KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA

2011.gada
PUBLISKAIS GADA
PĀRSKATS

Godātie, publiskā pārskata lasītāji!
Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada pārskatu
par paveikto laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Kurzemes plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona
attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un
finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.
No 2010.gada 1.janvāra Kurzemes plānošanas reģions, saskaņā ar „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likumu” pārzina autobusu maršrutu tīklu reģionālos vietējās nozīmes
maršrutos, atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai
paredzētajiem līdzekļiem.2011.gadā funkcijas īstenošanai, lai iekļautos piešķirtajos valsts
budžeta līdzekļos, vairākkārtīgi tika veikti maršrutu tīkla grozījumi, lai optimizētu un pēc iespējas
samazinātu iespējamos zaudējumus, tādējādi jau otro gadu uzrādot labākos finanšu rādītājus
visā Latvijā. Reģiona ieguldītais darbs un sasniegtie rezultāti pierāda, ka piešķirot funkcijas
īstenošanu plānošanas reģionam, tas ne tikai sniedz ieguldījumu funkciju decentralizācijā, jo tās
īstenotāji, reģiona speciālisti, veic funkcijas īstenošanu maksimāli pietuvināti tās saņēmējiem,
bet arīdzan pierāda, ka funkcijas īstenošana un maksimāla situācijas pārzināšana, dod arīdzan
iespēju ātri reaģēt un, kur iespējams, optimizēt tīklu tā, lai tas neradītu papildus zaudējumus
valsts budžetā.
Būtisks darbs 2011.gadā tika ieguldīts, lai izstrādātu un izsludinātu jaunu iepirkumu par
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, līdz ar to
jaunais iepirkums nesīs pārmaiņas praktiski visā Kurzemes reģionā, izņemot Talsu novadā, kur ir
spēkā esošs Koncesijas līgums ar pārvadātāju A/S Talsu Autotransports.
Kā jau katru gadu, arī 2010.gadā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar Kultūras
ministriju, kas laika periodā līdz 31.decembrim deleģēja plānošanas reģionu nodrošināt
reģionālās kultūras funkcijas izpildi. Papildus jau deleģētajai kultūras funkcijai, 2011.gadā
Kultūras ministrija deleģēja plānošanas reģionam veicināt kultūras mantojuma pieejamību un
popularizēšanu un nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā.
2010.un 2011.gadā tika daudz strādāts pie projektu pieteikumu izstrādes un 2011.gada
nogalē reģions saņēma informāciju, ka ieguldītais darbs ir atzinīgi novērtēts un iesniegtie
projektu pieteikumu ir apstiprināti, tādējādi piesaistot būtiskus līdzekļus pašvaldību un reģiona
attīstībai.
Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un
sniegtu reģiona viedoklis valsts pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības padomēs, darba grupās,
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semināros un konferencēs. Apzinātas investīciju piesaistes iespējas no ārvalstu finanšu avotiem
un veikts plānošanas darbs projektu sagatavošanai.
Jāatzīmē Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas
centra veiksmīgā darbība, kā rezultātā ir nodrošināta jaunākās informācijas par ES
struktūrfondu līdzekļu apguvi izplatīšana reģionā, kā arī sniegtas konsultācijas potenciālajiem
projektu iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c. interesentiem, kā
labāk realizēt savas idejas, piesaistot papildus finansējumu.
Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais pārskats paver iespēju tā
lasītājiem uzzināt vairāk par reģiona izaugsmi un institūciju paveikto mērķa sasniegšanā.
Pārskats ir viens no ceļiem, kā reģiona iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm
saņemt nepieciešamo informāciju par tām aktivitātēm, kas notiek un tiek plānotas reģiona
attīstībai.
Ar cieņu, I.Rassa
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
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1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA INSTITUCIONĀLAIS
IETVARS
1.1.

Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas (turpmāk - RAPLM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina
KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
KPR ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562.
KPR ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona nosaukumu.
KPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti, KPR
nolikums un uz to attiecināms Teritorijas plānošanas likums, no 01.12.2011. – Teritorijas
attīstības plānošanas likums.
KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas,
Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes,
Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās
pilsētas – Liepāja un Ventspils.
KPR lēmējorgāns ir KPR attīstības padome (turpmāk - Attīstības padome), izpildinstitūcija –
KPR administrācija (turpmāk – Administrācija).
PAŠVALDĪBU
VADĪTĀJU
KOPSAPULCE

ATTĪSTĪBAS PADOME

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

SADARBĪBAS
KOMISIJA

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS
ADMINISTRĀCIJA
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Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē.
Attīstības padomes priekšsēdētāja ir Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa.
Padomē ir ievēlēti 20 reģiona vietējo pašvaldību pārstāvji, kā arī katram padomes
dalībniekam viens vietnieks.
Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 15.08.2009. Kopsapulces
lēmumam, un pēc tam 02.02.2011., 09.03.2011., 29.06.2011 un 24.08.2011 Kopsapulces
veiktajiem grozījumiem, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē ir ievēlēti:





















Gunārs Ansiņš - Liepājas pilsētas dome
Jānis Vītoliņš - Ventspils pilsētas dome
Aivars Šilis - Aizputes novada pašvaldība
Grigorijs Rozentāls - Alsungas novada pašvaldība
Arvīds Mēters - Brocēnu novada pašvaldība
Gunta Abaja - Dundagas novada pašvaldība
Andrejs Radzēvičš - Durbes novada pašvaldība
Aivars Priedols - Grobiņas novada pašvaldība
Inga Bērziņa - Kuldīgas novada pašvaldība
Agris Petermanis - Nīcas novada pašvaldība
Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada pašvaldība
Vija Jablonska - Priekules novada pašvaldība
Lauris Karlsons - Mērsraga novada pašvaldība
Inga Lēmane – Mērsraga novada pašvaldība
Irēna Šusta - Rucavas novada pašvaldība
Indra Rassa - Saldus novada pašvaldība
Nellija Kleinberga - Skrundas novada pašvaldība
Miervaldis Krotovs - Talsu novada pašvaldība
Visvaldis Jansons - Vaiņodes novada pašvaldība
Māris Dadzis - Ventspils novada pašvaldība

Reģionālās

attīstības

atbalsta

pasākumu

īstenošanas

koordinācijas

un

sadarbības

nodrošināšanai starp nacionālā līmeņa institūcijām un plānošanas reģionu ir izveidota KPR
sadarbības komisija (turpmāk - Sadarbības komisija).
Sadarbības komisijā no Kurzemes reģiona darbojas 6 pašvaldību pārstāvji un pieci sociālie
sadarbības partneri.
KPR izpildinstitūcija ir Administrācija. Administrācija ir Attīstības padomes izveidota KPR
izpildinstitūcija, kas nodrošina tās pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic Attīstības padomes
un Sadarbības komisijas darba organizatorisko un tehnisko nodrošināšanu, kā arī sagatavo
jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes, pastāvīgo komiteju un
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Sadarbības komisijas sēdēs. Administrāciju vada Administrācijas vadītājs, kuru apstiprina un
atbrīvo no amata ar Attīstības padomes lēmumu. 2006.gada 13.decembra Attīstības padomes
sēdē par Administrācijas vadītāju, sākot ar 2007.gada 01.janvāri, apstiprināts Kristiāns
Godiņš (protokols Nr. 08/06, §2).
Administrācijas vadītājs vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē Attīstības
padomes deleģēto funkciju izpildi un to izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu, par to ne
retāk kā reizi ceturksnī sniedzot pārskatu Attīstības Padomei.
Administrācijas struktūrvienības 2011.gadā ir Plānošanas nodaļa, Sabiedriskā transporta
nodaļa un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs.
2011.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja divdesmit viens darbinieki.
Administrācijas birojs atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4-1.
Plānošanas nodaļa atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3.
Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā gan Administrācijas telpās, gan Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 3, kā arī Liepājā, Graudu ielā 27/29.
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs atrodas Saldū, Striķu ielā
2, 2.stāvā.
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ADMINISTRĀCIJAS
VADĪTĀJS

BIROJA VADĪTĀJA

GRĀMATVEDIS

INFRASTRUKTŪRAS UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAS

PLĀNOŠANAS
NODAĻA

INTERREG

PROJEKTU VADĪTĀJS

PROGRAMMU
PROJEKTU VADĪTĀJS

CILVĒKRESURSU,
KULTŪRAS UN SOCIĀLO
JAUTĀJUMU

ES
STRUKTŪRFONDU
INFORMĀCIJAS
CENTRS

SABIEDRISKĀ
TRANSPPORTA
NODAĻA

PROJEKTU
KOORDINATORS PAR
SOCIĀLO NOZARU
PROGRAMMĀM UN

PROJEKTU VADĪTĀJS

PROJEKTIEM

LAUKSAIMNIECĪBAS,
ZIVSAIMNIECĪBAS UN
STARPTAUTISKĀS
SADARBĪBAS PROJEKTU
VADĪTĀJS

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra

1.2.

Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas

KPR galvenās funkcijas ir šādas:
Plānošanas reģiona kompetence teritorijas attīstības plānošanā, no 2011.gada 1.janvāra līdz
2011.gada 1.decembrim:


izvērtēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām,
plānošanas reģiona un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prasībām un ierosināt
nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas plānojums neatbilst šā likuma, citu normatīvo
aktu un reģiona vai Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prasībām (pamatojoties
uz 2002.gada 22.maija likuma ”Teritorijas plānošanas likums” 7.pantā un 2011.gada
13.oktobra

likuma

“Teritorijas

attīstības

plānošanas

likums” (turpmāk

-

TAPL) 11.pantā noteikto );
pēc 2011.gada 1.decembra, kad stājās spēkā TAPL:
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sniegt priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei;



sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu
projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
un normatīvo aktu prasībām;



koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi.



Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī;



Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību

institūcijām;


Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem

finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā;


Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģiona

pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību un
uzņēmēju informēšana par iespējām piedalīties projektos, piesaistīt finansējumu. Iedzīvotāju
informēšana par aktuālākajiem pasākumiem un aktivitātēm plānošanas reģionā;


Plānošanas reģiona ikgadējā darbības plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada

budžeta pieprasījuma sagatavošana;


Sadarbības komisijas darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, sagatavošana,

organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana);


Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā

Kurzemes reģionā.

1.3.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti

1. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir apstiprināts
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē (protokols Nr.1/08, § 4) un ir spēkā ar
2008.gada 6.februāri. Plānošanas reģions nodrošina šī plānošanas dokumenta īstenošanu,
sniedzot nosacījumus un atzinumus vietējām pašvaldībām par reģiona teritorijas plānojuma
vadlīniju ievērošanu vietējo teritorijas plānošanas dokumentu (detālplānojumu un teritorijas
plānojumu, kā arī to grozījumu) izstrādē. Reģions nodrošina šajā plānošanas dokumentā
iekļauto vadlīniju un telpiskās attīstības perspektīvas nostādņu saskaņošanu ar nacionāla
līmeņa un citu plānošanas reģionu plānošanas dokumentiem, kā arī Kurzemes reģiona
interešu pārstāvniecību augstāka līmeņa plānošanas dokumentos.
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2. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas projekts konceptuāli Attīstības
padomē tika apstiprināts 2004.gadā. 2008.gada beigās tika sagatavots projekta „Attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana Kurzemes plānošanas reģionā” pieteikums, kurā viena
no aktivitātēm bija „Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2010-2017.gadam”
izstrāde. Uz nenoteiktu laiku 1.5.3.2.apakšaktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieviešana tika atlikta. Ņemot
vērā to, ka ar 2011.gada 1.decembri ir stājies spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums,
kas nosaka, ka reģionālā līmenī līdz 2013.gada 30.decembrim ir jāizstrādā Telpiskā attīstības
stratēģija un attīstības programma, KPR šobrīd meklē finanšu līdzekļu piesaistes iespējas
stratēģijas izstrādei.
3. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2009.gada 4.novembrī apstiprināja
Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānu 2010-2013.gadam. Rīcības plāna mērķis ir
veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas reģiona attīstību, sekmējot
koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu
izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības prioritāšu sasniegšanai.
4. 2010.gadā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „NK Konsultāciju birojs” un
sociālo pakalpojumu sniedzējiem Kurzemes reģionā izstrādāja Kurzemes plānošanas
reģiona sociālo pakalpojumu programmu 2011. – 2018.gadam (turpmāk – Programma),
projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros, kas
tika finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzekļiem.
Programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu alternatīvo sociālo pakalpojumu
attīstību Kurzemes reģionā, pilnveidojot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju
grupu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un
integrāciju sabiedrībā. Programmas uzdevums ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību
kopumu ieviešanu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to
koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 2011.gadā tika pārskatīta
Programma un saņemti priekšlikumi, kā rezultātā tika veikta Programmas aktualizācija.
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1.1. Reģiona attīstības plānošana
Plānošanas reģions 2011. gadā ir piedalījies Latvijas Piekrastes telpiskās attīstības
pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanas uzsākšanā, nodrošinot līdzdalību Piekrastes
sadarbības un koordinācijas grupā, kā arī nodrošinājis līdzdalību jūras telpiskā plānojuma
koordinācijas grupas sēdēs un projektā „BaltSeaPlan” par jūras telpiskā plānojuma izstrādi
pilotteritorijai Kurzemes piekrastē.

2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem
Laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Kurzemes plānošanas reģions ir
nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis:
 6 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma galīgajām redakcijām,
atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 44.punktā noteiktajam, kā arī Teritorijas plānošanas likuma 7.panta
4.punkta 6.daļai (skatīt 3.pielikumu);
 9 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu saistošajiem noteikumiem,
atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 48.4. punktā noteiktajam, kā arī Teritorijas plānošanas likuma 7.panta
4.punkta 6.daļai (skatīt 4.pielikumu);
 10 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei, no
kuriem 3 – esošo teritorijas plānojumu grozījumu, bet 7 – jaunu novada teritorijas
plānojumu izstrādei, atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktā noteiktajam (skatīt 5.pielikumu);
 15 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu redakcijām un stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu projektiem, atbilstoši MK noteikumu
Nr.1148

„Vietējās

pašvaldības

teritorijas

plānošanas

noteikumi”

13.punktā

noteiktajam, kā arī MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” 15.punktā noteiktajam (skatīt 6.pielikumu);
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 5 atzinumus par vietējo pašvaldību detālplānojumiem, atbilstoši MK noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3.punktā
noteiktajam (skatīt 7.pielikumu);
 12 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām un to vides pārskatiem,
atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 4. un 13.pantam, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 5.pantam, un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2011.gada
29.jūnija sēdē apstiprinātajai kārtībai Nr.1 „Kārtība, kādā plānošanas reģions izvērtē
pašvaldību attīstības programmas”, kā arī MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 15.punktā noteiktajam (skatīt
8.pielikumu).
 3 nosacījumus vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādei (skatīt 9.pielikumu);
 2 atzinumu par prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros realizējamā projekta idejas
saskaņošanu (1 – projekta „Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu funkcionalitātes
uzlabošana” un 2 – „Sociālās uzņēmējdarbības un novada tūrisma informācijas
funkciju attīstība Aizputes vēsturiskajā centrā”).

2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī
Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās:
Nacionālajā reģionālajā attīstības padomē;
Nacionālajā attīstības padomē;
ES struktūrfondu Uzraudzības komisijā;
Pārrobežu sadarbības programmu Nacionālajā apakškomitejā;
Lauku attīstības plāna (LAP) 2007.-2013.g. Uzraudzības komitejā (ZM);
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas 2007.-2013.g. Uzraudzības
komitejā (ZM);
Vietējo rīcības grupu stratēģiju ieviešanas Vadība komitejā (ZM);
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Uzraudzības
komitejā;
Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Vadības komitejā;
INTERREG IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g.
Uzraudzības komitejā;

Lappuse 12 no 51

INTERREG IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g.
Vadības komitejā;
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Uzraudzības
komitejā;
Dokumentu izskatīšana un viedokļa formulēšana EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejās (FM);
Piekrastes telpiskās stratēģijas izstrādes darba grupā (RAPLM);
Šveices Konfederācijas finanšu instrumenta vadības komitejā;
Veselības ministrijas ESF un ERAF uzraudzības komitejā.
Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanās komitejā
Konsultatīvajā padomē „Izglītības visiem”
Labklājības ministrijas Eiropas gada par aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti (2012)
vadības komitejā
Ar Satiksmes ministrijas 2011. gada 5. augusta rīkojumu Nr.01-03/152 izveidotajā
Ceļu padomē;
Latvijas – Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā;
Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas reģionālās sadarbības darba grupā.

2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā
No 2010.gada 1.janvāra Kurzemes plānošanas reģions, saskaņā ar „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumu” pārzina autobusu maršrutu tīklu reģionālos vietējās nozīmes
maršrutos, atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Sabiedriskā transporta organizēšanu maršrutu tīklā, valsts un pašvaldību budžetu iedalīto
finanšu līdzekļu apsaimniekošanu Kurzemes plānošanas reģionā realizē sabiedriskā
transporta nodaļa.
Sabiedriskā transporta komisija savukārt izvērtē autopārvadātāju peļņu vai zaudējumus,
veicot pasažieru pārvadājumus reģionālā vietējās nozīmes tīklā, un pieņem lēmumus par
pārvadātājiem pārskaitāmo finanšu līdzekļu apmēru zaudējumu segšanai.

Lappuse 13 no 51

2011.gadā kopumā notika 12 Komisijas sēdes, un papildus sēdēm tika izsludinātas 7
rakstiskās procedūras.
Kurzemes reģiona vietējās nozīmes sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumus
raksturojošie rādītāji.
Rādītāji

2010.g.

2011.g.*

Sniegto pakalpojumu apjoms
Nobraukums maršrutā; km
5 423 883 5 190 090
Pasažieru skaits
3 032 058 2 947 706
Ar atlaidēm pārvadāto pasažieru skaits; %
13.3%
14.2%
Finanšu rādītāji
Ienākumi; LVL
1 462 689
1 420 397
Izdevumi; LVL
3 267 513
3 329 068
Zaudējumi; LVL
1 804 823
1 920 036
Dotācijas un kompensāciju maksājumi
Valsts garantētās peļņas procents (% no
3.85%
4.51%
ienākumiem)
Valsts garantētās peļņas apjoms; LVL
56 314
64 031
Maksājamās dotācijas apmērs (saskaņā
1 861 137
1 984 067
ar MK noteikumiem); LVL
Kompensācija par biļešu atlaidēm; LVL
238 265
268 430
Dotācija zaudējumu un peļņas segšanai;
1 622 872
1 618 867
LVL
Par atskaites periodu izmaksātā dotācija
1 861 137
1 877 297
kopā; LVL
Nesamaksātās dotācijas lielums; LVL
Nesamaksātās dotācijas lielums; %
*- uz pārskata sagatavošanas brīdi dati nav auditēti

0

Izmaiņas
2011/2010
-4.4%
-2.8%
+0.9%
-2.9%
+1.9%
+6.4%

+13.8%
+6.6%
+0.1%
-0.2%
+0.9%

106 770
-5.4%

Kurzemes reģiona vietējās nozīmes pasažieru autobusu maršrutos veiktā nobraukumu
dinamika.
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Kurzemes reģiona vietējās nozīmes autobusu maršrutos pārvadāto pasažieru skaita
dinamika.

Kurzemes reģiona vietējās nozīmes autobusu maršrutos ar atlaidēm pārvadāto
pasažieru skaita dinamika.
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5. Kurzemes reģiona vietējās nozīmes autobusu maršrutos pārvadāto pasažieru
procentuālais sadalījums 2010. un 2011.gados.

2.1.5. Administratīvie darbi
Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats par
2010.gadu, finanšu gada pārskats par 2010.gadu, darba plāns un budžets 2012.gadam, kā arī
sagatavotas par 2011.gada mēnešiem un ceturkšņiem finanšu atskaites un darba plāna
atskaites pa ceturkšņiem.
Sagatavotas un noorganizētas 7 Attīstības padomes sēdes,.
Organizēta un nodrošināta administrācijas saimnieciskā darbība.

2.1.6. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes
2011.gadā ir notikušas 7 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir pieņēmusi 102
lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes termiņi nav
beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija.

2.1.7. Reģionālās kultūras funkcijas īstenošana
Saskaņā ar 2011. gada 23.feburārī noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. 6-10-4 starp LR Kultūras
ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu, Kurzemes plānošanas reģions. ir veicis šādus
valsts pārvaldes uzdevumus:
1.1. nodrošinājis datu ievadi LDKK;
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1.2. apzināta un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu
Kurzemes plānošanas reģionā;
1.3. nodrošināta metodiskā un konsultatīvā palīdzība kultūras speciālistiem Kurzemes
plānošanas reģiona pašvaldībās.
Līgums stājās spēkā 2011. gada 23.februārī un nosaka, ka minētie valsts pārvaldes uzdevumi
tiek veikti no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža līdz 2011. gada 31. decembrim.

Papildus 2011.gada 24. oktobrī tika noslēgts vēl viens deleģēšanas līgums Nr. 6-10-9, ar kuru
plānošanas

reģionam

tika

deleģēts

veicināt

kultūras

mantojuma

pieejamību

un

popularizēšanu, un nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību reģionā.

2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas
Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības plānošanas
programmu izpildi. Plānošanas reģions ar dalību dažādās pārstāvniecībās un ar piesaistīto
projektu līdzekļu palīdzību ir centies risināt arī tās funkcijas, kas nav tieši noteiktas
Reģionālajā attīstības likumā, bet ir uzskatāmas par būtiskām reģiona attīstībai.
2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana
2010.gadā tika turpināta projekta „Kurzemes reģiona ostu attīstība” īstenošana. Projekta
galvenais mērķis ir veicināt Kurzemes reģiona ostu attīstību, lai tās kļūtu par reģionāliem
ekonomikas centriem, kuri Kurzemes reģionam piesaista gan tūristus, gan veicina citas
ekonomikas aktivitātes.
2011. Gadā projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: Pāvilostas jahtu ostā uzstādīti
peldošie fingeri, kuru rezultātā būtiski palielinājās tauvošanās vietu skaits ostā, Mērsraga
jahtu ostā tika uzstādīta peldošā piestātne pateicoties kurai arī būtiski palielinājās tauvošanās
vietu skaits jostā. Papildus abās jahtu ostās tika uzstādītas web kameras, kas ir tūristiem
publiski pieejamas mājas lapās www.pavilosta.lv un www.jahtucentrs.lv. 2011. Gada
pavasarī projekta ietvaros notika noslēguma konference „Visit Baltic by Boat”, kurā tika
pulcēti jahtu ostu pārstāvji no visas Latvijas, gan arī Lietuvas un Igaunijas.
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Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, sadarbībā ar
partneriem - Pāvilostas novada pašvaldību, Rojas novada pašvaldību, Mērsraga novada
pašvaldību, Liepājas pilsētu, Ventspils brīvostas pārvaldi un privātajiem partneriem - SIA
Zeja Rietumu krasts. Projekts realizēšanas termiņš ir 30.04.2009.- 31.04.2011. Projekta
kopējais budžets - 492 459 EUR.
Projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā”
ieviešanas laikā tika izstrādāta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības
programmas 2011- 2018.gadam”, Pēc projekta noslēguma 2010.gada 30.jūnijā. pateicoties
iespējai, ko sniedza projekta „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam”
īstenošana 2011.gadā tika veiktā izstrādātās sociālo pakalpojumu programmas izpildes
uzraudzība.
Programmas uzraudzības nodrošināšanai tika iegūti, analizēti un apkopoti dažādi statistikas
dati par sociālās nozares izmaiņām Kurzemes reģionā 2010.gadā, kas pieejami KPR mājas
lapā www.kurzemesregions.lv. Tika sagatavots un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdē apstiprināts (Protokols Nr. 04/11, lēmums Nr. 4.2.) Programmas progresa
pārskats par 2010.gadu. Pamatojoties uz apstiprināto progresa pārskatu, tika uzsākta
Programmas aktualizēšana. Programma tika aktualizēta laikā no 11.08.2011. līdz 04.01.2012.
Sniegtie priekšlikumi tika apkopoti, analizēti un apspriesti sociālās nozares pārstāvju tikšanās
reizē seminārā Kuldīgā 07.12.2011. un KPR Attīstības padomes sēdē 11.01.2012. tika
saskaņota Programmas aktualizētā versija

2011. gada pavasarī tika uzsākta Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekta CB 35 „Senās Kulta Vietas –
Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” (Saīsināti – “Cult Identity”) īstenošana.
Projekta mērķi ir nodrošināt zināšanu un informācijas pieejamību par senajām svētvietām,
veicinot

vides

sakārtošanas

aktivitātes,

sabiedrības

interesi

kā

par

vērtīgiem

kultūrvēsturiskajiem objektiem; popularizēt senās kulta vietas / svētvietas kā tūrisma
galamērķi, veidojot jauna veida tūrisma produktu, kā arī veicināt vietējās uzņēmējdarbības
attīstību, ietverot tūrisma piedāvājumā jaunus produktus un nodrošinot to popularizēšanu
sabiedrībā. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions, projekts tiek ieviests
sadarbībā ar vēl šādiem partneriem: Zemgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas
reģions, nodibinājums “Hiite Maja” (Igaunija), Gävleborgas novada muzejs (Zviedrija).
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2011. gadā tika īstenotas šādas aktivitātes:
1. 1. Izveidota ekpertu komanda, kas sākotnēji apzināja informāciju par senajām
dabas svētvietām Kurzemē. Balstoties uz apkopoto informāciju tika organizētas
ekspedīcijas uz senajām svētvietām, kuru laikā tika iegūta informācija
(fotogrāfijas, stāsti no vietējiem iedzīvotājiem, GPS koordinātes un detalizēti
apraksti par svētvietas atrašanās vietu utt.), kas tālākā projekta gaitā tiks
apstrādāta ievietošanai virtuālajā muzejā (mājs lapa www.ancientsites.eu) par
svētvietām. Organizēti kopīgi ekpertu semināri un darba grupas ar citiem projekta
partneriem pieredzes apmaiņai;
2. Uzsākts darbs pie „Apsaimniekošanas un attīstības stratēģijas” izstrādes senajām
dabas svētvietām, kurās ir apkopota informācija par seno dabas svētvietu
(turpmāk- Objekts) apsaimniekošanas regulējošo likumdošanu, kā arī balstoties uz
katra Objekta aizsardzības statusu, juridisko statusu, tūrisma potenciālu, kā arī
ģeoloģiskajiem un ģeogrāfiskajiem faktoriem, izstrādāti ieteikumi īpašniekam
katras konkrētās vietas apsaimniekošanai. Vadlīniju izstrāde tiks turpināta 2012.
Gadā.
Projekta realizēšanas termiņš ir no 2011.gada pavasara līdz 2013. gada 31. Augustam
Projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos”
realizācija ir uzsākta 2011. gadā. Projektā sadarbojas 16 partneri no Latvijas un Lietuvas:
plānošanas reģioni, pašvaldības, izglītības iestādes. Projekta aktivitātes ir vērstas uz
labvēlīgas vides radīšanu radošo industriju attīstībai reģionos, palielinot to īpatsvaru
ekonomikas struktūrā, veicinot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina
nozarēs, veidojot pārrobežu sadarbības tīklu radošo industriju attīstībai projekta reģionā
ilgtermiņā.
Projekts tiek realizēts Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu (ERAF) atbalstu. Projekta kopējais
budžets ir 1 189 592 EUR, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas aktivitātēm
paredzētais budžets ir 43 000 EUR.
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija šī projekta ietvaros plāno veikt plašu analītisku
pētījumu par radošajām industrijām reģionā- t.sk. apzināt radošo industriju uzņēmumus
Kurzemē, veicot gan to uzskaiti, gan klasifikāciju, apzināt un novērtēt izglītības piedāvājumu
un tā atbilstību darba tirgus prasībām radošo industriju sektorā, apzināt jomas regulējošo
likumdošanu un valsts atbalstu jomas attīstībai. Pētījuma rezultātā tiks izveidota katra
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Kurzemes plānošanas reģiona novada „profils”, kurā tiks sniegts detaliēts apraksts par
konkrētā novada potenciālu radošajā uzņēmējdarbībā, kā arī izstrādāts Rīcības plāns, 2011.
tika izstrādāta pētījuma tehniskā specifikācija un noslēgts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju,
2012. Gadā tiks praktiski veikts pētījums.
”Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā
palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības
nodrošināšanai” projekts ilgst no 2008.gada 1.augusta – 2011.gada 31.decembrim. Projekta
kopējais budžets ir 287450.44 LVL.
Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves
efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt Eiropas
Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un
seminārus Kurzemes plānošanas reģionā.
Projektā iestrādātas sekojošas aktivitātes: Eiropas Savienības fondu informatīvie un
publicitātes pasākumi un Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas
Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti.
2010. gada 24. septembrī tika parakstīta Kurzemes plānošanas reģiona un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 par Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam”
īstenošanu. Projekta aktivitātes paredzēts realizēt laikā no 2010. gada 1.novembra līdz 2012.
gada 30. jūnijam.
Projekta ietvaros piesaistīti 3 speciālisti: viens projekta vadītājs, viens projekta koordinators
un viens juriskonsults.
Piesaistīto speciālistu kvalifikācijas celšanas nodrošināšanai, organizēta speciālistu
apmācība. Darba vietas aprīkojuma nodrošināšanai tiek nomātas mēbeles un datortehnika.
Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Kurzemes plānošanas reģiona administratīvo
kapacitāti, sekmēt efektīvu publisko pārvaldi. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL
40 500.
Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100% no kopējām attiecināmām izmaksām.
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2011. gada 1. septembrī tika uzsākta ESF projekta „Kurzemes plānošanas reģiona
pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” realizācija.
Projekta kopējais finansējums LVL 24 950. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu
Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt un izmantot iedzīvotāju interesēs Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansu līdzekļus cilvēkresursu
kvalitātes paaugstināšanai.
Projekta tiešais mērķis ir veicināt KPR pašvaldību un to iestāžu darbinieku izpratnes
pilnveidošanos par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu virzieniem un nosacījumiem, kā arī
paaugstināt kapacitāti projektu sagatavošanas un vadīšanas jomās.
Projektā paredzēts:
1. KPR 20 pašvaldību kapacitātes paaugstināšana, veicot apmācību par projektu efektīvu
un drošu vadību vismaz 60 pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas ir
iesaistīti projektu piesaistē, vadībā un realizācijā.
2. Pētījuma izstrāde par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības
izmantošanas iespējām KPR dažādās nozarēs.
3. Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona projektu īstenošanas pieredzes un labās
prakses pārņemšana projektu ieviešanā. Pieredzes apmaiņas brauciens 40 Kurzemes
plānošanas reģiona pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbiniekiem paredzēts 2011.
gada 28. septembrī un 2012. gada 27. aprīlī.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un
kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Kurzemes
plānošanas reģionā.
Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2011.gadā tika īstenots projekts „Kurzemes plānošanas
reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”. Projektā bija paredzētas aktivitātes divos
galvenajos virzienos:
1. Informācijas sniegšanas un aprites sistēmas uzlabošana, kuras tiešā mērķa grupa ir
Kurzemes plānošanas reģiona struktūrvienības, taču labuma guvēji ir visi reģiona
iedzīvotāji un jebkurš interesents Latvijā un ārvalstīs.
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2. Reģiona attīstības plānošanas uzlabošana, kas vērsta uz monitoringu un sabiedrības
iesaistīšanas veicināšanu, veidojot sadarbības tīklu un uzlabojumiem attīstības
plānošanas uzraudzībā.
Projektā tika plānota informācijas aprites un kvalitātes uzlabošana, divu elektronisku
pakalpojumu izstrāde, kā arī apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi. Projekts ilgst
no 2011. gada aprīļa līdz 2012.gada janvārim.

2009.gada sākumā tika sagatavots un apstiprināts projekta „Mūžizglītības pārrobežu
kapacitātes celšana” pieteikums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 20072013 ietvaros. 2009.gada II pusē projekta pieteikumā tika veikti labojumi atbilstoši
sekretariāta norādītajiem komentāriem. Projekta sākotnējais ieviešanas termiņš bija plānots
no 2010.gada 7.janvāra līdz 2011.gada 6.jūlijam, tomēr novērtējot projekta veiksmīgo
ieviešanu, tika nolemts ieviest papildu aktivitātes un izmantot ietaupītos projekta budžetā
finanšu līdzekļus, kā rezultātā tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš līdz 2012.gada
6.janvārim.
Projekta kopējais budžets ir 1,014,652.0 EUR un vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas
reģiona administrācija.
Mērķis:
Projekta galvenais mērķis ir veicināt cilvēkkapitāla attīstību, izveidojot efektīvu
mūžizglītības sistēmu Kurzemes un Lietuvas Ziemeļrietumu pārrobežu teritorijā, šim mērķim
radot platformu uzņēmējdarbības veicināšanai, inženiernozaru prasmju apmācībai, pielietojot
e-izglītības risinājumus un sekmējot iepriekšējas mācīšanās rezultātu atzīšanu.
Izvirzītie apakšmērķi:
-

Veikt padziļinātu esošās situācijas analīzi, identificēt trūkumus un nepilnības, un
apzināt vajadzības, kā arī izstrādāt rīcības rekomendācijas;

-

Testēt atsevišķus izvēlētus inovatīvus mūžizglītības pakalpojumu produktus un
sagatavot metodiku kā pamatu turpmāko produktu izstrādei;

-

Izvērtēt reģionālās augstskolas funkcijas, aktivitātes un sagaidāmos nodevumus
reģionālās mūžizglītības sistēmas izveidē;

-

Veidot efektīvu pārrobežu sadarbību mūžizglītības politikas jomā;

-

Radīt motivāciju publiskai – privātai partnerībai mūžizglītības jomā;

-

Sekmēt policentrisku reģionālo attīstību.

Identificētās problēmas, kuras tiks risinātas ieviešot projektu:
-

Nepietiekams jaunu uzņēmumu dibināšanas īpatsvars reģionos;
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-

Brain drain jeb smadzeņu aizplūšana uz Centriem – Rīgu un Viļņu, kā arī ārzemēm;

-

Nevienmērīgs izglītības pakalpojumu piedāvājums reģionā;

-

Nav iespēju iedzīvotāju esošo prasmju sertificēšanai.

Projekta ieviešanas termiņš: 07.01.2010.-06.07.2011.
Projekta partneri un finanses:
Projekta kopējais budžets – EUR 1,014,652.00
Vadošais partneris - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija (KPRA) - EUR 91,372.00
Ventspils Augstskola (VeA) - EUR 270,304.00
Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle (LRTU)- EUR 214,425.00
Klaipēdas Universitāte (KU) - EUR 139,527.00
Kauņas Tehniskā Universitāte (KTU) - EUR 241,831.00
Kauņas Reģionālais Inovāciju centrs (KRIC) - EUR 57,193.00
Mērķa grupas:
1. Mūžizglītības studenti;
2. Uzņēmēji (darba devēji);
3. Lektori / apmācītāji;
4. Sabiedrība kopumā.
Projekta darba pakas un to izpilde 2011. gadā:
1. Projekta vadība un koordinēšana
-

Projekta Uzraudzības padomes tikšanās (Izveidota Uzraudzības padome un līdz
2011.gada beigām organizētas divas tikšanās);

-

Projekta vadības grupas tikšanās un projekta aktivitāšu ieviešana (Izveidota Vadības
grupa un organizētas 14 sanāksmes);

-

Projekta partneru atskaišu un projekta apvienoto progresa ziņojumu sagatavošana
(Līdz 2011.gada beigām iesniegtas projekta partneru atskaites par diviem atskaites
periodiem, saņemti atzinumi, sagatavoti konsolidētie pārskati un pilnā apmērā
saņemti maksājumi no programmas par pirmo atskaites periodu);

-

Projekta dokumentācijas administrēšana;

-

Ekspertu darba koordinēšana.

2. Mūžizglītības politikas izstrāde un validācija
- Mūžizglītības piedāvājuma – pieprasījuma analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un
Lietuvā, Klaipēdas un Kauņas reģionos izstrāde (Darbs pilnībā izpildīts2010.gadā);
- Mūžizglītības Rīcības plāna 2011-2015 izstrāde (darbs pilnībā izpildīts 2011.gadā);
- Pieredzes apmaiņas brauciena uz Tartu, Igaunijā organizēšana (Brauciens organizēts
2010.gada jūlijā, kur piedalījās 5 projekta partneru pārstāvji);
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- Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu sistēmas izstrāde (līdz 2010.gada beigām
izstrādāta sertificēšanas metodoloģija un kredītpunktu sistēma, 2011.gada laikā notikusi
metodoloģijas sistēmas testēšanas aktivitātes);
- Pilnībā veikta izstrādāto apmācību kursu modeļu testēšana;
-

Izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības sistēmas pilnveides jautājumos;

-

Izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības likumdošanas uzlabošanai.

3. Virtuālās mācību platformas izveide
-

Interneta portāla izstrāde ar sociālā sadarbības tīkla instrumentiem (Izveidots
interneta portāls, izvietoti apmācību moduļi uzņēmējdarbības jomā un veiktas
apmācības);

-

Moodle sistēmas tulkošana, adaptēšana un izmantošana (izveidota Moodle sistēma un
adaptēta 4 projekta partneru e-mācību sistēmās);

-

3 līmeņu apmācību sistēmas (e-apmācības) kursu izveide, adaptēšana un testēšana
(izveidota 3 līmeņu apmācību sistēma un sagatavota testēšanai);

-

E-kursu adaptācija;

-

Apmācību video e-materiālu izstrāde (Izveidoti un uzfilmēti 12 mācību video
materiāli);

-

Darba semināru organizēšana e-apmācību profesionāļiem par izveidotā WEB portāla
un e-platformas izmantošanu (noorganizēti 2 apmācību semināri – viens Liepājā un
viens Kauņā).

4. Ilgtspējīgas infrastruktūras izveide
-

Uzņēmējdarbības centra koncepta izstrāde un integrēšana mūžizglītības sistēmā
(Izstrādāts koncepts un veikta tā integrācija mūžizglītības sistēmā);

-

Pētījums par biznesa iespējām mūžizglītībā (Izstrādāts pētījums);

-

Inženieru centru izveide (Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā) (Pilnībā izveidoti inženieru
centri – iekārtas iepirktas un uzstādītas);

-

Testa moduļu izstrāde inženierzinātnēs (izstrādāti testa moduļi trīs partneriem un
veikta testa moduļu ).

5. Sabiedriskās attiecības un pārrobežu sadarbības tīkla izveide
-

Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana (izveidota mobilitātes shēma un organizētas
20 mobilitātes aktivitātes);

-

Komunikāciju plāna izstrāde un ieviešana (Izstrādāts komunikāciju plāns);

-

Izveidots pārrobežu partnerības mācību tīkls, kas dod iespēju efektīvākai pieredzes
apmaiņai starp partneriem un iesaistītajām pusēm, kā ietvaros arī radušās daudz
jaunas idejas turpmākiem sadarbības projektiem;
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-

Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta rezultātu izplatīšana projekta partneru
mājas lapās un plašsaziņas līdzekļos (laikraksti, TV intervijas, e-laikraksts, videoatskaites par projektā paveikto). Laika posmā no 2009.gada līdz2011.gada beigām
publicēti ap 35 raksti par projektu partneru mājas lapās, kā arī 20 publikācijas vietējos
plašsaziņas līdzekļos. Izveidotas un iespiestas projekta brošūriņas (670 gab.).
Organizēta projekta pirmo rezultātu apkopojoša konference 2010.gada beigās un
projekta noslēguma konference 2011.gada jūnijā.

2009.gada 8.oktobrī KPR noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru
(turpmāk – Aģentūra) par līdzdalību ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas plānošanas,
infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas
sistēmas - 1.kārta” (turpmāk – TIS) īstenošanā.
Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo
īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. TIS
izveides mērķis ir izveidot ietvaru/infrastruktūru sistēmai, kurā tiks ietverts teritorijas
plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto)
izmantošanu, t.sk. apbūvi, aprobežojumiem un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā.
TIS izstrāde, ieviešana un uzturēšana notiek par ERAF un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta
1. kārtas kopējās izmaksas ir Ls 1 349 228 no kurām 85%, jeb Ls 1 146 844 ir Eiropas
reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 15 %, jeb Ls 202 384 ir valsts budžeta
finansējums.
2010.gadā kopīgi ar LR Tieslietu ministriju tika uzsākta un 2011.gadā noslēdzās
EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un
ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības
veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Valsts un privātās partnerības projekta „Šķirotavas
un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” finanšu-ekonomiskā
pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde, un darbinieku apmācība” īstenošana.
Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot ieslodzījuma efektivitāti Latvijā. Projektā paredzēts
izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lai uzceltu jaunu cietumu Kurzemes reģionā (Liepājas
tuvumā) ar 1000 vietām un ēku platību 33 000 kv.m. Tika veikta iepirkumu procedūra,
noteikts izpildītājs, kurš izstrādāja tehnisko projekta dokumentāciju, finanšu-ekonomisko
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pamatojumu, kā arī tika veikta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana nākamajam privātās
un publiskās partnerības projektam par Kurzemes ieslodzījuma vietas būvniecību un
turpmāko uzturēšanu. Tika veikts arī projektā iesaistīto partneru speciālistu apmācības kurss
,, Publiskās un privātās partnerības galvenie aspekti, īstenošanas modeļi, dokumentu izstrādes
nosacījumi. Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšana un ieguldījumam atbilstošās vērtības
noteikšanas metodika’’.
2010.gada oktobrī tika uzsākta projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu
attīstība” (Trans-Port) realizācija. Projekts tiek realizēts ar ERAF līdzfinansējumu Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam I Prioritātes

2.atbalsta

virziena „Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana” ietvaros.
Kopējais projekta budžets EUR 763’491, t.sk. infrastruktūras izveidei EUR 460’100 jeb 60%
no kopējā budžeta. Latvijas partneru finansējuma īpatsvars sastāda 56% jeb EUR 428’827,
bet Lietuvas partneru – 44% jeb EUR 334’664.
Programmas līdzfinansējums 85% jeb EUR 648’972 ,- partneru līdzfinansējums 15% jeb
EUR 114’519,Projekta partneri no Latvijas puses ir Kurzemes Plānošanas reģions (vadošais partneris),
Zemgales Plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Saldus novada dome, Liepājas
osta, Ventspils brīvosta. Projekta partneri no Lietuvas puses - Siauliai reģiona attīstības
aģentūra, Mazeikiai pašvaldība un Klaipēdas osta.
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas –Lietuvas pierobežas reģionu sociāli ekonomisko
attīstību, attīstīt pārrobežu transporta infrastruktūru, ieviešot jaunus loģistikas risinājumus
kravu pārvadājumos un uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un to
pieejamību.
Projekta ietvaros tika veikta ostu komunikācijas sistēmu uzlabošana, kā rezultātā tika
sekmēta divu Kurzemes reģiona lielāko ostu – Liepājas un Ventspils , kā arī Klaipedas ostas
komunikāciju sistēmu attīstība. Liepājas ostā tika uzstādīta ostas uzraudzības sistēma (PGCS
– Port Gates Control System), bet Ventspils brīvostā ostas bojas tika aprīkotas ar
automātiskās identificēšanas sistēmu AIS (Automatic Identification System).
Svarīga projekta aktivitāte bija pētījums par sabiedriskā transporta pieejamību un
optimizēšanas iespējām. Darba gaitā tika izzinātas pārrobežu sabiedriskā transporta
vajadzības un turpmākās attīstības iespējas. Lai iegūtu sistēmisku un objektīvu pārskatu un
izvērtējumu par esošo sabiedriskā transporta pārvadājumiem, it īpaši attiecībā uz
starpreģionālo un pārrobežu satiksmi, tika pētīti un analizēti dati par pasažieru plūsmām, to
intensitāti, kā arī tika veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju aptauja un
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anketēšana pasažieru vajadzību izzināšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos.
Balstoties uz esošo sistēmu izvērtējumu tika noteikti iespējamie attīstības virzieni
reģionālajos maršrutu tīklos, kā arī sniegtas rekomendācijas optimālai sabiedriskā transporta
sistēmu sasaistei, ņemot vērā Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionu sociāli ekonomiskās,
demogrāfiskās, administratīvi teritoriālās, u.c. attīstības faktorus.
Balstoties uz pasažieru plūsmu intensitāti tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums
sabiedriskā transporta maršrutam „Mazeikiai – Saldus – Rīga (Rīgas lidosta)”. Projekts
noslēdzās 2011.gada decembrī.

Kopš 2011.gada novembra Kurzemes plānošanas reģions, kā partneris ir iesaistījies projekta
“Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija- EEBR-LV ” , (projekta
darba nosaukums - ,,Build up Skills’’) īstenošanā.
Projekta mērķis. Projekta “Build up Skills Latvia” mērķis ir izstrādāt vadlīnijas un rīcības
plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarē strādājošo zināšanu un
prasmju paaugstināšanai, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursus un
sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un būvniecības.
Projekta aktivitātes. Projektā paredzētas vairākas aktivitātes, no kurām svarīgākās ir:
-

Esošās situācijas analīze ar mērķi identificēt un raksturot nepieciešamo prasmju
līmeni strādājošajiem, lai būvniecības sektors palīdzētu sasniegt 2020. gadam
izvirzītos mērķus;

-

Izveidot vienotu platformu, lai apvienotu visas atbildīgās un ieinteresētās puses
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un
kvalifikācijas celšanai;

-

Izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu
jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai.

-

Izstrādāto vadlīniju un rīcības plāna izvērtēšana nacionālā un reģionālā līmenī;

-

Pārņemt

labāko

praksi

un

dalīties

pieredzē

ar

citām

ES

dalībvalstīm

energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas
jautājumu risināšanā ēkās.
Plānotie rezultāti.
1. Tiks izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns energoefektivitātes un atjaunojamo
energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kas ļaus veiksmīgi
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izmantot atjaunojamos energoresursu un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to
renovācijas un/vai būvniecības.
2. Tiks izveidota vienota platforma ieinteresēto pušu energoefektivitātes un atjaunojamo
energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai.
3. Tiks veicināta zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanās, kas ļaus Latvijai sasniegt
2020. gadam izvirzītos mērķus energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo
energoresursu izmantošanai ēkās.
4. Tiks veicināta politiķu un lēmumu pieņēmēju izpratne par energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās.
Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes
plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Vides investīciju fonds un
Latvijas Būvnieku asociācija. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.
Projekts tiek īstenots programmas „Saprātīga Enerģija Eiropai” ietvaros.
Projekta kopējais budžets ir 186 108 EUR.
Īstenošanas ilgums - 18 mēneši. Īstenošanas laiks – 2011.gada 22.novembris – 2013.gada
21.maijs.
Ar 2011. gada 1.septembri oficiāli uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013. gadiem līdzfinansētā Zemgales plānošanas reģiona projekta Nr.
LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību” ieviešana, kurā viens no
partneriem ir arī Kurzemes Plānošanas reģions.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību pierobežas reģionos
Latvijā un Lietuvā, tādējādi novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivējot uzņēmējdarbības vidi un
nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbību pārrobežā.
Mērķa sasniegšanai projektā sadarbojas 15 partneri: vadošais partneris – Zemgales
plānošanas reģions, partneri no Latvijas - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija,
Ventspils Augstskola, Talsu novada dome (Pieaugušo izglītības centrs), Liepājas
Universitāte, Jelgavas novada dome, Dobeles novada dome, Rundāles novada dome,
Kuldīgas novada pašvaldība, kā arī partneri no Lietuvas - Pakroujis biznesa informācijas
centrs, Kauņas Tehniskā Universitāte, Šauļu attīstības aģentūra, Šauļu pašvaldības izglītības
centrs, Jonišķu biznesa un tūrisma centrs un Rokišķu rajona izglītības centrs.
Projektā tiek ieviestas četras darba pakas – 1. Projekta vadība un koordinēšana, 2.
Mūžizglītības centru tehniskās kapacitātes paaugstināšana, 3. Mūžizglītības lomas
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paaugstināšana uzņēmējdarbības attīstīšanā un 4. Inovatīvas uzņēmējdarbības vides attīstības
veicināšana.
Ieviešot šo projektu Kurzemē vismaz 15 novados tiks novērsti šķēršļi konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstībai (infrastruktūras uzlabošana) un 15 pieaugušo izglītības centri būs
saņēmuši aprīkojumu inovatīvu mācību metožu pielietošanai: Liepājas Universitātei apmācību telpu remonts un aprīkojuma iegāde (krēsli, galdi, projektori, datori, tāfele,
kopētājs); Talsu PIC - mācību telpas un konferenču zāles renovācija, kā arī biroja
aprīkojuma iegāde; Ventspils Augstskolai - apmācību telpu rekonstrukcija un renovācija,
biroja aprīkojuma iegāde un mobilās tulkošanas sistēmas iegāde; Kuldīgas novada domei 15 portatīvo datoru, digitālās tāfeles un digitālā projektora iegāde. Tāpat tiks izstrādāts
pētījums par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu darbā ar
uzņēmējiem, iegādātas 21 programmas un adaptētas 23 programmas Latvijā un Lietuvā,
noorganizēti 23 uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi (apaļā galda diskusijas, video konferences,
inovāciju dienas, u.c.), izstrādāts pētījums par mūžizglītības piedāvājumu un esošās situācijas
uzņēmējdarbībā novērtējums, izveidota uzņēmumu datu bāze un sagatavota brošūra par
atbalsta centriem un mūžizglītības piedāvājumu 3 valodās 2200 kopijās.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 508290,91 (EUR 723 236,92), LatvijasLietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 432047,27 (EUR 614 751,38), t.i. 85% no
Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un partneri
sniedz 15% līdzfinansējumu.

Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir iesniegts un saņemts atbalsts
projekta „ Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja CentrālBaltijas jūras
reģionā” realizēšanai. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2012. gadā.

2.2.2. 2009.gada 22.decembra MK Nr.1614 grozījumi

2011.gada februārī KPR ierosināja veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumiem Nr.1614
„ Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu sadalīšanu plānošanas reģioniem sabiedriskā
transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” (turpmāk –
Noteikumi Nr.1028) un aktīvi piedalījās darba grupas darbā.
Grozījumu mērķis bija izmainīt kārtību un noteikumus, saskaņā ar kuriem valsts dotācija tiek
sadalīta starp plānošanas reģioniem.

Lappuse 29 no 51

2011.gada 27.decembrī tika izdoti jauni MK noteikumi Nr.1028 „Kārtība, kādā valsts
budžeta sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem” (turpmāk – Noteikumi
Nr.1028), kuri aizstāj Noteikumus Nr.1614.
Noteikumi Nr.1028 paredz palielināt dotācijas apjomu tiem reģioniem, kuru pasažieru
autopārvadātāji nodrošina pārvadājumus gan ar zemāku pašizmaksu, gan ar augstāku
autobusu noslodzi. Pēdējais iespējams izvairoties, izmantojot lielas ietilpības autobusus dažu
pasažieru pārvadāšanai.
2012.gada

budžetā

paredzētā

dotācija

reģionālajiem

vietējās

nozīmes

maršrutu

autopārvadātājiem, salīdzinot ar 2011.gadu, ir par 15% mazāka. Saskaņā ar Noteikumiem
Nr.1028, KPR dotācijas samazinājums 2012.gadā ir -4%, bet Zemgales plānošanas reģionam
(turpmāk - ZPR) -30% un Vidzemes plānošanas reģionam (turpmāk - VPR) -28%. Minētais
samazinājums atspoguļo faktu, ka ZPR pašizmaksa ir par 13% lielāka nekā KPR, bet VPR,
savukārt, autobusu noslodze ir par 27% mazāka nekā KPR.

2.3. Rezultatīvie rādītāji
1. RAL noteikto funkciju īstenošana
Nodrošināt līdzdalību manuskripta „Latvijas Sniegta manuskripta izstrādei nepieciešamā
reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas informācija un sniegts viedoklis par
un virzieni” izstrādē
manuskripta projektu (12)
Reģiona attīstības programmas izstrāde
Sniegts viedoklis par Kopsavilkuma sadaļu
Nodrošināt līdzdalību manuskripta „Latvijas (1).
reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas
un virzieni” izstrād
Tiek gatavoti priekšlikumi par reģiona
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas saturu, šo dokumentu izstrādes
organizāciju un izstrādei nepieciešamo
finansējumu, plānots apspriest VARAM un
PR sanāksmē 06.01.2012.
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas Pārskats par KPR teritorijas plānojuma
dokumentu
ieviešanas/uzraudzības 2006.-2026.gadam īstenošanu 2010.gadā
nodrošināšana
apstiprināts 25.maija Attīstības padomes
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo sēdē.
pašvaldību attīstības programmu savstarpējās Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas ietilpstošo vietējo pašvaldību (Ventspils
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem
novads,
Grobiņas
novads)
attīstības
programmu projektiem un SIVN Vides
pārskata projektiem (2).
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Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību metodiskās vadības
nodrošināšana attīstības programmu izstrādē
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās
saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem

Sniegts atzinums par Ventspils pilsētas
attīstības virzieniem līdz 2020.gadam un
aktualizēto Ventspils pilsētas attīstības
programmu 2007. – 2013. gadam (1). Sniegti
nosacījumi par plānošanas reģionā ietilpstošo
vietējo pašvaldību attīstības programmu
izstrādi (Dundagas novads, Aizputes novads)
(2). Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību (Ventspils
pilsēta, Rojas novads) attīstības programmu
SIVN Vides pārskata projektiem (2).
Sniegti atzinumi par pašvaldību attīstības
programmām (Talsu novads) (1). Izvērtētas
novadu attīstības programmas un sagatavoti
atzinumi (Grobiņas, Rojas, Mērsraga
novadiem) (3). Sniegti nosacījumi par
plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību attīstības programmu izstrādi
(Skrundas novads) (1). Sniegti atzinumi par
plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību
(Talsu
novads)
attīstības
programmu SIVN Vides pārskata projektiem
(1).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību (Mērsraga
novads,
Aizputes
novads)
attīstības
programmām (2).
PR ir organizējusi seminārus vietējo
pašvaldību darbiniekiem "Vide un plānošana:
Vides un dabas aizsardzības prasību
integrēšana plānošanas dokumentos" un
"Izmaiņas ar attīstības plānošanu saistītajos
normatīvajos aktos" (2).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem (9) (atzinumi par pašvaldību TP
redakcijām -5 (Lībagu pagasts, Grobiņas
pilsēta, Priekules novada Gramzdas pagasts,
Mērsraga novads, Rojas novads);atzinumi
par detālplānojumiem-3 (NĪ "Jūrkaupe"
Rucavas novads, NĪ "Ķīšenieki" Rucavas
novads, "Skābenes" Rucavas novads);
atzinumi par pašvaldību TP Vides pārskata
projektiem -1 (Lībagu pagasts))
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem (8) (atzinumi par pašvaldību TP
redakcijām -4 (Ventspils pilsēta, Ventspils
novada Ugāles pagasts, Valdemārpils pilsētas
Ārlavas pagasts, Liepājas pilsēta); atzinumi
par pašvaldību TP Vides pārskata projektiem
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Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības
nodrošināšana normatīvo aktu prasībām

-4 (Mērsraga novads, Ventspils pilsēta,
Valdemārpils pilsētas Ārlavas pagasts,
Liepājas pilsēta))
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumiem (2) (atzinumi par pašvaldību TP
redakcijām -2 (Talsu novada Strazdes
pagasts, Talsu novada Valdemārpils pilsēta
un Ārlavas pagasts).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju
plānojumu redakcijām (2) (Mērsraga novads,
Aizputes novads) un teritorijas plānojuma
Vides pārskata projektu (1) (Talsu novada
Strazdes pagasts)
Neviena plānošanas reģionā ietilpstošā
vietējā pašvaldība nav iesniegusi TP
atzinuma sniegšanai par teritoriju plānojuma
atbilstību normatīvo aktu prasībām (0).
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību
(Padures pagasts, Grobiņas pagasts)
saistošajiem noteikumiem (2).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību (Priekules
novada Gramzdas pagasts, Grobiņas novada
Grobiņas pilsēta) teritoriju plānojumu
atbilstību normatīvo aktu prasībām (2).
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību
(Talsu novada Laucienes pagasts)
saistošajiem noteikumiem (1).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošo vietējo pašvaldību (Ventspils
novada Vārves pagasts, Rojas novads, Talsu
novada Valdemārpils pilsēta un Ārlavas
pagasts) teritoriju plānojumu atbilstību
normatīvo aktu prasībām (3). Sniegti
atzinumi par vietējo pašvaldību (Grobiņas
novada Grobiņas pilsēta, Priekules novada
Gramzdas pagasts) saistošajiem noteikumiem
(2).
Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā
ietilpstošās vietējās pašvaldības (Mērsraga
novads) teritorijas plānojuma atbilstību
normatīvo aktu prasībām (1). Sniegti
atzinumi par vietējo pašvaldību (Talsu
novada Valdemārpils pilsēta un Ārlavas
pagasts, Rojas novads, Ventspils novada
Vārves pagasts, Ventspils novada Piltenes
pilsēta) saistošajiem noteikumiem (4).
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Informācijas pieejamības nodrošināšana par
vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas
plānojumiem

Notiek informācijas ievade mājas lapā

Sadarbībā ar VARAM TPD piedalīties LIAS
Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas
uzsākšanā

Dalība starpinstitūciju darba grupā "Par
kompetenču sadalījumu starp institūcijām
jūras telpiskajā plānošanā". Dalība Piekrastes
sadarbības un koordinācijas grupā.

Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu atbilstības plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem
izvērtēšana

Sniegti priekšlikumi VARAM par
grozījumiem MK Noteikumos par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un
sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma
„IKT infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība”
Sniegti priekšlikumi VARAM par funkciju
deleģēšanu plānošanas reģionam
• Līdzdalība ar Satiksmes ministrijas 2011.
gada 8. jūnija rīkojumu Nr.01-03/114
izveidotās Ceļu padomes sēdē -1;
•Darbība Eiropas Sociālā fonda
apakškomitejā, Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Kohēzijas fonda apakškomitejas un
Uzraudzības komitejā

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju
izveidotajās vadības / uzraudzības un citās
komitejās / komisijās.

PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu
izstrādes un īstenošana

KPR kā projekta vadošais partneris
sagatavojis un iesniedzis Centrālbaltijas
Interreg IV A programmas atklātajā konkursā
projekta iesniegumu „Biomasas kā enerģijas
avota potenciāls un konkurētspēja
CentrālBaltijas jūras reģionā” / Pure
Biomass
2) KPR piedalījies kā partneris Interreg IV A
programmas atklātajā konkursā projekta
iesnieguma sagatavošanā Gliemju komerciāla
audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas
jūras reģionā”/ Baltic EcoMussel

2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana

Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanas jomā

Maršrutu tīkla pārzināšana

ceturksnī vienu reizi tika veikta visu pasažieru
pārvadātāju pārbaude.
II ceturksnī veiktas pārbaudes 2 sabiedriskā
transporta uzņēmumos.
III ceturksnī veiktas pārbaudes 2 sabiedriskā
transporta uzņēmumos.
IV ceturksnī veiktas 2 pārbaudes sabiedriskā
transporta uzņēmumos.
Apzināts maršrutu tīkls Kurzemes plānošanas
reģionā (1)
Apzināts maršrutu skaits maršrutu tīklā (149)
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Apzināts reisu skaits katrā maršrutā (810 )
Vienošanās slēgšana un pārskatīšana ar
republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām par
pilsētas maršruta tīkla robežām (2)
Organizēt
sabiedriskā
transporta Ekonomiskā efektivitāte izvērtēta 60
pakalpojuma sniegšanu plānošanas reģionā
maršrutos.
Veikti grozījumi 88 maršrutos.
Reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīkla ATD iesniegti 4 maršrutu tīkla grozījumi un
izstrāde
41 maršrutu grozījumi.
Saskaņoti 3 maršrutu tīkla grozījumi.
Izvērtēti 5 atteikumi saskaņot jauna maršruta
atvēršanu.
Valsts budžeta un pašvaldību budžeta Pārvadātājiem izmaksāta kompensācija par
iedalīto finanšu līdzekļu
biļešu atlaidēm un dotācija par zaudējumiem
94.6% apmērā.
Sadarbība ar citām valsts un pašvaldību Notikušas apspriedes RAPLM, ATD
iestādēm.
Kurzemes nodaļā, LPS.
Sarīkots kopīgs seminārs visiem plānošanas
reģioniem, par Sabiedriskā transporta
organizēšanas jautājumiem.
Lēmumprojekti Sabiedriskā transporta
komisijas sēdēm saskaņoti ar 18 novadu
pašvaldībām.
3. PR administrācijas darbības nodrošināšana
Nodrošināt PR attīstības padomes darbu
Organizētas attīstības padomes sēdes (7)
Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par Sagatavotas un iesniegtas VARAM ceturkšņa
plānošanas reģiona darbību
darba plāna atskaites (4) un finanšu atskaites
(4)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša
finanšu atskaites (10)
Sagatavots un iesniegts VARAM gada
pārskats (1)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba
plāna atskaites (5)
4 Dotācija SF informācijas centra darbības nodrošināšanai
Konsultāciju pakalpojumi
Sniegtas konsultācijas klātienē (60), pa epastu (70), telefonu (62).
Ziņu lapas sagatavošana
Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12)
Informatīvu
semināru
organizēšana
Kurzemes reģionā
Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju
organizēšana
Mājas lapas papildināšana un atjaunošana

Organizēti informatīvie semināri (4)
Organizētas sadarbības tīkla koordinācijas
sanāksmes (4)
Papildināta informācija Kurzemes plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24).
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Informācijas
nodrošināšana

centra

atpazīstamības Informācija par IC reģionālajā presē (15
reizes); informācija Kurzemes radio (60) un
TV sižeti (1)
Projekta „Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Nodrošināta
projekta
ieviešana
un
Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda administrēšana (12).
tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
darbības nodrošināšanai” ieviešana un
administrēšana
Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā
palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības
nodrošināšanai” (01.08.2008. – 31.12.2010)

Eiropas Savienības fondu informatīvie un Nodrošinātas
publikācijas,
informatīvie
publicitātes pasākumi
sludinājumi (15) un izveidoti radio/TV sižeti.
Publicitāte nodrošināta KPR mājas lapā.
Apmācības, konferences un semināri, kas Noorganizēti 46 semināri, apmācības,
veicina
Eiropas
Savienības
fondu konferences un informatīvās dienas.
finansējuma apguves efektivitāti
Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni
darbiniekiem ES fondu jautājumos (1).
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma projekts „MVU
starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana” (BASIS) Projekta Nr. CB 33

Biznesa konsultantu internacionalizācijas
treniņprogramma

Izveidota sadarbība ar trim biznesa
konsultantiem: diviem no Ventspils augsto
tehnoloģiju parka, vienu no Kurzemes
biznesa inkubatora. Notikušas biznesa
konsultantu apmācības Rīgā.

Reģionālo un pārrobežu biznesa
pakalpojumu procesu attīstība

Izstrādāts esošās situācijas ziņojums.
Somijas, Igaunijas un Zviedrijas uzņēmumu
vizītes Kurzemē.

MVU pilotkompāniju internacionalizācija

Izveidots Kurzemes biznesa pakalpojumu
struktūras apraksts angļu valodā. Latvijas
vizītes laikā kā pilotkompānijas startēja 5
MVU, papildus tikšanās tika noorganizētas
arī ar citiem inkubatoru uzņēmumiem.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts „Senās kulta vietas
kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei”

Seno kulta vietu apzināšana, izpēte, Notikušas ekspedīcijas uz senajām dabas
dokumentēšana un mājas lapas/virtuālā svētvietām reģionā (9), apkopota informācija
muzeja izveide
par 95 objektiem, to atrašanās vietu, stāvokli,
pieejamību, izmantošanas iespējām tūrismā,
apkopota saistītā informācija (folklora,
nostāsti, materiāli no arheoloģiskajiem

Lappuse 35 no 51

pētījumiem, fotogrāfijas).

Seno kulta vietu saglabāšanas, attīstības un Uzsākts darbs pie stratēģijas koncepcijas un
apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde
satura
izstrādes,
veikta
sasitošās
likumdošanas bāzes analīze.
Projekta vadība un publicitāte
Nodrošināta projekta vadība un koordinācija.
Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Radošo industriju attīstība
Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”
Pētījuma izstrāde par radošo industriju Sadarbībā ar projekta un sadarbības
attīstības perspektīvām
partneriem uzsākts darbs pie pētījuma darba
uzdevuma izstrādes. Izsludināts atklāts
konkurss par "Pētījuma par radošo industriju
nozares attīstību izstrāde" (25.07.2011),
veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana,
pieņemts
lēmums
par
uzvarētāju
(22.09.2011). Notikusi projekta ieviešanas un
vadības grupas tikšanās Lietuvā (16.18.08.11). Notikusi projekta ieviešanas
grupas tikšanās Daugavpilī (24.11.2011),
noslēgts līgums ar pētījuma izstrādātājiem
(19.12.2011), uzsākts darbs pie pētījuma
izstrāde
Projekta vadība un publicitāte
Nodrošināta projekta vadība un koordinācija.
Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. LLII-102 „Mūžizglītības
pārrobežu kapacitātes celšana” (07.01.2010.-06.01.2012.)

Projekta uzraudzības komitejas tikšanās

Projekta vadības grupas sanāksmes

Mūžizglītības piedāvājuma-pieprasījuma
analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un
Lietuvā, Klaipēdas un Kauņas reģionos
izstrāde
Rekomendāciju izstrāde mūžizglītības
sistēmu regulējošās likumdošanas
uzlabošanai

Kopš projekta uzsākšanas līdz 2011.gada
beigām notikušas divas projekta uzraudzības
komitejas sēdes:
Ventspilī 07.01.2010 un 17.10.2010.
Klaipēdā
Kopš projekta uzsākšanas organizētas 14
projekta vadības grupas sanāksmes:
18.02.2010. Kauņā; 25.03.2010. Liepājā;
30.04.2010. Saldū; 31.05.2010. Ventspilī.
07.07.2010. Klaipēdā;
03.08.2010. Liepājā;
13.09.2010. Kauņā.
17.10.2010. Klaipēdā;
03.12.2010. Kauņā;
02.-03.02.2011. Saldū; 25.03.2011. Klaipēdā;
12.05.2011. Kauņā; 02.06.2011. Ventspilī un
04.10.2011. Liepājā
Darbi izpildīti pilnā apmērā 2010.gada
beigās.
Rekomendācijas izstrādātas līdz 2011.gada
beigām.
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Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana
uz Tartu (projekta partneru pārstāvjiem)

9 projekta partneru pārstāvji piedalījās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu
07.06.2010. Darbi izpildīti pilnā apmērā

Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu
sistēmas izstrāde

Sertificēšanas metodoloģijas un kredītpunktu
sistēmas ieviešanas dokuments izstrādāts
pilnā apmērā. 2011.gadā veiktas testēšanas
aktivitātes. Darbi izpildīti pilnā apmērā.
Pilnībā izveidots web-portāls (
http://www.project-5l.eu), kurā pieejami
sociālā tīkla elementi, portālā izvietoti eapmācību materiāli, organizēti 2 darba
semināri pasniedzējiem, izveidota (iztulkota
un adaptēta) Moodle sistēma, kura 2011.gada
I ceturksnī uzinstalēta uz projekta partneru
(augstskolu) serveriem.
Ventspils partneris saņēmis izstrādāto
uzņēmējdarbības centra konceptu un
pētījumu par biznesa iespējām mūžizglītībā;
Noslēgušies iekārtu iepirkumi inženieru
centriem Ventspilī un Liepājā un Klaipēdā;
izstrādāti inženierzinātņu apmācību kursu
moduļi, kuru testēšana notikusi 2011.gada I
un II ceturksnī; pilnībā aprīkoti un iekārtoti
izveidotie inženieru apmācību centri.
Kopš projekta uzsākšanas līdz 2011.gada
beigām aktivitāte ieviesta pilnā apmērā un
norisinājušies 8 mobilitātes pasākumi: 04.06.08.2010. uz Ventspils Augstskolu;
06.-08.09.2010. uz Klaipēdas Universitāti;
04.-06.10.2010. uz Klaipēdas Universitāti;
19.-20.10.2010. uz Kauņas Tehnoloģiju
Universitāti; 21.-23.03.2011. uz Ventspils
Augstskolu; 09.-11.05.2011. uz Rīgas
Tehnisko universitāti; 11.-13.04.2011. uz
Klaipēdas Universitāti un 17.19.01.2011. uz
Kauņas Reģionālo Inovāciju Centru.
Sagatavota projekta infolapa (670 eks.), no
tiem 300 angļu valodā, 270 lietuviešu un 100
latviešu valodās.
Organizēta projekta starpposma rezultātu
konference Kauņā un projekta gala
konference Ventspilī, sagatavotas 8 videoatskaites par projektā paveikto; ievietotas 12
publikācijas vietējos / reģionālajos
laikrakstos, publicēta informācija par
projekta aktivitātēm projekta partneru mājas
lapās (30).

Virtuālās izglītības platformas izveide

Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras
izveide

Mobilitātes shēmas izveide un ieviešana

Sabiedrisko attiecību veidošana un projekta
rezultātu izplatīšana projekta partneru mājas
lapās un plašsaziņas līdzekļos

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” Projekta Nr. LLIII-180
Ostu komunikāciju sistēmu modernizācija
Pilnveidota un ieviesta PGCS sistēma,
pilnveidota PORT/GIS sistēma, pilnveidota
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KIPIS sistēma, modernizēta AIS sistēma,
organizētas darba grupu sanāksmes (3),
organizēts pieredzes apmaiņas brauciens (1).
Pētījums „Sabiedriskā transporta sistēmu
attīstība’’

Izstrādāts Pētījums (1), tajā skaitā: Sagatavoti
esošās situācijas analīzes rezultāti, veikts
sabiedriskā transporta pārvadājumu
plānojums un sagatavots kartogrāfiskais
materiāls (esošās un plānotās sabiedriskā
transporta sistēmas shēmas), organizētas
darba grupu sanāksmes, organizēti pieredzes
apmaiņas braucieni (2), veikta maršruta
"Mažeiķi-Saldus-Rīga(Rīgas lidosta) tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Pārrobežu sadarbība Ventas upju baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā"
Projekta Nr. LLIII-164
Ventas upju baseina pārrobežu
apsaimniekošanas plāna izstrāde

Veikts iepirkums, noslēgts līgums ar SIA
"NORLINDA" par Ventas upju baseina
pārrobežu apsaimniekošanas plāna izstrādi,
sagatavota plāna 1.redakcija.

Semināru organizēšana pašvaldību
speciālistiem par upju baseinu
apsaimniekošanu

Noorganizēti 2 semināri Latvijas un Lietuvas
pašvaldību speciālistiem par upju baseinu
apsaimniekošanu un ar to saistītajiem
jautājumiem.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam”

Vienošanās 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/003/003 (24.09.2010. – 30.06.2012.)
Projekta koordinatora par sociālo nozaru
Piesaistīts 1 speciālists
programmām un projektiem piesaiste
Juriskonsulta piesaiste
Piesaistīts 1 speciālists
Interreg programmu projektu vadītāja
Piesaistīts 1 speciālists
Eiropas Sociālā fonda projekts „Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes
paaugstināšana ES politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/022/42)

Pētījums

Izstrādāts pētījums par ES politiku
instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības
izmantošanas iespējām KPR dažādās nozarēs
(vajadzību izpēte, aptaujājot KPR
pašvaldības par to vajadzībām, interesēm,
iepriekšējo pieredzi struktūrfondu un citu
fondu apguvē, esošajiem un potenciālajiem
sadarbības partneriem, kā arī atbilstošāko
finanšu instrumentu izpēte) pašvaldībām
iesniegto projektu kvantitātes un kvalitātes
rādītājiem, t.sk. iesniegto projektu
noraidīšanas un neapstiprināšanas iemesliem.
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Labās prakses un projektu īstenošanas
pieredzes pārņemšana Zemgales plānošanas
reģionā

Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens
40 pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem uz
Zemgales plānošanas reģionu par projektu
īstenošanas pieredzi un labās prakses
pārņemšanu projektu ieviešanā. Iesaistīti
eksperti iespējamo sadarbības partneru
apzināšanā un kopprojektu ideju izstrādē.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana” Projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/049

Informācijas sniegšanas un dokumentu
aprites sistēmas uzlabošana

Informācijas sniegšanas un aprites sistēmas
izvērtējums (1). Veikta KPR sadarbības
partneru, pašvaldību, NVO, uzņēmēju u.c.
interesentu aptauja par pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti (100 anketas).
Sagatavoti priekšlikumi dokumentu vadības
sistēmas un aprites, kā arī mājas lapas
nepieciešamajiem uzlabojumiem (1) .
Izstrādāti DVS un mājas lapas uzlabojumi.

Attīstības plānošanas pakalpojumu
uzlabošana

Izveidots KPR attīstības plānošanas
sadarbības tīkls (Novadīti semināri
sadarbības tīkla dalībniekiem (4).
Izstrādāts Rīcības plāna uzraudzības sistēmas
apraksts (1)
Izstrādāts elektroniskais pakalpojums
uzraudzības sistēmas datu ievadei. (1)
Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Kurzemes reģiona ostu attīstība”
(22.07.2009.-30.04.2011.)
Projekta vadība un publicitāte
Nodrošināta projekta vadība un koordinācija.
Veikti projekta publicitātes pasākumi.
Sadarbības un komunikāciju tīkla izveide ar Notikusi projekta noslēguma konference
citām ostām
„Visit Baltic by Boat” (28-29.04.2011), kurā
piedalījās visi Latvijas jahtu ostu pārstāvji, kā
arī pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas.
Investīcijas ostu infrastruktūrā
Uzstādīta peldošā piestātne Mērsraga jahtu
ostā, uzstādīti „fingeri” tauvošanās vietu
skaita palielināšanai Pāvilostas jahtu ostā.
Uzstādītas web kameras Pāvilostas un
Mērsraga jahtu ostās.

2.4. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija darbības nodrošināšanai ir izstrādājusi un
iepazīstinājusi darbiniekus ar šādām instrukcijām:
1. Ugunsdrošības instrukcija;
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2. Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā;
3. Darba kārtības noteikumi;
4. Ievadinstrukcija darba aizsardzībā;
5. Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un
saskaņošana ar pašvaldībām un RAPLM;
6. Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā
minēto

pakalpojumu

iepirkums

Kurzemes

plānošanas

reģiona

administrācijas

vajadzībām” ;
7. Lietvedības instrukcija;
8. Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma;
9. Iepirkumu komisijas nolikums;
10. Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss;
11. u.c.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2011. gadā
Iestāde 2011.gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un izpildīja 2011.gada budžetu,
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā iestāde stingri ievēroja likumu „Par
budžetu un finanšu vadību”.
Iestādes pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem, plāns 2011.gadā bija 173107 Ls, piešķirtais budžets 2011.gadā 173107 Ls
apmērā, tā izpilde ir 173107 Ls jeb 100 %.
Iestādes pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2011.gadā bija plānoti 173107Ls, tā
izpilde ir 173106 Ls jeb 99.99 %.
Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2011.gadā

N.p.k.

Finanšu līdzekļi

1

Finanšu
izdevumu
(kopā)
dotācijas

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

2011.
gadā 2011.gadā
(faktiskā
apstiprināts
izpilde)
likumā

faktiskā
izpilde

resursi
segšanai 175818

173107

173106

175818

173107

173106

maksas pakalpojumi un 0
citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība 0

0

0

0

0

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas
izdevumi
(kopā)
subsīdijas un dotācijas,
t.sk.,
iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
pārējie
uzturēšanas
izdevumi
izdevumi
kapitālieguldījumiem

175818

173107

173106

175818

173107

173106

0

0

0

175818

173107

173106

0

0

0
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2010.gadā tika ieviests projekts "Kurzemes reģionu Ostu attīstība" par kopējo finansējumu
339480 LVL, apgūtais finansējums 2010.gadā bija 303396.97 LVL.
2010.gadā tika ieviests projekts „Komunālās saimniecības sistēmas moduļu izveide
Kurzemes reģionā” par kopējo finansējumu 259703.00 LVL, no tā 2010.gadā apgūtais
finansējums 245604.47 LVL.
2008.gadā uzsākts un 2011.gada beigās noslēdzās projekta „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas
Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” īstenošana
(Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/16/008) par kopējo finansējumu 287450,44LVL..
2010.gada tika uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekt „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana” ieviešana par kopējo finansējumu
2010.gadam 46828.00LVL, no tā 2010.gadā apgūtais finansējums 39415.83LVL.

3.2. Personāls
Kurzemes plānošanas reģionā uz 2011.gada janvāri darbojās trīs struktūrvienības. Galvenā
struktūrvienība ir Administrācija, kura atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4. Administrācija
2011.gadā nodarbināja 15 štata darbiniekus, No visiem Kurzemes plānošanas reģiona
administrācijas 15 darbiniekiem 5 ir vīrieši un pārejās 10 ir sievietes.
Struktūrvienība „Kurzemes Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs”
(KRSIC) ar 2008.gada 1.janvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras un tā
atrodas Saldū, Striķu ielā 2. KRSIC nodarbina 2 štata darbiniekus, un arī 3 darbiniekus no
projekta „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda
tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
darbības nodrošināšanai”. Visi KRSIC darbinieki ir sievietes.
Ar 2008.gada 1.janvāri tika pārņemta vietējo teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkcija no
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā rezultātā tika izveidota
struktūrvienība „Plānošanas nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa

Lappuse 42 no 51

atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukums 3. Šajā struktūrvienībā strādā 3 štata darbinieki, un visas ir
sievietes.
Ar 2010.gada 1.janvāri no Rajonu padomēm tika pārņemta Sabiedriskā transporta
pakalpojuma organizēšanas funkcija vietējā reģionālā maršrutu tīklā, kā rezultātā tika
izveidota struktūrvienība „Sabiedriskā transporta nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļa atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 4. Šajā struktūrvienībā strādā 4
štata darbinieki, un no tiem 2 vīrieši un 2 sievietes.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
KPR ir izveidota mājas lapa internetā latviešu un angļu valodā, kas nodrošina piekļuvi
aktuālai informācijai par svarīgākajām norisēm reģionā gan KPR pašvaldībām, gan valsts
institūcijām, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām, gan ikvienam interesentam Latvijā,
gan ārpus tās robežām.
KPR mājas lapas, adrese ir http://www.kurzemesregions.lv

Attēls Nr.3. http://www.kurzemesregions.lv

KPR mājas lapa http://www.kurzemesregions.lv lasītājiem piedāvā iepazīties ar KPR
administratīvo struktūru, Attīstības padomi un Administrāciju.
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http://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes Plānošanas reģiona ES
Struktūrfondu informācijas centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem projektu konkursiem,
dažādiem semināriem.
Mājas lapā tiek izvietoti Administrācijas pārziņā esošie reģionam būtiskie dokumenti, kas
tiek ievietoti publiskai pieejai. Kā svarīgākie no tiem ir KPR teritorijas plānojuma projekts un
KPR attīstības stratēģija.
Lasītāji ar mājas lapas palīdzību tiek informēti par dažādiem jautājumiem ES SF jomā, kā arī
par notiekošajām aktivitātēm KPR.
Mājas lapas Aktualitāšu sadaļa tiek pastāvīgi papildināta ar aktuālāko informāciju par KPR
pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas gaitu,
par svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā, kā arī
par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem pasākumiem.
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā ir plaši pieejama informācija par projektiem, kur
Kurzemes reģions darbojās gan kā vadošais partneris, gan līdzdarbojās kā sadarbības
partneris. Katra projekta sadaļa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par projektu
norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.
Sekojot līdzi apmeklētāju statistikai, tiek secināts, ka Kurzemes reģiona mājas lapu,
iedzīvotāji un pašvaldību darbinieki apmeklē daudz vairāk un biežāk. Ņemot vērā šo
apmeklējuma paaugstināšanās tendenci, īpaši tiek domāts pie mājas lapas nepārtrauktas
informācijas pieejamības uzlabošanas un kvalitātes.
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapa 2011.gadā, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu
„Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, tika būtiski uzlabota,
pilnībā pārstrukturējot tajā ievietot informāciju, padarot to ērtu un pārskatāmu lapas
apmeklētājiem, kā arīdzan

papildinot to ar dažādiem tehnoloģiskiem jaunumiem, kas

atvieglo gan Kurzemes plānošanas reģiona lapas administrēšanu, gan arīdzan informācijas
saņemšanu no mājas lapas. KPR mājas lapa tiks papildināta ar jaunu elektronisko
pakalpojumu, kas ļaus pašvaldību darbiniekiem vai teritorijas plānotajiem caur mājas lapu
pieprasīt nosacījumus teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei, kā arī elektroniski
saņemt tos.
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Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par notiekošo Kurzemē ES SF un KPR darbībā
sniedz KRIC, kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2.

Attēls Nr.5. KRIC logo
Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra darbības mērķis ir
veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma, Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumu finansējuma apguvi, kā arī pārrobežu sadarbības, Norvēģijas finanšu instrumentu
un citu programmu apguves efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. KRSIC nodrošina
informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes
plānošanas reģionā.
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (KRSIC) Kurzemes
plānošanas reģionā projektu pieteicējus nodrošina ar aktuālo informāciju par ES
struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem un bez maksas sniedz pamatkonsultācijas par es
Struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem.
2011. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši 192 vispārīgas
konsultācijas klātienē projektu pieteicējiem; izdevuši 12 Ziņu lapas par aktuālajiem
jautājumiem ES struktūrfondu piesaistes un izlietojuma jomā un organizējuši 4 informatīvus
seminārus, sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija Kurzemes reģionālajos
laikrakstos, televīzijā un radio.
KRSIC darbinieki realizē vienošanos Nr. VSID/TP/CFLA/08/16/008 un tā ietvaros ir
informējuši interesentus par ES struktūrfondiem, ES struktūrfondu vadības jautājumiem, ES
struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un grantu shēmu apsaimniekotājiem; ir
snieguši 240 vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem, organizējuši 46 informatīvos
seminārus

un

informatīvās

dienas,

sagatavojuši

informatīvos

materiālu

par

ES

struktūrfondiem un uzturējuši un atjaunojuši informāciju mājas lapā 120 reizes, nodrošinājuši
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15 publikāciju ievietošanu reģionālajos laikrakstos, kā arī izveidojuši 60 sižetus radio un 1
TV sižetu.
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5. PLĀNI 2012. GADAM
5.1. Nākamā gada prioritātes
1. Nodrošināt KPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un
ieviešanu
 Uzsākt plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi
 Uzsākt plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi
 Spēkā
esošo
plānošanas
reģiona
ieviešanas/uzraudzības nodrošināšana

attīstības

plānošanas

dokumentu

2. Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām
 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās
saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību metodiskās vadības nodrošināšana
attīstības programmu izstrādē;
 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās
saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;
 Informācijas pieejamības nodrošināšana par vietējo pašvaldību spēkā esošajiem
teritorijas plānojumiem;
 Līdzdalība Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā un Piekrastes telpiskās
attīstības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanā;
 Dažādu normatīvo aktu projektu par teritorijas attīstības plānošanu izvērtēšana un
priekšlikumu sniegšana atbildīgajai ministrijai, t.sk. par jūras telpisko plānošanu;
3. Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;
4. Atsevišķu funkciju pārņemšana no valsts līmeņa (KM, IZM, LM u.c.);
5. Līdzdalība jautājumu risināšanā, kas saistīti ar reģionālo autoceļu uzturēšanu
un atjaunošanu.
6. Atbalsts vienas pieturas aģentūras principa īstenošanai un e-pakalpojumu
izstrādei un pieejamībai reģionā;
7. Sniegt atzinumus un priekšlikumus normatīvo aktu un nacionāla līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai;
8. Nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem Kurzemes
plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
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9. Reģionālo un starptautisko projektu izstrāde un īstenošana;
10. Veicināt ES struktūrfondu administrēšanu, nosakot reģionālās politikas
īstenošanas instrumentus – reģionāla līmeņa programmas.
11. Atsevišķu kompetenču pārņemšana no atbildīgajām ministrijām, ja to paredz
reģionālās politikas pamatnostādnes, kā arī citi normatīvie akti.

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2012. gadā

Prioritāte

Finansējums,
LVL

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets

113190

Informācijas centra budžets

19417

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
„Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam”
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
"Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes
paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai"
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
„Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina dabas
vērtību apsaimniekošanā”
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
"Radošu industriju attīstība Latvijas - Lietuvas
pierobežas reģionos"
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību”
Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības
fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Kurzemes
plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas
centra darbības nodrošināšanai
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
"Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko
pakalpojumu pieejamības veidošana"
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
"Senās kulta vietas kopēja identitātei Baltijas jūras
krastos"

37784
5973
4000

17008

2040

13196
75000

35140

41005
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5.3. Plānotie projekti
ES struktūrfondu Mērķa 3 „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gada pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros tiks sagatavoti 2 projekta pieteikumi pārrobežu sadarbības
programmās.
Projekta nosaukums un tēma
Piekrastes un jūras telpiskā plānošana
Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes
pašvaldībās Latvijā
Potenciālie projekta partneri – piekrastes
pašvaldības Kurzemē
Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma
elements Latvijā un Igaunijā
Potenciālie projekta partneri – Kurzemes
reģiona pašvaldības, kuru teritorijās ir
ūdenstūrismam piemēroti resursi

Pārrobežu sadarbības programma
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013

Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots turpināt šādu projektu ieviešanu:
Projekta nosaukums
„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur
sadarbību”
„Radošo industriju attīstība LatvijasLietuvas pierobežu reģionos”
Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina
apgabala dabas vērtību saglabāšanai
Senās kulta vietas – Baltijas jūras
piekrastes kopīgā identitāte”
MVU starptautisko pakalpojumu
pieejamības veidošana

Pārrobežu sadarbības programma
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Centrālbaltijas Interreg IVA pārrobežu
sadarbības programma 2007 – 2013
Centrālbaltijas Interreg IVA pārrobežu
sadarbības programma 2007 – 2013

Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots uzsākt šādu projektu ieviešanu:
Projekta nosaukums
„Mana sociālā atbildība”
,,Profesionālās izglītības pilnveidošana
atbilstoši darba tirgus prasībām”
,,Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru
apsaimniekošanai
Kurzemē un Lietuvā”
Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un
konkurētspēja CentrālBaltijas jūras
reģionā’’
„Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde
un izmantošana Baltijas jūras reģionā”

Pārrobežu sadarbības programma
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Centrālbaltijas Interreg IVA pārrobežu
sadarbības programma 2007 – 2013
Centrālbaltijas Interreg IVA pārrobežu
sadarbības programma 2007 – 2013
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