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Plānošanas reģioni Latvijā darbojas no 2006. gada rudens, tie izveidoti, lai nodrošinātu
Latvijas reģionu attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes
iestāţu sadarbību. Kopš 2010. gada reģioni ir atbildīgi arī par iedzīvotājiem ļoti nozīmīgo sabiedriskā transporta pārvaldību un organizāciju.
Kurzemes plānošanas reģions ir pierādījis sevi kā nozīmīgu sadarbības partneri nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kā arī spējis saskaņot reģionā ietilpstošo pašvaldību
daţādās intereses, apvienojot tās kopējos reģionālos projektos un piesaistot ES struktūrfondu finansējumu pašvaldībām svarīgiem projektiem. Arī Kuldīgas novada pašvaldība, kuru vadu sesto gadu, ir aktīvi izmantojusi Kurzemes plānošanas reģiona sniegtās
iespējas.
Vēlos pateikt lielu paldies Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājam

Kristiānam Godiņam par līdzšinējo atbildīgo un aktīvo darbu, kā arī visiem administrācijas darbiniekiem, kuri
veicinājuši Kurzemes reģiona izaugsmi.
Ar lielu atbildības izjūtu uztveru man uzticēto Attīstības padomes priekšsēdētājas amatu. Par ieguldīto darbu vēlos
pateikt paldies līdzšinējai padomes priekšsēdētājai Indrai Rassai un ikvienam padomes loceklim. Turpināšu iesāktos darbus un aicināšu kolēģus un sadarbības partnerus sākt jaunus, domājot par katras Kurzemes pašvaldības
interesēm un to iedzīvotāju vajadzībām. Būtisks izaicinājums būs ES struktūrfondu jaunā plānošanas perioda finansējuma piesaiste Kurzemei.
Kurzeme – tās nav tikai pilsētas, lauki un meţi, tie vispirms ir cilvēki – lepni, neatkarīgi un stipri savā garā.
Strādāsim kopā, lai ikviens ar lepnumu varētu sacīt: „Es dzīvoju Kurzemē!‖
Ar cieņu, Inga Bērziņa
Vasaras periods Kurzemes plānošanas reģionam (turpmāk KPR) paiet aktīvā darba reţīmā
gan gatavojoties nākamā plānošanas perioda daţāda veida fondu programmās, gan ieviešot
reģiona projektus, gan turpinot darbu pie sabiedriskā transporta funkcijas īstenošanas u.c.
aktualitātēm.
Jūlija mēnesī tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju Kopsapulce
un Attīstības padomes sēde, kas apstiprināja jaunu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes sastāvu. Pašvaldību vēlēšanu rezultātā ir vērojamas izmaiņas arī Attīstības padomes sastāvā, kā arī mainījusies reģiona politiskā vadība.
KPR Administrācija saka lielu paldies iepriekšējā sasaukuma Attīstības padomes locekļiem un KPR Sabiedriskā transporta komisijai par darbu reģiona pozīciju stiprināšanā un
interešu pārstāvniecībā daţādu līmeņu institūciju sanāksmēs un forumos. Izsakām īpašu
pateicību par ieguldīto darbu Saldus novada domes priekšsēdētājai Indrai Rassai, kura
pildīja padomes priekšsēdētāja pienākumus kopš 2007.gada 1.janvāra, un vēlam panāku-

KPR Administrācijas
vadītājs
Kristiāns Godiņš

mus jaunievēlētajai KPR Attīstības padomes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai (Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja) un Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniecei Nellijai Kleinbergai (Skrundas novada domes priekšsēdētāja),
stiprinot plānošanas reģiona statusu un lomu valsts līmenī.
KPR sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un abu reģionu pašvaldībām ir sācis darbu pie reģionāla līmeņa
projekta pieteikuma sagatavošanas iesniegšanai 5.uzsaukumam Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmā. Akcentējam nepieciešamību turpināt reģionāla līmeņa projekta pieeju īstenošanu arī nākamajā plānošanas periodā, jo tas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kā veicināt līdzsvarotu reģiona attīstību, rodot iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus arī nelielām pašvaldībām, kā arī veicināt pašvaldību savstarpējo sadarbību.
Vasaras periodā, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, KPR strādā pie projektu pieteikuma sagatavošanas, kas ļaus izstrādāt vidēja termiņa un ilgtermiņa reģionāla līmeņa attīstības dokumentus. Liels
izaicinājums būs arī pašvaldību un reģionā ietilpstošo institūciju viedokļu pārstāvniecība ES 2014. -2020. plānošanas perioda programmēšanā.
Šajā Ziņu lapā esam veikuši KPR projektu apkopojumu gan pa nozarēm, gan finanšu instrumentiem, gan pašvaldībām, un lepojamies, ka ar esošiem resursiem ir izdevies nodrošināt gan labu projektu pārklājumu, gan, Kurzemes
reģionam kā teritorijai, piesaistīt vairāk nekā 5,5 milj. LVL un īstenot projektus vairāk kā 8 milj. LVL.
Aktīvi strādājot, neaizmirsīsim, ka vasara ir arī atvaļinājuma laiks, tāpēc novēlam visiem skaistu un jauku atpūtu,
ko aicinām izbaudīt apmeklējot Kurzemes reģionu.
Ar sveicieniem, Kristiāns Godiņš
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IZMAIŅAS KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SASTĀVĀ
30.jūlijā, Saldū notika Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju Kopsapulce, kurā tika apstiprināts jaunais Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs – 20 padomes locekļi un 18 aizvietotāji, kurus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomē izvirzīja visas Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības.
Uzreiz pēc Kopsapulces tika sasaukta pirmā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēta Attīstības
padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece. Par Attīstības padomes priekšsēdētāju tika apstiprināta Kuldīgas novada domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, par Attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieci apstiprināja Skrundas novada domes priekšsēdētāju
Nelliju Kleinbergu.
Sēdes gaitā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs K.Godiņš iepazīstināja jauno Attīstības padomi ar Kurzemes plānošanas reģiona 2012.gada darbības rādītājiem un plānotajām aktivitātēm 2013.gadā. Sēdē tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs, Rīcības plāna 2010.-2013.gadam ieviešanas progresa pārskats, grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona nolikumā, pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izvērtēšanas kārtība, kā arī konkursa
„Eiropas gada pašvaldība 2013” vērtēšanas komisijas sastāvs un skatīti citi jautājumi.
Informācija par jaunievēlēto Attīstības padomes sastāvu, kā arī plašāka informācijas par Attīstības padomes funkcijām un uzdevumiem
ir pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā>>
Informāciju sagatavoja: Ilze Šilberga,
KPR Administrācijas biroja vadītāja

ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNUMI
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs arī vasarā strādā uz pilnu sparu
un esam parūpējušies par to, lai arī atpūtniekus un savu dzimto āru apceļotājus ieinteresētu paskatīties, kas ir paveikts piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, un tādēļ, laika posmā no 01.07.2013. – 31.07.2013., Kurzemes reģionā bija izsludināts fotokonkurss
„ES struktūrfondi Kurzemei”.
Pēc fotokonkursa beigām tiks izveidota īpaša Komisija, kas veiks visu iesūtīto fotogrāfiju un saukļu izvērtēšanu, un lems par uzvarētāju konkursā. Rezultāti tiks paziņoti reģiona mājas lapā
www.kurzemesregions.lv, kā arī sazinoties individuāli ar balvu ieguvējiem.
Mēs tiešām ceram, ka šis fotokonkurss bija kā papildus motivācija izzināt un aplūkot, kas ir
sasniegts un paveikts. Par fotokonkursa rezultātiem sniegsim informāciju kādā no nākamajām Ziņu
lapā.

PAR FONDU AKTUALITĀTĒM
Plānošanas periods ir iegājis noslēdzošajā fāzē, un pieejamais
finansējums un aktuālās programmas šobrīd vairs nebūt nav tik
plašā klāstā, kā mēs vēlētos, taču, neskatoties uz to, šobrīd joprojām aktuāli konkursi ir visiem daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, kuriem ir iespējams pieteikt mājokļus programmā
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ar nosacījumu, ka 2013. gada jūlijā iesniegtajos projektu
iesniegumos pieprasītais finansējums nepārsniegs projektu iesniegumu atlases vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu,
pretējā gadījumā projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta jau 2013.gada 31.jūlijā
Līdz 2013.gada 22.augustam ir izsludināts atklāts konkurss
programmā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai, 3.kārta”, kur finansējuma saņēmēji
var būt gan komersanti, gan izglītības un ārstniecības iestādes,
gan kultūras institūcijas.
Uzņēmēji vēl līdz 30.novembrim var pieteikties programmai
„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kuras mērķis ir

atbalstīt uzņēmēju aktivitātes, kas saistītas ar ieiešanu ārvalstu tirgos. Joprojām ir pieejams finansējums mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmā, kuras
mērķis ir sekmēt inovāciju un jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu. Šī programma būs pieejama līdz finansējuma
izlietojumam.
No 1.augusta līdz 30.septembrim uzņēmēji un ostu pārvaldes varēs
pieteikties konkursā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu
izveidei vai rekonstrukcijai”, kura mērķis ir veicināt komersantu
paplašināšanos vai jaunu komersantu veidošanos, attīstot industriālo
telpu izveidi reģionos.
Pēc plašākas un detalizētākas informācijas lūdzam vērsties Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā Saldū,
Striķu ielā 2, 2.stāvā, vai arī sazinoties ar mums pa tālr. 63807276,
kā arī rakstot uz e-pastiem klientu konsultantiem:
inguna.balcere@kurzemesregions.lv, marita.melvere@kurzemesregions.lv.

PAR SEMINĀRIEM
Ņemot vērā, ka neviens projekts nevar iztikt bez iepirkumu procedūras veikšanas un, ka Publisko iepirkumu likumā sākot ar
1.augustu ir būtiskas izmaiņas, mēs esam parūpējušies, lai jūs,
gan esošie, gan arī potenciālie projektu pieteicēji, būtu par tiem
informēti, tāpēc š.g. 8.augustā – Rojā, 15.augustā – Liepājā,
un 16.augustā - Saldū, notiks semināri PAR IZMAIŅĀM
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ.
Par konkrētu norises vietu un laiku, lūdzu sekojiet līdzi reģiona
mājas lapā www.kurzemesregions.lv, vai arī, ja esat mūsu
aktualitāšu saņēmēju lokā, tad šī informācija jums tiks automātiski nosūtīta. Ja gadījumā, Jūs neesat mūsu aktualitāšu saņēmēju
lokā, taču vēlaties, lai ik nedēļu arī Jūsu elektroniskajā pastkastītē nonāk informācija par aktuālajiem konkursiem, semināriem un

citiem notikumiem saistībā ar ES struktūrfondu programmu u.c.
finansējumu, lūdzu sūtiet Jūsu pieteikumu uz
evita.dreijere@kurzemesregions.lv.
Mēs ceram, ka šie semināri būs jums noderīgi, kā arī vēlamies
vēlreiz atgādināt, ka esam atvērti piedāvājumiem par jums aktuālajām semināru tēmām Kurzemes reģionā.
Uz veiksmīgu sadarbību!
Jūsu Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas
centra komanda.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere,
ES SIC vadītāja
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APSTIPRINĀTS JAUNAIS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KOMISIJAS SASTĀVS
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2013.gada 30.jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē tika apstiprināts jaunais Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs.
Turpmāk komisijā darbosies:
Aivars Šilis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs;
Aleksandrs Lange, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
Didzis Ošenieks, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
Māris Dadzis, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Vija Jablonska, Priekules novada domes priekšsēdētāja;
Viktors Drukovskis, Saldus novada domes deputāts;
Vilnis Pūcītis, Talsu novada domes deputāts;
Vilnis Vitkovskis, Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs.

Ja Jums ir priekšlikumi par nepieciešamajiem
grozījumiem reģionālā maršrutu tīklā, vai arī
sūdzības par sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzu
sazinieties ar Sabiedriskā transporta nodaļas
vadītāju Vairu Brūderi, zvanot pa
tālr. 29540992, vai arī sūtot
informāciju uz pasts@kurzemesregions.lv

Plānots, ka iespējami tuvākā laikā tiks sasaukta Sabiedriskā transporta komisijas (turpmāk – Komisija) sēde, kurā tiks ievēlēti Komisijas priekšsēdētājs un vietnieks, tiks pārskatīti pārvadātāju finanšu rādītāji par 2013.gada 1.pusgadu, kā arī skatīti priekšlikumi par
nepieciešamajiem maršrutu tīkla grozījumiem, kuri izstrādāti saskaņā ar iedzīvotāju, pašvaldību, kā arī pārvadātāju sniegtajiem
ierosinājumiem.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere

PAR KONKURSU “EIROPAS GADA PAŠVALDĪBA 2013”
2013.gada 1.jūlijā noslēdzās pašvaldību pieteikšanās konkursam
„Eiropas Gada pašvaldība 2013”.
Kurzemes plānošanas reģionā pirmajā kārtā pieteikumi ir saņemti
no trim pašvaldībām - Rucavas novada, Liepājas pilsētas un Talsu
novada.
Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības apstiprināto konkursa
„Eiropas Gada pašvaldība 2013” nolikumu, Kurzemes plānošanas
reģiona vērtēšanas komisija līdz augusta vidum vērtēs pašvaldības
pēc iesniegtajām pieteikuma anketām un citiem kritērijiem. Trīs
labākās pašvaldības no katra plānošanas reģiona tiks izvirzītas
otrajai kārtai valsts mēroga konkursā. 15 pašvaldības sacentīsies
otrajā kārtā, līdz 18.oktobrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā tiks
sumināti visi konkursanti.
Konkursā šogad noteiks gan Eiropas Gada pašvaldības, gan laureātus četrās nominācijās – “Pašvaldība kultūrai”, “Pašvaldība integ-

rācijai un iekļaušanai‖, ―Pašvaldība veselībai‖ un ―Pašvaldība
Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai‖. Šī gada konkurss
sasaistīts ar Eiropas Pilsoņa gada tēmu. Konkursa mērķis ir veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, kultūrai, veselīga
dzīvesveida popularizēšanai, kā arī Eiropas Savienības vērtību
popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei starptautiskā sadarbībā.
Tāpat arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās tiks meklēti
Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba, pūļu, nesavtību un sirsnību ieguldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju integrācijas jomā savā novadā vai pilsētā.
Informāciju sagatavoja:
Dace Strazdiņa,
KPR Plānošanas
nodaļas vadītāja

JAUNA PAŠVALDĪBU ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU UN
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2013.gada 30.jūlija Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdē ar lēmumu Nr.10.2 (protokola Nr.03/13) tika
apstiprināta kārtība, kādā Kurzemes plānošanas reģions
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu atbilstību Kurzemes plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
Izvērtēšanas kārtības nepieciešamību noteica izmaiņas likumdošanā.

Izvērtējot pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas, Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa galvenokārt raudzīsies, vai ir ievērota dokumentu izstrādes procedūra
un to saturs atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Ar jauno izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem var
iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona
mājaslapā.

TOP LIETUVAS JŪRAS TELPISKAIS PLĀNOJUMS
Lietuva šobrīd izstrādā savas valsts teritorijas Ģenerālplāna grozījumus, kas paredz Ģenerālplānā iekļaut Lietuvai piederošo
jūras teritoriju.
Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepcijas (turpmāk - Koncepcija) izstrādi Lietuvas valdība ir uzticējusi Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūtam.

Koncepcijai šobrīd tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas paredz arī publisko apspriešanu un savstarpēju konsultēšanos ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. arī ar Latvijas atbildīgajām institūcijām.
Ģenerālplāna grozījumus plānots iesniegt Lietuvas valdībai līdz
2013.gada novembrim, un pēc to apstiprināšanas oficiālā kārtībā
tiks uzsāktas konsultācijas ar kaimiņvalstīm.
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Š.g. 19.jūnijā Liepājā biedrība
„Baltijas Vides Forums‖ (turpmāk - BEF) sadarbībā ar Klaipēdas Universitātes
Piekrastes pētniecības un plānošanas institūtu rīkoja sanāksmi
par Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepciju un tā potenciālo ietekmi uz jūras izmantošanu Latvijā. Sanāksme tika rīkota
starptautiskā Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta „PartiSEApate‖ ietvaros.
Sanāksmē piedalījās Latvijas atbildīgo ministriju, enerģētikas un
kuģniecības nozares, vides pārraudzības, jūras pētniecības institūciju (t.sk. Lietuvas eksperti) un citu ieinteresēto nozaru un
institūciju pārstāvji, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona un
Latvijas piekrastes pašvaldību – Liepājas pilsētas, Rucavas, Nīcas un Pāvilostas novadu pašvaldību pārstāvji.
Sanāksmes sākumā BEF pārstāve A.Ruskule iepazīstināja klātesošos ar projekta „PartiSEApate‖ mērķi, uzdevumiem, projekta
partneriem un turpmākajām aktivitātēm.
„PartiSEApate” ir akronīms projekta angliskajam nosaukumam
“Multi-Level Governance in Maritime Spatial Planning throughout the Baltic Sea Region‖. Projekta latviskais nosaukums „Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu
Baltijas jūras reģionā‖.
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2012.-01.09.2014.
Projekta mērķis: Veicināt pārrobeţu, starpnozaru un starplīmeņu
pārvaldību jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā.
Vairāk informācijas par „PartiSEApate‖ projektu var iegūt BEF
mājaslapā un projekta oficiālajā mājaslapā.

Attēlā: Jūras telpas izmantošanas zonējums Latvijas teritoriālajos ūdeņos
un ekskluzīvajā zonā Baltijas jūras piekrastē (pilotprojekta autors: BEF)
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Pateicoties „PartiSEApate‖ projekta īstenotajām aktivitātēm –
pārrobeţu konsultācijām, sanāksmes dalībnieki varēja uzzināt par
izstrādāto Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepciju tās tapšanas stadijā vēl pirms oficiālās publiskās apspriešanas.
Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas
institūta pārstāvis N. Blaţauskas sanāksmes dalībniekiem uzskatāmi un detalizēti izstāstīja, kādā veidā ir tapusi Lietuvas jūras
telpiskā plānojuma koncepcija, kādi principi tika ievēroti jūras
telpiskās plānošanas procesā, un kādi ir pieņemtie risinājumi.
N.Blaţauskas prezentācija ir ievietota PartSEApate mājaslapā.
Sanāksmes turpinājumā VARAM Telpiskās plānošanas departamenta vadītāja I.Urtāne iepazīstināja klātesošos ar aktuālo situāciju jūras telpiskajā plānošanā Latvijā. Ministrija šobrīd strādā pie
normatīvo aktu un juridiskās bāzes sakārtošanas, kā arī ārvalstu
fondu finansējuma piesaistes, lai līdz 2014.gada 1.janvārim uzsāktu Latvijas jūras plānojuma izstrādi atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajam termiņam. Lai gan Latvija ir
vienīgā no Baltijas valstīm, kura vēl nav uzsākusi jūras telpiskā
plānojuma izstrādi, jūras telpiskā plānošana Latvijā ir aizsākta
pirms 5 gadiem – ir izstrādāts jūras telpiskā plānojuma pilotprojekts, balstoties uz kura izstrādes procesā gūto informāciju, un
pieredzi ir izstrādāti noteikumi par jūras telpiskā plānojuma sastāvdaļām, saturu un izstrādes kārtību. 2012.gada 30.oktobrī ir
izdoti Ministru kabineta noteikumi „Jūras plānojuma izstrādes,
ieviešanas un uzraudzības kārtība‖.
Baltijas jūras Kurzemes piekrastes jūras telpiskā plānojuma pilotprojektu izstrādāja BEF laika posmā no 2009.-2011. gadam. Pilotprojekta rezultātā tika radīts pamats tiesiskajam ietvaram un
regulējumam oficiālā Latvijas jūras telpiskā plānojuma izstrādei.
Lai nodrošinātu nākotnes jūras plānošanas politikas veidotāju
līdzdalību, plānošanas procesa sākumā tika izveidota koordinācijas grupa, kurā piedalījās VARAM, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Jūras administrācijas, Kurzemes
plānošanas reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības deleģētie
pārstāvji. Pilotprojekta izstrādē tika iesaistīti daţādu nozaru pārstāvji – ostu, zvejniecības, enerģētikas, tūrisma, jūras pētniecības
institūciju, piekrastes pašvaldību, kā arī vairāku neformālo zaļo
kustību pārstāvji.
„BaltSeaPlan” ir Eiropas Savienības Baltijas jūras sadarbības
programmas 2007-2013 līdzfinansēts projekts.
Vairāk par „BaltSeaPlan‖ projektu var uzzināt projekta mājas
lapā un BEF mājaslapā.
Sanāksmes otrajā daļā notika diskusijas paralēlās darba grupās
par tiem jūras telpas izmantošanas veidiem Lietuvas/Latvijas
pierobeţā, kuriem nepieciešama pārrobeţu sadarbība plānošanā,
lai novērstu konfliktsituācijas un veicinātu sinerģiju jūras izmantošanā.
Galvenie aspekti, kam pievērsa uzmanību Kurzemes plānošanas
reģiona, Rucavas un Nīcas novada pašvaldību pārstāvji, ir—
Klaipēdas un Sventājas ostu attīstība, vēja parku izbūve jūrā,
Būtiņģes naftas termināļa attīstība un to ietekme uz piekrastes
iedzīvotāju dzīvi un vidi Latvijas pierobeţā.
Ekonomisko aktivitāšu pieaugums Lietuvas jūras teritorijā un to
negatīvās ietekmes pieaugums uz dabas vērtībām jūrā un citiem
jūras telpas un piekrastes teritorijas izmantošanas veidiem ir
galvenā potenciālā konfliktsituācija pierobeţā, ko identificēja
sanāksmes dalībnieki.
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Plašāka informācija par 19.jūnija sanāksmes ―Lietuvas Jūras telpiskā koncepcija un tā potenciālā ietekme uz jūras izmantošanu
Latvijā‖ darba grupu diskusiju rezultātiem ir pieejama BEF sagatavotajā ziņojumā, kas publicēts PartiSEApate projekta mājaslapā
latviešu un angļu valodās.
Sanāksmes rezultāti liecina, ka jūras telpiskajai plānošanai ir jābūt
starpnacionālai un integrētai visā Baltijas jūras reģiona teritorijā,
kā to nosaka kopējie Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas
2030 mērķi un prioritātes.

Turpmāk par aktualitātēm jūras telpiskajā plānošanā varēs
uzzināt KPR mājaslapā sadaļā Jūras telpiskā plānošana, kurā
ir arī pieejami 2009.-2011. īstenotā starptautiskā projekta
"BaltSeaPlan" materiāli, t.sk. Kurzemes piekrastes jūras
telpiskā plānojuma pilotprojekts, un 2010.-2012.g. īstenotā
GORWIND (Rīgas jūras līcis - vēja enerģijas resurss)
projekta rezultāti.

Informāciju sagatavoja: Sanita Astiča
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja

KOPSAVILKUMS PAR KPR PROJEKTIEM 2007-2013
Laika posmā no 2007.gada Kurzemes plānošanas
reģions ieviesis 28 projektus, no kuriem 12 vēl tiek
ieviesti, kopumā piesaistot Kurzemes reģionam 5,5
miljonus LVL daţādās jomas – vides aizsardzībā,
komunālajā saimniecībā, transporta un sociālajā jomās, profesionālajā izglītībā un mūţizglītībā, tūrisma
attīstībā, uzņēmējdarbības atbalstam un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Projekti pa nozarēm

Kopumā KPR strādā ar 8 daţādiem finanšu instrumentiem, taču visveiksmīgāk finanšu piesaiste noritējusi ar Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas palīdzību, ar kuras atbalstu kopumā ieviesti 8
projekti 2,5 miljonu apjomā. Eiropas Teritoriālās
sadarbības programmu projekti sastāda 66 % no visa
piesaistītā finansējuma.
Piesaistītais finansējums pa Finanšu avotiem

2013/Nr.2

6

16 no 20 reģiona pašvaldībām un organizācijām novados aktīvi iesaistījušās KPR iniciētajos sadarbības projektos realizējot savai
teritorijai aktuālas attīstības idejas reģionālā līmenī.
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Piesaistītais finansējums pašvaldībās, LVL

Kopumā novados piesaistītais finansējums sastāda 3,4 miljonus LVL. Visveiksmīgāk finansējumu ar reģionālu projektu palīdzību
piesaistījušas Ventspils un Liepājas pilsētas, kā arī Talsu, Saldus, Kuldīgas un Pāvilostas novadi.

Pašvaldību teritorijās ieviesto projektu skaits

Informāciju sagatavoja: Aiga Petkēvica,
KPR Projektu nodaļas vadītāja

Page 7
2013/Nr.2

7

PROJEKTS “MANA SOCIĀLĀ ATBILDĪBA” (MY RESPONSE)
Projekta mērķis – veicināt sociālo integrāciju Kurzemes plāno- Ieguvumi no projekta:
šanas reģionā un Lietuvas ziemeļrietumos.
2 jaunas apmācību programmas un rīkoti semināri par sociālo
Projektā gaitā paredzēta divu jaunu sociālo pakalpojumu pilotē- integrāciju un universālo dizainu;
šana, izglītojošu semināru un publisku pasākumu rīkošana par
2 jauni sociālie pakalpojumi: pavadonis-asistents, īslaicīgā
universālo dizainu, vides pieejamību un cilvēku ar invaliditāti
uzturēšanās;
integrāciju sabiedrībā un ieguldījumi pašvaldību infrastruktūrā.
uzlabota vides pieejamība (lifti un pacēlāji ēkās; laipas, peldēšanai
paredzēti riteņkrēsli pludmalēs, ēku pielāgojumi atbilstoši
Projekta īstenošanas laiks: 02.04.2012.-01.04.2014.
universālā dizaina prasībām);
vairota sabiedrības izpratne par vides pieejamības un sociālās
Kopējais finansējums:1,137,609.23 EUR, t.sk. 66,967.85 EUR
integrācijas nozīmi ikviena cilvēka ikdienā.
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums,
170,641.38 EUR - projekta partneru līdzfinansējums.
Informāciju sagatavoja: Inga Kalniņa,
projekta koordinatore
Sadarbības partneri: Dundagas, Kuldīgas, Nīcas, Saldus un
Skrundas novadu un Liepājas un Ventspils pilsētu pašvaldības
Plašāka informācija šeit>>
un pieci Lietuvas partneri.

UNIVERSĀLĀ DIZAINA KAMPAŅA KURZEMĒ
No 2013.gada 8.maija līdz 18.jūnijam visās Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās notika sociālās kampaņas
pasākumi par universālo dizainu un vides pieejamību ikvienam cilvēkam, kas bija pirmais šāda mēroga pasākums
Latvijā ar mērķi veicināt sociālo integrāciju. Kampaņu
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām
rīkoja projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros.
Kampaņā galvenokārt iesaistīja skolu bērnus, kuriem pasākumos stāstīja, kas ir universālais dizains un kā ar tā palīdzību var
padarīt vidi vienlīdz pieejamu visiem: gan vecmāmiņai, gan
mammai ar bērnu ratiņos, gan skolas biedriem ar velosipēdiem.
Skolēni pašu spēkiem pielāgoja savas skolas vidi, lai tā turpmāk būtu pieejamāka, drošāka un vairāk atbilstu universālā
dizaina principiem. Piemērām, marķēja skolu kāpnes ar pretslīdes lentām, gatavoja uzlīmes stikla sienām un durvīm, lai tajās
turpmāk vairs negadītos ieskriet ar pieri.

Pasākumos iesaistījās Alsungas, Ata Kronvalda Durbes, Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību, Vaiņodes, Priekules, Talsu 2. un
Liepājas 8. vidusskola, Stiklu speciālā internātpamatskola, Grobiņas
ģimnāzija, Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde un Radošās dienas Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrs ―Šķūnis‖.
Vairākās pašvaldībās pasākumi notika arī novadu domju ēkās: Aizputē, Brocēnos, Dundagā, Nīcā, Rojā, Rucavā un Talsos, un citās
pašvaldību iestādēs: Nīcas ambulancē, Ventspils autoostas teritorijā, Mērsraga invalīdu atbalsta centrā, Skrundas kultūras namā.
Pāvilostā kampaņas pasākums kuplināja pilsētas svētku programmu.
„Universālais dizains ir domāšana, kuras rezultātā viegli un saprotami pasniegta informācija un pielāgota vide palīdzēs katram neatkarīgi no viņa zināšanām, prasmēm un spējām dzīvot patstāvīgāk,”
skaidro Inga Kalniņa, projekta koordinatore Kurzemes plānošanas
reģionā.
Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece,
Projekta “Mana sociālā atbildība”
sabiedrisko attiecību speciāliste

14.maijs.
Talsu 2.vidusskolas meitenes marķē ieejas
slieksni skolā.

29.maijs.
Ventspils autoostas teritorijā nu būs
arī stāvvieta invalīdu transportam.
Ventspils 6. vidusskolas skolēni
uzstāda norādes zīmi un marķē
autoostas stabus ar kontrastējošām
līmlentām, lai tie būtu pamanāmi arī
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
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30.maijs.
Mazie dalībnieki Priekulē.
18.jūnijs.
Noslēdzošais pasākums Brocēnos. Jaunieši marķē (šoreiz ar
krāsu) stabus pilsētā, lai tie būtu
pamanāmi ikvienam.

5.jūnijs.
Saldū jaunieši bija sadalīti grupās, kur katrai bija savs uzdevums: vieni ar
dzeltenu līmlentu marķēja stabus pilsētā, citi – kāpnes pie pašvaldības ēkām.
Attēlā pa kreisi – pie Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja.

KURZEMĒ UZSTĀDĪTAS TŪRISMA NORĀDES ZĪMES UN STENDI PIE
SENAJĀM DABAS SVĒTVIETĀM
Kopš 2011. gada vasaras Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ievieš projektu "Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte"‖.
Kulta vietas šī projekta kontekstā ir neparasts pētījuma objekts, jo
saistīts ar mūsu senču tradīcijām, izpratni par augstākiem spēkiem un paaudzēs krātām zināšanām par cilvēka un dabas mijiedarbību.
Lai popularizētu jauno tūrisma produktu- tūrisma maršrutus pa
senajām dabas svētvietām- 2013. gada 30. maijā tika organizēta
tūroperatoru un ţurnālistu vizīte uz Kurzemi. Brauciens tika organizēts sadarbībā ar Talsu tūrisma informācijas biroju un tā laikā
dalībniekiem tika sniegts ieskats kuršu vēsturē un tradīcijās.
Pēc vizītes projekta komanda saņēma virkni pozitīvu atsauksmju
par pasākumu. Publikācijas par Kurzemes svētvietām un ar tām

saistītajiem apskates objektiem un tradīcijām bija atrodamas gan
lokālajos, gan nacionālajos medijos.
Būtisks ieguldījums projekta ieviešanas laikā ir veikts ne tikai
attiecībā uz sabiedrības informēšanu, bet arī infrastruktūras
uzlabošanā. 2013. gada pavasarī Kurzemē ir uzstādītas 11 norādes zīmes un 7 informācijas stendi pie tūrismam piemērotākajām dabas svētvietām.
Projekta ieviešana tiek finansēta Centrālbaltijas INTERREG IV
A programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Zanda Zeidaka, projekta vadītāja

PĀVILOSTĀ UN ROJĀ IZBŪVĒTAS NOBRAUKTUVES UZ JŪRU
Projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās‖ ir sasniegti pirmie rezultāti –
Pāvilostas un Rojas novados ir izbūvētas nobrauktuves uz jūru.

1att.

2att.

3att.

2013/Nr.2
1att. - Pāvilostā, Tirgus ielas galā projekta
ietvaros ir rekonstruēta nobrauktuve uz jūru,
kas kalpos gan glābšanas transporta piekļuves nodrošināšanai, gan piekrastes pieejamības uzlabošanai apsaimniekošanas vajadzībām. Pāvilostas novada pašvaldības jūras
robeţa ir 52 km, un šī novada teritorijā ir
vienīgā labiekārtotā nobrauktuve uz jūru.

9
2att. - Pāvilostas novada pašvaldība ir
iegādājusies glābšanas laivu ar aprīkojumu. Laiva būs pieejama Pāvilostas ostā un
to paredzēts izmantot glābšanas vajadzībām negadījumos jūrā. Jāatzīmē, ka pirmais glābšanas laivas uzdevums bija
Neptūna un nāru izvešana jūrā šī gada
Zvejnieksvētku pasākumā.

3att. - Rojas novadā, vietā, ko dēvē par
Liedaga dambi, ar projekta atbalstu ir izveidota nobrauktuve uz jūru glābšanas
dienestu vajadzībām - gan glābšanas
darbiem uz ūdens, gan ugunsdzēsējiem
ūdens iegūšanai, un apgriešanās laukums
piekrastes pieejamības uzlabošanai.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam, to atbalsta Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013. gadam, projekta īstenošanai paredzot 83% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Projekta kopējais finansējums ir 518 072, 29 EUR,
Latvijas partneru kopējais finansējums - 216 867 EUR.
Informāciju sagatavoja: Ligita Laipeniece, projekta vadītāja
Foto: Rojas un Pāvilostas novada pašvaldība

Plašāka informācija šeit>>

TAGAD ARĪ SABIEDRĪBA KURZEMĒ VAR IESAISTĪTIES EZERU IZPĒTĒ
UN APSAIMNIEKOŠANĀ
Vai zināt kādi augi un dzīvnieki sastopami jūsu ezerā?
Vai esat domājuši, kā ezeru un tā krastus izmantoja agrāk
un kā to izmantojam šodien? Vai zināt, ko varam kopīgi
darīt, lai uzlabotu ezera kvalitāti?

Šo un citu informāciju mēs kopīgiem spēkiem varēsim
savākt, ja iesaistīsieties
„Ezeru sabiedriskā monitoringa”
aktivitātēs!

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS AICINA IESAISTĪTIES EZERU IZPĒTĒ UN APSAIMNIEKOŠANĀ!
Ezeri ir dabas bagātība, kuru izmantošanu un apsaimniekošanu ir
jāveic tā, lai tos saglabātu arī nākamajām paaudzēm.
Domājot par ezeru nākotni un to ilgtspējīgu izmantošanu, pēc
Kurzemes plānošanas reģiona pasūtījuma Latvijas – Lietuvas
pārrobeţu sadarbības programmas 2007-2013 gadiem līdzfinansētā projekta ‖Pārrobeţu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā‖ ietvaros ir izstrādāta Sabiedrisko
ezeru izpētes (monitoringa) programma.
Sabiedrības iesaistīšanās šajā programmā ir brīvprātīga, balstīta
uz rūpēm par savu apkārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un
aizsargāt.
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tā pieaicinātajiem ekspertiem nodrošina metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko
apmācību, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto datu bāzu
uzturēšanu.

šo informāciju var izmantot izstrādājot daţāda līmeņa plānošanas
dokumentus.

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko ezeru izpētes
programmu veido 4 apakšprogrammas:
1.Ezeru un to piekrastes daļas izmantošana agrāk un tagad.
2.Ezeru krastu aizauguma novērtējums.
3.Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi.
4.Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas
resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces
baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobeţu teritorijā.

Pirmās un otrās apakš-programmas realizācijas gaitā tiek savākta
informācija par ezeru aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu
stāvokli šobrīd. Ezera pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija
tiek salīdzināta ar vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos
un ģimenes albumos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša
skatu punkta ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar
vēsturiskajiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī
Latvija‖ atrodamā informācija. Paldies, tā veidotājiem! Izvēlētā
ezera apsekojuma laikā iegūto informāciju Sabiedriskās ezeru
izpētes programmas dalībnieki var ievadīt interneta vietnē. Tādejādi par atradumiem ir iespējams pastāstīt citiem vai arī iepazīties
ar
citu
Programmas
dalībnieku
veikumu.
Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji

Kārtējais apmācības seminārs notiks Talsos š.g. 14.augustā.
Tikšanās Talsu novada domē - Kareivju iela 7, 1.korpusa
1.stāvā, plkst. 11:00.
Semināra laikā tā dalībnieki tiks apmācīti noteikt ezeros sastopamo augu un dzīvnieku sugas, tiks iepazīstināti kā veikt pašu savāktās informācijas ievietošanu internetā un kā aplūkot citu ezera
monitoringa programmas dalībnieku veikumu.
Nākamais apmācības seminārs notiks oktobrī. Tā norises laikā
dalībniekus apmācīs kā iegūto informāciju izmantot, lai plānotu
un veiktu nepieciešamos ezeru apsaimniekošanas pasākumus.

Mērķa sasniegšanai projektā bez plānošanas reģiona iesaistījušies
vēl 7 partneri no Latvijas (Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus,
Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī partneri no
Lietuvas – Ţemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Birţu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.
Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un
nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta
pieredzes apmaiņa starp daţādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par
vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par
ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
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Mēs priecāsimies par katru Kurzemes
plānošanas reģiona Ezeru sabiedriskā
monitoringa dalībnieku! Jau iepriekš paldies
Attēlā: Projektā iesaistīto Partneru pārstāvji iepazīstas ar Sabiedriskās ezeru
izpētes programmu un apgūst ūdensaugu sugu noteikšanu.
Nodarbību vada ūdensaugu speciālists Andris Viesturs Urtāns.

par iesaistīšanos ezeru izpētē!
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas –
LVL 711 623,05 (EUR 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas
programmas līdzfinansējums ir – LVL 604 879,59
(EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris
un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
Attēlā pa kreisi: Ūdensdzīvnieku noteikšanai izstrādātais materiāls. Foto: Loreta Urtāne

Informāciju sagatavoja: Ieva Briede,
projekta vadītāja
Informācija par sabiedriskā ezeru monitoringa
semināru:
Loreta Urtāne
Biedrība „Ūdensaina”
Tālr.: +371 29171469
e-pasts: loreta.urtane@gmail.com
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KULTŪRAS DZĪVE KURZEMĒ
Kad vasara ir savā pilnbriedā, arī kultūras dzīves notikumi katrā
novadā ir ar savu krāsu un emociju gammu.
Tā ar vērienīgumu izskanējuši Kuldīgas svētki – ”Dzīres Kuldīgā”, šogad pulcējot daudzus skatītājus, amatniekus, māksliniekus un dalībniekus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Kuldīgā
svētku gaisotne bija radīta īpaša, tur varēja atpūsties, piedzīvot
un izbaudīt neredzētus pārsteigumus.
Savukārt Liepājā, norisinājās viens no krāšņākiem šīs vasaras
festivāliem LMT Summer Sound. Te varēja baudīt Lindas
Leen spēcīgo šovu, gan „Prāta vētras” uzstāšanos ,un britu
dziedātāja Mikas dziedājumu. Pludmales festivālu apmeklēja
tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, kurš notika no
12. – 13 jūlija.
Foto: Ieva Benefelde

Tieši šis laiks pieder arī zvejniekciemiem, pagastiem un pilsētām, jo jūlija otrās nedēļas nogalē ar jautru un aizraujošu izklaides programmu sumina vareno dabas spēku un cilvēkus, kuru ikdienas darbs saistīts ar jūru. Mērsragā , Rojā, Kolkā, Ventspilī, Pāvilostā, Jūrmalciemā un daudzviet citur.
Tā ir tikai neliela daļiņa no kultūras pasākumiem Kurzemes plānošanas reģionā. Pat mazākajā un tālākajā reģiona pagastā, kultūras
dzīve nerimst ne uz brīdi un augusts atnesīs savus notikumus un pārsteigumus.
Piedzīvojiet un izbaudiet kultūras daudzveidību Kurzemes plānošanas reģionā, kur savu ideju un darba rūpes ieguldījis katrs novada
un pagasta kultūras dzīves veicinātājs!

No 9. līdz 13. augustam ROZENTĀLA VASARAS SKOLIŅA- Saldus mākslas skolā.
10. augustā Fontaine festivāls 2013 - Liepājā.
11.augustā V Sēņošanas čempionāts „Pa dullās Paulīnes pēdām”, Spārē, Spāres tautas namā.
No 12.augusta līdz 17.augustam – Mūsdienu ritma mūzikas festivāls un meistarklase
„Ventspils Groove 2013”, Ventspilī
17.augustā X Dižmāras gadatirgus, Talsos .
17.augustā ALĀNIJAS DIENAS - Talsos
17.augustā Laucienes pagasta svētki „Laucienes diena” , Talsu novadā
17.augustā , 80. gadu DJ festivāls – Saldū.
17.augustā ,Dunalkas parkam -760 , Durbes novadā.
17.augustā , Gaviezei -760 , Grobiņas novadā.
No 22.augustam – 27.augustam Starptautisks plenērs Rozentāla pilsētā 2013, Saldū.
23.augustā - Vakara kino mikslis - Skrundas pilskalna estrādē.
24.augustā III Starptautiskais tautas muzikantu festivāls SALDIE VĀRTI, Saldū.
24.08. Draugu diena Stendē, Stendes tautas namā.
24.08. II Valdgales pagasta svētki Pūņas, Valdgales tautas namā.
No 22.augusta -31.augustam VIA BALTICA festivāla koncerti.

Jau trešo gadu pēc kārtas no 22. līdz 31.augustam notiks festivāls VIA BALTICA
Liepājā un pirmo reizi Kuldīgā. Šogad festivāla ietvaros notiks pavisam kopā 10
koncerti, Baltijas ceļa vēsturiskajai akcijai veltīta izstāde Baltijas Brīvības ceļš. 1987. –
1991., atsevišķs koncerts un mūzikas nodarbības bērnu auditorijai. Klausītājus šogad
priecēs mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Spānijas un Francijas.
Informāciju sagatavoja: Irita Timbare,
KPR Kultūras plānošanas speciāliste

Cilvēka personību raksturo ne tikai
tas, ko viņš dara, bet arī tas,
kā viņš to dara.
/F.Engelis - Domu grauds/
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www.kurzemesregions.lv
Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Administrācija:
Rīga, Pulkveţa Brieţa iela 4-3, LV-1010

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Rīga, Pulkveţa Brieţa iela 4-3, LV-1010

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

KPR ES Struktūrfondu informācijas centrs:
Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LV 3801

Foto: Ligita Laipeniece

Izmanto iespēju saņemt
“Ziņu lapu” savā e-pastā!
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

Uz šo e-pastu:
info@kurzemesregions.lv,
gaidīsim Jūsu ieteikumus
“Ziņu lapas” pilnveidošanai un
uzlabošanai!

