
 
 

mērķi. Tiek turpināts darbs arī pie iepriekš uzsāktajiem projektiem gan saistībā ar gliemju 
audzēšanas potenciāla izpēti Baltijas jūrā, gan jahtu ostu mārketingu, gan 
deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemes reģionā.   

Deinstitucionalizācijas projektā „Kurzeme visiem” šī gada pirmajā ceturksnī ir veiksmīgi 
noslēgušās iepirkuma procedūras un ir noslēgti līgumi par deinstitucionalizācijas plāna 
izstrādi reģionam, kā arī noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzējiem par reģionā esošo 
bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi. Sagaidāms, ka šie svarīgie dokumenti 
tālākai deinstitucionalizācijas īstenošanai reģionā varētu būt gatavi līdz rudenim.  

Ar jaunu vilni šogad ir aktualizējies jautājums par sadarbības teritoriju izveidi un 
šobrīd ir arī sagatavots informatīvais ziņojums  "Par valsts administratīvi teritoriālo 
iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi". Informatīvajā 
ziņojumā, runājot par sadarbības teritoriju izveidi, tiek minētai divi ieguvumi: pašvaldībām 
sadarbojoties efektīvāka atsevišķu funkciju īstenošana un unificēta valsts pārvaldes 
teritoriālo struktūrvienību un pakalpojumu pieejamība. Lai arī jautājumā par sadarbības 
teritorijām Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome nav pieņēmusi nekādus 
lēmums – atbalstīt vai nē, tomēr diskutējot  dažādos forumos un sanāksmēs, pašvaldības 
atzīst, ka sadarbība atsevišķu funkciju īstenošanā notiek jau šobrīd, un lielākā daļa 
Kurzemes reģiona pašvaldību nesaskata īpašu nepieciešamību to formalizēt vai noteikt 
tam kādu teritoriālo ietvaru, jo faktiski sadarbība jau notiek. Ja runa ir par valsts pārvaldes 
sakārtošanu un valsts sniegto pakalpojumu izvietojumu reģionos, ir jāatzīst, ka dažādām 
valsts iestādēm ir atšķirīgs teritoriālais ietvars un struktūrvienību izvietojums. Ziņojumā 
minēts, ka pilnveidojot valsts teritoriālo dalījumu reģionos un nosakot reģionālo 
administratīvo centru, tas būtu priekšnosacījums tālākai valsts pārvaldes sistēmas attīstībai 
kopumā. Te gan papildus gribētos pieminēt, ka jau šobrīd Reģionālās attīstības likumā šāda 
prasība, ka tiešās pārvaldes iestādes savas teritoriālās struktūras organizē atbilstoši piecu 
plānošanas reģionu teritorijām, ir ietverta, tomēr dzīvē tā nav īstenojusies. Šis jautājums 
paliek atklāts un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpinās šo iesākto 
darbu vēl visas vasaras garumā.  

Šo ievadrakstu gribētos noslēgt uz patīkamas nots, un vēlamies jūs informēt, ka tikko ir 
noslēdzies konkurss Kurzemes kultūras programmas 2017. Kopumā šogad saņēmām 103 
projektu pieteikumus par kopējo summu EUR 347425.93. Komisijai izvērtējot iesniegtos 
projektus un Kurzemes kultūras programmā pieejamo finansējumu, kopumā ir atbalstīti 40 
projekti par kopējo summu EUR 71 265.00. Iespējami tuvākā laikā visi atbalstītie projektu 
iesniedzēji tiks uzaicināti noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu un cerēsim uz 
veiksmīgu projektu realizāciju! Lai izdodas!  
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       Kurzemes plānošanas reģions šogad uzsāk 8 jaunu 
projektu ieviešanu Igaunijas – Latvijas  un  Latvijas – Lietuvas  
pārrobežu sadarbības programmās, un  ERASMUS + 
programmā. Projektu jomas skar gan uzņēmējdarbības 
attīstību reģionā, gan izglītības un sociālo jomu, kā arī civilo 
drošību.  Papildus ir pabeigts darbs, kura   iestrādes   jau  
aizsākās   vairākus   gadus  atpakaļ  –  proti,  ir iesniegts 
projektu pieteikums Igaunijas  - Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmā visu reģionā esošo jahtu ostu attīstībai – 
infrastruktūras uzlabošanai, kā arī marketinga pasākumiem, 
lai arvien vairāk popularizētu Kurzemes reģiona ostas kā gala- 

 

Evita Dreijere 

KPR Administrācijas vadītāja 
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nav apmierinoša, būtu jārīko jauns konkurss. KPR Sabiedriskā 

transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere informēja, ka pēc tam, 

kad būs saņemti Eiropas Komisijas un citu kompetento 

institūciju sniegtie juridiskie atzinumi, tiks sasaukta KPR 

Autoceļu un sabiedriskā transporta komisijas sēde, lai vienotos 

par vienotu Kurzemes plānošanas reģiona viedokli. 

Sēdes II daļā Attīstības padomes locekļi uzņēma viesu 

delegāciju no Gagauzijas (Moldova) un Moldovas vēstniecības 

Latvijā.  

 

 

 

 

                                                                                                      Foto KPR 

Šī tikšanās noritēja kā atbildes vizīte uz Kurzemes 

plānošanas reģiona pārstāvju viesošanos Moldovā 2016.gada 

oktobrī. Sēdes laikā KPR attīstības padomes priekšsēdētāja 

I.Bērziņa un Moldovas Republikas Gagauzijas ATV (Gagauz  

Yeri) Izpildkomitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks V.Ceban 

parakstīja draudzīgu Vienošanos par ekonomisko, zinātniski 

tehnisko un kulturāli izglītojošo sadarbību starp Moldovas 

Republikas Gagauzijas ATV Izpildkomiteju un Kurzemes 

plānošanas reģionu. V.Ceban iepazīstināja attīstības padomes 

locekļus ar informāciju par Gagauzijas ATR, tās veidošanos, 

administratīvo pārvaldi un prioritāriem investīciju piesaistes 

virzieniem, aicinot klātesošos uz sadarbību, investīciju 

piesaistei Gagauzijas ATR un pieredzes apmaiņā, t.sk. projektu 

īstenošanai un ES fondu apguvei, kur Gagauzijas labprāt ņemtu 

vērā Latvijas pieredzi. Kā piemēru min  sadarbību ar Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības banku, kas atbalstījusi Gagauzijas 

ATR  īstenot  projektu  saules  elektroenerģijas stacijas celtnie - 

 

 

2017.gada 22.februārī Kuldīgā notika KPR attīstības padomes 

sēde, kurā tika apstiprināts KPR finanšu gada pārskats par 

2016.gadu, diskutēts par aktualitātēm KPR projektu nodaļas 

darbā un sabiedriskā transporta jomā, saistībā ar aktualitāti par 

Koncesiju līgumu termiņu iestāšanos.  

KPR Projektu nodaļas darbs ir vainagojies ar panākumiem. 

Pavisam KPR ir apstiprināti septiņi pārrobežu sadarbības 

projekti. KPR Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica informēja: 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā ir apstiprināti 

trīs projekti: 

«Industriālā mantojuma atdzīvināšana  tūrisma attīstībai» 

(Industrial Heritage); «Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti 

Latvijā un Igaunijā» (Coastal Hiking) un «Drošība piekrastē  un 

jūras teritorijā  Latvijā  un Igaunijā» (Safe Sea). Kopējais 

piesaistītais finansējums šajā programmā Kurzemes reģionam ir 

558 457,00 EUR. Savukārt - 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 

apstiprināti četri projekti: 

«Dabas tūrisms visiem» (UniGreen), «Starptautiskais kultūras 

tūrisma maršruts "Baltu ceļš» (Balt`s Road), «Uzņēmējdarbības 

atbalsta sistēmas izveide un pieejamība» (Business Support) un 

«Saredzi citādāk» (Sea Another Way). Šajā programmā 

piesaistītais finansējums Kurzemes reģionam ir 1 592 831 EUR. 

2017.gadā tiek gatavoti projektu pieteikumi vēl 6 projektiem. 

Sēdē tika pārrunāti galvenie iemesli Latvijas – Lietuvas 

programmā, kādēļ daļa projektu netika apstiprināti, aicinot 

pašvaldības pievērst pastiprinātu uzmanību projektu 

sagatavošanā tehniskajiem projektiem. 

Diskutējot par aktualitātēm sabiedriskā transporta jomā, 

tika analizēta pašreizējā situācija, kad Kurzemes reģionā divās 

lotēs ir beidzies, vai drīz beigsies Koncesijas līgumi ar 

pārvadātājiem. Attīstības padomes locekļi konceptuāli pauda 

atbalstu Koncesijas līgumu pagarināšanai tajos gadījumos, ja 

sniegtā pakalpojuma kvalitāte ir apmierinoša, kā tas ir Talsu lotē. 

Savukārt  Ventspils  novadā,  kur  sniegto  pakalpojumu  kvalitāte 

 

 

 

 

  

 11.01.2017. 
 AP sēde  
Foto: KPR 

2017. gada 1.ceturksnī tika sasauktas  trīs KPR  Attīstības  padomes  sēdes,  kurās apstiprināts KPR darba plāns un budžets 

2017.gadam, kā arī diskutēts par tādiem aktuāliem jautājumiem, kā nodokļu administrēšana, pārrunātas jauno pārrobežu 

sadarbības projektu aktualitātes, aktualitātes sabiedriskā transporta jomā, uzņemta ATR Gagauzija (Moldova) delegācija un 

aicināta Veselības ministre A.Čakša informēt par aktualitātēm saistībā ar reformām veselības aprūpes sistēmā. Par pirmo KPR 

Attīstības padomes sēdi, kas notika 2017.gada 11.janvārī informācija ievietota mūsu Ziņu lapas 2017.gada pirmajā izdevumā.   
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cībai. Gagauzijas viesu delegācija viesojās arī pie Kuldīgas 

uzņēmējiem, rodot iespēju uzdot jautājumus Latvijas 

uzņēmējiem par iespējamu sadarbību ar Gagauzijas 

uzņēmējiem. Gagauzijas reģiona pārstāvji izradīja interesi 

apmeklēt Kurzemes plānošanas reģionu atkārtoti 2017.gada 

vasarā vai rudenī, lai detalizētāk iepazītos ar ES fondu 

plānošanas un piesaistes jautājumiem. 

2017.gada 29.martā Kuldīgā notika kārtējā KPR attīstības 

padomes sēde. Sēdes sākumā LIAA Liepājas biznesa 

inkubatora vadītājs A.Egliņš-Eglītis sniedza prezentāciju par 

Liepājas biznesa inkubatora stratēģiju 2016.-2023. gadam, 

iepazīstinot sēdes dalībniekus ar vispārīgo biznesa inkubatora 

darbību, esošās situācijas raksturojumu un attīstības 

izaicinājumiem (prezentācija pieejama pie 29.03.2017. 

Attīstības padomes sēdes materiāliem šajā  vietnē: 

http://kurzemesregions.lv/sakums/KPR_Attistibas_padome/

AP_dokumentu_vietne). Iepazinušies ar Liepājas biznesa 

inkubatora vadītāja A.Egliņa-Eglīša sniegto informāciju, 

attīstības padomes locekļi nolēma konceptuāli atbalstīt 

Liepājas biznesa inkubatora stratēģiju 2016.-2023. gadam.  

Sēdes turpinājumā KPR administrācijas vadītāja 

E.Dreijere informēja par aktualizēto Kurzemes plānošanas 

reģiona Pašreizējās situācijas raksturojumu un  Investīciju un 

sadarbības projektu plānu 2015. – 2020.gadam, pie kā tika 

strādāts laika posmā no 2016.gada jūlija līdz decembrim. 

Pašreizējās situācijas raksturojums veikts balstoties uz 

iepriekš izstrādāto dokumentu bāzes, atjaunojot statistikas 

datus un veicot to analīzi. Attīstības padomes sēdes locekļi 

vienbalsīgi apstiprināja aktualizēto Kurzemes plānošanas 

reģiona Pašreizējās situācijas raksturojumu un  Investīciju un 

sadarbības projektu plānu 2015. – 2020.gadam.   

Sēdē bija aicināta piedalīties arī LR Veselības ministre 

Anda Čakša, lai diskutētu un atbildētu uz jautājumiem par 

aktuālo informāciju par reformām veselības aprūpes sistēmā 

saistībā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijā par Māra 

Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 

īstenošanai ietverto uzdevumu Nr. 130.2. - nodrošināt 

vienmērīgu sistēmas pakalpojuma kvalitāti, pārskatot 

veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un pakalpojumu 

sniedzēju izvietojumu, ievērojot integrētas veselības aprūpes  

  

 

 

 

pakalpojumu attīstības pieeju. 

 

 

 

 

 

               Foto KPR 

Ministre A.Čakša sagatavotās prezentācijas ietvaros 

(prezentācija pieejama pie 29.03.2017. Attīstības padomes 

sēdes materiāliem šajā vietnē: 

http://kurzemesregions.lv/sakums/KPR_Attistibas_padome/A

P_dokumentu_vietne) iepazīstināja attīstības padomes 

locekļus ar plānoto Veselības aprūpes sistēmas reformu, kas 

ietver veselības nozares sistēmas reformu, sabiedrības 

veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanu un 

veselības nozares finansējuma reformu. Ministre uzsvēra, ka 

viņasprāt svarīgākā reformas daļa ir efektivitātes un kvalitātes 

reforma, kas ietver strukturālas pārmaiņas slimnīcu tīklā.  

Veselības reformas mērķis ir nodrošināt visiem Latvijas 

iedzīvotājiem vienlīdzīgi pieejamus no valsts budžeta 

līdzekļiem apmaksātus kvalitatīvus veselības aprūpes 

pakalpojumus, palielinot vidējo veselīgi nodzīvoto mūža gadu 

skaitu. 

Raksturojot pašreizējo situāciju Latvijas iedzīvotāju dzīvildzē, 

ministre norādīja, ka vidējais mūža ilgums Latvijas 

iedzīvotājiem ir 74,6 gadi, kas ir viens no zemākajiem ES. Latvijā 

biežāk izraisīto slimību nāves gadījumu ir izbēgami/koriģējami 

nāves gadījumi, t.i. lielākais skaits nāves gadījumu ir bijuši no 

slimībām, kas ir ārstējamas. Ministre norāda, kas šī tendence ir 

saistīta ar finansējuma trūkumu veselības aprūpē. Uzlabojot 

iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību, 

iedzīvotāju dzīvildze pieaugtu. Šobrīd gan Finanšu ministrija, 

gan Ministru prezidents M.Kučinskis risina iespējas 

finansējumam veselības aprūpē novirzīt līdz 12% no kopējiem 

valdības izdevumiem, plānojot to palielināt līdz 14% 2020.gadā. 

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ 
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Ministrei iepazīstinot padomes locekļus ar paredzamajām 

ārstniecības iestāžu sadarbības teritorijām, tika diskutēts, kādēļ 

kartējumā Saldus novada pacientus stacionēšanas gadījumos 

paredzēts novirzīt uz Jelgavas slimnīcu? Saldus novada domes 

priekšsēdētāja I.Rassa norādīja, ka Saldus novada iedzīvotājus 

tas neapmierina, jo gan sabiedriskā transporta satiksme, gan 

ceļu stāvoklis uz Jelgavu ir neapmierinošs. Iedzīvotājiem gan 

Jelgava, gan Dobele ir daudz grūtāk sasniedzamas, nekā 

Liepāja vai Ventspils, kuru sasniedzamība gan ar sabiedrisko 

transportu, gan ceļu stāvokļa ziņā, ir daudz labāka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredzamās ārstniecības iestāžu sadarbības teritorijas 

Ministre norādīja, ka iezīmētās sadarbības teritorijas vēl ir 

koriģējamas, paskaidrojot, ka tās ir iezīmētas ņemot vērā 

iedzīvotāju blīvumu un slimnīcu atrašanās vietas, bet tas vēl ir 

diskutējams jautājums.  

Kuldīgas slimnīcas vadītājs I.Eglītis, komentējot veselības 

ministrijas iezīmētās ārstniecības iestāžu sadarbības teritorijas, 

norāda, ka reāla sadarbība starp ārstniecības iestādēm 

nenotiek. Šobrīd ārstniecības iestādes, t.sk. slimnīcas savā 

starpā konkurē nevis sadarbojas, kur mazās slimnīcas 

konkurencē zaudē lielajām. I.Eglītis daloties pieredzē norāda, 

vienīgais veids, kā nodrošināt arī mazo slimnīcu pastāvēšanu, ir 

slimnīcu apvienība, veidojot kopēju kapitālsabiedrību, tādējādi 

radot iespēju arī resursu optimizācijai. Šādai slimnīcu 

apvienības veidošanai ir nepieciešams Veselības ministrijas 

atbalsts. A.Čakša paskaidro, ka slimnīcu apvienību veidošanas 

galvenais priekšnosacījums ir abpusēja vēlme starp sadarbības 

partneriem,   ja    tāda   būtu,   no   valsts   puses   varētu  saņemt  

 

atbalstu. Plānotā reforma ietver arī Veselības ministrijas 

padotības iestāžu reorganizāciju, pārvaldības uzlabošanu, 

nodrošinot valsts līdzdalību sistēmiski svarīgajās ārstniecības 

iestādēs. Tāpat veselības ministrija paredz, ka veselības 

aprūpes sistēmas reformas ietvaros jāuzlabo primārās veselība 

aprūpe. 

Primārās veselības aprūpes (PVA) kvalitātes uzlabošana 

un kopprakšu attīstīšana, kas reformā nosaukta kā “ideālās” 

ģimenes ārsta prakses modeļa ieviešana. 

Šajā modelī ir paredzēts, ka vienam ārstam būtu līdz 1500 

reģistrēto pacientu un tiktu  veidota PVA komanda, kurā būtu 

ārsts, 2 māsas/ārsta palīgi un vairākām PVA praksēm piesaistīti: 

vecmāte, pediatrs, fizioterapeits u.c. speciālisti pēc 

nepieciešamības. PVA kopprakšu attīstīšanā jāparedz to pie-

ejamība  darbdienu  vakaros  un  brīvdienās,  efektīva speciālistu  

aizvietošana, telefonkonsultācijas, daļēji pārņemtas dežūrārstu 

funkcijas un cieša sadarbība ar citiem speciālistiem (piemēram, 

sociālo dienestu u.c.). 

 

 

 

 

 

 

KPR foto 

Ministre aicina pašvaldības iesaistīties, palīdzot savu novadu 

ģimenes ārstiem uzlabot pieejamību telpām, kas atbilstu labas 

prakses vadlīnijām. Veselības aprūpes reformā pastiprināta 

vērība tiks pievērsta pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā, 

ieviešot kvalitātes nodrošināšanas ciklu, definējot kvalitātes 

kritērijus, nosakot kvalitātes standartus un  vērtējot sniegto 

pakalpojumu kvalitāti. Atbildot uz dažādiem attīstības 

padomes locekļu jautājumiem, joprojām nereti skanēja atbilde, 

ka problēmu risināšanai ir nepietiekamais finansējums 

veselības aprūpē, tomēr ministre aicina pašvaldības uz 

sadarbību un atbalstu reformas īstenošanā, akcentējot, ka  

virsmērķis ir veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

Latvijas iedzīvotājiem. 
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES  

2017.gada sākumā KPR Uzņēmējdarbības centrs tikās ar 

Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāles vadītāju un tās 

darbiniekiem. Tikšanās laikā iepazināmies ar katra pārstāvja 

veicamajiem pienākumiem attiecībā uz uzņēmējdarbību, kā arī 

identificējām kopīgās lietas. Pārrunu rezultātā tika panākta 

vienošanās par ciešāku sadarbību, jo tikai papildinot vienam 

otru un darbojoties kopā varam sasnigt maksimālo rezultātu. 

Priecājamies par jauno Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru ienākšanu Kurzemē. Kā 

pirmais Kurzemē tika atklāts Kuldīgas biznesa inkubators, kas 

ir viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem Latvijas reģionos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               KPR foto 

Tā atklāšanas pasākumā jaunos uzņēmējus un viesus uzrunāja 

Latvijas Republikas finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kā arī 

LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma. Arī 

KPR Uzņēmējdarbības centrs piedalījās atklāšanas pasākumā, 

vēlot ne tikai sasniegt, bet pārsniegt plānotos darbības 

rezultātus, kā arī apliecinot turpmāku sadarbību 

uzņēmējdarbības vides veicināšanā Kurzemē.  
 

Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda inkubatoriem, 

jaunajos LIAA inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā 

pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas 

biznesa idejas un saņemt bezmaksas konsultācijas. 
 

Jau februārī tika atklāts Biznesa inkubators Liepājā, kas lieliski 

iekļaujas radošo industriju kvartālā Dārza ielā. Tā atklāšanas 

pasākumā jaunos uzņēmējus un viesus uzrunāja LIAA direktors 

Andris Ozols, Liepājas pilsētas domes  priekšsēdētājs   Uldis   

Sesks,  kā  arī  LIAA  Liepājas  biznesa  inkubatora  vadītājs Atis  

 

 

 

 

 

 

Egliņš-Eglītis. Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem 

uzņēmējiem, kā arī citiem interesentiem bija iespēja uzzināt 

biznesa inkubatora darbības pamatprincipus, apskatīt tā telpas, 

iepazīties ar biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā arī 

iegūt informāciju par LIAA biznesa inkubatora attīstības plāniem 

Liepājā un tā darbības teritorijā – Pāvilostas, Aizputes, Durbes, 

Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Priekules, Vaiņodes, Saldus un 

Brocēnu novados.  

 
 

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un 

pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem 

pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, 

uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt 

tikai 50%, un inkubators attiecīgi segs otru pakalpojuma 

vērtības daļu. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta 

"Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" 

ietvaros.  

2017.gads iesākās arī ar Moldovas valsts pārstāvniecības 

vizīti Kurzemē. KPR Uzņēmējdarbības centrs organizēja 

delegācijai tikšanos ar vietējiem uzņēmējiem. Apmeklējām SIA 

„Kuldīgas tekstils”, kurš Latvijā darbojas jau 25 gadus. 

Uzņēmumā Kuldīgā ir ap 90 darbinieku, un saražotie apģērbi 

100% tiek eksportēti uz Zviedriju, kur dzīvo arī uzņēmuma 

īpašnieks. 

 

 

 

 

 

 
 

KPR  
Uzņēmējdarbības 

centrs kopā 
Moldovas 
delegāciju 

apmeklējot SIA 
„Kuldīgas 
tekstils” 
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AKTUALITĀTES KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ 

. GADA SĀKUMĀ 

 

Tā kā tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, visi organizētie  semināri bija 

plaši apmeklēti. Pamatojoties uz lielo interesi, š.g. aprīlī 

ieplānots vēl viens papildus seminārs arī Ventspilī. 

Informācijai par aktuāliem semināriem Kurzemē atrodama: 

http://kurzemesregions.lv/seminars.  

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

. GADA SĀKUMĀ 
KURZEMES PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJI PIEREDZES APMAIŅĀ KIPRĀ  

 

informācijas sistēmas (TAPIS) aktualitātēm. Kurzemes 

plānošanas reģiona Kuldīgas birojā viesojās Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sistēmanalītiķi 

Armīns Skudra un Ilze Circene, iepazīstinot pašvaldību 

plānotājus un citus speciālistus ar jaunumiem TAPIS vidē. 

Semināra laikā tika atbildēts uz speciālistu interesējošajiem 

jautājumiem, kā arī atsevišķi pieturpunkti izvērtās plašās 

diskusijās. Semināra noslēgumā tika piedāvātas individuālas 

konsultācijas, kuru laikā katrs pašvaldības pārstāvis varēja 

vērsties pie VARAM speciālistiem ar konkrētiem jautājumiem, 

problēmsituācijām. Seminārs tika plaši apmeklēts, kā arī 

novērtēts kā ļoti noderīgs. Informācija par aktuāliem 

semināriem atrodama: http://kurzemesregions.lv/seminars. 
Informāciju sagatavoja: Ginta Gotfridsone 

KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 
Tel: 63321324 

 

 

 

 

 

 

 

Apmeklējām arī jau pieminēto LIAA Kuldīgas biznesa 

inkubatoru, kas arī radīja interesi, jo Moldovas delegācijas 

pārstāvis darbojas līdzīgā inkubatorā savā valstī un ar interesi 

salīdzināja aktivitātes Latvijā un Moldovā. Un, protams, 

viesojāmies arī zemnieku saimniecībā “Jaunkalni”, kas atrodas 

Kuldīgas rajona Laidu pagastā. ZS “Jaunkalni” darbojas 

apstrādājot vairāk nekā 600 hektāros zemes, galvenās nozares ir 

graudkopība un lopkopība. Arī šeit raisījās interesanta diskusija – 

salīdzinot lietotās tehnikas vienības, audzētās graudaugu 

kultūras, saskatot atšķirības to ražības rādītājos un pārrunājot 

iespējas sadarbībai un pieredzes pārņemšanai nākotnē. 

Tā kā ir mainījies jaunais Publisko iepirkumu likums, tad KPR 

Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības 

biroju, LR Finanšu ministriju un Kurzemes reģiona pašvaldībām 

organizēja seminārus Saldū, Talsos un Liepājā. 

 
Informāciju sagatavoja: KPR UC vadītāja Baiba Kūma 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa š.g. 

pirmajā ceturksnī, uzsākusi darbu pie 2017. gada Darba plāna 

izpildes. Tā kā Ventspils pilsētas pašvaldība ir uzsākusi darbu pie 

Teritorijas plānojuma (TP) izstrādes, Kurzemes plānošanas 

reģiona Plānošanas nodaļa ir izsniegusi nosacījumus TP 

izstrādei. Tāpat arī tika pieprasīti un ir izsniegti nosacījumi 

Grobiņas novada pašvaldībai lokālplānojuma izstrādei 

nekustamajā īpašumā “Ūdri”. Tāpat arī regulāri notiek vizītes 

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, apzinot reģiona 

plānošanas nodaļu aktualitātes un problēmjautājumus, un 

ņemot vērā pašvaldību plānošanas nodaļu speciālistu interesi 

tiek plānoti  apmācības semināri par aktualitātēm.  

Un  tā, ņemot  vērā  pašvaldību interesi,  š.g.  23. februārī tika 

organizēts    seminārs    par    Teritorijas    attīstības    plānošanas  

 

 

 

 

 

 

Kurzemes plānošanas reģions turpina īstenot  programmas Erasmus + atbalstīto projektu 

ODEon  (Nr. 2016-1-LV01-KA204-022704).  Laikā no 23. – 30.martam notika pirmā Kurzemes  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

pieaugušo izglītotāju mācību sesija Kiprā. Viena no projekta prioritātēm ir pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveidošana. 

Tādēļ pašvaldību pieaugušo izglītības speciālisti tika aicināti pieteikties mācību sesijām – Kiprā un Itālijā.   
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Uz Pafosas pilsētu Kiprā devās  Liepājas, Kuldīgas, Priekules, 

Nīcas un Rojas pašvaldību pārstāvji, kā arī projekta vadītāja 

Ingrīda Muraškovska.  

Otra projekta prioritāte ir pieaugušo no nelabvēlīgas vides 

iekļaušana  izglītībā.   Tieši par to  notika   partneru   pieredzes  

apmaiņa Kiprā un diskusijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzemes Pieaugušo izglītotāji vizītē Kiprā / KPR foto 

Katra valsts prezentēja sevi un savu organizāciju, 

iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu. Kopīgi tika uzsākts 

darbs pie metodisko ieteikumu izstrādes – kā iesaistīt 

pieaugušos no nelabvēlīgas vides izglītībā.  

Kipra pieaugušo izglītošanai aktīvi izmanto Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļus. 
 

To administrēšana ir salīdzinoši vienkāršāka, tiek sludināti 

atvērtie projektu konkursi, kuros var pieteikties izglītības 

īstenotāji. Tiesības īstenot mācību programmu apliecina 

trenera sertifikāts.  Līdz ar to tiek veicināta arī ieinteresēto 

organizāciju iniciatīva un radošā pieeja. Kiprā viena no sociāli 

neaizsargātajām grupām ir iedzīvotāji ar zemu ienākumu 

līmeni.  Kipras partnera pieeja darbā ar šo mērķa grupu ir šāda: 

1) tiek pētītas mazturīgo iedzīvotāju izglītības vajadzības un 

iespējamie risinājumi; 

2) treneris kopā ar mācību dalībniekiem cenšas rast kopīgu 

pieeju, kādām īsti vajadzētu būt mācībām;  

3) tiek izveidots mācību piedāvājums, kurš vislabāk atbilst 

apzinātajām vajadzībām.  

Diemžēl Latvijā pārāk daudz uzmanības pievērš formālajām 

procedūrām, vajadzību noteikšana un finansējuma sadalījums 

notiek centralizēti, neiesaistot reģionālā un pašvaldību līmeņa 

atbilstošās organizācijas, kā arī izglītības sniedzējus – pie šāda 

secinājuma nonāca Kurzemes dalībnieki, apspriežot Kipras 

pieredzi.  

 
                  

 

   

 

 

 

 

 
 

Kurzemes Pieaugušo izglītotāji gūst praktisku pieredzi Kiprā / KPR foto 
 

Rezultātā līdzekļi tiek apgūti, bet mācību praktiskā 

lietderība  ir nosacīta. Projekts paredz izstrādātos metodiskos 

ieteikumus iesniegt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai. 

Kipras sesija rosināja vairākus vērtīgus ieteikumus.  

      Nākamā mācību sesija plānota Itālijā, Ferāras pilsētā. Tā 

notiks jūnija sākumā un uz to dosies piecu citu Kurzemes 

pašvaldību pieaugušo izglītotāji. 

Informāciju sagatavoja: KPR izglītības eksperte 
Dr.paed. Ingrīda Muraškovska 

 

 

 

 

 

 

 

KPR PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES 

. GADA SĀKUMĀ 

Š.g. 23.-24.janvārī Lietuvā notika Interreg Latvijas - Lietuvas 

programmas Uzraudzības komiteja, kas apstiprināja 

1.uzsaukuma konkursā iesniegtos projektus. Kurzemes 

plānošanas reģions uz šo konkursu 2016.gada vasarā gatavoja 6 

projektus dažādās prioritātēs un 2 projektos piedalījās kā 

partneris. Kopumā Uzraudzības komiteja apstiprināja 41 

projektu  par kopējo summu 20,88 milj. eiro.  

 

 

 

 

 

 

 

Kurzemes plānošanas reģions ieviesīs pavisam kopā četrus 

projektus Interreg Latvijas - Lietuvas programmā, no kuriem 

divi  ir tūrisma jomā – “Dabas tūrisms visiem” un “Baltu ceļš”, 

viens ir sociālajā jomā – “Saredzi citādāk” un vēl viens ir 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā - "Business support" 

(“Uzņēmējdarbības atbalsts").  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv


8 

 

Kurzemes plānošanas reģions 
Eksporta iela 12-212, Rīga, LV- 1045, tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv  

 

  

Projekts "Dabas tūrisms visiem" 

Projekta "Dabas tūrisms visiem" rezultātā Kurzemē taps 

seši dabas tūrisma objekti - 2 skatu torņi (Sātiņos, Saldus 

novadā un pie Durbes ezera, Durbes novadā) un 4 takas - pie 

Ventas, Skrundas un Kuldīgas novados, un pie Usmas ezera, 

Ventspils novadā, un vēl arī piekrastē pie jūras, Rojas novadā.  

 
Plānoto 6 dabas tūrisma objektu atrašanās vietas kartē 

Projektā akcents tiks likts uz dabas tūrisma pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. ar redzes traucējumiem. 

Kā piemēram, tiks plānoti audio risinājumi, lai iepazītu 

konkrētus dabas objektus un izdevumi braila rakstā, kā arī 

sagatavoti kopīgi mārketinga materiāli, kuros apkopotas 

kājāmgājēju takas gan Kurzemē, gan Lietuvā.  

Projektā sadarbosies 11 partneri - Kurzemes plānošanas 

reģions, 6 novadu pašvaldības Kurzemē (Skrunda, Saldus, 

Durbe, Ventspils, Roja, Kuldīga) un no Lietuvas puses  

Kretingas pašvaldība, Žemaitijas nacionālais parks, 

Aukštaitijas nacionālais parks un Biržu reģionālais parks 

Lietuvā.  

Projekts "Baltu ceļš" 

Projekta "Baltu ceļš" mērķis ir izveidot starptautisku 

maršrutu, kas iepazīstina ar Baltu tautu tradīcijām un kultūru. 

Ar projektu paredzēts aktualizēt un saglabāt baltu savdabību, 

nacionālo un reģionu kultūras mantojumu. Projekts palīdzēs ne 

tikai iepazīstināt interesentus ar to, kā dzīvoja balti, bet arī ar 

to, kādas mūsdienās ir baltu kultūras izpausmes. Projekta 

vadošais partneris ir Šauļu tūrisma un informācijas centrs. 

Projekta ietvaros taps tūrisma karte un ceļvedis. Projekta 

ietvaros izstrādātais maršruts tiks prezentēts tūrisma izstādēs. 

Talsu novada muzejs plāno izveidot arī modernu ekspozīciju 

par pilskalniem Talsu novadā un Ziemeļkurzemē.  

 

Projekts "Saredzi citādāk" 

Latvijā un Lietuvā vēl aizvien nodrošinātie sociālie 

pakalpojumi nav tieši vērsti uz personu ar invaliditāti un redzes 

traucējumiem vajadzībām, tādējādi ir mazāk efektīvi šo personu 

dzīves kvalitātes uzlabošanā. Papildus tam izmantotais 

aprīkojums, infrastruktūra, informācija un produkti nav 

atbilstoši pielāgoti personu ar invaliditāti un redzes 

traucējumiem vajadzībām. Tāpēc Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības Programmas 2014-2020 ietvaros apstiprinātā un 

ERAF finansiāli atbalstītā Projekta „Saredzi citādāk” („I See” un 

„See Another Way”) mērķis ir: 
 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar 

invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem 

iekļaušanos sabiedrībā. 

 

To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības 

izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot 

infrastruktūru un, tādējādi, uzlabojot sociālo pakalpojumu 

pieejamību, efektivitāti un dažādību. Pielāgojot infrastruktūru 

un aprīkojumu, nodrošinot mērķtiecīgus pasākumus, tiks 

pilnveidoti sociālie pakalpojumi un infrastruktūra pierobežas 

reģionos. Personas ar redzes traucējumiem un invaliditāti būs 

galvenie projekta ieguvēji. Pielāgota infrastruktūra un 

aprīkojums būs noderīgi kā pakalpojumu lietotājiem, tā 

sabiedrībai un tūristiem.  

Projekts nodrošinās kompleksu risinājumu, lai uzlabotu 

cilvēku ar redzes traucējumiem un invaliditāti dzīves kvalitāti, 

samazinātu diskrimināciju un nodrošinātu labākas iespējas 

piedalīties pierobežas reģionu ekonomiskajā, sociālajā, 

politiskajā un kultūras dzīvē. Kopīga mācīšanās par personu ar 

redzes traucējumiem vajadzībām un iespējamiem risinājumiem, 

attīstot un nodrošinot līdzīgus pakalpojumus, stiprinās 

organizāciju sadarbību Programmas teritorijā. 
 

Projekts " Uzņēmējdarbības atbalsts" 
 

Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, kas ir projekta 

vadošais partneris, un Aizkraukles novada pašvaldību, Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centru, Šauļu inkubatoru, 

Paņevežu Biznesa centru,  Rokišķu pašvaldības publisko 

bibliotēku Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā tiks izveidota un 

attīstīta uzņēmējdarbības atbalsta sistēma.  

Projekta kopējais finansējums: 741 604,08  EUR  (t.sk. ERAF 

finansējums:  630 363,47  EUR),   t.sk.   KPR    finansējums    ir: 
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€ 99 999.75 EUR (t.sk. ERAF finansējums: € 84 999.78 EUR). 

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, 

nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju 

dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un 

pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijas.  

Projekta apakšmērķis ir paaugstināt pārrobežu sadarbību un 

stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti un 

veicināt  uzņēmējdarbību,  nodrošinot uzņēmējdarbības dzīvot -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spējīgu ideju atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsācējiem.     

Projektā plānotas tāda aktivitātes kā Aizkraukles 

uzņēmējdarbības centra izveide, Rokišķu bibliotēkas, 

uzņēmējdarbības un NVO klasteris, aprīkotas sešas  

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, uzlabotas četras 

uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājaslapas, izveidota 

kopīga Latvijas/Lietuvas konsultatīvā platforma pakalpojumu 

nodrošināšanai uzņēmējiem un daudzas citas.  

Informāciju sagatavoja: 
KPR Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica 

PROJEKTA “BALTIC BLUE GROWTH” AKTUALITĀTES 

 

         Š.g. 30.martā Pāvilostā notika diskusija par gliemeņu 

(Mytilus edulis trossulus) audzēšanu Baltijas jūrā, un, ņemot 

vērā to, ka šī bija pirmā reģionālā tikšanās par projekta 

īstenošanu Kurzemē, tajā tika sniegta gan informācija par 

projektu kopumā, gan arī skarti jautājumi,  kas saistīti ar Baltijas 

jūras ūdens kvalitātes uzlabošanu un gliemeņu lomu šajā 

procesā. Uz tikšanos bija aicināti piekrastes pašvaldību 

pārstāvji un uzņēmēji, kas nodarbojas ar zvejniecību vai zivju 

pārstrādi, kā arī citi interesenti.  

 
 

         Diskusijas dalībnieku interese par iespēju, audzējot 

ēdamgliemenes, attīrīt Baltijas jūru no barības vielu 

piesārņojuma, bija tiešām liela un patiesa, un diskusijā aktīvi 

iesaistījās gan pašvaldību pārstāvji, gan zvejnieki, un visi 

vienprātīgi atzina, ka Baltijas jūras ūdens kvalitātes 

uzlabošanas pasākumi ir ļoti nepieciešami un neatliekami.  

  Gliemeņu kā dzīvnieku pārtikas ražošanas izejvielas potenciāls 

tika apspriests no dažādiem aspektiem – pasākuma dalībniekus 

interesēja gan pārstrādes tehnoloģiskie risinājumi, gan 

kvalitātes un uzturvērtības noteikšana galaproduktos – 

izaudzētajās gliemenēs un no tām gatavotajā dzīvnieku pārtikā. 

Lielu interesi raisīja Latvijas Hidroekoloģijas institūta pārstāvja 

Jura Aigara prezentācija par gliemeņu audzēšanas fermas 

izveidi pie Pāvilostas. Uzņēmēji atzina, ka ar interesi gaidīs 

pētījumu fermas darbības rezultātus, un aicināja sniegt 

informāciju gan par finansiālajiem aspektiem, gan arī par 

tehnoloģijām substrāta sagatavošanā un drošā virvju līniju 

nostiprināšanā atklātā jūrā. Gliemeņu fermas produktivitātes un 

izmaksu rādītāji projekta īstenošanas laikā varētu būt noteicošie 

jaunas uzņēmējdarbības nišas attīstībai perspektīvā. Ņemot 

vērā, ka Latvijā gliemeņu audzēšana līdz šim nav uzsākta, visi 

ļoti atzinīgi novērtēja pilotfermas veidošanu projekta ietvaros, 

tādejādi  rodot iespēju realitātē un vietējos apstākļos sekot līdzi 

fermas izveidei soli pa solim. 

Tikšanās tika rīkota INTERREG  Baltijas  jūras  reģiona  

transnacionālās  sadarbības  programmas 2014.-2020. 

līdzfinansētā R031 projekta ,,Baltijas jūras izaugsme – liela 

mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (,,Baltic 

Blue Growth – Initiation of full scale mussel farming in the Baltic 

Sea”) ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:  
Projekta eksperte/reģionālā koordinatore Zane Gaile  

 

 

Gliemeņu audzēšana kā līdzeklis Baltijas jūras ūdens attīrīšanai no piesārņojuma ar barības vielām                                    

raisa interesi piekrastes uzņēmējos. 
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PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES 

Vai Tu zināji? 
Sākotnēji deinstitucionalizācijas (DI) jautājumi bija saistīti ar personu, kurām ir psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības 

traucējumi, tiesībām nebūt izolētiem un dzīvot sabiedrībā. Savukārt mūsdienās DI procesu attiecina uz daudz plašāku cilvēku loku 

institūcijās – bērniem, pieaugušajiem un veciem cilvēkiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un/vai invaliditāti.  

Kurzemes iedzīvotāji sāk saņemt sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus 

 

Līdz šim jau 2 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes 

(Liepājas pilsētā un Ventspils novadā) saņēmušas “atelpas 

brīža” pakalpojumu un 4 bērniem ar invaliditāti līdz četru gadu 

vecumam (Ventspils pilsētā, Grobiņas un Mērsraga novados) 

tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums. Savukārt Liepājas 

pašvaldībā 1 pilngadīga persona ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT) saņem pakalpojumu dienas aprūpes 

centrā. Papildu informāciju var saņemt un pakalpojumiem  var 

pieteikties dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.  

 
VSAC „Kurzeme” darbiniekus informē par DI procesu 

 

Projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji uzsākuši tikšanās ar 

Valsts sociālās aprūpes  centra “Kurzeme” (VSAC) darbiniekiem, 

lai skaidrotu DI procesa un projekta “Kurzeme visiem” 

ieviešanu, tai skaitā darbinieku iesaisti pilngadīgu personu ar 

GRT sagatavošanā pārējai uz dzīvi sabiedrībā. Līdz šim tikšanās 

notikušas filiālēs „Dundaga”, „Gudenieki” un „Aizvīķi”. 

 
Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 

plāna 2017.-2020. izstrāde 
 

      Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. 

gadam  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”. Plāna mērķis 

ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepiecieš-

šamos   atbalsta,   sociālās     aprūpes  un  sociālās     rehabilitācijas   

 

 pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi 

novērstu personu nokļūšanu institūcijās. 

 
Sākta Kurzemes bērnu sociālās aprūpes iestāžu (bērnu 

namu) reorganizācijas plānu izstrāde 
 

 
SIA „AC Konsultācijas” martā sākusi Kurzemes bērnu namu 

reorganizācijas plānu izstrādi. Plānu mērķis ir rast risinājumus, 

lai uzlabotu situāciju aptuveni 150 bērniem - bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo piecos 

Kurzemes bērnu namos. 
 

Paplašinās projekta sadarbības partneru loks 
 

Par projekta partneriem šogad kļuvušas 4 citu plānošanas 

reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta 

Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē. Sadarbība 

uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā 

mentora pakalpojumu tām VSAC “Kurzeme” dzīvojošām 

personām ar GRT, kuras izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi 

minētajās pašvaldībās.  
Sagatavoja: 

Projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa 
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PROJEKTA ,,SMARTPORTS’’ AKTUALITĀTES 

 

 

 

Starptautiskā izstāde “Allt för sjön” Stokholmā, Zviedrijā ir 

lielākā burātāju izstāde Zviedrijā, kas ik gadus pulcē vairāk kā 

80 000 apmeklētājus un dalībniekus no 15 valstīm.  

 

Šajā gadā Centrālā Baltijas jūras reģiona projekta 

“SmartPorts” ietvaros dalību izstādē Zviedrijā pieteica arī 

Latvija. 

 

Kurzemes plānošanas reģions kopīgā stendā ar Rīgas 

plānošanas reģionu, burāšanas iespējas Kurzemes piekrastē 

prezentēja arī Kurzemes plānošanas reģions ar mūsu jahtu ostu 

pārstāvjiem no Pāvilostas, Liepājas, Ventspils un Rojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“SmartPorts” stends Starptautiskā izstādē “Allt för sjön” Stokholmā, Zviedrijā 

 

Zviedrija ir viens no galvenajiem mērķa tirgiem burātāju 

piesaistei. Lai arī atrodamies tepat, tur “pāri jūrai”, zviedru 

burātāji ir visai konservatīvi un mūsu virzienā skatās piesardzīgi, 

jo ir ļoti maz informācijas, kādus pakalpojumus piedāvā jahtu 

ostas, kas ir apskatāms un pievilcīgs piekrastē un jau tradicionāli 

izskan jautājumi par drošību. Izstādes 10 dienas bija laba iespēja 

stāstīt par tūrisma iespējām piekrastē un pārliecināt burātājus 

izvēlēties Latviju un Igauniju kā nākošā atvaļinājuma galamērķi. 

SIA New Yacht Marina pārstāvis Reinis Ābele no Ventspils jahtu 

ostas jau apstiprināja, ka populārākais maršruts, no kura viesi 

ierodas Ventspils jahtu ostā ir no Gotlandes salas, kas ir kārtīgas 

burāšanas dienas garumā līdz Ventspilij.   

 

Informāciju sagatavoja:  
Projekta vadītājs E.Drigins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jahtu ostu tīkls  

 

Izstādē tika prezentēta arī projekta ietvaros izveidotā 

rezervēšana sistēma “HelloPorts”, kur ir apkopota informācija 

par jahtu ostām un piedāvāto pakalpojumu klāstu, kas ir lielisks 

rīks plānojot savu ceļojumu, veikt rezervācijas un arī iepriekš 

apmaksāt pakalpojumus. Izstādes laikā projekta partneriem 

bija lieliska iespēja sniegt un izplatīt informāciju par Latvijas 

mazajām ostām, kā arī citām tūrisma, atpūtas rekreācijas 

iespējām Latvijā. Izstādes dalības mērķis bija veicināt 

maksimālu apmeklētāju informētību par Latviju kā galamērķi 

un veicināt Latvijas ostu atpazīstamību, piedāvājot 

apmeklētājiem iepazīties arī ar  izdales materiāliem. 

Eiropas Savienības programmas “Interreg” līdzfinansēta 

projekta “SmartPorts” mērķis ir izveidot Centrālajā Baltijas 

reģionā (Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā) modernu un 

pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem, kā 

arī sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko 

atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas jūras reģiona 

valstu mazo ostu tīklā, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas 

mazajām ostām. 
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AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ 

 

Viens no Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā 

transporta nodaļas darbības virzieniem ir maršrutu autobusu 

pieturvietu apsekošana.  

Saistībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” sagatavoto 

programmas "Autopaviljonu atjaunošanas ikdienas 

uzturēšanas darbi 2017. gadā" projektu, šī gada sākumā 

noritēja aktīvs darbs pie pieturvietu paviljonu apsekošana. Tika 

veikta pieturvietu: "Valtaiķi", "Renda", "Mazrenda", 

"Gudenieki",  "Basi", "Jūrmalciems", "Gavieze", "Māķi", 

"Aistere", "Birznieki", "Gramzda", "Ozoli", "Auguste", "Binderi", 

"Oļas", "Vecpils", "Vītoli", "Vecbāta", "Skola", "Paplaka", 

"Kalēti","Arājī", "Zirņi", "Būtnāri", "Bērzi", "Draudzība", 

"Pūņas", "Neveja", "Liesma", Žocene", "Laukgaļi", 

"Abavciems", "Dravnieki", "Zlēkas", "Lonaste" un "Ziras" 

apsekošana. Sarakstā pavisam ir iekļauti 36 Kurzemes reģiona 

pieturvietu paviljoni. No sarakstā iekļautajām pieturvietām 

trijās paredzēta esošā paviljona demontāža un jauna 

uzstādīšana (Ceļš P131 pieturvietas “Žocene” un “Laukgaļi”. 

Ceļš V1406 – “Dravnieki”), pārējās vietās paredzēts esošo 

pieturvietu paviljonu remonts.  
 

 
Pieturvieta “Laukgaļi” - paredzēta demontāža un jauna paviljona uzstādīšana 
 

Kurzemes plānošanas reģions, gatavojot sarakstu ņēma 

vērā dažādus aspektus, cik sen veikts ceļa seguma remonts, 

kāds ir  pieturvietas paviljona konstrukciju stāvoklis, to 

iespējamais apdraudējums pasažieriem u.t.t.  Pirms dažiem 

gadiem, veicot visu Kurzemes reģionā esošo pieturvietu 

apsekošanu, Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki 

pārliecinājās, ka faktiski visiem padomju gados (un ne tikai) 

uzbūvētajiem paviljoniem būtu nepieciešams lielāks vai mazāks 

remonts. 
 

 

Veicot atkārtotu sarakstā iekļauto pieturvietu apsekošanu 

šogad jāsecina, ka situācija ir tikai pasliktinājusies.  

 

 

             Pieturvietu vajadzība pēc remonta dažkārt ir acīmredzama 

Tomēr priecē, ka, vismaz pagaidām, mūsu pusē darbi šajā 

virzienā  2017.gadā ir iecerēti visai vērienīgi. Kopumā valstī 

sarakstā iekļauti 118 paviljoni. Galīgais lēmums par to cik 

paviljoni šogad tiks remontēti gan vēl nav pieņemts. 

Sabiedriskā transporta nodaļa uzsākusi darbu pie 

2016./2017. mācību gadam pašvaldību organizēto skolēnu 

pārvadājumiem izveidoto maršrutu un tajos pārvadāto skolēnu 

skaita analīzi. Iepriekšējā mācību gadā reģiona pašvaldības bija 

izveidojušas 127 maršrutus ar 218 reisiem. Dienā  pārvadājot 

aptuveni 2 000 skolēnu. Pašvaldību autotransports šo 

pārvadājumu nodrošināšanai mācību gadā nobrauca aptuveni 

1,5 milj. km.  

Vienlaicīgi pašvaldības tiek aicinātas izvērtēt arī sabiedriskā 

transporta maršrutu un autobusu kursēšanas laiku piemērotību 

skolēnu pārvadāšanas vajadzībām nākošajam mācību gadam, 

lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt korekcijas  ar 2017. 

gada 1. septembri. 

Tāpat šī gada 1.ceturksnī ir noritējis aktīvs darbs pie 

iespējamo variantu analīzes Kurzemes plānošanas reģiona 

sadalījumam lotēs, konkursam par tiesībām sniegt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus no  2021. gada. Sagatavoti sākotnējie 

priekšlikumi par turpmāk lotēs iekļaujamo reģionālo 

starppilsētu maršrutu iespējamo optimizāciju no 2021. gada. 

 

 

 
 

Informāciju sagatavoja:  
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas tīkla plānotājs I.Ozoliņš 
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SKRUNDAS 

NOVADS 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

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

Administrācijas adrese: 
Eksporta iela 12, Rīga, LV-1045 

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

Sabiedriskā transporta nodaļa: 
Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, Kuldīga, LV-3301 

Plānošanas nodaļa: 
Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, Kuldīga, LV-3301 

 
 

 

 

 

 

 

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

Sūti pieteikumu uz e-pastu: 
INFO@KURZEMESREGIONS.LV 

 
 

Uz šo e-pastu: 
info@kurzemesregions.lv 

gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”  
pilnveidošanai un uzlabošanai! 

 
 

 

     
VENTSPILS 

PILSĒTA 

LIEPĀJAS 

PILSĒTA 
AIZPUTES  

NOVADS 

ALSUNGAS 

NOVADS 
BROCĒNU 

NOVADS 

 
DUNDAGAS 

NOVADS 

 
DURBES 

NOVADS 

   
GROBIŅAS  

NOVADS 
KULDĪGAS 

NOVADS 

MĒRSRAGA 

NOVADS 

 
NĪCAS 

NOVADS 

 
PĀVILOSTAS 

NOVADS 

 
PRIEKULES  

NOVADS 

 
ROJAS 

NOVADS 

 
RUCAVAS 

NOVADS 

 
SALDUS 
NOVADS 

 
SKRUNDAS 

NOVADS 

 
TALSU  

NOVADS 

 
VAIŅODES 
NOVADS 

 
VENTSPILS 

NOVADS 
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http://www.talsi.lv/
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