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Kurzemes plānošanas reģiona budžets
2022 2023
Tāmes nosaukums Budžets

Kurzemes plānošanas reģiona pamatdarbības
(t.sk. uzņēmējdarbības centra darbības) 
nodrošināšana

185 529 EUR

Atbalsts sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā
reģionālās nozīmes maršrutos –

43 000 EUR

Finansējums pabeigto ES projektu rezultātu uzturēšanai
Kurzemes plānošanas reģionam

6200 EUR

Finansējums uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem
Kurzemes plānošanas reģionam

4651 EUR

Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums
remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas
koordinators”)

Funkcijas nodrošināšanai;

Reģionālajiem remigrācijas atbalsta pasākumiem  
ieplānoti 80 000 EUR ( netika sniegta atļauja atbalsta 

pasākumiem, finansējums atgriezts VARAM kontā)

40 000 EUR

0,00 EUR

Ieņēmumi no Taksometru licenču kartīšu izsniegšanas – 417 EUR

Atbalsts Kurzemes plānošanas reģiona funkciju izpildei 100 000 EUR

Tāmes nosaukums Budžets

Kurzemes plānošanas reģiona pamatdarbības (t.sk.
uzņēmējdarbības centra darbības) nodrošināšana

185 529 EUR

Atbalsts sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā
reģionālās nozīmes maršrutos –

43 000 EUR

(50 720 EUR)

Finansējums pabeigto ES projektu rezultātu uzturēšanai
Kurzemes plānošanas reģionam

6200 EUR

Finansējums uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem
Kurzemes plānošanas reģionam

4651 EUR

Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums
remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas
koordinators”)

Funkcijas nodrošināšanai

Reģionālajiem remigrācijas atbalsta pasākumiem
(!!! ja tiks sniegta VARAM atļauja atbalsta pasākumiem – iepriekšējos gados nauda 

bija jāatskaita atpakaļ VARAM kontā)

40 000 EUR

80 000 EUR

Ieņēmumi no Taksometru licenču kartīšu izsniegšanas – 500 EUR

Atbalsts Kurzemes plānošanas reģiona funkciju izpildei 100 000 EUR
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Kurzemes plānošanas reģiona darbības jomas



Sabiedriskātransporta nodaļaspaveiktais
2022

✓ Veiktas 121 izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutos:

• 107 reisiem mainīts kustības grafiks vai izpildes shēma.

• Slēgti 6 reisi

• Atvērti 8 jauni reisi

✓ Veiktas 2 izmaiņas vilciena kustības grafikos

✓ Apsekotas 947 pieturvietas, nepieciešamības gadījumā koriģējot datus
Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu statistikas sistēmā (STIFSS),
kā arī sniegti atzinumi par pieturvietu izvietojumu 12 autoceļu
rekonstrukcijas projektiem vai ekspluatācijā nododamiem rekonstruētiem
ceļu posmiem

✓ Nodaļas vadītāja piedalījusies visās 21 notikušajās Sabiedriskā transporta
padomes sēdēs.

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana

• Reģionā, gada sākumā  bija 23 spēkā esošas speciālās atļaujas 
(licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru 
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā.   22 no tām 2022 
gadā beidzās derīguma termiņš.  Jaunām licencēm pieteicās 
un tās tika izsniegtas 14 pārvadātājiem. No tām 1 licence 
izsniegta pārvadātajam, kurš līdz šim ar taksometru 
pakalpojumiem nenodarbojās.

• Šobrīd reģionā ir 15 spēkā esošas licences.

• Vidēji mēnesī tiek izsniegtas licences kartiņas 13 - 14 
automašīnām. 2022. gadā vērojams neliels izsniegto kartiņu 
skaita pieaugums salīdzinot ar 2021. gadu. 

• 2018 un 2019 gados vidēji taksometru pakalpojumus sniedza  
ar 18 - 20 automašīnām.

2023
Nodaļa turpinās veikt savus pamatuzdevumus:

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

✓ Dokumentu un materiālu sagatavošana un dalība Sabiedriskā 
transporta padomes sēdēs

✓ Pieturvietu apsekošana un uzraudzība

✓ Maršrutu apsekošana

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

✓ Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē

✓ Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 

✓ Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības grafikos 
saskaņošana un izvērtēšana

✓ Taksometru pārvadājumu licencēšana



Attīstības plānošanasjomaspaveiktaisun plānotais
2022

• Apstiprināti reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumenti 2021.-2027. gada periodam:

• 22.03.2022. apstiprināta aktualizētā Ilgtspējīga attīstības stratēģija 
2015.-2030.gadam;

• 31.05.2022. apstiprināta Attīstības programma 2021.-2027.gadam;
• Uzturēta un regulāri aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas

• dokumentu izstrādes datu bāze (pieejama KPR mājas lapā);

• Sniegti nosacījumi un atzinumi pašvaldību plānošanas dokumentiem;

• Sagatavots apkopojums par sniegtajiem atzinumiem par pašvaldību IAS,
AP un iesniegts VARAM;

• Reģiona interešu pārstāvniecība teritorijas attīstības jomā (dalība
VARAM organizētos pasākumos, plānošanas reģionu speciālistu tikšanās
un konsultācijas, dalība plānošanas semināros);

• Kapacitātes celšanas darbsemināri pašvaldību speciālistiem-
plānotājiem;

• SMART PLANNING projekta aktivitātes (vairāk sadaļā par pārrobežu

• projektiem). Projekta ietvaros izstrādāta pārrobežu plānošanas 
rokasgrāmata, kas nosūtīta pašvaldībām un pieejama KPR mājas lapā

2023
• Darbs ar reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu, t.i., sekot

līdzi rīcības plāna īstenošanai, pēc nepieciešamības to aktualizēt, kā arī
dažādu uzraudzības pasākumu ‘iedzīvināšana’;

• Uzturēt un regulāri aktualizēt pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes datu bāzi (pieejama KPR mājas lapā);

• Nosacījumu un atzinumu sniegšana vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumiem (pašvaldībām aktuāli izstrādāt jaunus teritorijas plānojumus)
un lokālplānojumiem

• Priekšlikumu sniegšana nacionāla un vietēja līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā sadarbība ar vietējām rīcības
grupām, to stratēģiju izstrādes gaitā;

• Reģiona interešu pārstāvniecība teritorijas attīstības plānošanas jomā

• Tiks uzsākta izstrāde «Piekrastes tematiskajam plānojumam»
(BalticSea2Land projekta ietvaros).

• Ņemot vērā klimata politikas aktualitāti, tiek vērtēta iespēja izstrādāt
reģionāla līmeņa enerģētikas un klimata rīcības plānu, tai skaitā
pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektu. Vienlaikus tiek skatīta situācija
pašvaldību līmenī gan attiecībā uz plānošanu, gan kapacitāti.

• Darbsemināru organizēšana pašvaldību speciālistiem-plānotājiem
kapacitātes celšanai attīstības plānošanas jautājumos.

• Atbalsts pašvaldībām klimatneitralitāti un klimatnoturību veicinošu
pasākumu īstenošanā



Uzņēmējdarbības veicināšana reģionā
2022

• KPR Uzņēmējdarbības centra pārstāvniecība ar
uzņēmējdarbību saistītos pasākumos (7)

• Organizēta KPR Uzņēmējdarbības centra un pašvaldību dalība
izstādē "Rīga Food 2022" 08.-10.09.2022

• Organizēti 3 semināri:

• "Atrodi savu uzņēmējdarbību" 04.06.2022 un 18.06.2022 Liepājā

• Sadarbībā ar LIAA «Seminārs investoru piesaistei" Saldū, 13.12.2022.

• Apkopota un izplatīta aktuālā informācija par ES fondu
finansējuma pieejamību (12)

• Sniegtas 77 konsultācijas uzņēmumiem

• Darbs pie EEZ projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”

• KPR atbalsta pasākumos kopā iesaistīts 177 komersanti

• Dalība ZM SVVA stratēģiju Komitejā; Taisnīgas pārkārtošanās
teritoriālā plāna komisijā; VARAM «Digibest» projektā.

2023
• Organizēta dalība izstādēs/gadatirgos un/ vai reģionāla līmeņa

pārstāvniecības nodrošināšana citu institūciju organizētajos
pasākumos (3)

• Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību 
uzņēmumiem par dažādu institūciju pakalpojumiem ( 45)

• Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa 
pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (2)

• Veikts aktuālo projektu fondu apkopojums, kurš izplatīts e-

pastos, soc.tīklos, mājas lapā (12)

• Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos 

(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki 

izstādēs un pieredzes vizītēs (150)

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



Deinstitucionalizācijas projekts «Kurzeme visiem»
✓ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes

reģionā
✓ Projekta ietvaros izvērtētas 483 bērnu ar FT individuālās vajadzības

un 445 pilngadīgo personu ar GRT vajadzības.

Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
✓ Izstrādāts, grozīts un apstiprināts KPR DI plāns, pēdējo reizi 26.07.2022.

KPR BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
✓ Izstrādāti 5 BSAC reorganizācijas plāni (2 BSAC-slēgti).

✓

✓

✓ KPR VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā
✓ Kopumā septiņas personas ir pārgājušas uz dzīvi pašvaldībā.
✓ Šobrīd notiek 28 personu sagatavošana, lai pārietu uz dzīvi Liepājas

valstspilsētā un Kuldīgas novada pašvaldībā.
✓ 2022. gada pavasarī organizētas divas apmācības VSAC «Kurzeme»

speciālistiem un sociālajiem mentoriem.
✓ Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
✓ 2022. gada vasarā organizētas trīs integrējošas nometnes bērniem ar

FT un viņu ģimenēm un bērniem un viņu ģimenēm. Kopā piedalījās 90 
dalībnieki, 31 viena ģimene;

✓ Šobrīd meklējam divu integrējošo nometņu organizētājus šī gada 
vasarā;

✓ Izstrādāti trīs informatīvi video par DI ietvaros tapušajiem sociālajiem 
pakalpojumiem Kurzemē;

✓ 2022. gada nogalē uzsākta interaktīvu pasākumu organizēšana 
skolniekiem ar mērķi izglītot par DI projekta mērķa grupām,
iekļaujošākas sabiedrības veidošanai. Pasākumu organizēšana 
turpināsies arī šogad.

✓ BSAC speciālistu apmācību organizēšana

✓ 2022. gadā apmācītas 3 speciālistu grupas Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 
reģiona bērniem ar FT atbilstoši pieprasījumam:
✓ uzsākta, turpinās vai pabeigta pakalpojuma sniegšana 362 (no

350) bērniem (plānots turpināt sniegt atbilstoši pieprasījumam):
▪ aprūpes pakalpojuma – 101;
▪ «atelpas brīža» pakalpojuma – 72;
▪ sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 280 (arī 147 vecākiem);
▪ DAC bērniem – 67;

✓ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 
reģiona personām ar GRT
✓ DAC, grupu dzīvoklis, specializētā darbnīca, speciālistu 

konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu 
nodarbības, īslaicīgās aprūpes pakalpojumi, aprūpe mājās.

✓ Pakalpojumi sniegti 181 (no 297) personām ar GRT

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
Līdz 31.12.2022. pašvaldībām kompensēti
izdevumi 2 544 661,92 EUR apjomā:
• personu ar GRT vajadzību izvērtēšanu (sociālajiem

darbiniekiem izvērtētājiem)
• sociālo mentoru piesaisti (personu ar GRT sagatavošanai)
• pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT
• pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu ģimenēm

Plašāk par DI procesu Kurzemē lasīt šeit >>>

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


2022

• Esošo Pārrobežu sadarbības programmas projektu
ieviešana (11)

• Jaunu Pārrobežu sadarbības programmas projektu
pieteikumu izstrāde (8)

• Reģiona un pašvaldību projektu pārstāvēšana
Nacionālajā apakškomitejā un Pārrobežu
sadarbības programmu Uzraudzības komitejās

• Reģiona viedokļu pārstāvība ES struktūrfondu
apakškomitejās

2023

• Esošo Pārrobežu sadarbības programmas projektu
ieviešana (9)

• Jaunu Pārrobežu sadarbības programmas projektu
pieteikumu izstrāde (12)

• Reģiona un pašvaldību Pārrobežu sadarbības
programmas projektu pārstāvēšana Nacionālajā
apakškomitejā un Pārrobežu sadarbības
programmu Uzraudzības komitejās

• Reģiona viedokļu pārstāvība ES struktūrfondu
apakškomitejās

• Nodrošināta dalība Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.
reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika”
investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes
stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanā

• Atbilstoši VARAM ietvaram sagatavots projekta
idejas apraksts Eiropas Savienības fondu 2021.-
2027.gadam kohēzijas politikas programmas
specifiskā atbalsta mērķa pasākumā “Viedās
pašvaldības”

Projektu nodaļas paveiktais un plānotais



Interreg projekti - apstiprinātie un sagatavošanā, 2022-2023 

• 1.Prioritāte – Sadarbība
✓Ostu gatavība Vēju parku apkalpošanai, 
profesionāās izglītības sjautājumi
• 2.Prioritāte – Uzņēmējdarbība
• 3.Prioritāte – Vide
• 4.Prioritāte - Tūrisms
✓Dabas taku tīkls
✓Jūrtakas&Mežtakas pieejamības uzlabošana
✓Garden Pearls – Dārzu projekts
✓GreenWays – Zaļie ceļi

Apstiprinātie, noris nosacījumu izpilde
- Tour4Youth
- SuRoMo

•1.Prioritāte – Sadarbība

✓Geosites

✓Sailing schools

•2.Prioritāte – Vide

✓Water access 

✓Plānošanas jautājumi (klimats, energoefektivitāte)

•3.Prioritāte – Sociālā

✓? Sociālā uzņēmējdarbība (idejas formātā šobrīd)

•4.Prioritāte – Tūrisms

✓Pilskalni

Izstrādē:
- 4 Seasons

Apstiprinātie:
- Baltic Sea 2 Land
- WaterMan
- School Meals

1.Konkursa 
termiņš:

15.02.2023

1.Konkursa 
termiņš:

29.03.2023

2.Konkursa 
termiņš:

14.03.2023

2.Konkursa 
termiņš:

10.03.2023

Ar sarkanu iezīmēti projekti, kuros KPR ir vadošais partneris























Pašvaldību līdzfinansējums

• 2022.gadā saņemts līdzfinansējums no 8 pašvaldībām

• Kopējais finansējums 36 500,- EUR

• Finansējums izlietots Administrācijas kapacitātes celšanai un labās prakses apgūšanas
braucienam uz Igauniju 2022.gada



• Pašvaldību PI koordinatoru un izglītotāju tīkla 
uzturēšana, semināru un tikšanos organizēšana

• Pašvaldību PI koordinatoru, izglītotāju, NVO u.c. 
pārstāvju PI atbalstīšana, konsultēšana 

• Līdzdalīdz  pašvaldību izglītības stratēģiju izstrādē

• KPR interešu pārstāvniecība PI jomā dažādās 
valsts pārvaldības padomēs, komisijās un 
sanāksmēs 

• Projektu ideju attīstība (CB projekta “Tour4Youth” 
pieteikuma sagatavošanai, ERASMUS + projekta 
pieteikums KA1 aktivitātei , + “Job shadowing” 
aktivitāšu īstenošana)

• Aktualitāšu un jaunumu, ieteikumu un noderīgu 
resursu apkopojums PI koordinatoriem, 
izglītotājiem, NVO u.c. PI iesaistītajiem (1xmēn.)

• Informatīvie semināri pašvaldību PI koordinatoriem, izglītotājiem un NVO 
pārstāvjiem par aktualitatēm (4);

• Darba grupas tikšanās projektu ideju izstrādei, projektu pieteikumu 
sagatavošanai u.c. (3);

• Dalība citu organizāciju/institūciju organizētajos pasākumos (darba 
grupas, prezentācijas, viedokļa paušana, diskusijas u.c.;

• Pašvaldību PI koordinatoru, izglītotāju, NVO u.c. pārstāvju PI atbalstīšana, 
konsultēšana;

• Darba grupa projektu ideju izstrādei PI jomā (1 - 2 ideja projekta 
pieteikumu sagatavošanai);

• Sagatavošanās vizītes pieteikums Nordplus programmā;

• ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta (KA1) “Koučings nākotnes 
sadarbībai” īstenošana (2.,3.,4.cet.);

• Interreg CB projekta “Tour4Youth” īstenošana;

• Erasmus+ pieteikums maza mēroga sadarbības projekts (KA2) PI jomā;

• Aktualitāšu un jaunumu, ieteikumu un noderīgu resursu apkopojums PI 
koordinatoriem, izglītotājiem, NVO u.c. PI iesaistītajiem (1xmēn.)

2022 2023

Pieaugušo izglītības veicināšana reģionā



• 2022.gadā tika saņemti 102 projekta pieteikumi par kopējo summu 
EUR 482 259,79. 

• Kurzemes kultūras programmas ekspertu komisijas sēdē atbalstīti 
un Valsts kultūrkapitāla fonda padomē apstiprināti 51 projekti par 
kopsummu EUR 118 000,00.

• Kultūras iniciatīva tika īstenota kopš 2015.gada. 

• Kurzemes kultūras programma tika finansēta ar Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, un no šī gada 
finansējums vairs nav pieejams. 

Vairāk par apstiprinātajiem projektiem var lasīt šeit >>>

Kurzemes kultūras programma 2022 un nākotne...

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-kulturas-programmas-2022-konkursa-rezultati/


KPR Administrācija
Valguma iela 4a, Rīga

Tālr. 67331492

PALDIES!
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