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Projekta ilgums:  29 mēneši, 01.06.2020 – 31.10.2022

Budžets: 363 237,51 EUR
t.sk. 308 751,88 EUR ERAF un

54 485,63 EUR pašu līdzfinansējums

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.

Vadošais partneris:  Kurzemes plānošanas reģions 

Partneris:  Klaipēdas reģiona asociācija 



Izstrādātie attīstības 
plānošanas dokumenti

Izstrādātas abu reģionu specializācijas un attīstī-
bas stratēģijas ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai 
un unikālo attīstības iespēju identificēšanai reģionu  
konkurētspējas saglabāšanai

KLAIPĒDAS REĢIONĀ: 
•  Rīcības plāns Klaipēdas reģiona horizontālo prioritāšu 

attīstībai
• Funkcinālo zonu attīstības analīze
• Reģionālās ekosistēmas koordinācijas modelis
• Klaipēdas reģiona rīcības plāns nākotnes specializācijas 

kontekstā”

Projekta rezultāti:

  4 darba semināri, 
  4 diskusijas, 
  2 publiskās apspriešanas sanāksmes

    Kopā: 77 dalībnieki



KURZEMES REĢIONĀ:
• Kurzemes reģiona pašreizējās situācijas telpiskā un 

sociālekonomiskā analīzē
• Esošo pārrobežu funkcinālo zonu un pieejamo 

pārrobežu pakalpojumu analīze
• Kurzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas 

iespējas
• Vadlīnijas Viedās specializācijas sekmēšanai 

pašvaldību attīstības programmās 
• Priekšlikumi Kurzemes plānošanas reģiona nākotnes 

prioritātēm ilgtspējīgas attīstības stratēģijā

    5 tematiskie semināri: 
  30.09.2020
  02.12.2020 
  16.12.2020
  11.02.2021
  15.02.2021

    Kopā: 227 dalībnieki
Pārrobežu seminārs 27.04.2021 | 29 dalībnieki

Projekta rezultāti:

Izstrādātie attīstības 
plānošanas dokumenti



Inovāciju 
nometnes 

Inovāciju nometnēs ar komandas veidošanas metodes 
paņēmieniem, tika veidota un stiprināta sadarbība starp abu 
reģiona pašvaldību pārstāvjiem, diskutēts par būtiskākajiem 
pārrobežu izaicinājumiem vietējā un reģionālā līmenī

  Palanga, 2.-3.septembris, 2021
Dalībnieki: 9 no Kurzemes reģiona un 12 no Klaipēdas reģiona

  Kuldīga, 6.-7.aprīlis, 2022
Dalībnieki: 10 no Kurzemes reģiona un 10 no Klaipēdas reģiona



Kapacitātes celšanas un 
līderības programma
Abu reģionu pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi  
palielināt lēmumpieņēmēju un vietējā līmeņa 
ekspertu kapacitāti efektīvākai vietēja un reģionāla 
līmeņa pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī veicināt 
lielāku politisko apņemšanos reģionu ekonomiskās 
transformācijas procesu uzlabošanā.

Skuodas, 24.-25.maijs, 2022 | 36 dalībnieki
Nīca, 8.septembris, 2022 | 36 dalībnieki
Kuldīga, 23.septembris, 2022 | 24 dalībnieki
Sventāja, 5.oktobris, 2022 | 36 dalībnieki
Skuodas, 14.oktobris, 2022
Saldus, 27.oktobris, 2022

Pārrobežu sadarbību veicinoši darbsemināri ar mērķi  vērst 
uzmanību uz pārrobežu sadarbības ietvaros kopīgi risināmiem vides 
aizsardzības, tūrisma, sociālās jomas jautājumiem un pašvaldību 
pakalpojumu un kapacitātes stiprināšanas izaicinājumiem;



Pieredzes apmaiņas un 
labās prakses braucieni
Lai iepazītu Polijas un Somijas dažādu reģionālo institūciju, 
izglītības, uzņēmējdarbības atbalsta iestāžu un ostu pieredzi 
attīstības plānošanā, viedās specializācijas ieviešanā un 
sadarbības modeļus ar citām institūcijām, uzņēmējiem, 
valsts un pašvaldību iestādēm.

4.-8.oktobris, 2021 Pomožes vojevodiste, 
Gdaņskas – Gdiņas – Sopotas Trīspilsēta, 
Polijā
16.-19.maijs, 2022 Dienvidrietumu reģions 
un Turku pilsēta, Somijā

Dalībnieki: 9 no Kurzemes reģiona un
9 no Klaipēdas reģiona



“Rokasgrāmata
pārrobežu plānošanai”
Apkopotas projekta ietvaros gūtās atziņas, identificētie pārrobežu 
sadarbības izacinājumi un piedāvāti risinājumi to novēršanai. 



Projekta Smart Planning 
sniegtās iespējas

• Sagatavot abu reģionu plānošanas 
dokumentus 

• Satikt un iepazīt kolēģus no 
kaimiņreģiona pāri robežai

• Gūt jaunu pieredzi un zināšanās 
kaimiņvalstīs Polijā un Somijā

• Diskutēt par kopīgiem pārrobežu 
izaicinājumiem 

• Iedvesmoties un rast idejas jaunām 
attīstības iniciatīvām

• Atrast partnerus nākotnes projektos 
un citās sadarbības iniciatīvās



Paldies par 
uzmanību! 

Aiga Meri
Kurzemes plānošanas reģions
Projektu nodaļas vadītāja
aiga.meri@kurzemesregions.lv 
fb kurzemesregions
www.kurzemesregions.lv 


