas jūras reģionā. Ir sagaidāms, ka jūras makroaļģu izmantošana biomasas 

ieguvei pārtikas un enerģijas ražošanai pieaugs. Šī sektora attīstība Baltijas jūras reģionā ir 

sākuma stadijā, izpratne par ieguvumiem no šīs jomas attīstības šobrīd ir ļoti zema. Projektā 

plānotās darbības kopumā ir vērstas uz makroaļģu audzēšanas un izmantošanas ekoloģisko, 

normatīvo un sociālekonomisko aspektu novērtēšanu. 

Projektam noslēdzoties 2021. gadā tika īstenotas šādas projekta aktivitātes un sasniegti 

šādi rezultāti:  

- Veikts pētījums par makroaļģu sastāvu un izmantošanas vērtību. Pētījumu veica Latvijas 

Valsts Koksnes ķīmijas institūts, analizējot Kurzemes piekrastē – Liepājā un Pāvilostā no 

jūras izskaloto aļģu masu.  Pētījumā veikta Baltijas jūras krastā izskalotu aļģu biomasas 

botāniskā sastāva izpēte, fizikāli-ķīmiskais un ķīmiskais raksturojums, un izvērtētas 

izskaloto furcelāriju alternatīvas izmantošanas iespējas, neapskatot tradicionālo 

furcelāriju izmantošanas veidus hidrokoloīda furcelarāna iegūšanai un lauksaimniecībā. 

- Noslēdzies pētījums “Makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīze un aļģu 

vākšanas tehniskā risinājuma izstrāde”, ko veica nodibinājums “Attīstības fonds “Stari””. 
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Pētījuma ietvaros tika veikts pasaules pieredzes apskats un makroaļģu vākšanā izmantoto 

tehnoloģiju novērtējums, ieteiktas Kurzemes reģionam atbilstošākās aļģu vākšanas 

tehnoloģijas, kā arī testēta režģu kausa efektivitāte piekrastē izskaloto aļģu vākšanā, 

pielietojot parasto režģu kausu un tā uzlabotu versiju. Eksperimentālā kārtā tika 

pārbaudīta arī rulonu preses izmantošana izskaloto aļģu vākšanā. 

- 2021.gada 25. maijā tika organizēts vebinārs “Makroaļģu audzēšana, vākšana un 

izmantošana: Baltijas jūras reģiona valstu pieredze un iespējas”. Pasākuma 1.daļā tika 

sniegta informācija par GRASS projektu un Baltijas jūras reģiona valstu pieredzi. 

Pieredzē par makroaļģu audzēšanu, vākšanu un izmantošanu dalījās eksperti no Igaunijas, 

Somijas, Zviedrijas un Polijas. Pasākuma 2. daļā sniegta informācija par GRASS projekta 

rezultātiem, Latvijas pieredzi un iespējām. 

- 2021.ga 15.jūnijā tika organizēta ekspertu diskusija “Jūras bioekonomika Latvijā”. 

Pasākums veltīts jūras bioekonomikai (angļu val. – “blue bioeconomy”) – tā ir 

saimnieciska darbība un vērtības radīšana, kuras pamatā ir ūdeņu atjaunojamo resursu un 

ar tiem saistīto ekspertzināšanu ilgtspējīga un pārdomāta izmantošana. Pasākumā 

piedalījās valsts pārvaldes, zinātnes un uzņēmējdarbības pārstāvji, dalījās informācijā un 

pieredzes stāstos, kā arī diskutēja par šīs jomas attīstības iespējām Latvijā. 

- Sagatavota un publicēta digitāla brošūra “Makroaļģes Baltijas jūras reģionā”. 

- Sagatavoti, tulkoti un publicēti mājas lapā vairāki ziņojumi un faktu lapas.  

Visi projektā veiktie pētījumi, sagatavotie ziņojumi, kā arī pasākumu video ieraksti un 

brošūra pieejami Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā GRASS projekta sadaļā.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019. – 31.12.2021.  

Kopējais projekta budžets ir  € 2 001 257,80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  

€ 1 591 915,39. Kurzemes plānošanas reģiona kopējais finansējums šajā projektā ir 

179 417,00 EUR.  

2) „Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, 

veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība’’  

2017.gada 2.oktobrī INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programma 2014.-2020.gadam ietvaros tika uzsākta projekta RETROUT realizācija, un 

projekts noslēdzās 2021.gada 31.martā. 

Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes 

makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas 

tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes 

orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma 

pārvaldības ietvaru. 
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Aktivitāšu grupā, kas saistīta ar jūras taimiņu nārsta upju resursu izvērtēšanu un 

pārvaldības uzlabošanu, Kurzemes plānošanas reģions atbildēja par tehniskā projekta 

dokumentācijas izstrādi zivju nārsta ceļa atjaunošanai Rīvas upē, Ventspils novada teritorijā; 

šī aktivitāte tikai veiksmīgi īstenota, un pēc sagatavotā projekta tika izveidots zivju nārsta 

ceļš, kas jau labi funkcionē. Īpaša uzmanība tika veltīta Rīvas upes ainaviskās vērtības un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, un šis kritērijs bija iekļauts nosacījumos tehniskās 

dokumentācijas izstrādātājiem, kā arī tika iekļauts prasībās būvdarbu veicējiem. Šobrīd koka 

tilts pār Rīvas upi, kas atrodas tieši pie zivju nārsta ceļa atrašanās vietas, ir iecienīts tūrisma 

apskates objekts, un  zivju nārsta ceļa izveide šīs vietas pievilcību tikai paaugstina. 

Viens no svarīgajiem projekta rezultātiem ir Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma 

galamērķa izveidošana, un sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu turpmākās aktivitātes 

galamērķa attīstībai  uzņēmusies veikt biedrība “Usmas krasts”. 

Lai veicinātu makšķerēšanas tūrisma attīstību, ir izdota brošūra ar karti “Makšķerē 

Kurzemē!” latviešu un angļu valodā par reģionā populārākajām zivīm, to makšķerēšanas 

laikiem un liegumiem, kā arī kartē atzīmētas licencētās makšķerēšanas vietas, zivju dīķi un 

makšķernieku laivu nomas punkti. Papildus tam ir izveidoti video rullīši, kuros atainota 

Kurzemes daba no makšķernieka skatu punkta. Šie mārketinga materiāli ir pieejami arī 

digitāli gan Latvijas tūrisma informācijas centru mājas lapās, gan arī projekta mājas lapā 

www.balticseafishing.com. 

Nozīmīgs ir projekta ietvaros veiktais pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz 

reģionālo ekonomiku. Projekta partneri: 

- Vadošais partneris: Stokholmas reģiona administratīvā pārvalde (Zviedrija)  

- Partneri: Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija) ; Haninges pašvaldība (Zviedrija);  

Baltijas Vides forums (Igaunija);  Tartu Universitāte (Igaunija);  biedrība “Igaunijas 

makšķerēšanas tūrisms” (Igaunija);  Kurzemes Plānošanas reģions (Latvija);  Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR” (Latvija);  Ventspils 

novada pašvaldība (Latvija);  Klaipēdas Universitāte (Lietuva);  Zivsaimniecības 

pakalpojumi pie Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas (Lietuva);  Nacionālais jūras 

zvejniecības pētniecības institūts (Polija);  Tūrisma asociācijas “Ziemeļu Kašubija”;  

Vietējā tūrisma organizācija (Polija);  Baltijas Jūras vides aizsardzības komisija 

HELCOM (Somija);  

Projekta īstenošanas laiks: 02.10.2017.līdz 31.03.2021.  

Kopējais budžets ir 3 221 336,40 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 

2 620 136,21 EUR).  
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Kurzemes plānošanas reģiona budžets ir 251 455,00 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda līdzekļi 213 736,75 EUR). 

3) “Dabas pieejamība visiem”  

2021.gadā noslēdzās Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.g. 

programmas projekta  Nr. CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) īstenošana. 

Nozīmīgākās projektā paveiktās aktivitātes Kurzemē:  

- labiekārtotas 7 dabas takas, pielāgojot tās cilvēkiem ar invaliditāti, Būšnieku ezerā, 

Liepājas Zirgu salā, Skrundā, Alsungā, Kazdangā un Kalētu mežaparkā, t.sk. pie dabas 

takām uzstādot pieejamās sausās tualetes, atpūtas soliņus, rampas, taktilos objektus, info 

stendus, norādes zīmes ar pieejamības piktogrammām; 

- izveidota vides pieejamības lapa un pieejamo objektu karte – mapeirons.eu; 

- izveidoti 7 video par dabas tūrisma pieejamību; 

- izstrādātas taktilās kartiņas ar QR kodiem par 7 projekta dabas takām; 

- izgatavotas 5 “sajūtu” somas dabas izziņas apmācībai cilvēkiem ar redzes traucējumiem 

un bērniem; 

- izdots ceļvedis ar 100 visiem pieejamām dabas takām Latvijā, Igaunijā un Somijā; 

- organizēti vairāki semināri par dabas pieejamības lomu, t.sk. pieejamības diena 

cilvēkiem ar invaliditāti. 

Projekta partneri Igaunijā bija: 

• NVO Rietumigaunijas Tūrisma asociācija; 

• Igaunijas Vides pārvalde; 

• Pērnavas pilsētas pašvaldība. 

Projekta partneris Somijā bija Parku un dabas pārvalde (Metsähallitus). 

Projekta ieviešanas termiņš 01.05.2019. – 31.10.2021. 

Kopējais projekta budžets ir 965 773,05 EUR, no kura ERAF līdzfinansējums ir 

762 931,78 EUR.  

4) “Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā”  

2021.gadā turpinājās Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.g. 

programmas projekta  Nr. CB845 “Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā” 

(CBSmallPorts) īstenošana. 

Ir uzsākts darbs pie vienotas tiešsaistes (online) platformas par mazajām ostām izveides, 

kurā tiks iekļauta informācija arī par Kurzemes jahtu ostām un Kurzemē īstenotajiem jahtu 

ostu infrastruktūras attīstības projektiem. Projekta mārketinga vajadzībām ir izstrādāts dizains 

izstāžu stendam, kā arī izdota karte ar projekta teritorijā esošajiem burāšanas reģioniem un to 

aprakstiem. 
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Projekta partneri ir: 

• Satakunta Lietišķo zinātņu universitāte, Somija (Vadošais partneris) 

• Turku universitāte, Somija 

• Airiston Matkailukeskus, Somija 

• Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte, Somija 

• Rīgas plānošanas reģions, Latvija 

• Kurzemes plānošanas reģions, Latvija 

• Soderhamnas pilsētas pašvaldība, Zviedrija 

• Blase Kalkbruk, Zviedrija 

• Biedrība “Igaunijas Mazo ostu attīstības centrs”, Igaunija 

Projekta ieviešanas termiņš 01.03.2020. – 30.11.2022. 

Kopējais projekta budžets ir 2 421 089,43 EUR, no kura ERAF līdzfinansējums ir 

1 924 156,90 EUR.  

5) “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” 

Kopš 2017. gada tiek ieviests Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.g. programmas projekts Nr.Est-Lat55 “Uzlabota jahtu ostu 

infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (Harbours)”. 

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras 

Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu 

galamērķi. 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes: 

I  Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā: 

1) Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām 

navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes); 

2) Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un 

esošo rekonstrukcija; 

3) Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem; 

4) Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas; 

5) Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas; 

6) Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas 

evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu 

izveide; 

7) Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, 

servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. 

apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā; 
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8) Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma 

par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija; 

9) Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu 

novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).  

II Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste) 

1) Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, 

Somija, Zviedrija, Polija); 

2) Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā; 

3) Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), 

Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija); 

4) Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas 

jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana; 

5) Piekrastes ceļveža sagatavošana; 

6) Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes 

apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana; 

7) digitālā mārketinga rīku informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana; 

8) Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp 

reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos; 

9) Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām; 

10) 6 informatīvo stendu sagatavošana; 

11) Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi). 

Projekta partneri: 

Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris): 

- Rīgas plānošanas reģions 

- Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) 

- Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta 

- SIA “Liepāja Marina” 

-  Pāvilostas ostas pārvalde 

- SIA “AK Pāvilosta Marina” 

-  SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta) 

- Rojas ostas pārvalde 

- SIA “Kurland” (Mērsraga osta) 

-  Engures ostas pārvalde 

- Jūrmalas ostas pārvalde 

- Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā) 



Lappuse 34 no 67 

-  Skultes ostas pārvalde 

- Salacgrīvas ostas pārvalde 

- SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā)) 

-  Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala)) 

-  SIA “Wetmen” (Jaagupi osta) 

-  Tostamaa pašvaldība (Varati osta) 

-  SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta) 

-  SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala)) 

-  SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta) 

-  SIA “Port of Montu” (Montu osta) 

2021.gadā projekta aktivitāšu ieviešana Kurzemes plānošanas reģionā ir noslēgusies. KPR 

kā Vadošais partneris nodrošina nepieciešamo atskaišu sagatavošanu. Trīs Latvijas partneri 

turpina investīciju ieviešanu.  

Projekta ieviešanas termiņš: 01.06.2017. – 31.05.2022. Kopējais projekta budžets: 

10 981 270,62 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 9 334 079,99 EUR. 

6) “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana / 

Austrumbaltijas ostas”  

Kopš 2020. gada nogales tiek ieviests Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam programmas projekts Nr.Est-Lat 177 “Austrumbaltijas jahtu 

ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana ( EASTBALTIC Harbours)”. 

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem 

pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. 

Investīcijas ostu infrastruktūrā tiks vērstas uz:  

- Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām 

navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes); 

- Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas; 

- Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas; 

- Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, 

servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas 

u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā; 

- Pakalpojumu klāsta paplašināšana: degvielas uzpildes punkti, jahtu novietņu vietu 

izveide (āra/iekštelpu), inventārs un aprīkojums jahtu ziemošanas pakalpojumu 

attīstībai un remontdarbu veikšanai. 
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Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz popularizēt Austrumbaltijas piekrasti (Igaunija un 

Latvija) kā pievilcīgu, interesantu un drošu burāšanas galamērķi. Mērķa grupa ir burātāji no 

Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un arī vietējie – Latvijas un Igaunijas burātāji: 

- Dalība tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs; 

- Dalība un projekta rezultātu prezentēšana starptautiskos burātāju sadarbības tīklos un 

pasākumos; 

- Iepazīšanās vizīšu organizēšana žurnālistiem, blogeriem, mērķa grupām; 

- Jahtu ostu kataloga trešā izdevuma sagatavošana, iekļaujot informāciju par ostām 

Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai) un piekrastes ceļveža 

izveide; 

- Projekta mājaslapas pilnveide, digitālais mārketings; 

- Mārketinga satura izgatavošana un izplatīšana (sociālie tīkli, raksti žurnālos) u.c. 

Projekta partneri: 

- Rīgas plānošanas reģions (vadošais partneris); 

- Kurzemes plānošanas reģions; 

- Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center); 

- Pāvilostas ostas pārvalde; 

- SIA “AK Pāvilosta Marina”; 

-  SIA “New Yacht Marina” (Ventspils jahtu osta); 

- Rojas ostas pārvalde; 

- Engures ostas pārvalde; 

- Jūrmalas ostas pārvalde; 

- Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā); 

- Salacgrīvas ostas pārvalde; 

- SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā)); 

-  Finds “Hijumā osta”. 

2021.gadā uzsākta Piekraste ceļveža izstrāde, kas iekļaus piekrastes nozīmīgākās tūrisma 

piesaistes piekrastē un prakstisko informāciju par tūrisma pakalpojumiem. Uzsākta sadarbība 

ar sabiedrisko attiecību kompāniju no Polijas, par žurnālistu vizīti jahtu ostu iepazīšanai 

2022.gada pirmajā pusē. Sagatavota un novadīta vizīte ar www.blauwasser.de pārstāvi 

M.Amme no Vācijas, iepazīstinot ar Kurzemes jahtu ostu piedāvājumu. Nodrošināta projekta 

dalība tīklošanās pasākumos popularizējot burāšanu- "Pāvilosta Open" 28.08.2021 Pāvilostā 

un tīkla pārstāvniecības nodrošināšana Baltic Sail pasākumā, Gdanskā, Polijā, 13.-16.08.2021 

Projekta ieviešanas termiņš: 01.09.2020. – 31.12.2022.  

Kopējais projekta budžets: 3 304 285,93 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 

http://www.blauwasser.de/
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2 808 643,01 EUR. 

7) “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts”  

2021.gadā, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, tika turpināts projekts - 

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”), 

kas tiek realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. 

gadam. Projektā kopumā iesaistīti 24 partneri un 35 militārā mantojuma objekti Latvijā un 

Igaunijā.  

Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu un izveidot Latvijas un 

Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktam ar kopīgu identitāti, tādējādi 

piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu 

sadarbība projekta ietvaros uzlabo tūrisma objektu tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. 

Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitātei, tiek piesaistīti vairāk vietējo un 

ārzemju tūristi. 

Militārā mantojuma tūrisma produkta informācija i pieejama arī interneta vietnē Kopīgajā 

maršrutā https://militaryheritagetourism.info/lv ir apvienoti vairāk kā 500 dažādi militārā 

mantojuma objekti, tai skaitā Kurzemē - 100 (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas, būves 

u.c.) Latvijā un Igaunijā. Šajā gadā ir izdota Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti. 

 

Militārā mantojuma brošūra izdota 5 valodās (LV, RU, EE, EN un DE) 

 

KPR nodrošina aktivitāšu  norisi Kurzemē un piedalās kopīgā militārā mantojuma 

maršruta un militārā mantojuma tūrisma produkta izstrādē Latvijā un Igaunijā, ievāca 

detalizētu informāciju par 15 jauniem militārā mantojuma objektiem Kurzemē, kuriem ir 

potenciāls tūrismā, veica objektu vizītes un to sniegto pakalpojumu fiksēšanu, sagatavoja 

objektu aprakstus, GPS koordinātas, fotogrāfijas, u.tml. KPR apkopoja vēsturisko informāciju 

(vēsturiskus dokumentus, cilvēku atmiņas, fotogrāfijas, kartes u.tml.), kā arī veica citu 

https://militaryheritagetourism.info/lv
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tūrisma pakalpojumu sniedzējus militāro objektu tuvumā apkopošanu, tikās ar militārā 

mantojuma objektu īpašniekiem, lai iesaistītu tos kopīgajā militārā mantojuma tīklojumā. 

Kurzemē ir atjaunoti un atvērti tūristiem divi jauni objekti – Ventspils 46.krasta baterijas 

ugunskoriģēšanas tornis un Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuve 

„Muitas nams” ekspozīcija “Karadarbības beigas Kurzemē”. Ezeres muitas mājā tika 

modernizēta ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornis no degradējoša objekta 

pārtapa par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids u.tml. Tāpat kā 

Industriālā mantojuma projektā galvenais mērķis ir piesaistīt mūsu reģionam vairāk tūristu, 

tāpēc tika veikti virkne mārketinga pasākumu, kuros KPR aktīvi piedalījās. KPR organizēja 

pirmo semināru Kurzemē  par militārā mantojuma tūrisma produkta attīstību, kas notika 

Latvijas Kara muzeja filiālē O.Kalpaka muzejā. 

Projekts veicina sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas 

kopīgajā vēsturē pēdējo 100 gadu laikā. Vienots produkta mārketings un tā reklamēšana rada 

lielāku publicitāti un interesi, kā arī mēs piesaistām uzmanību atsevišķām vietām. 

Projekta īstenošanas laiks no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. 

Kopējais projekta budžets ir 1 928 992,39 EUR, no kura ERAF līdzfinansējums ir 

1 639 643,53 EUR. 

8) “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā”  

Kopš 2020.gada maija tiek īstenots projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un 

Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts), kas tiek realizēts ar Eiropas 

Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. 

gadam atbalstu. 

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt divus kopīgus pārrobežu garās distances 

pārgājienu maršrutus, kas šķērso Latvijas un Lietuvas teritoriju, tādējādi palielinot tūristu 

skaitu reģionā. Tiek paredzēts, ka veikto mārketinga pasākumu rezultātā nakšņošanu skaits 

lauku apvidos pieaugs par vismaz 5% gada laikā pēc abu maršrutu pabeigšanas. 

Projekta plānotie rezultāti -  

Izveidota un popularizēta Mežtaka Latvijā un Lietuvā, un Jūrtaka – Piekrastes gājēju ceļš – 

 Lietuvā.  Abi maršruti būs saistīti ar jau esošajiem garās distances pārgājienu maršrutiem 

Latvijā un Igaunijā, izmantojot vienotus nosaukumus un marķējuma shēmas. 

Mežtaka būs savienota ar Rīgas-Tallinas Mežtakas maršrutu, kas pašlaik tiek ieviests 

saskaņā ar Centrālā Baltijas Jūras Reģiona programmas projektu Nr. 779 “Garās distances 

pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka””. Abi Mežtakas maršruti aizpildīs pārrāvumu 

Eiropas garās distances pārgājienu maršrutā E11. Mežtakas kopējais garums visās trīs Baltijas 

valstīs būs aptuveni 2000 km. 
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Jūrtaka Lietuvā būs 216 km garumā. Maršruts pagarinās esošo Jūrtaku, kas iet no 

Tallinas caur Rīgu līdz Nidas ciemam un ir ieviests Igaunijas-Latvijas programmas projektā 

Nr. 22 “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”. Lietuva ir 

iztrūkstošais posms Eiropas garās distances pārgājienu maršrutā E9, un, līdz ar tās 

pievienošanos, Jūrtaka aptvers visas trīs Baltijas valstis un būs  1419 km gara. 

Nozīmīgākās projekta aktivitātes : 

I Maršruta izveide un tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesaistīšana: 

1) 4 informatīvo semināru organizēšana tūrisma uzņēmējiem un tūrisma plānotājiem par 

projekta ieceri izveidot maršrutu; 

2) Maršruta infrastruktūras elementu (informācijas stendi, norādes zīmes) dizaina 

izstrāde un uzstādīšana visā Kurzemē; 

3) Kurzemes daļas , 290km, maršruta marķēšana ar uzlīmju un krāsas palīdzību; 

4) Maršruta trasējuma izveidi, t.sk. GPX faili ar Interešu objektiem, objektu un vietu 

fotogrāfiju datu bāze; 

5) Pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā  par garās distances kājām gājēju maršrutu 

izveides, uzturēšanas un mārketinga pieredzi;  

II Produkta izveide: 

1) Rokasgrāmata “Gājējiem draudzīgs” izveide un zīmes “Gājējiem draudzīgs” 

piešķiršana uzņēmumiem;  

2) Maršruta apraksti pa posmiem (~20 km), t.sk. katra posma  īpašās dabas un 

kultūrvēstures vērtības,  “magnēti”; 

3) Produkta sagatavošana ārvalstu tūrisma operatoriem; 

III Mārketings: 

1) Maršruta ceļvežu sagatavošana “Mežtaka” un atsevišķi “Jūrtaka”, kur pievienojot 

Lietuvas jaunos posmus atkārtoti tiks izdots Kurzemes posmu aprakstošs ceļvedis; 

2) Maršruta karšu sagatavošana – “Mežtaka”, “Jūrtaka” un “Balltijas garo distanču 

pārgājienu karte”; 

3) "Leading Quality Trails - Best of Europe” apmācības Kurzemes pašvaldību tūrisma 

speciālistiem; 

4) Kartogrāfiskās un tūrisma informācijas  sagatavošana internetam un viedtālruņiem 

5) Informācijas iekļaušana starptautiskos kājāmgājēju maršrutu portālos; 

6) 1 mēdiju tūre žurnālistiem no Latvijas un 5 starptautiskas ārvalstu blogeru tūres; 

 šis tika atcelts, jo neviena no izstādēm nenotika 

 8) Mežtakas video izstrāde par maršrutu Lietuvā un Latvijā (Kurzemē); 

 9) Suvenīru izgatavošana; 
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 10) 8 Mežtakas un 8 Jūrtakas pārgājienu organizēšana ar mērķi iepazīstināt plašāku 

sabiedrības daļu ar izstrādātajiem maršrutiem; 

 11) 14 Pastkastīšu uzstādīšana Kurzemē, no kurām 8 tiem uzstādītas Mežtakas maršrutā, 

bet 6 Jūrtakas, to mērķis veidot gājēju savstarpēju komunikāciju un veikt gājēju 

uzskaiti, apkopot to ieteikumus maršruta uzlabošanai; 

12) Projekta noslēguma – Mežtakas atklāšanas festivāls – pārgājiens; 

Projekta partneri:  

• Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”; 

• Kuldīgas novada pašvaldība; 

• Kauņas reģiona attīstības aģentūra (vadošais partneris); 

• Lietuvas lauku tūrisma asociācija; 

• Žemaitijas Nacionālais parks; 

• Kuršu kāpu Nacionālais parks. 

Projekta ieviešanas termiņš: 01.06.2020. – projekts ticis pagarināts līdz 31.08.2022. 

Kopējās projekta izmaksas ir 788 104,45 EUR, t.sk. projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 669 888,76 EUR. 

Projekta mājaslapa: www.baltictrails.eu 

9) “Izzini Baltus”  

2021.gadā turpinājās Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.g. projekts Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” 

atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus). 

 Nozīmīgākās projekta aktivitātes 2021.g.: 

- īstenotas 56 stundu apmācības 25 Baltu gidiem; 

- izveidota kuršu loka objektu fotobanka; 

- īstenota vasaras ceļošanas akcija; 

- orgtanizēti kuršu loka objektu pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni uz Sēlijas un 

Zemgales loku objektiem, kā arī uz Lietuvu; 

Projekta partneri Latvijā ir: 

• Zemgales plānošanas reģions; 

• Kuldīgas novada pašvaldība; 

• Rundāles novada dome. 

Projekta partneri Lietuvā ir: 

• Šauļu tūrisma informācijas centrs; 

• Nacionālā reģionu attīstības aģentūra; 

• Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs. 

http://www.baltictrails.eu/
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Projekta ieviešanas termiņš 01.06.2020. – 30.11.2022. 

Kopējais projekta budžets ir 869 689,02 EUR, no kura ERAF līdzfinansējums ir (85%) 

739 235,65 EUR.  

10) “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai”  

2020.gadā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr.LLI-431 “Starpreģionu 

sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Smart PLanning). 

Kurzemes plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris, savukārt Lietuvas pusē 

projektu realizē Klaipēdas reģiona asociācija. Projekta mērķis ir 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. 

Projekta mērķa grupas ir vietējās pašvaldības, NVO, uzņēmēji un citas ieinteresētās 

puses, reģionālās organizācijas, kas veic attīstības plānošanu.  

2021. gadā projekta ietvaros noslēdzās darbs pie abu reģionu specializācijas stratēģijas 

ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai un unikālo attīstības iespēju identificēšanai izstrādes, lai 

saglabātu abu reģionu  konkurētspēju. KPR izstrādāja analīzi par esošo pārrobežu funkcionālo 

zonu un pieejamo pārrobežu pakalpojumu Kurzemes reģionā un Klaipēdas reģionā un 

ziņojumu “Kurzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” , kā arī sagatavoti 

priekšlikumi Kurzemes plānošanas reģiona nākotnes ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

prioritātēm, t.sk. arī organizējot divus darba grupas seminārus-  11.02.2021. par divām 

savstarpēji saistītām prioritātēm –  Dinamiskas zināšanas un Izaugsmes ekonomika un 

15.02.2021. diskusija par prioritātēm – Pievilcīga dzīves vide un Ilgtspējīga mobilitāte, bet 

27.04.2021. tiešsaistes platformā Zoom tika organizēta pārrobežu tikšanās starp Kurzemes un 

Klaipēdas reģionu pašvaldībām un ieinteresētajām pašvaldībām.  

Uzsākti arī citi kopīgi pasākumi – 1.Inovāciju nometne, kas veltīta reģionu 

konkurētspējas saglabāšanai globālās konkurences apstākļos, 2.-3.septembrī Palangā 

(Lietuva) un pieredzes apmaiņas brauciens uz Pomorskas reģionu, Polijā Kurzemes 

pašvaldību pārstāvjiem 04.-08.10.2021.  

Projekta ieviešanas termiņš 01.06.2020. – 31.10.2022.  

Projekta finansējums ir 363 237,51 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 

308 751,88 EUR). 
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11) „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”  

2021.gadā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība 

un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE). 

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Partneri: Saldus novada 

pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības 

pārvalde, Biržu reģionālā parka direkcija, Žemaitijas nacionālā  parka direkcija, 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība. 

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. 

Kopējās projekta izmaksas ir 981 750 EUR, līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda ir 834 490 EUR. Projekta īstenošanas laiks - 2021.gada 1. marts – 2023.gada 

28.februāris. 

2021.gadā Kurzemes plānošanas reģions organizēja projekta uzsākšanas sanāksmi 

(tiešsaistē), nodrošināja projekta administrēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu, un 

koordinēja publicitātes pasākumu īstenošanu. 

12) „Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās 

prasmes”  

2021.gadā uzsākts Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.g. projekts  Nr. LLI-468 “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai 

nepieciešamās prasmes” (I can work). Projekts vērsts uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju 

darba tirgū. 

Nozīmīgākās aktivitātes 2021.gadā: 

- izveidots gājēju celiņš Skrundas Sociālā dienesta teritorijā; 

- organizētas radošās darbnīcas cilvēkiem art invaliditāti; 

- organizētas tikšanās ar darba devējiem par cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū. 

Projekta partneris Latvijā ir Kuldīgas novada pašvaldība. 

Projekta partneri Lietuvā ir: 

• Dienas aktivitāšu centrs Kretingā; 

• Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos. 

Projekta ieviešanas termiņš 01.02.2021. – 31.01.2023. 

Kopējais projekta budžets ir 459 292,97 EUR, no kura ERAF līdzfinansējums ir (85%) 

390 399,00 EUR.  
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13) „Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to 

samazināšanai”  

2021. gadā ir uzsākts projekts programmas  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 

2014. – 2020. gadam ietvaros “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un 

iespējas to samazināšanai” (MEDWwater, LLI-527).  

Projekta laikā no 2021.gada 1. februāra līdz 2022.gada 31. decembrim projektā iesaistītie 

zinātnieki un eksperti pēta 25 farmaceitiski aktīvo vielu piesārņojumu Latvijas un Lietuvas 

notekūdeņos, upēs un jūrā, kā arī veic pētījumus par zāļu aktīvo vielu ietekmi uz dabu un 

ūdenī mītošajiem organismiem. Projekta mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma 

pārvaldības efektivitāti, meklēt efektīvus risinājumus tā samazināšanai un stiprināt sadarbību 

starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem. 

Projekta partneri no Latvijas un Lietuvas: 

- Projekta vadošais partneris – Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas 

Hidroekoloģijas Institūts”, www.lhei.lv 

- Kurzemes Plānošanas reģions, www.kurzemesregions.lv 

- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, www.videscentrs.lvgmc.lv 

- Klaipēdas Universitāte, www.ku.lt 

- Zāļu valsts aģentūra, www.zva.gov.lv 

- Lietuvas veselības ministrijas valsts zāļu kontroles aģentūra, www.vvkt.lt 

 Kurzemes plānošanas reģions veic projekta komunikācijas koordinēšanu, tai skaitā 

sadarbībā ar aptiekām realizē izglītojošu kampaņu iedzīvotājiem “Dabai tableti nevajag”. 

Kurzemes Plānošanas reģions ir atbildīgs gan par kampaņas saturu un tā realizāciju. Kampaņā 

aicināsim iedzīvotājus lietot medikamentus atbildīgi un nederīgās zāles nodot aptiekā to 

pareizai utilizācijai, tādējādi mazinot zāļu nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā. 

Kampaņa notiks sadarbībā ar aptiekām, kuras redzamās vietās izvietos informāciju (uzlīmes) 

par nederīgo zāļu pieņemšanu. 2021. gadā tika uzsākts pie kampaņas satura izveides, 

sadarbības ar kampaņā iesaistītajiem sadarbības partneriem un darbs pie divu izglītojošo video 

un info grafiku izstrādes, kas skaidros kā zāles nonāk dabā, kāda ir to ietekme un ko darīt ar 

nederīgajām zālēm, ja tādas rodas. 

Projekta ieviešanas termiņš: 2021.gada 1. februāris – 2022.gada 31. decembris 

Kopējās projekta izmaksas ir 673 772,88 EUR, t.sk. projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 572 706,92 EUR. 

14) „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”  

2021.gada 30.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, 
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nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”/ “Entrepreneurship 

support measures in the Kurzeme Planning Region” (Entrepreneurship in Kurzeme). Projekta 

mērķis - mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu 

attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. 

Projekta vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions 

Projekta partneri: 

- Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldība, NO; 

- Liepājas valstspilsētas pašvaldība, LV; 

- Ventspils valstspilsētas pašvaldība, LV. 

Projektā plānotās aktivitātes: 

• Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana. Aktivitātes mērķis ir stiprināt KPR un pašvaldību uzņēmējdarbības centru un 

speciālistu kapacitāti, īstenojot šādas apakšaktivitātes: 

- KPR pašvaldību speciālistu apmācības; 

- Reģiona uzņēmējdarbības speciālistu apmācības; 

- KPR speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā; 

- Norvēģijas skolēnu / studentu vizīte Latvijā; 

- Norvēģijas ekspertu vizīte Latvijā, Kurzemē; 

- Uzņēmējdarbības koordinatora piesaiste. 

• Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes. Aktivitātes mērķis ir attīstīt 

uzņēmējdarbību reģionā, veicinot eksporta tirgus apgūšanu, dodot iespēju uzņēmējiem 

nostiprināt jau esošos kontaktus un piesaistīt jaunus klientus, nodrošinot uzņēmēju, 

pašvaldību un uzņēmēju atpazīstamību. Aktivitātes īstenošanai tiek paredzēts sadarboties 

ar vismaz 3 uzņēmējus pārstāvošām NVO. Tiks īstenotas šādas apakšaktivitātes: 

- Dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs; 

- Komersantu un jauniešu hakatons; 

- Biznesa forumi/ konferences; 

• Reģionālais mentorings jauniešu uzņēmējdarbībai. Aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu 

jauniešiem pilnveidošanās procesā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīt jaunu, inovatīvu 

biznesa ideju veidošanos reģionā. Tiks īstenotas šādas apakšaktivitātes: 

- Jauniešu pašpilnveidošanās pasākumi; 

- Interaktīvu mācību kursu izstrāde un vadīšana biznesa ideju ģenerēšanai spēļu veidā 

jauniešiem. 
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• Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam 

specifiskas aktivitātes. Aktivitātes mērķis ir sekmēt nodarbinātības līmeņa palielināšanos, 

veicinot jaunu pakalpojumu izveidi un uzņēmējdarbības attīstību reģionā, gan veicinot 

cilvēkresursu attīstību, piesaistot augsta līmeņa ekspertus, konsultantus un mentorus, gan 

organizējot tīklošanās pasākumus reģiona kopienu aktivizēšanai, veidošanai, 

uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Tiks īstenotas šādas 

apakšaktivitātes: 

- Mentori / konsultanti. Mentoringa un biznesa attīstības konsultanta, finansista, 

grāmatveža, jurista, eksporta speciālista / inovāciju eksperta konsultāciju 

nodrošinājums; 

- Mentoringa speciālistu piesaiste; 

- Uzņēmējdarbības atbalsta vadītāja nodrošināšana; 

- Organizēti 4 apmācības kursi par eksporta iespējām ārvalstīs un digitālo inovāciju 

ieviešanu dažādu nozaru uzņēmējiem; 

- Apmācības par inovatīvu biznesa metožu ieviešanu, piesaistot augsta līmeņa 

ekspertus; 

- Karjeras attīstības atbalsta pasākumi; 

- Eksperta jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta jomā piesaiste; 

- Apmācības speciālistiem jauniešu mentoringa un uzņēmējdarbības atbalsta jomā; 

- Trīs 24h hakatoni; 

- Deviņi topošo uzņēmēju sadarbības pasākumi; 

- Darba tirgus dialoga programma; 

- Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras atbalsta centra izveide. 

Plānotie projekta rezultāti: 

• Stiprināta ekonomiskā attīstība vietējā un reģionālā līmenī, uzņēmumiem stiprināta 

operacionālā kapacitāte; 

• Atbalstīta uzņēmējdarbības attīstība reģionos; 

• Atbalstīta vietējā un reģionālā līmeņa attīstības aģentu kapacitātes attīstība, stiprināta 

Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra kapacitāte; 

• Apmācīti speciālisti uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās un 

stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās. 

2021.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: 

• Atbalstīta SIA “EG Light” dalība izstādē Furniture & Design Isle 2021”; 
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• 13 uzņēmumiem tika nodrošināts mentorings un profesionālas eksporta speciālista, 

inovāciju eksperta, biznesa attīstības konsultanta, finansista, grāmatveža un  jurista 

konsultācijas; 

• Tika organizēts projekta atklāšanas pasākums tiešsaistē. 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta 

iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un 

https://eeagrants.lv. 

Projekta īstenošanas laiks: 30.06.2021. – 29.04.2024. (34 mēneši) 

Projekta kopējais finansējums: € 950 605,00 EUR. 

Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. 

15) „Kurzeme visiem”  

2021.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.3131, 

turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta īstenošana.  

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

Projektā ir 4 tiešās mērķa grupas:  

- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (VSAC) pakalpojumus un 

pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes 

institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 

grupa) (turpmāk – personas ar GRT); 

- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri 

saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju (BSAC) pakalpojumus (BSAC bērni);  

- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (bērni ar FT); 

- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes (potenciālie AAA). 

 
1 - Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 
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Projekta ietvaros tiek īstenotas vai ir plānots īstenot vairākas savstarpēji saistītas darbības:  

• izvērtēt personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāt atbalsta 

plānus;  

• izstrādāt reģiona DI2 plānu;  

• izstrādāt priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu  reorganizēšanai;  

• nodrošināt personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

• sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;  

• apmācīt speciālistus;  

• izglītot un informēt sabiedrību. 

Projekta īstenošanā iesaistījušies 28 sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 

1 valsts sociālās aprūpes centrs un 3 bērnu aprūpes iestādes un 5 citu reģionu pašvaldības. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.313 noteiktajam, pēc administratīvi teritoriālās 

reformas, 2021. gada 01. jūlijā, plānošanas reģioni turpina īstenot DI projektus atbilstoši 

plānošanas reģionu DI plānos noteiktajām teritorijām. 

Kurzemes plānošanas reģions īsteno projekta kopējo vadību un atbild par rezultātu 

sasniegšanu reģionālā līmenī, plāno, organizē un nodrošina sadarbību ar visiem partneriem, 

Labklājības ministriju un citām ieinteresētām pusēm.  

2021. gadā turpinājās projekta vadība – sagatavotas un iesniegtas 4 atskaites par projekta 

ieviešanu, organizēti nepieciešamie iepirkumi. Turpinājās papildu pieteikto mērķa grupas 

personu ar GRT un bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. 

Saskaņā ar pašvaldību pieprasījumi veikti “Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” (turpmāk – KPR DI plāns)  grozījumi Nr.5-

6. Turpinājās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu  sniegšana bērniem ar FT (sociālās 

aprūpes, „atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) un personām ar GRT 

(aprūpe mājās, grupu dzīvokļi, DAC, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, 

atbalsta grupas un grupu nodarbības). Visa gada garumā nodrošināta atbalsta sniegšana 

Kurzemes pašvaldībām un pārējiem projekta partneriem, kā arī īstenota virkne aktivitāšu, 

piemēram: 

•  organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par saskarsmi ar projekta 

mērķa grupām (personām ar GRT, bērniem ar FT un bērniem ārpusģimenes aprūpē), 

kopumā vairāk kā 200 dalībniekiem; 

 
2 DI - deinstitucionalizācija 
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• organizēta integratīva nometne bērnu ar un bez funkcionāliem traucējumiem un viņu 

ģimeņu saliedēšanai un integrēšanai un integratīva nometne bērniem ar ģimenēm un 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem; 

• turpinās personu ar GRT sagatavošanas process pārejai uz dzīvi sabiedrībā no valsts 

sociālās aprūpes centriem (turpmāk - VSAC); 

• notiek VSAC speciālistu un pašvaldību piesaistīto sociālo mentoru apmācības; 

• sadarbībā ar pašvaldībām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sagatavojis informatīvu 

materiālu – brošūru digitālā formātā par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir 

tapusi DI procesa īstenošanai.  

 Projekta mājas lapa www.kurzemevisiem.lv  regulāri papildināta ar informāciju un, 

saskaņā ar prasībām, nodrošināta projekta publicitāte, tostarp veidotas infografikas, 

piemēram, par personām par GRT un projekta kompensētajiem sociālajiem pakalpojumiem.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2015. (11.12.2015.) – 31.12.2023. 

Kopējais projekta budžets: 8 290 276,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums 

(7 046 734,53 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 243 541,47 EUR. 

16) Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai 

(Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas 

koordinators”)” 

Kurzemes plānošanas reģions 2018. gada martā uzsāka pilotprojekta “Reģionālās 

remigrācijas koordinators” īstenošanu. Ar remigrācijas koordinatora atbalstu Kurzemē kopš 

2018. gada marta līdz 2022. gada martam ir atgriezušies 597 cilvēki, savukārt atgriezušies 

paši un sazinājušies ar remigrācijas koordinatoru 214 cilvēki. Individualizēti piedāvājumi 

sagatavoti 2221 cilvēkam, bet par saviem plāniem atgriezties informējuši 624 cilvēki. 

Visvairāk interesējas un atgriežas no Apvienotās karalistes, Īrijas, Norvēģijas, savukārt vairāk 

uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos un Kuldīgā.  

Šo gadu laikā, kopš darbojas remigrācijas koordinatoru tīkls visā Latvijā, ir izveidota un 

nostiprināta sistēma, kā tiek strādāts ar cilvēkiem, kuri atgriežas dzimtenē. Ļoti nozīmīga ir 

veiksmīga un cieša sadarbība gan ar valsts iestādēm, gan ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, 

ko remigrācijas koordinators regulāri stiprina un attīsta, lai varētu sniegt pēc iespējas labāku 

atbalstu remigrantiem. Kopīgi panākts, ka šobrīd ir iespējams papildu dzīvesvietas 

deklarācijai ārvalstīs deklarēties arī Latvijā, tādējādi ļaujot kārtot dažādus jautājumus, vēl 

atrodoties ārvalstīs, attīstītas arī balsošanas pa pastu iespējas, kā arī daudz kas cits.   

Lai veicinātu informētību par remigrācijas aktualitātēm un atgriešanās iespējām 

koordinators sniedzis intervijas gan Latvijas, gan ārzemju medijiem, kā arī tika veikta aktīva 

sadarbība ar diasporas medijiem.  

http://www.kurzemevisiem.lv/


Lappuse 48 no 67 

2021.gadā tika turpinātas iesāktās rubrikas – “Kurzeme – vieta, kur atgriezties”, kur tiek 

apkopoti stāsti par uzņēmīgiem cilvēkiem, kas pēc atgriešanās Kurzemē sekmīgi attīsta savas 

idejas un uzņēmējdarbību, izmantojot ārvalstīs gūto pieredzi, kā arī publikāciju sērija 

“Cilvēkstāsti”, kur stāstām par remigrantu pieredzes stāstiem atgriežoties Kurzemē. Aktīva 

Facebook lapas “Atgriežos Kurzemē” un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas 

remigrācijas sadaļas uzturēšana un aktuālas informācijas ievietošana. 

2021.gadā tika noorganizētas 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. 

Tiešsaistes platformā ZOOM Kurzemes plānošanas reģions organizēja semināru 

pašvaldību pārstāvjiem “Remigrācijas koordinācijas jautājumi pašvaldībās”, kuras mērķis bija 

aktualizēt pašvaldību lomu remigrantu piesaistē, akcentējot jautājumus, ar ko saskaras 

remigranti, atgriežoties Latvijā, un stiprināt veiksmīgi iesākto sadarbību remigrācijas jomā,   

savstarpēji iepazīstinot pašvaldību pārstāvjus un veicinot domapmaiņu un diskusijas. 

Papildus esošajām koordinatora aktivitātēm 2021.gadā remigrācijas koordinators 

piedalījās dažādos gan tiešsaistes, gan klātienes semināros. 

17) ” Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” 

2019.gada 1.septembrī Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas  Erasmus +  projektu  „Uzņēmības gara 

veicināšana ģimenēm”, (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435). Projekts  veidots, lai Kurzemes  

reģiona pašvaldību pieaugušo izglītotājiem būtu iespēja dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas 

uzņēmības veicināšanā. Sadarbības partneri projektā ir Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva) un 

nevalstiskā organizācija “Zetva na znaenja” (Maķedonija). 2019.gada 11. – 15.novembrī 

Kuldīgā notika pirmā mācību sesija, kurā piedalījās 6 projekta dalībnieki no Maķedonijas, 5 

no  Lietuvas un 10 no Latvijas.  2020.gadā no 10. līdz 14.februārim Lietuvā norisinājās otrā 

mācību sesijas, kurā 8 reģiona pieaugušo izglītotāji. Saistībā ar Covid-19 pandēmiju nebija 

iespējams noorganizēt mācību sesiju Maķedonijā, tādēļ projekta īstenošanas termiņš tika 

pagarināts līdz 31.08.2021.  

Mazinoties Covid-19 pandēmijas izplatībā Eiropā un atvieglojot stingros ceļošanas 

ierobežojumus, 2021.gada jūnijā notika trešā mācību sesija Maķedonijā, kurā piedalījās visu 

projekta dalībvalstu pārstāvji. Apmācību sesijas laikā projekta dalībnieki centās izzināt 

pieaugušo izglītības pamatnosacījumi un īstenošanas pamatprincipi Maķedonijā,  uzņēmējgara 
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audzināšana un attīstība ģimenēs. Lai ieskats un izpratne par šiem jautājumiem būtu 

visaptverošāks, tika organizētas iepazīšanās vizītes izglītības iestādēs, kur tika pārrunātas 

vispārējās izglītības apguves iespējas un noteikumi. Tika organizētas diskusijas par 

profesionālās izglītības nozīmi, prestižu un tās īstenošanu gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, 

un, protams, tika apskatīti jautājumi par uzņēmējdarbības attīstības iespējām mazajiem 

uzņēmējiem, ģimenes uzņēmumiem, pašnodarbinātajām personām. Tāpat pēc mācību sesiju 

īstenošanas, kopīgiem spēkiem tika sagatavots labās prakses apkopojums “Kā veicināt 

uzņēmības garu ģimenēm”. 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. 

Projekta finansējums ir 46667,00 EUR, kuru pilnībā nodrošināja ES Erasmus + 

programma.  

18) “Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai” 

2019.gada 1.oktobrī Kurzemes plānošanas reģions uzsāka īstenot Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas  Erasmus +  projektu  “Komunikācijas 

prasmes veiksmīgai sadarbībai” (Nr. 2019-1-LV01-KA104-060316). Ar šo projektu KPR 

turpina Eiropas sadarbības un mobilitātes projektus. Lai sekmētu darbinieku  kompetenču 

pilnveidi, apgūtu  mācīšanos sadarbībā un veicinātu  organizācijas darbības 

internacionalizāciju, tika plānots, ka KPR nosūtīs uz mācību kursiem ārvalstīs 3 darbiniekus. 

Uzsākot projektu, tika veikta dalībnieku atlase un noteikts uzņemošais partneris. Sākotnēji 

mācību mobilitāti bija plānots organizēt 2020.gadā, bet Covid-19 pandēmiju nebija iespējams 

īstenot, projekta aktivitātes, tādēļ projekta termiņš tika pagarināts līdz 30.06.2021.  

Mazinoties Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem bija iespējams īstenot projektā plānoto 

mobilitāti un 2021.gada jūnijā, kad trīs KPR darbinieki devās uz Portugāli, lai piedalītos 

apmācībās.  

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019. – 30.06.2021. 

Projekta finansējums ir 6846,00 EUR, kuru pilnībā nodrošināja ES Erasmus + programma.  

 

2.2.2. Pabeigto reģionālo projektu uzturēšanas nodrošināšana 

1) Nodrošināta EU 43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes 

attīstība Latvijā un Igaunijā" (Riverways) projekta uzturēšana 

 

Nodrošināta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un 

Igaunijā (“Riverways”) projekta rezultātu uzturēšana, kas ietver mājas lapas www.upesoga.lv 
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(seikleveel.ee, riverways.eu) uzturēšanu un aktualizāciju un datu aktualizācija 

www.routeyou.com.   

2) Nodrošināta EST-LAT 7  „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development), “Industrial 

Heritage” projekta uzturēšana 

 

Tiek nodrošināts līdzmaksājums par mājas lapas www.industrialheritage.travel izvietošanu uz 

servera un tiek veikta datu bāzes aktualizācija. 

3) Nodrošināta projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts 

"Baltu ceļš" /“Balt's road”” uzturēšana 

 

Tiek nodrošināta projekta ietvaros izveidotās interaktīvās maršruta kartes “Baltu ceļš” 

uzturēšana: 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=56.33459151405735%2C23.72837500000002

&z=7&mid=1ZDjFhQk_B08ZuGK5-DEezAK3Uo09QJUU  

4) Nodrošināta projekta LLI-10 “Dabas tūrisms visiem/Introducing nature tourism 

for all (UniGreen) uzturēšana 

 

Tiek nodrošināta projekta ietvaros izveidoto audiofailu uzturēšana uz servera: 

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/  

 

5) Nodrošināta projekta LLI-212 “Saredzi citādāk”,“See Another Way” / 

akronīms: “I See” uzturēšana  

 

Tiek nodrošināti projekta ietvaros izveidoto mājas lapas uzlabojumi personām ar redzes 

traucējumiem un tās uzturēšana: https://www.kurzemesregions.lv/  

6) Nodrošināta projekta CB239 ”Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar 

interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem 

ostu pakalpojumiem/Smart Ports” uzturēšana 

 

Tiek nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana, veicot regulāru 5 uzstādīto interaktīvo 

informācijas stendu (kiosku) apsekojumu. Informācijas stendi atrodas Liepājas, Pāvilostas, 

Ventspils, Rojas un Mērsraga jahtu ostās.  

7) Nodrošināta projekta ESTLAT-22 “Coastal Hiking” uzturēšana 

 

Tiek nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana: izveidotās infrastruktūras - 48 tūrisma 

informācijas stendi, 45 lielās norādes zīmes, maršruta marķējums – apsekošana, bojājumu 

novēršana, marķējuma papildināšana. 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=56.33459151405735%2C23.72837500000002&z=7&mid=1ZDjFhQk_B08ZuGK5-DEezAK3Uo09QJUU
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=56.33459151405735%2C23.72837500000002&z=7&mid=1ZDjFhQk_B08ZuGK5-DEezAK3Uo09QJUU
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
https://www.kurzemesregions.lv/
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2.2.3. „Kurzemes kultūras programmas 2021” īstenošana 

Kopš 2015.gada Kurzemes plānošanas reģions katru gadu piedalās Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” 

konkursā ar savu izstrādāto “Kurzemes kultūras programmu”. Atbalsts kultūras programmas 

īstenošanai tika saņemts arī 2021.gadā.  

Kurzemes kultūras programma ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē un nodrošina 

kultūras procesu Kurzemē, tādejādi veidojot un saglabājot kultūrvidi ārpus galvaspilsētas. 

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu 

konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli 

tika atbalstīti 54 reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošana atbilda 

kādai noteiktam konkursa nolikuma prioritātes virzieniem: Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas 

unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšana, iedzīvotāju lokālās 

identitātes stiprināšana; Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības 

sekmēšana, veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā 

un saglabāšanā; Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības 

saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana; Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo 

kultūras procesu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās 

vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas. 

Kurzemes Kultūras projektu konkurss saņēma 147 projekta pieteikumus par kopējo 

summu 693 618,28 EUR. Ekspertu komisija atbalstīja 54 projektus par kopējo summu 

116 750 EUR. 

Kā katru gadu - vislielākais pieteikumu skaits un arī atbalsts Kurzemē saņemts kultūras 

mantojuma saglabāšanas jomā un starpdisciplinārajos projektos. Aktivitātes pārklāja visu 

Kurzemes reģionu tomēr aktīvākā rosība bija 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.  

Pēc projektu īstenošanas, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona iekšējās kārtības 

principiem un Kurzemes kultūras programmas nolikumu, kultūras projektu īstenotāji 

iesniedza projektu atskaites, kurās atspoguļota gan aktivitāšu īstenošana, gan finanšu sadaļa. 

Lai gūtu pārliecību par finanšu plūsmas pamatotību, tika pārbaudīti visi izdevumus 

pamatojošie dokumenti. 
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Kurzemes plānošanas reģions 2021. gadā ir nodrošinājis projekta "Kurzemes kultūras 

programma 2021” realizāciju un 2022. gadā pabeigs uzsākto Kurzemes kultūras projektu 

īstenošanas uzraudzību un atbalstu. 

 

2.3. Pašvaldību atbalsts plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai 
 

Sākot ar 2014.gadu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma lēmumu 

līdzdarboties plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanā, piešķirot tam finansējumu 

EUR 1500,00 apmērā no pašvaldību budžeta šādiem mērķiem: 

1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai 

un izstrādei, t.sk. nozaru speciālistu piesaistei; 

2. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un/vai darbinieku kapacitātes 

stiprināšanas pasākumu organizēšanai; 

3. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās 

sadarbības programmu 2014.-2020. Programmēšanas procesā; 

4. Kurzemes plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai; 

5. citiem uzdevumiem saskaņā ar KPR AP lēmumiem. 

 Kopumā 2021.gadā līdzfinansējuma līgumi tika noslēgti ar 19 pašvaldībām, kas 

kopumā plānošanas reģionam piešķīra EUR  26 250,00. Pateicoties finansējumam plānošanas 

reģions piesaistīja tā darbības nodrošināšanai izglītības reģionālo koordinatoru, sabiedrisko 

attiecību speciālistu un projektu vadītājus.   

 

2.4. Rezultatīvie rādītāji 
 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

Plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu ieviešanas/uzraudzības 

nodrošināšana 

 

Sagatavots KPR Attīstības programmā 

2015.-2020.gadam plānoto darbību 

izvērtējums. Sagatavots KPR Attīstības 

programmas 2021.-2027. 2.redakcijas 

projekts, kas ietver pašreizējās situācijas 

raksturojumu, tā kopsavilkumu, vidēja 

termiņa prioritātes, rīcības virzienus un 

rīcības, KPR administrācijas un 

pašvaldību projektu/vajadzību 

apkopojums. 

Sagatavota KPR Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2015.-2030. aktualizācijas 

1.redakcija.  

Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

un attīstības programmu savstarpējās 

Sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu un lokālplānojumu 

izstrādei (5) 
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saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumu un to 

grozījumu redakcijām, un to stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma vides 

pārskata projektiem (9) 

Sniegti  atzinumi par vietējo pašvaldību 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu projektiem (9) 

Informācijas pieejamības nodrošināšana par 

vietējo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem  

 

Regulāri, ne retāk kā reizi ceturksnī, tiek 

atjaunota informācija digitālajā datu bāzē 

par Kurzemes plānošanas reģionā 

ietilpstošo pašvaldību spēkā esošajiem un 

izstrādes stadijā esošajiem teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem – 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, 

attīstības programmām un teritorijas 

plānojumiem, pieejama KPR mājas lapā 

sadaļā par attīstības plānošanu. 

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju 

izveidotajās vadības / uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās 

 

 

 „Jūras telpiskā plānojuma Latvijas 

Republikas teritoriālajiem un Eiropas 

ekonomiskās zonas ūdeņiem” darba 

grupa; 

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma 

Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras attīstībai Piekrastes 

koordinācijas un sadarbības grupa; 

Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības 

programmas 2014 - 2020 Uzraudzības 

komiteja; Igaunijas - Latvijas Pārrobežu 

sadarbības programmas 2014 - 2020 

Uzraudzības komiteja; CentrālBaltijas 

2014.-2020. Uzraudzības un Vadības 

komiteja; Latvijas - Šveices sadarbības 

programmas individuālā projekta 

 „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”  

vadības komiteja; Līdzdalība Latvijas 

tūrisma konsultatīvajā sanāksmes, 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

“Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” 

uzraudzības komitejas sēdēs; Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda Uzraudzības komitejas (UK) un 

Apakškomiteju (AK) sēdes; Sociālās 

iekļaušanas politikas koordinācijas 

komitejas sēdēs;  

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 

sēdēs. 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana 

Nodrošināta sabiedriskā transporta kustība Sniegti priekšlikumi par reģionālās 
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reģionālajos maršrutos plānošanas reģiona 

pašvaldību un iedzīvotāju interesēs 

nozīmes maršrutu grozījumiem (41) 

Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona 

teritorijā (vairāk kā 520) 

Dalība Sabiedriskā transporta padomē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja 

dalība un viedokļa pārstāvēšana padomes 

sēdēs (21) 

Taksometru pārvadājumu licencēšana  Kurzemē piešķirtas 23 speciālās atļaujas 

(licences) pasažieru komercpārvadājumiem 

ar taksometru Kurzemes plānošanas 

reģiona teritorijā. Vidēji mēnesī tika 

izsniegtas 10 licences kartiņas. 

3. KPR administrācijas darbības nodrošināšana 

Nodrošināt PR Attīstības padomes darbu Organizētas attīstības padomes sēdes (9) 

Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par 

plānošanas reģiona darbību 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

ceturkšņa darba plāna atskaites (4) un 

finanšu atskaites (4) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

mēneša finanšu atskaites (12) 

Sagatavots un iesniegts VARAM finanšu 

gada pārskats (1) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba 

plāna atskaites (4) 

4. Finansējums KPR Uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšanai 

Pamatinformācijas nodrošināšana 

topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to 

pakalpojumu pieejamību reģionā 

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-

pasta starpniecību uzņēmumiem par 

dažādu institūciju pakalpojumiem (112)   

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās 

darbības veicināšanai  un nodrošināšanai 

Organizēta dalība izstādēs un 

gadatirgos/dalība citu organizāciju 

rīkotajos pasākumos (2) 

Noorganizēti informatīvie semināri un 

pieredzes apmaiņa pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem (5) 

Komersantu skaits, kas iesaistīti PR 

atbalsta pasākumos (konsultāciju 

saņēmēji, semināra apmeklētāji, 

dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs 

(257) 

Nodrošināti  citi uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumi 

Apkopota un izplatīta aktuālā informācija 

par ES fondu finansējuma pieejamību (12) 

Sagatavots uzņēmējdarbības atbalsta 

institūciju un to sniegto pakalpojumu 

izvērtējums Kurzemē (1) 

5. Prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai 

(Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas 

koordinators”)” nodrošināšana 

Sagatavoti individuālie piedāvājumi 

potenciālajiem remigrantiem un 

remigrantiem (gadā) 

Sagatavoti 659 individuāli piedāvājumi  

Atgriezušies cilvēki gadā Ar koordinatora atbalstu atgriezušies 143 

cilvēki 
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2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai 
 

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija darbības nodrošināšanai ir izstrādātas šādas 

instrukcijas: 

 Ugunsdrošības instrukcija; 

 Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā; 

 Darba kārtības noteikumi; 

 Ievadinstrukcija darba aizsardzībā; 

 Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un 

saskaņošana ar pašvaldībām un VARAM; 

 Kurzemes plānošanas reģiona autotransporta lietošanas kārtība un transportlīdzekļu 

izmantošanas izdevumu uzskaite; 

 Lietvedības instrukcija; 

 Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma; 

 Iepirkumu komisijas nolikums; 

 Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss, u.c. 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2021. gadā 

 

Kurzemes plānošanas reģions 2021. gadā patstāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un 

izpildīja 2021. gada budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, izpildes gaitā stingri 

ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.  

KPR pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta finansējums no vispārējiem 

ieņēmumiem, 2021. gada plāns – 359880,00 EUR, tai skaitā 43000,00 EUR Sabiedriskā 

transporta funkcijas nodrošināšanai, kur finansējums tiek saņemts no LR Satiksmes 

ministrijas un 500,00 EUR pašu ieņēmumi no Taksometru licenču kartiņu izsniegšanas. 

Piešķirtais budžets 2021. gadā – 359380,00 EUR apmērā, bet tā izpilde ir 279380,00 jeb 78%. 

No piešķirtā finansējuma Prioritārajam pasākumam 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma 

normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas 

koordinators”) ”Uzņēmējdarbības atbalstam neizmantotais grants 40000,00 EUR un 40000,00 

EUR no atbalsta granta Pašvaldībām tika atmaksāts valsts budžetā, kas sastāda 22% no kopējā 

piešķirtā pamatbudžeta finansējuma 2021.gadam.  

KPR pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2021. gadā bija plānoti 359380,00 

EUR, tā izpilde ir 279380,00 EUR jeb 78 %. 

 

Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2021. gadā 
 

N.p.k. Finanšu līdzekļi 

2020. gadā 

(faktiskā 

izpilde, EUR) 

2021. gadā 

apstiprināts 

likumā, EUR 

faktiskā 

izpilde, EUR 

1 Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

360088,00 359880,00 359785,00 

1.1. dotācijas 359380,00 359380,00 359380,00 

1.2. maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
708,00 500,00 405,00 

2 Izdevumi (kopā) 317488,00 359880,00 279380,00 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
317488,00 359880,00 279380,00 

2.2. pārējie uzturēšanas 

izdevumi 
317488,00 359880,00 279380,00 
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3.2. Personāls 
 

Kurzemes plānošanas reģionā 2021. gadā darbojās trīs struktūrvienības. Galvenā 

struktūrvienība - Administrācija, kopš 2017. gada maija atrodas Rīgā, Valguma iela 4a, 

3.stāvā. Administrācija 2021. gadā nodarbināja 14 darbiniekus. 

Struktūrvienība „Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs” (UC) ar 

2008. gada 1. janvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras un, kopš 2015.gada 

vidus darbojas kā Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs un atrodas Saldū, 

Striķu ielā 2. Uzņēmējdarbības centrs 2021.gadā nodarbināja 1 darbinieku. 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa atrodas Kuldīgā, Adatu iela 9. 

Šajā struktūrvienībā 2021.gadā strādāja 2 darbinieki.  

Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļa kopš 2017.gada maija atrodas Rīgā, 

Valguma iela 4a, 3.stāvā. Šajā struktūrvienībā 2021.gadā strādāja 18 darbinieki. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Turpinās informācijas sniegšana sabiedrībai caur KPR mājas lapu 

www.kurzemesregions.lv latviešu un angļu valodās, nodrošinot aktuālo informāciju par 

svarīgākajām norisēm reģionā gan KPR pašvaldībām, gan valsts institūcijām, uzņēmējiem, 

sabiedriskām organizācijām, gan ikvienam interesentam Latvijā un ārpus Latvijas robežām.  

 
Attēls Nr.3: http://www.kurzemesregions.lv 

 

2021.gadā mājas lapu izmantojuši vairāk nekā 78 tūkstoši cilvēku jeb vidēji 6,5 

tūkstoši unikālo lietotāju mēnesī, kas ir par aptuveni 20% vairāk, nekā 2020.gadā, kad 

Kurzemes mājas lapu apmeklēja gandrīz 65 000 cilvēku.  Mājas lapas lietotāju skaita 

pieaugums nozīmē, ka tajā publicētais saturs, tai skaitā informācija par dabas takām un 

apskates objektiem, tiek uzskatīts par aktuālu un noderīgu. 

 

 

Mājas lapas lietotāju statistika no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim - 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2020/Mājas
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Attēls Nr.4:  

 

KPR mājaslapā http://www.kurzemesregions.lv lasītāji var iepazīties ar Kurzemes 

vizītkarti, KPR administratīvo struktūru, KPR Attīstības padomi un Administrāciju, iegūt 

informāciju par KPR budžetu, darba plānu un ieviešanā esošajiem projektiem.  

KPR mājaslapā https://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes 

plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem projektu 

konkursiem un organizētajiem semināriem, kā arī dažādi uzņēmējiem noderīgi rīki, piemēram, 

mācību kursi e-vidē un dažādi mārketinga rīki.  

Mājaslapā publiskai pieejai tiek izvietoti KPR Administrācijas pārziņā esošie 

reģionam būtiskākie dokumenti.  

Lasītāji ar mājaslapas palīdzību tiek informēti arī par dažādiem jautājumiem ES 

Struktūrfondu jomā, aktuāliem projektu uzsaukumiem un iespējām piedalīties pašvaldību 

izsludinātos projektu konkursos, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR.  

Mājaslapas Jaunumu sadaļa tiek pastāvīgi papildināta ar aktuālāko informāciju par 

KPR pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas 

gaitu, par svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā, 

kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem pasākumiem.  

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
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Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā ir plaši pieejama informācija par projektiem, 

kuros Kurzemes reģions darbojas gan kā vadošais partneris, gan līdzdarbojas kā sadarbības 

partneris. Projektu sadaļas pēc nepieciešamības tiek papildinātas ar jaunāko informāciju par 

projektu norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. 

Mājas lapai projekta “Unigreen” ietvaros pievienotā sadaļa 2019.gadā par dabas takām 

Kurzemē un Ziemeļlietuvā, kur pieejama plaša informācija, kā arī foto, video un audio stāsti 

par 80 takām, joprojām turpina būt viena no visvairāk apmeklētajām KPR mājas lapas 

sadaļām. No kopumā vairāk nekā 292 tūkstošiemKPR lapu skatījumu 2021. gadā, sadaļa par 

Dabas takām Kurzemē un Ziemeļlietuvā aplūkota vairāk nekā 48 tūkstošus reižu, aktīvi 

apmeklētas arī Viesatas upesloku, Kazdangas parka dabas takas, Cīravas dabas takas un 

Bernātu dabas takas lapas, kopumā iegūstot vairāk nekā 26 000 skatījumu. Aktīvi tiek 

izmantotas arī KPR lapas jaunumu sadaļa, kur tiek publicēta aktuālā informācija, kā arī sadaļa 

“Par Kurzemi”. Lai arī lielākā daļa lapas apmeklētāju ir no Latvijas, turpina augt arī 

apmeklētāju skaits KPR lapas sadaļai angļu valodā. Visbiežāk sadaļu angļu valodā 

apmeklējuši lietotāji no Lietuvas, Lielbritānijas, Vācijas un citām valstīm, kas nozīmē, ka 

KPR sniegtā informācija tiek novērtēta arī ārpus Latvijas robežām. 

Turpinām sekot līdzi apmeklētāju statistikai un atsauksmēm, lai veidotu vēl 

interesantāku saturu gan iedzīvotājiem, gan pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem, 

uzlabojot informācijas pieejamību un kvalitāti.  

Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana” pērn 

nozīmīgākā no apakšsadaļām bija “Reģiona plānošanas dokumenti” un “Kurzeme 2021 – 

2027”, kur tika ievietota aktuālākā informācija par “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam” izstrādes gaitu lai nodrošinātu gan dažādu organizāciju, gan 

pašvaldību, ekspertu  un iedzīvotāju iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē.  Kurzemes 

pašvaldībām, iedzīvotājiem un citiem interesentiem tika nodrošināta iespēja sekot līdzi 

Attīstības programmas aktualitātēm, tai skaitā publisko apspriešanu un citām aktualitātēm. .  

Mājas lapas sadaļas „Teritorijas attīstības plānošana” apakšsadaļā „Kurzeme 2030” 

var iepazīties ar apstiprināto Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2015.-2030. gadam un apakšsadaļā „Kurzeme 2020” var iepazīties ar spēkā esošo Attīstības 

programmu 2015.-2020. gadam. 

Apakšsadaļā „Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

vērtēšanas kārtība” ievietota informācija par kārtību, kādā Kurzemes plānošanas reģions 

izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas. 

Apakšsadaļā „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu” 

var iepazīties ar projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas 

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/
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piekrastes pašvaldībās” izstrādāto metodiku par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes 

nodrošināšanu. Metodikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sauszemes un jūras telpiskās 

plānošanas savstarpējo sasaisti un sniegt metodiskos ieteikumus nacionālās telpiskās 

plānošanas politikas pilnveidošanai. 

Savukārt aktuālais apkopojums par reģiona pašvaldību plānošanas dokumentiem 

pieejams KPR mājas lapas sadaļas “Attīstības plānošana” apakšsadaļā “Pašvaldību plānošanas 

dokumenti”.  Kopsavilkumā  regulāri tiek apkopota un atjaunota informācija par uzsāktajiem, 

izstrādes stadijā esošajiem un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – 

to darbības termiņiem, izstrādes uzsākšanas un apstiprināšanas datumiem, kā arī publiskās 

apspriešanas termiņiem. 

KPR sabiedrības informēšanai turpina izmantot arī sociālos tīklus, kas ir nozīmīgs 

valsts iestāžu un institūciju kanāls tiešai komunikācijai ar sabiedrību. 2021.gadā Kurzemes 

plānošanas reģions sociālajā vietnē www.twitter.com, izmantojot lietotāja vārdu 

@Kurzemesregions piesaistījis jau vairāk nekā 900 sekotāju. To vidū ir gan reģiona 

pašvaldību, valstisku institūciju un nevalstisku organizāciju, gan izglītības iestāžu un 

uzņēmēju, gan privāti iedzīvotāju un politiķu konti.  

Izveidoto Twitter kontu ikdienā lieto un papildina Kurzemes plānošanas reģiona 

darbinieki, tādējādi nododot interesentiem daudzveidīgu informāciju, kas aptver visu jomu 

aktualitātes un nozīmīgus notikumus Kurzemes reģionā. 

 Kurzemes plānošanas reģions ar lietotāja kontu @kurzemesregions aktīvi izmanto 

arī sociālās vietnes www.facebook.com iespējas, katru gadu audzējot sekotāju skaitu. Ar šī 

konta starpniecību dalāmies ne tikai ar aktuālāko informāciju Kurzemes plānošanas reģiona 

darbā, bet arī nododam tālāk un izplatām informāciju par jaunumiem reģiona pašvaldībās. 

2021.gadā Facebook kontā KPR no 7.jūnija līdz pat Baltu vienības dienai 22. septembrī 

īstenoja “Baltu vasaras ceļošanas akciju”, kuras laikā tās dalībnieki tika aicināti apmeklēt un 

fotografēt Baltu ceļa objektus (Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā, Žemaitijā un Aukštaitijā). Balvas 

no “Baltu Rotām” maršruta Kuršu lokā kopumā ieguva 18 dalībnieki. Pateicoties šīm 

aktivitātēm, kā arī citam interesantam un noderīgam saturam, 2021.gada beigās KPR 

Facebook lapu ar “patīk” bija atzīmējuši vairāk nekā 3000 cilvēku, savukārt lapai sekoja 

aptuveni 3500 civlēku. Kopumā to cilvēku, kas atzīmējuši KPR Facebook lapu ar 

“patīk”,salīdzinot ar 2020.gadu, pieaudzis par aptuveni 10%.  

Kurzemes plānošanas reģions seko līdzi sociālo tīklu izmantošanas tendencēm, tāpēc 

2020.gadā tika izveidots konts Instagram - @kurzemesregions, kas šobrīd ieguvis jau vairāk 

nekā 770 sekotāju. Instagram tiek popularizēts Kurzemes reģions, atspoguļojot arī Baltu 

ceļošanas akcijas norisi, gan citas aktualitātes, gan daloties ar darbinieku un citu lietotāju foto, 

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/pasvaldibu-planosanas-dokumenti/
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
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lai veicinātu interesi par reģionu un tā piedāvājumu gan tūrisma, gan dažādu pakalpojumu 

ziņā. Arī turpmāk, izvērtējot vajadzības un iespējas, varētu tikt apsvērta kontu izveidošana arī 

citās sociālajās vietnēs. 

Lai atspoguļotu galvenās aktualitātes, kas skar reģiona ikdienas darbu, Kurzemes 

plānošanas reģions, arī 2021. gadā turpināja izplatīt informatīvo izdevumu „Ziņu Lapa”. Tajā 

ir iespējams iepazīties ar aktualitātēm un plānošanas reģiona lēmējinstitūciju (Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes) pieņemtajiem lēmumiem. „Ziņu Lapa” ietver 

informāciju par plānošanas reģiona funkcijām un to īstenošanas gaitu, par ieviešanā esošajiem 

aktuālajiem projektiem, Attīstības padomes sēžu skatītajiem jautājumiem un citām 

aktualitātēm, kas ir būtiskas reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības 

iestādēm, uzņēmējiem un citām institūcijām, kuru darbība ir vērsta uz visas Latvijas un 

Kurzemes reģiona attīstību.  

Izdevuma satura veidošanā iesaistās visi Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti, kas 

veido rakstus par konkrētām tēmām vai aktivitātēm, kurās tie piedalījušies vai īstenojuši 

reģiona ietvaros. Regulāri turpinām darbu arī pie “Ziņu lapas” dizaina pilnveides, lai padarītu 

to vēl ērtāk lasāmu ikvienam interesentam. 

 

Informatīvais izdevums „Ziņu Lapa” tiek izplatīts, izsūtot to noteiktam adresātu 

sarakstam, KPR mediju listē esošajiem medijiem un sociālajās vietnēs „Twitter” un 

„Facebook”, kā arī ievietots Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. Adresātu saraksts tiek 

atjaunināts un papildināts ar tiem interesentiem, kuri piesakās caur e-pasta adresi 

info@kurzemesregions.lv vai, aizpildot formu Kurzemes plānošanas reģiona sākumlapas 

apakšdaļā, ievadot savu e-pasta adresi banerī “Pierakstieties Kurzemes ziņām!”. 

2021. gadā tika sagatavoti, publicēti un izplatīti trīs informatīvā izdevuma „Ziņu lapa” 

numuri. Ar tiem var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: 

https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/.  

https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/
mailto:info@kurzemesregions.lv
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/zinu-lapa/
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2021. gadā tiek turpināta prakse sabiedrības informēšanā ar preses relīžu un citu 

informatīvu materiālu starpniecību. Sagatavotās informācijas saņēmēju sarakstā iekļauti 

reģionālie un nacionālie medijis, valstiskas institūcijas, reģiona pašvaldības un to informatīvo 

izdevumu veidotāji, kā arīnevalstiskas organizācijas. Iedzīvotājiem, izmantojot dažādus 

kanālus, tiek nodota informācija, kas skar ne tikai Attīstības padomes sēžu aktualitātes, bet arī 

citus svarīgus pasākumus un notikumus, kur piedalās Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas vadība un darbinieki. Preses relīzes kopā ar citām aktualitātēm tiek publicētas 

KPR Jaunumu sadaļā. Ar KPR Jaunumu sadaļu var iepazīties: 

https://www.kurzemesregions.lv/jaunumi/. 

Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā sniedz arī Kurzemes plānošanas reģiona 

Uzņēmējdarbības centrs, kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2. Uzņēmējdarbības centra mērķis ir 

veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 

reģiona teritorijā. 

https://www.kurzemesregions.lv/jaunumi/
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5. PLĀNI 2022. GADAM 
 

 

1. Apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. 

gadam aktualizēto redakciju un veikt tās uzraudzību;  

2. Apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027. gala 

redakciju; 

3. Kopā ar pašvaldībām atsākt darbu pie reģionāla līmeņa projekta ideju definēšana un to 

iekļaušanas KPR Attīstības programmā 2021. – 2027.gadam. 

4. Nodrošināt plānošanas reģiona pārstāvību Sabiedriskā transporta padomē; 

5. Stiprināt plānošanas reģiona, pašvaldību un likumdevēju savstarpējo komunikāciju, 

organizējot kopējas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem; 

6. Sekot līdzi pārrobežu programmu aktualitātēm un gatavot projektu pieteikumus 

reģiona attīstības veicināšanai; 

7. Nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra darbību un sniegt 

informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam; 

8. Pārstāvēt reģionu un piedalīties Eiropas Savienības SF, t.sk. Eiropas Teritoriālās 

Sadarbības programmu 2014.–2020.g. Uzraudzības un Vadības komitejās; 

9. Līdzdarboties Centrālās Baltijas, Igaunijas – Latvijas un Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2021.–2027. Programmēšanas komitejās; 

10. Pārstāvēt reģiona un pašvaldību projektu idejas Interreg programmu Nacionālā 

apakškomitejā. 

11. Attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģionu attiecībās ar citu valstu reģioniem 

un pašvaldībām, izglītības institūcijām, starptautiskajām institūcijām, citiem 

sadarbības partneriem un/vai potenciālajiem investoriem; 

12. Pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu, 

starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm; 

13. Sadarbībā ar pašvaldībām un Labklājības ministriju nodrošināt pasākumus 

deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai reģionā; 

14. Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu; 

15. Veicināt pieaugušo izglītības attīstības pasākumus un turpināt iesākto darbu ar 

pieaugušo izglītības tīklu Kurzemes reģionā; 

16. Turpināt 2018.gadā uzsākto atbalstu remigrācijas pasākumu veicināšanai, nodrošinot 

reģionālo remigrācijas koordinatoru reģionā, kā arī piedalīties VARAM iniciētos 

konkursos remigrantu atbalstam; 
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17. Sagatavot priekšlikumus iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un 

atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās 

pašvaldībās; 

18. Īstenot Kurzemes kultūras programmu 2022; 

19. Turpināt pārstāvēt Kurzemes reģionu Optiskā tīkla uzraudzības komitejā, risinot 

jautājumus, kas saistīti ar Valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) 

“Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” realizāciju. 

 

 

 

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2022. gadā 
 
 

Prioritāte Finansējums, EUR  

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets 

 

185 529,00 

Atbalsts Kurzemes  plānošanas reģiona funkciju izpildei 100 000,00 

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana   4 651,00 

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana 6 200,00 

Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums 

remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators") 

120000,00 

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana 

 

43 000.00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzeme visiem", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 

2 870 500,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai 

plānošanai (Smart Planning)", LLI-431     

 

51 197,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta „Baltu ceļš” 

atpazīstamības un pieejamības veicināšana, Nr. LLI-447 

 

12 977,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

„Garās distances kājāmgājēju maršruta „Mežtaka” /E11 izveide 

Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas/E9 pagarināšana Lietuvā un 

pilnveidošana Kurzeme”, Nr. LLI-448 

 

36 406,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzemes un Ziemeļlietuvas ezeru pārvaldības un 

apsaimniekošanas uzlabošana (LiveLake) ", LLI-449 

 

28 701,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Solis uz priekšu: personīgo resursu aktivizēšana un nodarbinātības 

prasmju attīstīšana (I can work)", LLI-468 

 

47 477,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzumi, ietekme un 

samazināšana (MEDWwater), Nr.LLI-527 

 

44 852,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā 

un Latvijā (EST-LAT Harbours)", Nr. Est-Lat55   

 

0,00 
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Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Latvian - Estonian Common Military Heritage Tourism 

Product/Military Heritage", EST-LAT 156 

 

37 542,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana 

(Eastbaltic Harbours)",  EST-LAT 177 

 

75 033,00 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā", (CBSmallPorts), 

CB845 

 

17 220,00 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas 

reģionā”, (Entrepreneurship in Kurzeme), 5-50 /EEZ/ INP-006 

 

355 812,00 

 

5.3. Plānotie projekti 
 

 Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots uzsākt un turpināt šādu projektu ieviešanu:  
 

Projekta nosaukums Finanšu instrumenta avots 

"Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas 

reģionā", “CB Small Ports”, CB845 

INTERREG Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 2014-2020. gadam 

„Latvijas-Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma 

Tūrisma Produkts” / ”/(Latvian - Estonian 

Common Military Heritage Tourism Product), 

Est-Lat 156 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

Austrum-baltijas jahtu ostu tīkla pilnveido-šana 

un popularizē-šana (Eastbaltic Harbours), Est-

Lat 177 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta 

“Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/ 

“Izzini Baltus“/ “Exploring Balts and 

Promoting Awareness of the International 

Cultural Route “Balts’ Road”” (Explore 

Balts), LLI-447 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

„Garās distances kājāmgājēju maršruta 

„Mežtaka” /E11 izveide Latvijā un Lietuvā un 

Jūrtakas/E9 pagarināšana Lietuvā un 

pilnveidošana Kurzeme”, LLI-448 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

"Starp-reģionu sadarbība ilgtspējīgai, 

integrētai un viedai plānošanai" / 

Inter-regional Cooperation for Sustainable, 

Integrated and Smart Planning (Smart 

Planning), LLI-431 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

“Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus 

un nodarbinā-tībai nepieciešamās prasmes” / 

“StepForward: activating personal resourses 

and developing employability skills” 

(I Can Work), LLI-468 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

“Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana 

Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Improving 

Governance and Management of Lakes in 

Kurzeme and North Lithuania”/ (Live Lake), 

LLI-449 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 
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“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – 

daudzumi, ietekme un samazināšana 

(MEDWwater), LLI-527 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā 2014-2020.gadam 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 

Kurzemes plānošanas reģionā” 

(Entrepreneurship in Kurzeme), 5-50 /EEZ/ 

INP-006 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.–2021.gada periods, 

Norvēģijas grantu fonda programmā 

Kurzemes plānošanas reģiona projekts 

"Kurzeme visiem", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 

Eiropas Sociālais Fonds 

Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam 

“Diasporas likuma normu īstenošanai, t.sk. 

atbalsta pasākumu remigrācijas veicināšanai 

“Reģionālās remigrācijas koordinators” 

VARAM finansējums 

“Kurzemes kultūras programma 2022” Valsts kultūrkapitāla fonds 

 


