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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Mīļie kurzemnieki!

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa

UZ SATURU

Sveicinu jūs brīdī, kad vasara ir pilnbriedā. Kurzemes pilsētās, ciemos un viensētās zied krāšņas

vasaras puķes, lauksaimnieku rūpīgi apstrādātajos laukos briest labība, dārzos pamazām ienākas

raža, bet mežos – sēnes un ogas. Ik nedēļu lielākās un mazākās Kurzemes vietās norisinās dažādi

pasākumi – koncerti, teātra izrādes, pasākumi bērniem, festivāli, pilsētu un pagastu svētki, tirdziņi

un zaļumballes. Daudzi iesaistījušies mājas kafejnīcu kustībā un nedēļas nogalēs atver savas lauku

sētas viesiem, lai piedāvātu nobaudīt pašu sarūpētos un sagatavotos ēdienus. Arī laikapstākļi mūs

šogad lutina, dāvājot daudz siltu un saulainu dienu. Atliek vien izvēlēties, kurp doties, un baudīt

vasaru mūsu skaistajā Kurzemē.

Novērtēsim to, cik skaistā vietā dzīvojam, cik burvīga ir Latvijas vasara un cik daudz iespēju

interesantai laika pavadīšanai kopā ar mūsu mīļajiem tā mums sniedz!

Smelsimies vasaras sauli un spēkus turpmākajiem darbiem un krāsim skaistus vasaras atmiņu

mirkļus, pie kuriem sildīties garajos ziemas vakaros.

Lai mums visiem skaista vasaras izskaņa!

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


KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Esiet sveicināti šai skaistajā vasarā!

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja 
Evita Ozoliņa

UZ SATURU

Vēlamies nodot Jums lasīšanai mūsu Ziņu lapu, kur esam atspoguļojuši galvenos notikumus un aktualitātes Kurzemes plānošanas
reģiona darbā.

Ziņu lapā varēsiet gūt ieskatu gan par aktualitātēm, kas skatītas Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē, gan par
administrācijas ikdienas darbu, kas, neskatoties uz vasaru un atvaļinājumu laiku, joprojām ir notikumiem un aktivitātēm piesātināts.
Izmantojot to, ka vasarā cilvēki vēlas būt ārpus birojiem un kabinetiem, arī mēs savus darbus plānojam tā, lai tie būtu pēc iespējas
saistošāki, pieejamāki un noderīgi iespējami lielākam cilvēku skaitam. Dažādu projektu ietvaros reģionā, kā arī ārpus tā, notiek dažādi
pieredzes apmaiņas pasākumi, integratīvās nometnes, apmācības, izstādes un sabiedrību izglītojošas kampaņas. Organizētie
pasākumi ir vērsti gan uz sabiedrības attieksmes maiņu sociālās jomas, gan arīdzan vides jautājumos, uzņēmējdarbības gara
veicināšanu, kapacitātes celšanu un citiem nozīmīgiem mērķiem.

Tāpat tiek domāts par to, kā piesaistīt arvien vairāk tūristu un atpūtnieku bagātīgā Kurzemes reģiona piedāvājuma iepazīšanai, tāpēc
vasaras mēnešos jo īpaši aktīvs darbs notiek pie ārvalstu mediju iepazīstināšanas ar Kurzemes jahtu ostām, kā arī piedalāmies
starptautiskās izstādēs, lai iepazīstinātu ar Kurzemes reģionu kā potenciālo tūrisma galamērķi.

Protams, nozīmīga ir arī Kurzemes plānošanas reģiona līdzdarbošanās sabiedriskā transporta jomā, kur ik dienu tiek pārskatīti
maršruti, apsekotas pieturvietas, kā arī sekots līdzi, lai vietējie un reģionālie sabiedriskā maršruta autobusu pārvadājumi būtu
pieejami un salāgoti ar reģiona iedzīvotāju vajadzībām.

Tā, pavisam nemanot, ir pagājis jau pusgads. Darot darbus, laiks vienmēr paiet ļoti ātri! Brīžiem pat liekas, ka tas skrien, un mums
atliek vien skriet tam līdzi. Tomēr jāatceras, ka ir ļoti svarīgi atrast laiku arī sev, savai ģimenei un pilnvērtīgai atpūtai, lai uzkrātu jaunus

spēkus jauniem darbiem. To vienmēr atgādinu arī saviem mīļajiem KPR kolēģiem, jo atpūties cilvēks ir laimīgs cilvēks, un spēj gāzt kalnus arī darbā!

Izmantojam šo skaisto iespēju - vasarā baudīt Latvijas un Kurzemes skaisto dabu! Veldzējiet sirdis un prātus, staigājot pa daudzveidīgajām Kurzemes takām vai uzkāpjot kādā

skatu tornī vai bākā, vai vienkārši baudot laisku mieru kādā no piekrastes pludmalēm!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
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31.maijā uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi Kuldīgā gan klātienē, gan attālināti pulcējās pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki.
Galvenās aktualitātes sēdes dienas kārtībā bija “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam” apstiprināšana,
deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas progresa pārrunāšana, kā arī diskusija par izglītības un sociālās aprūpes iestādēs uzstādītajiem

CO2 mērītājiem un to izmantošanas iespējām.

Sēdes sākumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam”. Šis
vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, un tā sagatavošanā tika
iesaistīti reģiona pašvaldību speciālisti, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji, nozaru ministrijas un eksperti, kā arī iedzīvotāji. Kurzemes plānošanas reģions
jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā astoņas vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes
ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā
prioritāte. Attīstības programmā noteikti arī rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzami rezultāti. Programmas atsevišķas sadaļas tapušas
Latvijas - Lietuvas programmas atbalstītā projekta "Smart Planning" ietvaros. Informācija par “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. –
2027.gadam” un tās izstrādes gaitu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē apstiprina Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam un pārrunā citas 
aktualitātes

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Lasīt vairāk

UZ SATURU

Ar Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības 

padomes sēžu darba 
kārtību un dalībnieku 

prezentācijām var 
iepazīties mājas lapā

Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone –
Slava iepazīstināja ar projekta ieviešanas progresu un vēl sasniedzamajiem rādītājiem līdz projekta
noslēgumam 2023. gadā. Projekta ietvaros sociālie pakalpojumi tiek kompensēti gan bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, gan arī pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.
S.Miķelsone – Slava informēja, ka pašvaldībām jāaktivizē pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem, lai Kurzemes plānošanas reģionam būtu iespēja šos sociālos pakalpojumus
pašvaldībām kompensēt, un tādējādi apgūt šim nolūkam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēto
finansējumu un noteiktos sasniedzamos uzraudzības rādītājus. Viņa arī norādīja, ka ar bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem paredzētā finansējuma apgūšanu
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros veicas daudz labāk, un tiek plānots to apgūt līdz
projekta noslēgumam.

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/regiona-planosanas-dokumenti/kurzeme-2021-2027/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-planosanas-regionam-ieveleta-jauna-attistibas-padome/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-dokumenti/
https://www.kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-dokumenti/


Informāciju sagatavoja
Evita Taupmane,

Kurzemes kultūras programmas 2022
projekta vadītāja

KULTŪRAS NOZARES AKTUALITĀTES KURZEMĒ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par Kultūras programmu Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions jau astoto gadu īsteno Kurzemes kultūras

programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts

mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros, kuras mērķis ir

veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu

kultūras aktivitāšu atbalstam Kurzemes reģionā.

No kopumā saņemtajiem 102 projektiem par kopsummu EUR 482 259,75

ir noslēgti līgumi ar 51 projekta īstenotājiem par kopsummu EUR 118 000.

Kultūras projekti pārklāj visu Kurzemes reģionu, tomēr lielākā aktivitāte ir

vērojama Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā un abās Kurzemes

valstspilsētās – Liepājā un Ventspilī.

Visplašāk pārstāvētās nozares ir Kultūras mantojums, Mūzika un deja, kā

arī Tradicionālā kultūra. Lielākā daļa kultūras aktivitāšu ir īstenošanas stadijā. Ir

uzsāktas koncertsezonas, literārie un arhitektoniskie pasākumi, literatūras un

citu kultūras projektu īstenošana, kuru ieviešana dzīvē plānota līdz 2022.gada

15.decembrim.

Mēs lepojamies ar Kurzeme kultūras dzīves veidotāju radošumu,

neatlaidību un spēju ienest jaunas vēsmas un saglabāt senās Kurzemes

kultūras vērtības.

UZ SATURU

Uzzini vairāk par atbalstītajiem kultūras projektiem

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/232d322062f84e25a1de3a0403453814
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/kultura/
https://www.kurzemesregions.lv/kultura/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/30-julija-aizpute-kurzemes-atslega-izdejos-laikmetigas-dejas-programmu-horos/
https://www.kurzemesregions.lv/ziemupei-600-svetku-programma-6-augusta-visas-dienas-garuma/
https://www.kurzemesregions.lv/dundagas-sklandrausu-festivala-ietvaros-23-julija-notiks-koncerts-lai-tapec-sodien-torni-skan/
https://www.kurzemesregions.lv/pair-galerijas-vasaras-programma/
https://www.kurzemesregions.lv/nedelas-nogale-aicina-livas-ciema-svetki/
https://www.kurzemesregions.lv/vkkf-atbalstijis-projektu-trauslo-skulpturu-darzs-durbes-muiza/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/232d322062f84e25a1de3a0403453814
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/232d322062f84e25a1de3a0403453814


Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona 

remigrācijas koordinatore Agnese Berģe

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Ar pieredzes stāstiem 
par remigrantu atgriešanos 
Kurzemē pēc dzīves ārvalstīs 
var iepazīties Kurzemes plānošanas 
reģiona mājas lapā, savukārt stāsti 
par atgriešanos visā Latvijas 
teritorijā pēc ārvalstīs pavadītiem  
gadiem pieejami PAPS mājas lapā.

Remigrācijas koordinators – Tavs 
atbalsts, atgriežoties Latvijā!

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

nolēmis  pēc ārvalstīs aizvadīta laika 
atgriezties Latvijā, Kurzemes 

plānošanas reģions aicina sekot 
informācijai mājas lapā un 

Facebook!

Facebook lapa 
«Atgriežos Kurzemē»

UZ SATURU

Aplūko un sāc sekot 
«Atgriežos Kurzemē» lapai 

Facebook!

Kopumā remigrācija nav apstājusies ne kovida, ne
karadarbības Ukrainā laikā, ReTV norāda reģionu
remigrācijas koordinatores, turpinot sniegt
atbalstu ikvienam, kurš apsver iespēju vai jau ir
izlēmis atgriezties Kurzemes reģionā. Vairāk par
jaunākajām tendencēm
Uzzini ReTV stāstā!

ReTV: atgriežas Latvijā, turpinot strādāt attālināti

Lasīt vairāk

https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/remigrantu-pieredze/
https://www.paps.lv/pieredzes-stasti/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/kas-ir-remigracijas-koordinators/
https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.facebook.com/atgriezoskurzeme
https://www.youtube.com/watch?v=ZXyP96Les0E&t=5s
https://www.kurzemesregions.lv/retv-latvija-parsvara-atgriezas-no-lielbritanijas-irijas-skotijas-un-skandinavijas-valstim/
https://www.kurzemesregions.lv/retv-latvija-parsvara-atgriezas-no-lielbritanijas-irijas-skotijas-un-skandinavijas-valstim/


Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome šī gada 31.maija sēdē Kuldīgā apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu
2021. – 2027.gadam”. Šis vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona
attīstību, un tā izstrādē tika iesaistīti reģiona pašvaldību speciālisti, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji, nozaru ministrijas un eksperti, kā arī
iedzīvotāji. Programmas atsevišķas sadaļas tapušas Latvijas - Lietuvas programmas atbalstītā projekta "Smart Planning" ietvaros.
Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā astoņas vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona
attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana,
Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Attīstības programmā noteikti arī rīcības virzieni attīstības prioritāšu
sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti.
Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem un interesentiem reģionā,
kopumā iesaistot vairāk nekā 260 dažādu jomu ekspertu. Tāpat arī tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas
raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificēt galvenos izaicinājumus. Attīstības programmas pirmajai un otrajai redakcijai tika
arī rīkotas publiskās apspriešanas, to laikā tika saņemti vairāk nekā 300 priekšlikumu un ierosinājumu, kuri tika izvērtēti un iestrādāti dokumentā.
Jaunās “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” izstrādes laikā tika aktualizēta “Kurzemes plānošanas reģiona
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam”, to papildinot ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi
teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā. “Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam” ir ilgtermiņa plānošanas dokuments ar mērķi – iezīmēt reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā,
aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. Ilgtspējas koncepts ietver sociālos, ekonomiskos, vides aspektus un pārvaldības
nozīmi, veidojot pamatu pozitīvām indivīda un sabiedrības labklājības attīstības izmaiņām ilgtermiņā.
Informācija par “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027.gadam” un tās izstrādes gaitu pieejama Kurzemes plānošanas
reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

Laura Homka

AKTUALITĀTES TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Aktuālais apkopojums par reģiona pašvaldību  
plānošanas dokumentiem pieejams mūsu mājas 

lapas sadaļā par attīstības plānošanu.

UZ SATURU

Apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021. – 2027.gadam

Kurzemes plānošanas reģions 13.jūnijā ir 
sagatavojis informatīvu ziņojumu par pieņemto 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 
programmu 2021. – 2027.gadam.

Lasīt vairāk

Saite uz ziņojumu Saite uz apkopojumu

Šobrīd apstiprinātas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas ir jaunizveidotajiem Tukuma, Talsu un Saldus novadiem, 

bet pārējām pašvaldībām attīstības plānošanas dokumenti vēl ir 
izstrādes procesā.
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centru

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Kurzemes  plānošanas reģiona  Uzņēmējdarbības centra 
mājas lapas sadaļā «Uzņēmējiem» pieejami dažādi noderīgi 

rīki, piemēram, 
mācību kursi e-vidē, 

mārketinga rīki, kā arī 
eksporta nosacījumu apkopojums  

10 pasaules valstu tirgos.

Informāciju sagatavoja
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Baiba Kūma

Ceturkšņa galvenā tēma –

jauniešu uzņēmējdarbība. 

Organizējām divus klātienes 

apmācību kursus Liepājā, kuru 

ietvaros jaunieši tikās ar SIA “11 

Human” pārstāvjiem, kuri 

palīdzēja atrast jauniešiem savu 

virzienu un motivāciju 

uzņēmējdarbībā.

UZ SATURU

Tā kā KPR Uzņēmējdarbības centrs 

atrodas Saldū, Striķu ielā 2, tad ieguvām 

ļoti jaukus, uz sadarbību vērstus 

kaimiņus – Saldus KOPtelpa”, kur 

veiksmīgi apvienojušies pašvaldības un 

LIAA Biznesa inkubatora komanda.  Jau 

notikušas pirmās konkrētās sadarbības 

formas pārrunas, par kuru rezultātu, 

visticamāk, informēsim jau nākamajā 

Ziņu lapā.

Ar stāstu par Kurzemes pašvaldību 

atbalstu uzņēmējiem piedalījāmies 

Ekonomikas ministrijas organizētajā 

forumā "#atbalstsuzņēmējiem -

impulss jaunam izrāvienam«.

https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/
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Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona

izglītības koordinatore 
Agnese Lāce

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par pieaugušo izglītību 
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

UZ SATURU

Vasara ir pašā pilnbriedā, kad daudzi no mums bauda savu ikgadējo atvaļinājumu, lai atvilktu elpu no lielā darba skrējiena pavasarī un uzņemtu spēkus. Mūs lutina siltais laiks, kas reizēm gan

mijas ar kārtīgu lietus maratonu, taču tik un tā viss rit savu ierasto gaitu. Arī Kurzemes plānošanas reģions izglītības jomā aktīvi darbojies pārstāvot reģiona intereses dažādās institūcijās,

pasākumos un projektu aktivitātēs.

Noderīga informācija un dažādi 
semināra materiāli pieejami 

KPR mājas lapas izglītības sadaļā

No 24. līdz 27. maijam Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības reģionālā koordinatore Agnese Lāce piedalījās
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) koordinētā Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekta “Pašvaldības
atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) klātienes pasākumā Tallinā, kur visus projekta dalībniekus, Prometeo, kas ir
pieaugušo izglītībā iesaistīta apvienība Itālijā, Lietuvas Pieaugušo Izglītības Apvienību (LAAE) un Latvijas Pieaugušo izglītības
apvienības pārstāvjus uzņēma Igaunijas Pieaugušo Izglītības Apvienība (ANDRAS). Tā pat kā projekta galvenā būtība ir
analizēt un pārņemt dalībvalstu labo praksi pašvaldības atbalstā pieaugušo izglītībā, arī šajā tikšanās reizē galvenā
uzmanība tika pievērsta vietējai pārvaldei un pašvaldībām pielāgotiem un adaptētiem pasākumiem un aktivitātēm
pieaugušo izglītības organizēšanā un atbalstīšanā. Vairāk

Ļoti vērtīga tikšanās ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem no visas Latvijas
bija klātienes pieredzes apmaiņas seminārs „Pieaugušo izglītības pārvaldība pašvaldībā”
1.jūnijā, ko rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Liepājas pilsētas
izglītības pārvaldi. Seminārs bija viena no Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas
projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo
izglītībā” aktivitātēm un tajā piedalījās 19 dalībnieki, tajā skaitā arī es, reģionālā izglītības
koordinatore, stāstot pasākuma dalībniekiem par KPR brīvprātīgās iniciatīvas pieaugušo
izglītības koordinēšanu Kurzemes reģionā aktivitātēm un atbalstu pašvaldību
koordinatoriem, par sadarbības iespējām un redzējumu, kā šo sadarbību attīstīt un
pilnveidot.

Vairāk

Tāpat šajā periodā KPR pārstāvniecība nodrošināta VIAA Pieaugušo izglītības padomes darba grupu sanāksmē par
ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbinato personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārtas
organizēšanu un īstenošanu.
KPR pieaugušo izglītības koordinatore aktīvi iesaistījusies Saldus un Talsu novadu izglītības attīstības stratēģiju
izstrādes procesā, diskutējot par pieaugušo izglītības nozīmi nākotnē un KPR redzējumu par pašvaldības lomu
pieaugušo izglītības organizēšanai un attīstībai novados.
Turot rūpi par izglītības attīstību reģionā kopumā, par izglītības kvalitāti un tās pieejamību, Kurzemes reģiona
intereses tiek pārstāvētas visās izglītības pakāpēs. Šajā periodā, sadarbībā ar sociālās jomas projektu vadītāju
Sandru Miķelsoni-Slavu, KPR sagatavoja un iesniedza komentārus IZM informatīvajam ziņojumam “Par speciālās
izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”.

Baudiet vasaras dāsnumu, sildoties siltā saulītē un esot klāt interesantos un krāšņos pasākumos gan Kurzemē, gan visā Latvijā!  Lai ir laiks gan atpūsties, gan uzņemt spēkus nākamajam darba 

cēlienam. Tiekamies jau rudenī!

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba
http://www.kurzemesregions.lv/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

Informāciju sagatavoja 
Kurzemes plānošanas reģiona

Sabiedriskā transporta nodaļas 
maršrutu tīkla plānotājs

Indulis Ozoliņš
Vairāk par sabiedrisko transportu 

Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

2022. gada 2. ceturksnī sabiedriskā transporta nodaļa strādājusi ar 46 izmaiņām sabiedriskā

transporta tīklā. Izmaiņas lielākoties ir saistītas ar nelielām korekcijām reisus izpildošo

autobusu kursēšanas laikos, un samazina ceļā pavadīto laiku, uzlabojoties ceļu stāvoklim.

Dažkārt izmaiņas sabiedriskā transporta kustības sarakstā arī veiktas, lai nodrošinātu

pasažieriem arī jaunas iespējas. Tā, piemēram, saņemot informāciju par pasažieru vēlmi no

Ugāles nokļūt Liepājā, to bija iespējams nodrošināt ar niecīgām izmaiņām četru dažādu

maršrutu reisos.

Viena no Sabiedriskā transporta nodaļas funkcijām ir autobusu pieturvietu apsekošana,

pārliecinoties par to aprīkojuma stāvokli, izvietoto kustības sarakstu aktualitāti un esamību

vispār. Otrajā ceturksnī apsekotas 214 pieturvietas. Dažreiz pieturvietu apsekošana saistīta

ar plānotiem ceļu infrastruktūras remontdarbiem, otrajā ceturksnī šādi apsekotas

pieturvietas projektu Gājēju - velosipēdistu ceļš gar A11, 1. un 2. posma Liepāja – Bernāti

un 2. posma maršrutā Bernāti - Nīca un gājēju – velosipēdistu tilta izbūve pār Toseles upi”

un “Valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale-Roja posma 10,085 - 26,820 km pārbūve”

izstrādei.

Otrajā ceturksnī izsniegtas 10 licences taksometru pārvadājumiem Kurzemes plānošanas

reģionā. Šobrīd, vasaras mēnešos, tiek izsniegtas licences kartiņas 14 – 15 automašīnām,

kas savus pakalpojumus sniedz Saldus, Kuldīgas un Talsu apkārtnē.

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
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AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
UZ SATURU

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


iepazītas sociālās rehabilitācijas iespējas 
Aizputē bērniem un jauniešiem ar FT.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Kurzeme visiem»

Informāciju sagatavoja  projekta sabiedrisko attiecību 
speciāliste Laura Homka

Vairāk  par projektu 

UZ SATURU

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā aktualitātes un 
iepazīst rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem Aizputē
27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē
sanāca deinstitucionalizācijas projekta
“Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes
plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību
un Valsts sociālā centra “Kurzeme”
pārstāvji, lai pārrunātu projekta
aktualitātes. Tikšanās noslēgumā tika

Lasīt vairāk

Izveidoti informatīvi video par jauniem sociālajiem pakalpojumiem Kurzemes reģionā -
Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sagatavojis trīs informatīvus video, lai stāstītu par jauniem
sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā. Ar video palīdzību ikvienam būs
iespēja ielūkoties grupu dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot
šos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus gan no to sniedzēju puses, gan arī to saņēmēju
acīm. Lasīt vairāk

Projekta ietvaros šovasar aizvadītas trīs integratīvas nometnes

Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, bija iespēja
pieteikties dalībai bezmaksas integratīvās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību
“Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv” jūlijā un augustā organizēja trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvas vasaras
nometnes – «Kur tu – tur es» (5. – 9.jūlijā), «Piedzīvojumi priekam» (1. – 5.augustā) un «Kurzemes piedzīvojums» (8. – 12.augustā). Ģimenes
pavadīja piecas piedzīvojumiem bagātas un aktīvas dienas spēlēs, rotaļās un aktivitātēs, savstarpēji sadarbojoties un atklājot savas unikālās
spējas un iespējas.
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “MEDWwater” 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Liena FreimaneVairāk par projektu

UZ SATURU

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem projekta «MEDWwater» ietvaros uzsācis 
informatīvu kampaņu «Dabai Tableti Nevajag!». Tās ietvaros skaidrojam, kāpēc ir svarīgi 

nederīgās zāles nodot aptiekās, lai mazinātu to nonākšanu sadzīves atkritumos un 
kanalizācijā!

Infografikas sabiedrības izglītošanai par farmaceitiski 
aktīvo vielu nokļūšanu vidē un rīcību, lai to mazinātu

Iedzīvotāju informēšanai izveidoti divi 
izglītojoši video 

Kā zāles nonāk dabā? Kāda ir 
zāļu ietekme uz vidi un 

cilvēkiem. Vai mēs paši varam 
ko darīt, lai uzlabotu situāciju?

Kad zāles kļūst 
nederīgas? Ko ar tām 

darīt un kā tās sagatavot 
nodošanai aptiekā?

VAIRĀK PAR KAMPAŅU UZZINI MŪSU MĀJAS LAPĀ

Kampaņā “Dabai Tableti Nevajag” 
iesaistījusies liela daļa Latvijas 

aptieku, kuras uz durvīm vai citās 
redzamās vietās ir izvietojušas 
informāciju par nederīgo zāļu 

pieņemšanu.
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26. maijā Ventspilī, koncertzālē “Latvija” KPR

sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību

organizēja Kurzemes biznesa forumu, kurš pulcēja

uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai rastu atbildes uz

jautājumiem, kā būt konkurētspējīgiem, kā strādāt

inovatīvi un kā veidot un attīstīt biznesu mūsdienu

mainīgajos apstākļos.

Kurzemes reģiona uzņēmumiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties

līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai

ārpus Latvijas. Šogad šo iespēju izmantojuši pieci uzņēmumi. SIA “PADHAT”

no 2. līdz 4. jūlijam piedalījās izstādē “Playtime Paris 2022”, Francijā, kas

vienkopus pulcēja bērnu modes un dzīvesstila industrijas pārstāvjus no

visas pasaules.
Uzzināt vairāk

Vairāk par projektu

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja 
projekta koordinatore 

Viktorija Reine

Projekts «Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā» 
(Entrepreneurship in Kurzeme)

UZ SATURU

Maijā un jūnijā Kurzemes reģiona uzņēmumiem bija iespēja pieteikties
mentoringa sesijām un saņemt profesionālu konsultāciju eksporta
veicināšanas un biznesa attīstības jautājumos. Šo iespēju sekmīgi izmantoja
18 uzņēmumi.

Mentoringa sesijas

Līdzfinansējums dalībai savas nozares izstādēs
Jūnijā apmācību ”No idejas līdz produktam globālā

tirgū” jeb «atrodi savu aizraušanos» ietvaros 70

Kurzemes jaunieši apguvuši metodes sava

nākotnes darba vai uzņēmējdarbības jomas

definēšanai un ideju izstrādei.

Uzzināt vairāk

Apmācīti jaunieši ideju izstrādē

Uzzināt vairāk

8.jūnijā norisinājās vebinārs par digitālo tehnoloģiju iespējām biznesa attīstībai. Vebināru organizēja
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, lai apskatītos, kādas
iespējas mums sniedz digitālās tehnoloģijas, kas būtiski var palīdzēt
uzņēmuma attīstībā. Uzzināt vairāk

Kurzemes biznesa forums Ventspilī

Uzzināt vairāk

Vebinārs par digitālo tehnoloģiju iespējām biznesa attīstībai

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-biznesa-foruma-iedvesmojas-no-lideriem-uznemejdarbibas-attistisanai/
https://www.kurzemesregions.lv/latvijas-uznemumi-turpina-sevi-pieteikt-starptautiski/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/atbalsts-uznemejiem/entrepreneurship-in-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/atbalsts-uznemejiem/entrepreneurship-in-kurzeme/
https://www.youtube.com/watch?v=fFU7c8aq3Y4
https://www.kurzemesregions.lv/70-kurzemes-jauniesi-macibu-atrodi-savu-aizrausanos-lideriem-ietvaros-apguvusi-metodes-sava-nakotnes-darba-vai-uznemejdarbibas-jomas-definesanai-un-ideju-izstradei/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-planosanas-regiona-organizetajas-mentoringa-sesijas-piedalijusies-18-uznemumi/
https://www.kurzemesregions.lv/vebinara-smelas-iedvesmu-uznemumu-digitalizacijai
https://www.kurzemesregions.lv/vebinara-smelas-iedvesmu-uznemumu-digitalizacijai
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-biznesa-foruma-iedvesmojas-no-lideriem-uznemejdarbibas-attistisanai/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-biznesa-foruma-iedvesmojas-no-lideriem-uznemejdarbibas-attistisanai/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” 
(Pārgājienu projekts)

Vairāk par projektu

UZ SATURU

Informāciju sagatavoja 
projekta koordinatore 

Aija Neilande

Augustā noorganizēti  trīs Jūrtakas un viens 
Mežtakas iepazīšanas pārgājiens.  

Uzņemti 3 ārvalstu blogeri –
2 no Somijas un 1 no Polijas, lai iepazīstinātu tos 
ar Jūrtakas un Mežtakas maršrutiem.

Atjaunots Mežtakas marķējums 290km garumā, 
kas gājējiem vieglāk ļauj orientēties dabā.

Atkārtoti izdots Mežtakas
ceļvedis latviešu valodā. 

Papildus 13 750 eksemplāri 
nonāks Latvijas iedzīvotāju 
rokās, lai rosinātu ceļot un 

izzināt Mežaku Kurzemē un 
Lietuvā.

Mežtakas projektā izveidots 3 minūšu garš video, kas 3 

valodās stāsta par skaistākajām vietām maršrutā Lietuvā 

un Kurzemē.

Sekojiet līdzi informācijai FB lapās www.facebook.com/meztaka un www.facebook.com/jurtaka, kā arī 

www.kurzemesregions.lv

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-projekts/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.youtube.com/watch?v=7UT95b1cjU4
http://www.facebook.com/meztaka
http://www.facebook.com/jurtaka
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/01/Me%C5%BEtakas_ce%C4%BCvedis.jpg
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “Militārais mantojums’’

Informāciju sagatavoja 
Jana Kalve, 

projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Vairāk par projektu

UZ SATURU

Š.g. 3.maijā Kurzemes plānošanas reģions piedalījās projekta 
“Militārais mantojums” mediju pasākumā Latvijas Okupācijas muzejā, 
kur vēl neatklātajās muzeja telpās uzzinājām par turpmākajiem 
darbības plāniem kopā ar muzeja direktori Solvitu Vību, pēc kā sekoja 
Asnātes Ziemeles un Jura Smaļinska prezentācijas un dalībnieku 
diskusijas. Dalībniekus uzrunāja vēstures eksperti Valdis Kuzmins un 
Kārlis Dambītis. Pasākumā piedalījās mediji.
Dienas otrajā pusē notika mediju brauciens pa Rīgas reģiona militārā 
mantojuma objektiem, kurā pievienojās arī vēstures eksperti. 
Devāmies iepazīt dažus no Pierīgas spilgtākajiem militārā mantojuma 
objektiem - Dūņezera PSRS pazemes sakaru centru,  Mežgarciema
militāro pilsētiņu un  Mangaļsalas nocietinājumu 
plašo teritoriju. 

Savukārt,  21.jūnijā projekta vadītāja piedalījās uz 
EstLat-156 projekta “Militārais mantojums” 

diskusiju forumā Pils laukumā, Cēsīs, kur visiem 
interesentiem bija iespēja aktīvi diskutēt par 

Militāro Mantojumu.

Š.g. 20.jūnijā projekta vadītāja Jana Kalve piedalījās

EstLat-156 projekta “Militārais mantojums” partneru

sanāksmē Cēsīs, kuras laikā apsprieda kopējo projekta

virzību, plānojām pasākumus un veicamos darbus,

izvērtējām veicamos darbus mājas lapā, atskaitījāmies

par informācijas un audiogidu statusu Kurzemē,

izskatījām citu publisko pasākumu nepieciešamību,

izrunājot neskaidrības un sarežģītus gadījumus.

“Stipri vakar – brīvi šodien!” ir devīze, kas radusies 
Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma projektā, 
kas aicina iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un 
Igaunijas vēsturē nozīmīgi notikumi laikā no Pirmā 
pasaules kara līdz pat neatkarības atgūšanai pagājušā 
gadsimta deviņdesmito gadu sākumā.

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/videoguard/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/militarais-mantojums/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «CB Small Ports» 

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja 
projekta mārketinga vadītāja

Zane Gaile

UZ SATURU

Izdota brošūra “Burāšanas maršruti Baltijas jūrā”

Projektā CBSmallPorts Kurzemes plānošanas reģions ir izdevis brošūru 

burātājiem “Burāšanas maršruti Baltijas jūrā”, kas aptver Latvijas, Igaunijas, 

Somijas, Ālandu arhipelāga salas un Zviedrijas piekrasti līdz Gotlandes salai.

Izdevums tapis, sadarbojoties visiem projekta CBSmallPorts partneriem, 

kas brošūras izstrādes procesā sniedza ieteikumus burāšanas maršrutu 

līnijām un pieturas punktiem, apkopoja informāciju par jahtu ostām, kuras 

ieteikt burātājiem kā iespējamās pieturas vietas, kā arī raudzījās, lai katra 

maršruta apraksti būtu korekti un atbilstoši īstenībai. Kopumā brošūrā ir 

piedāvāti desmit maršruti, kas aptver krasta līniju no Liepājas līdz Igaunijas 

salām un tālākajai ziemeļu kaimiņu ostai austrumos – Narvai, Somijā – no 

Kotkas līdz Raumai, kas atrodas Botnijas līča piekrastē, brošūrā piedāvāti 

vairāki maršruti, kuros iepazīt Ālandu salu arhipelāga burvību, savukārt 

Zviedrijas piekrastē maršruti aptver piekrasti no Soderhamnas Botnijas līcī 

līdz Gotlandes salai. Maršruti veidoti tā, lai tos varētu izburāt gan katru 

atsevišķi, gan, savstarpēji kombinējot, varētu iepazīt visu Baltijas jūras 

centrālo daļu.

Katra maršruta apraksts tapa sadarbībā ar pieredzējušo burātāju Askoldu 

Hermani (SIA “Nautica”), kurš, burājot Baltijas jūrā, ir pabijis lielākajā daļā 

no brošūrā minētajām ostām.

Brošūra pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

Ar CBSmallPorts jahtu ostu tīklu un  burāšanas 

maršrutiem Baltijas jūrā iepazīstina Vācijas burātājus

Maija nogalē (20.-22.maijā) Vācijas pilsētā Neustadt

notika jahtu festivāls ANCORA. Šis bija pirmais atvērtais 

pasākums kopš COVID 19 pandēmijas sākuma, kurā 

varēja pulcēties burātāji no visas Vācijas. Projekta 

CBSmallPorts komanda šajā pasākumā prezentēja jahtu 

ostu tīklu Baltijas jūras centrālajā daļā un brošūras 

“Burāšanas maršruti Baltijas jūrā” un Latvijas un 

Igaunijas jahtu ostu katalogu “Sail in Estonia and

Latvia”, kurš nule ir izdots arī vācu valodā.

Projekta CBSmallPorts stends bija ļoti labi apmeklēts, 

kas liecina, ka Vācijas burātāji ir patiesi ieinteresēti 

savas burāšanas brīvdienas pavadīt Baltijas jūras vidus 

un ziemeļu daļā, izbaudot gan Skandināvijas dabas 

varenumu, gan Latvijas un Igaunijas kultūru, tradīcijas 

un  iedzīvotāju viesmīlību.

Lasīt vairāk

https://www.kurzemesregions.lv/izdota-brosura-burasanas-marsruti-baltijas-jura/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/izdota-brosura-burasanas-marsruti-baltijas-jura/
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/05/Sailing_routes_Baltic_brosura_WEB.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/burasanas-baltijas-juras-centralaja-dala-tiek-popularizeta-vacija/
https://www.kurzemesregions.lv/burasanas-baltijas-juras-centralaja-dala-tiek-popularizeta-vacija/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

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

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise LūseVairāk par projektu

UZ SATURU

1.jūnijā Lucavsalā notika pirmā no
trīs plānotajām seno amatu 
meistarklašu dienām “Izzini Baltus” 
projektā. Meistarklase tika rīkota 
sadarbībā ar Latvijas Arheoklubu un 
tajā izzinājām par:
• Krama apstrādi akmens laikmetā: 

izejvielas, tehnikas un praktiskais 
pielietojums

• Dabīgo šķiedru veidiem un to 
daudzveidīgo pielietojumu 
vēsturē

• Bronzas apstrādi aizvēsturē
eksperimentālās arheoloģijas 
skatījumā

• Un paši gatavojām un baudījām 
seno kuršu ēdienus – uguns 
zupu, pieguļnieku maizītes un 
zāļu tējas!

Meistarklases vadīja arheologs 
Artūrs Tomsons, māksliniece Līva 
Kaprāle un vides gide 
Māra Tīmane. 

Uzzini vairāk par izstādes 
laikiem un vietām

18.-19.jūlijā projekta 

partneri no Latvijas 

un Lietuvas sanāca 

Kurzemē uz kārtējo 

projekta vadības 

sanāksmi. Projekts 

ieiet savā noslēguma 

fāzē – lielākā daļa 

aktivitāšu jau ir 

paveiktaspaveiktas (ierīkotas Baltu ekspozīcijas, ceļojošās lielformāta 
foto izstādes, īstenota vasaras ceļošanas akcija, apmācīti 

gidi, izveidoti saistoši video un stendi par seno baltu 
dzīvesvietām un dzīvesziņu, aizvadīti Baltu vienības dienas 

pasākumi Kuldīgā). Par to, kas paveikts un vēl darāms, 
kopīgi spriedām Ziemupē un iepazīstinājām kolēģus ar 
tuvākajiem kuršu loka objektiem – Ziemupes apkārtni, 
Bernātu dabas parku, Odziņu bedrīšakmeni, Kapsēdes 

dižakmeni, Grobiņas arheoloģisko kompleksu un Kuršu 
vikingu apmetni!

Sākot ar 15.maiju līdz pat ziemai Rīgā 

un Kurzemē ir apskatāma ceļojošā 

lielformāta foto izstāde par senajiem 

kuršiem – to pilskalniem, svētvietām, 

amatiem, apģērbu un ēdienu.  

https://www.kurzemesregions.lv/lielformata-izstade-par-senajiem-kursiem-kur-un-kad-to-var-apskatit/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/izzini-baltus/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/lielformata-izstade-par-senajiem-kursiem-kur-un-kad-to-var-apskatit/
https://www.kurzemesregions.lv/lielformata-izstade-par-senajiem-kursiem-kur-un-kad-to-var-apskatit/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts “I CAN WORK” 

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Alise Lūse
Vairāk par projektu

UZ SATURU

Jūnijā sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību noslēdzām apmācību ciklu

“Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus”, kura ietvaros 80 sociālās jomas

speciālisti apguva zināšanas un prasmes cilvēku ar invaliditāti atbalstam un

integrācijas veicināšanai darba tirgū. Jūnijā notika 2 klātienes apmācības,

dalībniekiem apgūstot praktiskās iemaņas Liepājas Neredzīgo biedrības

rehabilitācijas centrā Ziemupē – Dvēseles veldzes dārzā.

9. jūnijā Kretingā, Lietuvā projekta ietvaros notika starptautiska konference par

sociālā darba veicināšanu un starpinstitucionālo sadarbību. Konferencē piedalījās

vairāk kā 60 dalībnieki – gan no Lietuvas, gan Latvijas – kurus iepazīstinājām ar

projekta ietvaros īstenojamo labirinta terapijas metodiku dienas centra

apmeklētājiem, zaļās jeb dabas terapijas nozīmi cilvēku ar invaliditāti garīgās un

fiziskās veselības veicināšanai, atbalsta pasākumiem darba meklētājiem, un sociālo

dienestu sniegtajiem pakalpojumiem!

4. - 5. jūlijā 20 sociālie darbinieki 

no Kurzemes kopā ar projekta 

partneriem no Kretingas devās 

pieredzes apmaiņas vizītē uz 

Raseiņiem, Lietuvā. Kopā ar 

lietuviešu projekta kolēģiem 

iepazinām, kā un kādus 

pakalpojumus cilvēki ar 

invaliditāti var saņemt mūsu 

projekta partnerinstitūcijā -

Invalīdu nodarbinātības un 

pakalpojumu centrā Raseiņos.

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

Informāciju sagatavoja 
projekta vadītāja 

Aiga Meri
Vairāk par projektu

Projekts “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” 
(Viedā plānošana)

Viedās plānošanas (SMART PLANNING) projekta ietvaros maijā notika divi lieli pasākumi: projektā iesaistīto Latvijas un Lietuvas pašvaldību pārstāvju 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Turku pašvaldību, Somijā un kopējs seminārs - ideju darbnīca ,,Networking workshop: Cross border Environment” 
pārrobežu sadarbības ietvaros kopīgi risināmiem vides aizsardzības jautājumiem Skoudā, Lietuvā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Turku, Somijā

Somijā divu dienu vizītē bija iespēja satikt un 
iepazīt Turku reģiona politiķus, ekspertus teritorijas 

plānošanas jomā, tūrisma uzņēmējus, ostu 
darbiniekus, dažādu projektu vadītājus, apmeklēt 
Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomi, Turku 

Lietišķo zinātņu universitāti, Turku ostu un pilsētas 
pašvaldību, iepazīties ar šo organizāciju darbu, 

plāniem, sasniegumiem un izaicinājumiem esošajā 
ģeopolitiskajā situācijā, kā arī iepazīties ar tūrisma 

uzņēmējiem Ruisssalo, kuri līdzīgi kā Latvijā un 
Lietuvā, meklē finansējumu mārketinga 

pasākumiem tūristu piesaistei, kā arī saskaras ar 
sezonalitātes izaicinājumiem. Vizītes laikā tika 
izveidoti kontakti un panāktas vienošanās par        

turpmāko sadarbību.

Sadarbības semināra - ideju darbnīcas ,,Networking workshop: Cross border
Environment” ietvaros 24. un 25. maijā Lietuvas pilsētā Skoudas Kurzemes un 
Klaipēdas reģionu pārstāvji un pašvaldības, dabas aizsardzības institūcijas, 
pētniecības iestādes un glābšanas dienestu pārstāvji turpināja iesākto savstarpējo 
sadarbību, strādājot pie pārrobežu projektu idejām vienā no “Latvijas – Lietuvas 
programmas 2021 – 2027”  prioritātēm – vides jomā. Seminārā Lietuvā kā diskusiju 
pamats tika izmantotas otrās inovācijas nometnes laikā radītās un vienotā ideju e-
platformā apkopotās iestrādes piecās vides jomās: klimata pārmaiņas, ūdens resursu 
pārvaldība, bioloģiskā daudzveidība, atkritumu apsaimniekošana un kapacitātes 
stiprināšana.
Divu dienu laikā spraigās klātienes diskusijās tika iniciētas un izdiskutētas vairāk nekā 
30 projektu idejas, izveidotas jaunas partnerības, kā arī tika detalizētāk strādāts pie 
potenciāliem 7 pārrobežu projektiem. Semināra – ideju darbnīcas laikā radītās 
iestrādes sniedz labu pamatu startēt Interreg “Latvijas – Lietuvas programmas 2021 –
2027”  vides prioritātē ar laicīgi izstrādātām pārrobežu projektu idejām.

Ideju seminārs Skoudā par vides jautājumiem

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/smart-planning/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-smart-planning-ietvaros-lietuvas-pilseta-skuodas-norisinajies-sadarbibu-veicinoss-seminars-par-vides-jautajumiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-smart-planning-ietvaros-dodas-pieredzes-apmaina-uz-turku-somija/
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projekts «Austrumbaltijas ostas» 

Vairāk par projektu

Informāciju sagatavoja 
projekta mārketinga vadītāja

Zane Gaile

UZ SATURU

Jahtu ostu attīstībai veltītajā projektā nozīmīga 
daļa mārketinga aktivitāšu ir vērsta uz Vācijas 

burātāju piesaisti mūsu piekrastei un jahtu ostām. 
Jau līdz šim ļoti augstu novērtējumu burātāju vidū 
ieguvis Kurzemes Plānošanas reģiona un projekta 

partneru kopīgi sagatavotais un izdotais jahtu ostu 
katalogs “Sail in Estonia and Latvia”, taču šogad šis 

katalogs ir iztulkots un publicēts arī vācu valodā: 
“Segeln in Estland und Lettland”. Ar katalogu, kurā 
iekļauta informācija par vairāk nekā 70 Latvijas un 

Igaunijas jahtu ostām, Vācijas burātāji tika 
iepazīstināti jahtu festivālā ANCORA 20.-22.maijā 

(projektā CBSmallPorts), savukārt pēc publikācijas 
par kataloga izdošanu sociālajos tīklos, EastBaltic

Coast komanda saņem neskaitāmus jautājumus 
par iespēju iegūt šo katalogu lietošanai uz jahtas. 

Katalogs pdf formātā ir pieejams mājas lapā 
www.eastbaltic.eu

Izdots jahtu ostu katalogs vācu valodā

Latvijas jahtu ostas gaida arī poļu burātājus
Maija vidū Latvijas jahtu ostas apmeklēja Polijas žurnālistu delegācija 
no Krakovas un Gdaņskas. Polijas mediju pārstāvjiem bija iespēja 
iepazīties ar visām jahtu ostām un to piedāvājumu, kā arī uzzināt par 
tūrisma iespējām tuvējā apkaimē. Vizītē redzētais, šķiet, Polijas 
žurnālistiem bija ļoti vērtīgs un pozitīvi pārsteidzošs, jo jau pavisam 
drīz par mūsu jahtu ostām tapa raksti ar burāšanu saistītos interneta 
portālos un drukātajos 
izdevumos. 

Savukārt jūlija vidū Austrumbaltijas ostas tika
prezentētas Polijā notiekošajā jahtu tūrisma izstādē
“Polboat”, Gdiņā. Šis bija pirmais klātienē notiekošais
pasākums burātājiem šajā reģionā kopš pandēmijas
sākuma, līdz ar to apmeklētāju interese bija liela,
gaisotne pozitīva un vēlme atkal izbaudīt vasaru,
burājot Baltijas jūrā, – nepārprotama.

Latvijas un Igaunijas jahtu ostas
prezentētas burāšanas festivālā

Lasīt vairāk

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/07/East-Baltic-Coast-Harbours-Guide-DE.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/cb-small-ports/
http://www.kurzemesregions.lv/
https://www.facebook.com/kurzemesregions
https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.instagram.com/kurzemesregions/
http://www.eastbaltic.eu/
https://youtu.be/6Fa_-sVVLKE
https://www.kurzemesregions.lv/polijas-mediji-iepazistina-ar-latvijas-jahtu-ostu-piedavajumu/


AKTUALITĀTES KURZEMES REĢIONA NOVADOS

Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” savā e-pastā:

Sūti pieteikumu uz e-pastu:

pasts@kurzemesregions.lv

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads,  LV-3801 

Administrācijas adrese: Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048

Uzņēmējdarbības centrs: Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sabiedriskā transporta nodaļa: Adatu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas” 

pilnveidošanai un uzlabošanai uz e-pastu: 
pasts@kurzemesregions.lv
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