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Attīstības  plānošana
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2022.g. 1.pusgadā – paveiktais:

❑ Kurzemes reģiona plānošanas dokumentu
sagatavošana, aktualizēšana un
apstiprināšana:

• Attīstības programmas 2021.-2027.gadam gala 
redakcija un Vides pārskats apstiprināti 31.05.2022.

• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam 
aktualizētā redakcija apstiprināta 22.03.2022.

❑ Uzturēta un regulāri aktualizēta pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes datu bāze (apskatāms
KPR mājas lapā).

❑ Sniegti nosacījumi un atzinumi par pašvaldību 
plānošanas dokumentiem.

❑ Pārstāvētas reģiona intereses attiecībā uz teritorijas 
attīstības plānošanu (dalība VARAM organizētos 
pasākumos, dalība semināros, plānošanas reģionu 
speciālistu tikšanās un konsultācijas, dalība pašvaldību 
plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās).

❑ SMART PLANNING projekta aktivitātes (plašāka 
informācija - sadaļā par pārrobežu  sadarbības 
projektiem).

❑ Uzturēt un regulāri aktualizēt pašvaldību attīstības

plānošanas dokumentu izstrādes datu bāzi (publicēt

KPR mājas lapā);

❑ Atzinumu sniegšana par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas

attīstības stratēģijām, attīstības programmām,

teritorijas plānojumiem un lokālplānojumiem;

❑ Priekšlikumu sniegšana nacionāla un vietēja līmeņa

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

❑ Reģiona interešu pārstāvniecība attiecībā uz teritorijas

attīstības plānošanas jomu;

❑ Plānoti 2 semināri pašvaldību attīstības plānotājiem

par aktualitātēm attīstības plānošanā un ar to

saistītajās jomās;

❑ SMART PLANNING projekta aktivitātes (vairāk sadaļā

par pārrobežu sadarbības projektiem).
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2022.g. 2.pusgadā – plānotais:



Uzņēmējdarbības veicināšana

reģionā
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Paveiktais 2022.g. 1.pusgadā

• Reģionāla līmeņa pārstāvniecība (2):

1. Talsu komersantu kluba organizētajā 
Uzņēmējdarbības atbalsta informatīvajā dienā

2. Ekonomikas ministrijas rīkotajā forumā 
“#AtbalstsUzņēmējiem - impulss jaunam 
izrāvienam”

• Noorganizēti divi  klātienes semināri  (2) «Atrodi savu 
uzņēmējdarbību» jauniešiem Liepājā (21+20 dalībnieki)

• Sniegtas konsultācijas uzņēmumiem (28)

• Izplatīts aktuālo projektu fondu apkopojums (6)

• Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos  
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, 
dalībnieki  izstādēs un pieredzes vizītēs (82)

• EEZ projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 
Kurzemes plānošanas reģionā” ieviešana

• Atbilstoši VARAM sagatavotajam ietvaram sagatavots 
apkopojums par pašvaldību kapacitāti darbā ar 
uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem

Plānotie darbi 2022.g. 2.pusgadā

• Organizēt dalību izstādēs/gadatirgos un/vai reģionāla  līmeņa 
pārstāvniecības nodrošināšana citu institūciju  organizētajos 
pasākumos (1) 

• Sniegt konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību 
uzņēmumiem par dažādu institūciju pakalpojumiem ( 17)

• Veikt aktuālo projektu fondu apkopojumu, kurš izplatīts e- pastos, 
soc.tīklos, mājas lapā (6)

• Komersantu skaits, kas tiks iesaistīti PR atbalsta pasākumos  
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki  izstādēs 
un pieredzes vizītēs (68)

• Atbilstoši VARAM sagatavotajam ietvaram sagatavot 
apkopojumu par pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta 
instrumentiem



Paveiktais 2022.g. 1.pusgadā
• Organizētas apmācības tiešsaistē par eksporta iespējām 

ārvalstīs un digitālo inovāciju ieviešanu dažādu nozaru 
uzņēmējiem (2)

• Noorganizēts Kurzemes biznesa forums Ventspilī

26.05.2022. (1)

• Nodrošināts mentorings un konsultācijas eksporta un 

biznesa attīstības jautājumos 18 uzņēmumiem (1) 

• Organizēts 15 dienu mācību kurss 70 jauniešiem par 

uzņēmējdarbības virziena definēšanu (1)

• Līdzfinansēta uzņēmumu dalība izstādēs Francijā un ASV (2)

• Izveidots izstāžu stends, lai kopā ar Kurzemes reģiona 

uzņēmumiem un pašvaldībām piedalītos izstādēs Latvijā 

un ārvalstīs (1)

Plānotie darbi 2022.g. 2.pusgadā

• Reģiona uzņēmējdarbības speciālistu apmācības (1)

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju (1)

• Norvēģijas skolēnu/studentu vizīte Latvijā (1)

• Uzņēmumu dalības izstādēs līdzfinansēšana (2)

• KPR un Kurzemes pašvaldību dalība izstādē “Riga Food 2022” 
(1)

• Biznesa forums (1)

• Nometnes jauniešiem par uzņēmējdarbības ideju attīstīšanu (2)

• Interaktīvs mācību kurss jauniešiem biznesa ideju ģenerēšanā

(1)

• Mentorings un konsultācijas finanšu un grāmatvedības

jautājumos (1)

• Apmācības uzņēmējiem (eksports/digitālās inovācijas)(1)

EEZ projekts «Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 
Kurzemes plānošanas reģionā» (ieviešanas periods 30.06.2021-29.04.2024)



Sabiedriskā transportanodaļa
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2022.gada 1.pugadā paveiktais

✓ Veiktas 69 izmaiņa reģionālajos autobusu maršrutos:

• 51 reisiem mainīts kustības grafiks.

• Slēgti 6 reisi

• Atvērti jauni 12 reisi

• Veikta viena izmaiņa

✓ Veikta viena izmaiņa reģionālās nozīmes maršrutu
tīklā pa dzelzceļu

✓ Apsekotas 604 pieturvietas, nepieciešamības
gadījumā koriģējot datus Sabiedriskā transporta
informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS), kā
arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 6
autoceļu rekonstrukcijas projektiem.

✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies visās 9 pirmajā
pusgadā notikušajās Sabiedriskā transporta padomes
sēdēs.

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana

• Pirmajā pusgadā izsniegtas 12 licences 
pārvadātājiem, kuriem beidzas iepriekšējās 
licences darbības periods

• Vidēji mēnesī tiek izsniegtas licences 
kartiņas 13 automašīnām. Otrajā ceturksnī 
vērojams neliels izsniegto kartiņu skaita 
pieaugums.

2022.gada 2.pusgada plānotais

Nodaļa turpinās veikt savus pamatuzdevumus:

✓ Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās nozīmes 
maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla 
funkcionalitātes uzlabošanai 

✓ Dokumentu un materiālu sagatavošana un 
dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs

✓ Pieturvietu apsekošana un uzraudzība

✓ Maršrutu apsekošana

✓ Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par 
maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām, 
noskaidrošana un apkopošana

✓ Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē

✓ Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 

✓ Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības 
grafikos saskaņošana un izvērtēšana

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana



Deinsitucionalizācija Kurzemes

reģionā
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«Kurzeme Visiem»
❑ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā

▪ Pabeigta 1019 personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšana.

▪ Turpinās izvērtēšanas process personām ar GRT un bērniem ar FT.

❑ Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde

▪ Apstiprināti grozījumi Nr.7, 26.07.2022., saistīti ar Kuldīgas novada 
pašvaldību grupu dzīvokļu vietu skaita palielinājumu no 8  uz 12 vietām. 

❑ KPR BSAC reorganizācijas plānu izstrāde

▪ Izstrādāti 5 BSAC reorganizācijas plāni (2 BSAC-slēgti).

❑ KPR VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

▪ Turpinās 17 personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi pašvaldībā.

▪ 2022. gada martā organizētas apmācības VSAC «Kurzeme»  speciālistiem 
un sociālajiem mentoriem, šogad tiek plānota vēl vienas speciālistu 
grupas apmācības

❑ Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā

▪ Izstrādātas trīs informatīvas filmas par DI procesā izveidotajiem sociālajiem 
pakalpojumiem Saldus un Dienvidkurzemes novados, kā arī Ventspils 
valstspilsētā;

▪ Jūlijā un augustā notiks trīs integratīvas nometnes bērniem ar FT un viņu 
ģimenēm un bērniem un viņu ģimenēm;

▪ Uzsākts darbs pie interaktīvu pasākumu organizēšanas skolniekiem, viņu

▪ ģimenēm un skolas personālam, lai izglītotu par projekta mērķa grupām 
un iekļaujošākas sabiedrības veidošanai.

▪ Organizēta projekta partneru tikšanās klātienē. 

❑ BSAC speciālistu apmācību organizēšana

▪ Notikušas  apmācības speciālistiem, kuri strādās ģimeniskai videi  
pietuvinātā pakalpojumā Liepājas valstspilsētā. Rudenī plānotas 
Ventspils valstspilsētas ĢVPP speciālistu apmācības.

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes  

reģiona bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:

✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana 325 
(no

• 350) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši 
pieprasījumam):

▪ aprūpes pakalpojuma – 89;

▪ «atelpas brīža» pakalpojuma – 69;

▪ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 226 (arī 126 
vecākiem);

▪ DAC bērniem – 63.

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes  
reģiona personām ar GRT

✓ DAC, grupu dzīvoklis, specializētā darbnīca, speciālistu  
konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un 
grupu  nodarbības, īslaicīgās aprūpes pakalpojumi, 
aprūpe mājās;

✓ Samazināts sasniedzamais rādītājs personām ar GRT 
nodrošināmiem SBSP no 375 uz 297personām;

✓ Pakalpojumi sniegti 159 personām ar GRT.

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līguma grozījumu Nr.12 ietvaros samazināts projekta 

kopējais finansējums - šobrīd projekta budžets ir EUR 7 703 

003,77. 

Līdz šim pašvaldībām kompensēti izdevumi 2 807 807.99 

EUR apjomā par:

• personu ar    GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem

darbiniekiem izvērtētājiem);

• sociālo mentoru piesaisti (personu ar GRT sagatavošanai);

• pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT;

• pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu ģimenēm.Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/


Remigrācijas veicināšanas

pasākumi reģionā
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Paveiktais

✓ Individuālu piedāvājumu sagatavošana un aktīva komunikācija

ar remigrantiem (286).

✓ Aktīva KPR mājaslapas remigrācijas sadaļas (96) un Faceboook

lapas «Atgriežos Kurzemē» (103) uzturēšana, un aktuālas

informācijas ievietošana, kopā (199).

✓ Turpinās publikāciju sērija «Cilvēkstāsti» (3), kur turpinām

stāstīt pozitīvajiem atgriešanās stāstiem.

✓ Koordinators aktīvi sniedzis intervijas dažādos Latvijas un

diasporas medijos: «Ventspilnieks» (1), «Kurzemes vārds» (1),

«Latvijas Radio 4» (Rus.LSM) (1), Rietumeiropas latviešu

laikraksts «Brīvā Latvija» (1), «Kurzemnieks» (1), «Re TV» (1),

«Latvijas Radio 1» (1), «LSM» (1), «LV portals» (1), kopā (9).

✓ Sadarbības veidošana un nostiprināšana ar Kurzemes

pašvaldībām, LIAA, Kurzemes biznesa inkubatoriem, valsts

iestādēm, u.c.

✓ Koordinators aktīvi piedalās dažādos rīkotajos semināros,

vebināros un konferencēs, kas papildus sniedz informāciju, kura

nepieciešama remigrantu konultācijai (51).

Plānotais

• Turpināt aktīvi komunicēt ar potenciālajiem remigrantiem un sagatavot 
individuālus  piedāvājumus tiem, kas plāno vai jau ir atgriezušies uz dzīvi 
Latvijā.

✓ Stiprināt sadarbību ar Kurzemes pašvaldībām, dažādam valsts un 
privātā sektora organizācijām kopīgā pievilcīgu piedāvājumu 
remigrantiem izveidē.

• Regulāra remigrantiem noderīgas informācijas papildināšana vietnēs 
www.paps.lv,  www.kurzemesregions.lv/remigracija/un  
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme.

• Aktīva sadarbības veidošanas ar LIAA Kurzemes biznesa inkubatoriem un 
citām valsts iestādēm, medijiem-sneidzot remigrantu stāstus intervijām 
(Radio SWH «Tikko atgriezušies», diasporas medijs «Brīvā Latvija», Žurnāls 
«IR», u.c), kā arī aktīva komunikācija ar citu reģionu remigrācijas 
koordinatoriem.

• Rubrikas «Kurzeme – vieta, kur atgriezties» un publikāciju sēriju –
Padomrakstu sērija «Ceļš mājup» un «Cilvēkstāsti» uzturēšana.

• 2. pusgadā plānotas apmācības pašvaldību speciālistiem par 
remigrācijas jautājumiem – «Komunikācija ar sarežģītu klientu» (1) un 
tiešsaistes tikšanās/seminārs remigrantiem par dzīvesvietas iespējām 
Kurzemē «Nākamā pietura – Kurzeme» Nr.2. (1).

STATISTISKA KURZEME (2018. GADA MARTS – 2022. GADA JŪNIJS)

✓ Ar Kurzemes remigrācijas koordinatori sazinājušās - 815 ģimenes un 2186 cilvēki

✓ Sagatavoti individualizēti piedāvājumi  - 820 ģimenēm un 2344 cilvēkiem

✓ Atgriezušies pēc saziņas ar remigrācijas koordinatoru  - 197 ģimenes un 626 cilvēki

✓ Atgriezušies paši un sazinājušies ar remigrācijas koordinatoru  - 81 ģimene un 219 cilvēki

✓ ATGRIEZUŠIES Kurzemē KOPĀ: 278  ģimenes un 845 cilvēki

✓ Potenciāli plāni atgriezties – 232 ģimenes un 651 cilvēks

✓ Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies - Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos un Kuldīgā

http://www.paps.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/remigracija/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
http://www.facebook.com/atgriezoskurzeme


Reģionālie projekti
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2022.gada 1. pusgadā

ieviešanā 11 projekti

2022.gada 2. pusgadā

ieviešanā 10 projekti

▪ Kurzeme visiem ▪ Kurzeme visiem

▪ CB Mazās ostas ▪ CB Mazās ostas

▪ Militārais mantojums

▪ Austrumbaltijas ostas

▪ ESTLAT Harbours (tikai Rojas ostas un

SIA Liepāja Marina infrastruktūra
ieviešana)

▪ Militārais mantojums
▪ Austrumbaltijas ostas

▪ Izzini Baltus

▪ Viedā plānošana

▪ Pārgājienu projekts

▪ MedWater

▪ I can work
▪ Live lake

▪ Izzini Baltus

▪ Viedā plānošana

▪ Pārgājienu projekts

▪ MedWater

▪ I can work
▪ Live lake

16Plašāk par KPR ieviešanā esošajiem projektiem lasīt šeit >>>

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/


Projektu pieteikumu sagatavošana 2.pusgadā

❑ Interreg Centrālās Baltijas programma 2021 - 2027: 
Dalība 2 projekta idejās, kas apstiprinātas 2.kartā un uzsākta detalizēta 
pieteikuma izstrāde:

- Tour4Youth – jauniešu nodarbinātība tūrisma sektorā
- SuRoMo – mobilitāte lauku apvidos
❑ Intereg Baltijas jūras programma 2021 – 2027 – Mazo projektu konkurss:
Izstrādāti 2 projektu pieteikumi Mazajā projektu konkursā, no kuriem viens 
aptiprināts:
- Pārmaiņu veidotāji (nav apstiprināts) – uzņēmējdarbības atbalsta 
iniciatīvas;
- Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs (apstiprināts)
❑ Interreg Baltijas jūras programma 2021 – 2027 – Regulāro projektu konkurss
Dalība 3 projektu partnerībās (rezultāts septembra vidū) 
- WaterMan - Vietējo un reģionālo stratēģiju veicināšana ūdens atkārtotai 

izmantošanai Baltijas jūras reģionā 
- Blue Bio Sites - Zilās bioekonomikas optimālo vietu noteikšana un 

monitorings Baltijas jūrā
- Sea2LAnd - Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi 

izmantojot dabas un sociālo kapitālu

Plānotie Projektu konkursi:

Latvijas- Lietuvas programma: ~ 2022.gada 3.ceturksnis

Igaunija- Latvijas programma: ~ 2022.gada 3.ceturksnis

1
5



«Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana

un popularizēšana»

2022.gada 1.pusgadā: 2022.gada 2.pusgadā:

16

❑ Izdots Jahtu ostu katalogs vācu valodā
❑ Sagatavots drukai «Piekrastes 

ceļvedis»;
❑ Uzņemta poļu žurnālistu vizīte –

iepazīšanās tūre pa Latvijas jahtu 
ostām

❑ Raksta sagatavošana AirBaltic 
Outlook par jahtu ostu 
piedāvājumu Latvijā

❑ Dalība «Polboat» -Jahtošanas festivālā 
Gdiņā, prezentējot burāšanas iespējas 
Latvijā un Igaunijā

❑ Dalība ar burāšanu saistītos pasākumos –
popularizējot jahtu ostu piedāvājumu 

❑ Dalība laivu izstādē Varšavā, Polijā
❑ Publikāciju sagatavošana Polijas 

tematiskajam burāšanas izdevumam
❑ «Piekrastes ceļveža» druka
❑ Somijas tematisko burāšanas izdevumu 

pārstāvju vizītes uzņemšana



«Sadarbības stiprināšana ilgtspējīgas reģionālās attīstības 

plānošanā Kurzemes un Klaipēdas reģionos» (Viedā

plānošana/SMART PLANNING)

2022.gada 1.pusgadā paveiktais:

❑ Inovāciju nometnes 2.sesija pašvaldību pārstāvjiem, Latvijā,

Kuldīgā 6.-7.04.2022;

❑ Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, Turku ar pašvaldību 

pārstāvjiem, 16.-19.05.2022.

❑ Darbseminārs par kopīgiem izaicinājumiem vides jomā, Lietuvā, 

Skuodas, 24.-25.05.2022

2022.gada 2.pusgadā plānotais:

❑ Pārrobežu plānošanas rokasgrāmatas izstrāde;

❑ 3 darba semināru organizēšana pašvaldību plānotājiem 

un speciālistiem  - Sociālā, tūrisma un pašvaldības un 

pakalpojumu jomā

❑ Projekta noslēguma konference

19

Fianansējums:
€ 363 237
ERAF € 308 751,88

Mērķis:

Stiprināt vietējo un

reģionāla līmeņa 

ieinteresēto pušu

kapacitāti telpiskajā 

un attīstības

plānošanā,

integrējot pārrobežu

perspektīvu stratēģiskajā 

plānošanā, lai veicinātu 

saskaņotu attīstību un 

produktīvu pārrobežu 

sadarbību.

Vadošais partneris: KPR 

Partneris: Asociācija 

“Klaipēdas reģions”

(ieviešanas periods

01.06.2020.-

31.10.2022.)



«Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā»

CBSmallPorts, CB845
(ieviešanas periods 01.03.2020.-30.11.2022.)

2022.gada 1.pusgadā paveiktais:

❑ Izdota brošūra «Burāšanas maršruti Baltijas jūras centrālajā daļā», tā izplatīta projekta 

partneriem Somijā, Zviedrijā un Igaunijā, kā arī Latvijas jahtu ostās;

❑ Esam piedalījušies starptautiskajās jahtu tūrisma izstādēs, popularizējot Kurzemes jahtu ostas: 

Jahtu festivāls ANCORA Vācijā un Jahtu tūrisma izstāde SKÄRGÅRDSMÄSSAN Zviedrijā

❑ Esam piedalījušies informācijas platformas www.balticsmallports.eu izstrādē un informācijas 

sagatavošana par Kurzemes jahtu ostām

❑ Veikts energoefektivitātes audits Pāvilostas jahtu ostā un noorganizēts apmācību seminārs 

jahtu ostu pārstāvjiem par energoefektivitātes tēmu un digitālo mārketingu.

2022.gada 2.pusgadā plānotais:

❑ Dalība starptautiskajās jahtu tūrismam veltītajās izstādēs un pasākumos Kotkā 
un Helsinkos (Somija) 

❑ Projekta noslēguma konferences Rīgā organizēšana un dalība tajā

Projekta aktivitātes Latvijā var tikt ieviestas līdz 2022.gada 

31.augustam



1.pusgads:

✓ Tiešsaistes konference par kultūras ceļiem (90 
dalībnieki)

✓ Veco amatu meistarklase (1 sesija, 20 
dalībnieki)

✓ Ceļveža dizaina izstrāde
✓ Fotoizstādes (Rīga, Mērsrags, Pape, Liepāja)

« Izzini Baltus »
2.pusgads:

✓ Veco amatu meistarklases (2 sesijas, 20 dalībnieki

katrā)

✓ Fotoizstādes (Kaltene, Ventspils, Grobiņa, 

Kandava, Embūte, LNB, Druva, Talsi)

✓ Ceļveža druka

ieviešanas periods 01.06.2020.-30.11.2022.
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«Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un

nodarbinātībai nepieciešamās prasmes» (I can work)

1.pusgads:
✓ Tiešsaistes apmācības sociālajiem

darbiniekiem (4 sesijas, 70 dalībnieki)
✓ Praktiskās apmācības sociālajiem

darbiniekiem (2 sesijas, 70 dalībnieki)
✓ Konference par sociālo darbu Kretingā (60

dalībnieki no LV un LT

(ieviešanas periods

01.02.2021. - 31.01.2023.)

2.pusgads:
✓ Sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas vizītes

LT un LV
✓ Vasaras nometnes LV un LT cilvēkiem ar

invaliditāti (30 dalībnieki)
✓ Tikšanās ar daba devējiem Kurzemē par

cilvēku ar invaiditāti nodarbinātības iespējām
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«Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā» 

(Pārgājienu projekts) (ieviešanas periods 01.06.2020.-31.08.2022.)

2022.gada 1. pusgadā paveiktais
• Sagatavotas un uzstādītas 31 Mežtakas informācijas 

plāksnes Kurzemē,

• Noorganizēta 2 starptautisku blogeru vizīte Kurzemē,

• Uzņemtas un noorganizētas 2 Lietuvas kolēģu mācību vizīti
Kurzemē,

• Noorganizēts vietējo mēdiju braucienu uz Kurzemi,

• Izdota rokasgrāmatai “Garās distances pārgājienu
maršruti Jūrtaka un Mežtaka” tūrisma aģentūrām,

• Nemitīgi tiek atjaunot informāciju mājas lapās baltictrails.eu

• Izveidots ~3 min garš video par garās distances pārgājienu
maršrutu Lietuvā un Kurzemē, LV, LT un ENG valodās

• Noorganizēts Pārgājienu festivāls, kas reizē arī projekta 
noslēguma pasākumi, kā arī  7 Mežtakas un 5 Jūrtakas
pārgājieni

2022.gada 2. pusgadā plānotais
• Jānoorganizē 3 starptautisku blogeru vizīti Kurzemē,

• Jāatjauno Mežtakas marķējums 290 km posmā,

• Jānoorganizē 3 Jūrtakas un 1 Mežtakas pārgājiens,

• Jānnorganizē 1 pašvaldības TIC un tūrisma informācijas 
speciālistu tikšanās,

• Jāiespiež  papildus tirāža Mežtakas ceļvežiem, latviešu 
valodā 13 750 eks.,

• Jāturpina izvērtēt un piesaistīt uzņēmējus zīmei «Gājējam 
draudzīgs»,

• Jāiesniedz projekta noslēguma atskaite un jāsaņem 
atzinums



Paveikts 2022.gada 1.pusgadā:

✓ Veikti 5 jaunu objektu apsekojumi un 10 

Kurzemes militārā mantojuma objektu 

ievade www.militaryheritagetourism.info) 

✓ Izdots Militārā mantojuma tūrisma Ceļvedis, 

kartes, izdalīti TICiem un objektiem

✓ Turpināta militārā tūrisma popularizēšana 

un  sadarbība ar Kurzemes TIC, militārā 

mantojuma objektu īpašniekiem un 

apsaimniekotajiem, projekta partneriem

✓ Nodrošināti trīs (3) militārā mantojuma 

produkta attīstības semināri Kurzemē

✓ Sagatavoti 10 objektu vēsturisko stāstu 

audiogidiem, piesaistot vēstures ekspertus

✓ Sagatavota informācija 40 militārā 

mantojuma tūrisma objektu informācijas 

plāksnēm visā Kurzemē

✓ Dalība Karostas festivāla 2022 Diskusijā –

Karosta Latvijā un pasaulē

✓ Nodrošināta marketinga kampaņa 

latviesi.com, uzrunājot latviešu diasporu 

visā pasaulē

✓ Dalība Kuldīgas tūrisma tirgū, piedāvājot 

apmeklētājiem militārā mantojuma 

ceļojumu informāciju – kartes, brošūras un 

ceļvežus, dažādus suvenīrus, sniedzot 

praktiskus ieteikumus ceļojumu plānošanai 

pa militārās vēstures vietām Kurzemē 

✓ Publikācijas, t.sk. Saldus Zeme, KPR mājas 

lapā un FB profilā, Military heritage tourism

FB profilā

www.militaryheritagetourism.inf

o

Military heritage tourism
Plānots 2022.gadā:

✓ Veikt vēl vismaz 10 Kurzemes militārā mantojuma objektu 

(GPS, foto, aprakstu) ievadi www.militaryheritagetourism.info

✓ Veikt 40 informācijas plākšņu uzstādīšanu pie objektiem 

Kurzemē

✓ Izdot Militārā mantojuma tūrisma karti LT valodā (TIC un 

objektiem)

✓ Popularizēt Kurzemes objektus un maršrutus tūrisma portālos

✓ Turpināt marketinga aktivitātes, reklamējot militārā 

mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem

✓ Nodrošināts viens (1) noslēdzošais militārā mantojuma 

produktu attīstības seminārs Kurzemē

✓ Piedalīties Starptautiskajā militārās vēstures tūrisma festivālā 

Valgā 2022.gada augustā, piedāvājot apmeklētājiem 

militārā mantojuma ceļojumu informāciju – kartes, brošūras 

un ceļvežus, dažādus suvenīrus, un sniedzot praktiskus 

ieteikumus ceļojumu plānošanai pa militārās vēstures 

vietām Kurzemē

«Igaunijas un Latvijas kopīgais militārā
mantojuma tūrisma produkts»



«Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā»

(LIVE LAKE, LLI-449 ) 
01.03.2021.-28.02.2023.
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2022.gada 1.pusgadā KPR un partneru īstenotais:

Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta partneriem un ATS,

publicitāte, projekta grozījumu veikšana;

Projektamērķis ir uzlabot ezeru resursu
apsaimniekošanasun pārvaldības efektivitāti.

Dabas aizsardzības pārvalde veikusi 

biotopu atjaunošanu un

apsaimniekošanu dabas liegumā

«Tosmare»Ventspils novada pašvaldībā iegādāts niedru 

pļaušanas aprīkojums un uzsākta niedrāju

apsaimniekošana Usmas ezerā. 

Turpinās dabas aizsardzības plāna 
izstrāde dabas liegumam
«Tosmare».

Ventspils novada pašvaldība izstrādā 

ekspluatācijas noteikumus Usmas un Puzes 
ezeriem.
Talsu novada pašvaldība izstrādā 

ekspluatācijas noteikumus Sasmakas 
ezeram.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība 
izstrādā ekspluatācijas noteikumus Durbes 
ezeram. 

Dabas aizsardzības pārvalde

pavasarī  īstenoja vides izglītības 

kampaņu abinieku aizsardzībai, kā 

arī izstrādā vides izglītības 

programmu par ezeriem un veido 

ceļojošo izstādi. 

KPR organizēja pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Rāznas un Lubāna 

ezeriem. 

Saldus novada pašvaldība veic niedru 

apsaimniekošanas pasākumus Brocēnu, 

Remtes un Cieceres ezeros un uzstāda 

navigācijas aprīkojumu Cieceres ezerā. 

2.pusgadā tiks organizēts apmācību 

seminārs un īstenota vides izglītības 

kampaņa Kurzemes skolās par 

fosfora un slāpekļa ierobežošanu un 

ietekmi uz ezeru ekosistēmām.  



«Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to
samazināšanai » (MEDWwater) (ieviešanas periods 01.02.2020.- 31.12.2022.)

2022. gada 1. pusgadā paveiktais

❑ Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem ir uzsācis 
informatīvu kampaņu «Dabai Tableti Nevajag!». Tās ietvaros 
skaidrojam kāpēc ir svarīgi nederīgās zāles nodot aptiekās, lai 
mazinātu to nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā

❑ Kampaņā “Dabai Tableti Nevajag” iesaistījusies liela daļa Latvijas 
aptieku. Uz  durvīm vai citās redzamās vietās ir izvietojušas 
informāciju par nederīgo zāļu pieņemšanu

❑ Iedzīvotāju informēšanai izveidoti divi izglītojoši video un divas info 
grafikas

❑ Izveidota kampaņas mājas lapa, kur atrodama visa aktuālā 

informācija https://www.kurzemesregions.lv/dabaitabletinevajag/

2022. gada 2. pusgadā plānotais
• Kampaņa «Dabai Tableti nevajag» turpinās līdz gada beigām 

1. Notiek aktīva sadarbība ar aptiekām kampaņas realizācijā

2. Turpinās video, info grafiku un skrejlapu izplatīšana

3. Turpinās sadarbība ar medijiem un projekta blogeriem

• Sagatavot publikācijas un apkopot informāciju par projektā 
sasniegtajiem rezultātiem 

• Noorganizēt pasākumu plašākai publikai par projekta 
aktivitātēm un sadarbību  ar aptiekām

PROJEKTA MĒRĶIS ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma 

pārvaldības  efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts 

institūcijām un notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu operatoriem

Projektā MEDWwater Kurzemes Plānošanas reģionam ir komunikācijas loma, kā arī uz
iedzīvotāju izglītošanu vērstas KAMPAŅAS vadīšana par medikamentu un zāļu 
ekotoksicitāti un pareizu nederīgo  un veco zāļu nodošanu atpakaļ aptiekās
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Pieaugušo izglītībareģionā



• 29.martā Kurzemes pieaugušo  izglītības 

koordinatori, speciālisti un izglītotāji tikās Kurzemes 

plānošanas reģiona organizētajā tiešsaistes 

pasākumā-diskusijā “Pieaugušo izglītība Kurzemē”.

• Dalība Talsu un Saldus novadu Izglītības attīstības 

stratēģiju izstrādes procesā, sniedzot viedokli un 

redzējumu pieaugušo izglītības nozīmei reģiona 

attīstībā

• No 24. līdz 27. maijam dalība Latvijas Pieaugušo

izglītības apvienības (LPIA) koordinētā Erasmus +

Stratēģiskās partnerības projekta “Pašvaldības

atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) klātienes

pasākumā Tallinā.

• 17.augustā organizēts informatīvs un praktisks

pasākums «Pieaugušo izglītības veicināšanas

nozīme Latvijas reģionu un pašvaldību līmenī

uzņēmējdarbības attīstībai un vietējās kopienas

labklājībai».
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Kurzemeskultūras programma



Kurzemes kultūras programma 2022 

51 kultūras projekta atbalsts EUR 118 000 apjomā

Aktivitātes pārklāja Kurzemes reģionu visās plānotajās kultūras nozarēs.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot
projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā.

Kultūras iniciatīva sadarbībā ar VKKF tiek īstenota kopš 2015.gada.
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Paldies!

www.kurzemesregions.lv

Par aktualitātēm varat lasīt arī KPR Ziņu lapā: >>> 

http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/08/Zinu_lapa_2_2022.pdf

