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~ AR SKATU UZ REĢIONA NĀKOTNI~

Cienījamie, kurzemnieki!
Līdz gada beigām tiks pieņemti vairāki pašvaldībām būtiski lēmumi. Spraigas
diskusijas starp LPS un valdību notika par 2014.gada budžetu, kuras pēc daudzu
gadu pārtraukuma beidzās bez vienošanās. LPS valdes sēdē un LPS sarunās ar
Finanšu ministriju piedalījamies arī mēs ar Attīstības padomes priekšsedētājas
vietnieci Nelliju Kleinbergu. Šogad pašvaldības spēja vienoties par kopīgu
nostāju, lai pašvaldību budžetu ieņēmumi augtu proporcionāli valsts budžeta ieņēmumiem, pašvaldībām jāatvēl 82% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa līdzšinējo
80% vietā. Šajās dienās valsts budžets nonāks Saeimā un, tad kļūs redzams, vai
Saeimas deputāti vairāk ieklausīsies pašvaldību viedoklī.
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Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Aizvien skaidrāks kļūst nākošā ES plānošanas perioda no 2014.līdz 2020.gadam
struktūrfondu sadalījums. Septembrī VARAM rīkoja pirmo "Atvērto durvju"
semināru Kurzemē, kurā bija iespējams saņemt informāciju arī par ES struktūrfondiem. Kopumā esam satraukti, ka ES finansējums kohēzijai būs mazāks, līdz ar

to arī pašvaldībām būs mazākas iespējas piesaistīt ES struktūrfondus. Iestājāmies par ES struktūrfondu pieejamību
visām Kurzemes pašvaldībām, tāpēc ceram, ka Lauku attīstības programmas finansējums ceļiem būs pieejams visām
lauku teritorijām, savukārt, Pilsētvides finansējums visiem attīstības centriem Kurzemē.
Septembrī notika arī Kurzemes tūrisma asociācijas (KTA) rīkots seminārs Skrundas muižā ar mērķi veicināt sadarbību starp Kurzemes pašvaldībām tūrisma jomā. KTA ir dibināta 2001.gadā un šo gadu laikā ir pierādījusi sevi kā
ļoti vajadzīgu un Kurzemes pašvaldību vienojošu organizāciju, kas veiksmīgi popularizē Kurzemi Latvijā un ārpus
tās un piesaista tūristus mūsu reģionam. Kopā ar Kurzemes pašvaldībām KTA aktīvi darbojas arī Tukuma novads.
Vēlu veiksmi KTA turpmākajā darbā.
Lai sokas darbi katram no Jums!
Ar cieņu, Inga Bērziņa
Kurzemes plānošanas reģions izdod savu kārtējo Ziņu lapu, kura ir bagāta ar interesantu informāciju par ieviešanā esošajiem projektiem, kuros ir gūti jauni rezultāti
un iespaidi un kurus jau tagad vai drīzākajā nākotnē varēs redzēt Kurzemes reģiona
pašvaldībās.
Rudens sākums iezīmējas arī ar plānotajām izmaiņām sabiedriskā transporta organizēšanas sistēmā, kas noteikti atstās ietekmi uz sabiedriskā transporta organizēšanu Kurzemes reģionā. Plānots, ka jaunā kārtība varētu stāties spēkā ar nākamo
gadu.
Vasaras mēnesī Kurzemes reģions organizēja jaunu konkursu „ES struktūrfondi
Kurzemei”, aicinot reģiona iedzīvotājus caur fotoobjektīvu paskatīties uz ar Eiropas Savienības atbalstu tapušajiem projektiem mūsu reģiona pašvaldībās. Ceram
iesākto tradīciju turpināt, jo atsaucība bija pietiekoši liela.

Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs
Lai arī nākamā plānošanas perioda ietvaros jaunu projektu ieviešana varētu sākties
Kristiāns Godiņš
visticamāk 2015.gadā, jau šobrīd notiek apjomīgs darbs pie prioritāšu noteikšanas, sadarbības partneru meklēšanas
un projektu ideju apzināšanas, kurā ir iesaistītas visas reģiona pašvaldības, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas u.c. Esam sākuši aicināt nozaru ministrijas piedalīties KPRAP sēdēs, kas ļautu jau laicīgāk iesaistīt pašvaldības
nākamā plānošanas perioda veidošanā un savu interešu pārstāvniecībā.
Vasaru nomaina rudens, bet katram gadalaikam ir savs krāšņums, ko aicinām baudīt Kurzemē!
Panākumus vēlot, Kristiāns Godiņš
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KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDES DARBA APSKATS
Septembra sākumā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdes laikā tika skatīti ne tikai
jautājumi, kas skar Kurzemes plānošanas reģiona darbību,
bet arī aktualitātes par eiro ieviešanu un par Izglītības un
zinātnes ministrijas plānotajām atbalsta jomām un
virzieniem nākamajā plānošanas periodā.
LR Finanšu ministrijas Eiro biroja vadītāja A.Andreičika iepazīstināja klātesošos ar plānotajiem pasākumiem un laika grafikiem
par Eiro ieviešanu Latvijā, izsakot lūgumu pašvaldībām būt aktīvām un iesaistīties iedzīvotāju informēšanā, kā arī aicināja informāciju par pāreju uz eiro ievietot novadu interneta vietnēs.
Pašvaldību pārstāvji uzklausot LR Finanšu ministrijas sniegto
informāciju pauda satraukumu, ka ir paredzēti informatīvi pasākumi lielajās pilsētās un lielajos novados, bet tieši mazajos novados ar lauku teritorijām un daudz mazāku apdzīvojuma blīvumu
pastāv lielāks risks informācijas pieejamības nodrošināšanai.
Pašvaldības izteica vēlmi, ka tiek organizēti informatīvi semināri
arī mazajās pašvaldībās (piemēram, Priekules, Skrundas un Kuldīgas novados). Diskusijas raisīja arī Finanšu ministrijas karte par
naudas maiņas punktiem (pasta nodaļas un bankomāti), tāpēc tika
panākta vienošanās, ka tiks precizēts saraksts ar vietām, kur būs
iespējams veikt naudas maiņu. Kurzemes plānošanas reģions
uzņēmās nodrošināt informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un
Eiro biroju par papildus nepieciešamajiem semināriem un naudas
maiņas punktiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko
finanšu instrumentu departamenta vecākā eksperte Marta Meženiece iepazīstināja padomes locekļus ar plānoto ES struktūrfondu
atbalstu vispārējai un profesionālajai izglītībai 2014-2020.gada

plānošanas periodā, sniedzot detalizētu informāciju par specifiskajiem atbalsta mērķiem un tiem paredzēto informāciju. Plašāk skatīt
www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP
dokumentu vietne”.
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora
vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere
sniedza informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto
pieaugušo izglītošanas sistēmas maiņu, paredzot daudz būtiskāku
pašvaldību un plānošanas reģionu lomu. Piedāvātā sistēma rosināja daudz jautājumu un diskusijas gan par finanšu apjomu un aprites modeli, gan esošās sistēmas trūkumiem, pozitīvi novērtējot
ministrijas vēlmi pārskatīt sistēmu un iezīmēt lielāku ministrijas
atbildību pieaugušo izglītošanā.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja N.Kleinberga informēja
par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, kas
notika augusta beigās, kur tika aizsāktas sarunas par nākamā gada
valsts budžetu un notikušas diskusijas par iespējām aizņemties
finansējumu investīciju projektu realizācijai nākamajā gadā un trīs
gadu periodā.
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs K.Godiņš
izteica vēlmi, līdzīgi kā šajā sēdē piedalījušies pārstāvji no IZM,
arī turpmāk aicināt citu ministriju pārstāvjus. Vienojoties par nākamās sēdes norisi oktobra sākumā, Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa informēja, ka plānots, kādā no sēdēm, lūgt Finanšu ministrijas pārstāvjus sniegt informāciju par struktūrfondiem
nākamajā plānošanas periodā, kā arī par plānoto atbalstu no Lauku
attīstības programmas un Zivsaimniecības fonda.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere, KPRA Biroja vadītāja

ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRA JAUNUMI
Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs intensīvi plāno un organizē seminārus oktobrī un novembrī par ES
Struktūrfondiem un citiem finanšu instrumentiem.
Sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu (LSIF),
2013.gada 22.oktobrī Kuldīgā notiks jau apstiprinātu projektu
īstenotāju individuālas konsultācijas ar projektu Uzraudzības
nodaļas pārstāvi.

Viena no iedzīvotājus visvairāk interesējošām tēmām ir – atbalsta
saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pamatojoties uz
izrādīto interesi, oktobrī un novembrī notiks trīs bezmaksas semināri – „LR tiesisko normu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību
ar ES struktūrfondu atbalstu‖. Seminārā pieredzējusi un zinoša
pasniedzēja - Inguna Leibus (Dr.oec,. LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore) sniegs informāciju par saimnieciskās darbības tiesiskajām formām un to reģistrēšanas kārtību (SIA, IK, saimnieciskās darbības veicējs), kā arī stāstīs par Latvijas Republikas
nodokļiem un to veidiem uzņēmējdarbībā. Sīkāk tiks skatītas tēmas
par Mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu,
fiksēto ienākuma nodokli, patentmaksu. Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvji stāstīs par viņu pārraudzībā esošiem ES finanšu atbalsta instrumentiem jaunajiem un esošiem uzņēmējiem. Semināri norisināsies Saldū – 16.oktobrī, Liepājā – 8.novembrī un Kuldīgā – 22.novembrī. Ja būs interese - šādi semināri norisināsies arī
Ventspilī un Talsos. Semināru vietas un laiki vēl tiks precizēti.
Oktobrī, sadarbībā ar Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas
nodaļu tiek plānots seminārs par Būvniecības likuma aktualitātēm un grozījumiem, to ietekme uz ES Struktūrfondu projektiem. Ir aptaujātas Kurzemes reģiona pašvaldības par potenciālo
interesi piedalīties šāda veida seminārā un saņemtas atsauksmes
gandrīz no visām pašvaldībām par semināra nepieciešamību.

Oktobrī plānots seminārs izsludinātās LSIF administrētās otrās
atklāto projektu konkursu EEZ finanšu instrumenta programmas
„NVO fonds" apakšprogrammā NVO projektu programma.
Apakšprogrammas ietvaros ir paredzēts atbalstīt NVO projektus
šādās tematiskajās jomās:
Sociālā sektora aktivitātes, ieskaitot labklājības celšanu un
pamatpakalpojumu nodrošināšanu, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai, dzimumu līdztiesības
veicināšanai, t.sk. atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;
Vienotas sabiedrības izveide - starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās
identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvās aktivitātes un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes, kas veicina demokrātisko līdzdalību,
novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības
iegūšanu.
Apakšprogrammas uzdevums ir veicināt vietēja, reģionāla un
nacionāla līmeņa NVO darbību.

2013/Nr.3

3

2013/Nr.3

3

24.oktobrī Saldū norisināsies Latvija Investīciju un attīstības
aģentūras organizētais seminārs „Eksporta darbnīcas”, kur
jebkurš interesents, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt eksportu
varēs uzzināt par teorijas niansēm, praksi un dzīviem piemēriem
eksporta uzsākšanā un attīstīšanā.

Aicinām pieteikt pretendentus Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajai Sabiedrības vienotības balvai!

40-39, Rīga, LV-1050).
Ar Balvas piešķiršanu Fonds vēlas akcentēt laureātu vērtību pasauli
un to, kas motivējis cilvēkus strādāt sabiedrības integrācijai. Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagastam, pilsētai vai valstij,
motivācija palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara
spēks, ko Fonds vēlas cildināt.
Šogad balvas plānots pasniegt šādās nominācijās: galvenā balva "Sabiedrības vienotības balva", un trīs veicināšanas balvas - "Par
ieguldījumu iecietības veicināšanā", "Par ieguldījumu sabiedrības
saliedēšanā", un "Par radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā".

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis pretendentu pieteikšanu Sabiedrības vienotības balvai. Balvas mērķis ir veicināt
sabiedrības integrāciju un iecietību sabiedrībā, popularizējot
atsevišķu personu vai organizāciju veikumu šajās jomās.
Aicinām fondam aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem labajiem Vienotības balvas nolikums un pieteikuma forma atrodama Sabiedcilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat un kas ikdienā nesavtīgi rības integrācijas fonda mājas lapā sadaļā - Sabiedrības vienotības
strādā, lai sabiedrība kļūtu vienotāka, iecietīgāka un cilvēcīgāka. balva. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 14.oktobris.
Šī ir iespēja sabiedrībai uzzināt par cilvēkiem, kas palīdz citiem
justies piederīgiem mūsu straujo pārmaiņu skartajā sabiedrībā.
Informāciju sagatavoja:
Pretendentus Balvas saņemšanai var iesniegt SIF sekretariātā
Baiba Kūma, ES KR SIC vadītāja
personīgi, elektroniski (info@sif.lv) vai pa pastu (Brīvības ielā

FOTOKONKURSA ―ES STRUKTŪRFONDI KURZEMEI‖ REZULTĀTI
Fotokonkursa vērtēšanas komisijas sēdē tika izvērtēti visi iesūtītie darbi.
Komisija vērtēja darbu atbilstību nolikuma prasībām, iesūtītās fotogrāfijas
un saukli/parakstu.
Par galvenās balvas, fotokameras Nikon D3100, ieguvēju, komisija atzina
MADARU LAPSU. Madara fotokonkursā bija iesūtījusi vairāk kā sešu
objektu fotogrāfijas, aptverot vairāk nekā tikai vienas pašvaldības teritoriju
un ļoti asprātīgi piemeklējot objektam atbilstošus domu graudus.

1.vieta MADARA LAPSA
„Vienīgi ceļš uz pazudināšanu vienmēr ir labā stāvoklī,
jo ceļotāji sedz izdevumus par to. Visiem pārējiem
ceļiem ik pa laikam ir nepieciešama rekonstrukcija.”

2.vieta MĀRTIŅŠ KOPŠTĀLS

„Gaišāks skats uz dzīvi. Jaukas un drošas pastaigas, tagad pa
gaišām un sakārtotām ielām.”
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3.vieta ALISE VOLANSKA
„Pilsētas dārzs – visskaistākais,
vispopulārākais, visatpazīstamākais tūristu galamērķis
Izskatot iesūtītos darbus, Komisija vienojās par veicināšanas balvas piešķiršanu Dacei Kamelai par skaisti veidoto
Kuldīgā.”
plakātu par ES struktūrfondu projektiem Ventspilī.
Apsveicam visus balvu ieguvējus. Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra pārstāvji personīgi sazināsies ar
balvu ieguvējiem. Pateicamies visiem fotokonkursa „ES struktūrfondi Kurzemei” dalībniekiem par iesūtītajām darbiem!
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere

SĀKOT AR 2014.GADU IZMAIĽAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA
LIKUMĀ!
Sākot ar 2014.gadu, gaidāmas pārmaiņas sabiedriskā transporta organizēšanā vietējā reģionālajā maršrutu tīklā, kur šobrīd noris darbs
pie Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma grozījumiem. Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa šobrīd aktīvi
strādā pie reģiona viedokļa pārstāvēšanas, lai plānošanas reģiona loma sabiedriskā transporta organizēšanā neizzustu un tam būtu iespējams cīnīties par savu iedzīvotāju mobilitātes iespējām.
Pašreizējā grozījumu redakcija paredz, ka, sākot ar 2014.gada 1.jūliju, plānošanas reģions ar pieņemšanas nodošanu aktu nodod Autotransporta direkcijai to tiesību, saistību, lietvedības un arhīva daļu, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanu un
organizēšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Tas nozīmēs, ka turpmāk, plānošanas reģioniem nebūs iespējas pieľemt lēmumu par maršrutu tīkla grozījumiem, taču tas gatavos priekšlikumus un iesniegs tos izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē.

Sabiedriskā transporta padomi veidos desmit locekļi: pieci pārstāvji, ko amatā iecels un no amata atbrīvo satiksmes ministrs, un pieci
attiecīgo plānošanas reģionu attīstības padomju deleģēti pārstāvji pa vienam no katra plānošanas reģiona.

KO ŠĀDI LIKUMA GROZĪJUMI NOZĪMĒS REĢIONAM?
KPR Administrācijas vadītājs K.Godiņš informē, ka grozījumi sabiedriskā transporta likumā šobrīd tiek virzīti izskatīšanai Tautsaimniecības komisijā un tālāk trijos lasījumos tiks virzīti apstiprināšanai LR Saeimā. Grozījumi paredz reģionu lomas, pašvaldību un iedzīvotāju līdzdarbības iespēju samazinājumu, bet tas ir kompromiss starp pilnīgu reģionu pārstāvniecības zaudēšanu, un paredz zināmus mehānismus lēmuma pieņemšanā un skatāmo jautājumu dienas kārtības veidošanā.
Esošais modelis ļaus vienuviet skatīt jautājumus par sabiedriskā transporta organizēšanu gan starppilsētu tīklā, gan reģionālajā vietējās
nozīmes tīklā, gan arī dzelzceļa maršrutus, kas dos iespēju salīdzināt sabiedriskā transporta pieejamību visā Latvijas teritorijā starp
dažādiem pārvadājuma veidiem.
KPR paredz būtisku lomu arī reģiona sabiedriskā transporta nodaļai un Sabiedriskā transporta komisijai, lai kvalitatīvi sagatavotu reģiona pārstāvi darbam Sabiedriskā transporta padomē, un arī turpmāk izvērtētu iedzīvotāju iesniegumus un priekšlikumus sabiedriskā
transporta pieejamībā Kurzemes plānošanas reģionā.
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PLĀNOTI GROZĪJUMI LĪDZEKĻU SADALĒ STARP PLĀNOŠANAS REĢIONIEM
Satiksmes ministrija ir sagatavojusi un iesūtījusi Kurzemes plānošanas reģionam
saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 „Kārtība, kādā valsts budžetā
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem” ( turpmāk tekstā – Projekts).
Projekts paredz piešķirtā finansējuma sadalījumu starp plānošanas reģioniem,
kas kompensētu plānošanas reģionu faktiskos zaudējumus minēto pakalpojumu
sniegšanā, līdz ar to pēc šo grozījumu stāšanās spēkā, Kurzemes plānošanas
reģionam var tikt pārskatīts finansējums, samazinot to par labu reģioniem, kuru
zaudējumi nevar tikt nosegti no tiem piešķirtā finansējuma.
Esošie noteikumi ļauj stimulēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
efektivitāti un samazināt nepamatotus zaudējumus. Plānošanas reģioni, kam ir
pārvadātāji, kuri strādā ar nepamatoti lieliem zaudējumiem, saņem proporcionāli
nedaudz mazāku finansējuma daļu.
Tas uzliek par pienākumu plānošanas reģionam ietekmēt neefektīvu pārvadātāju
(optimizēt maršrutu tīklu, sekot izdevumu ierobežošanai, sekmēt reģistrēto ieņēmumu palielināšanu) ar mazākiem dotācijas avansu maksājumiem.

Izvērtējot Projektu, Kurzemes plānošanas reģions ir
sagatavojis vēstuli abām iepriekšminētajām ministrijām, norādot, ka tas iebilst pret tā tālāku grozījumu projektu virzību to patreizējā redakcijā, un aktīvi sekos līdzi tam, lai plānošanas reģiona viedoklis
tiktu uzklausīts.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere,
KPR Sabiedriskā transporta nodaļa

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

IZVIRZĪTAS PAŠVALDĪBAS UZ KONKURSA
“EIROPAS GADA PAŠVALDĪBA” OTRO KĀRTU
No 30 pašvaldībām, kuras bija pieteikušās uz konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013” pirmo kārtu, Plānošanas reģionu vērtēšanas
komisijas ir izvirzījušas 15 pašvaldības, kuras sacentīsies konkursa otrajā kārtā, līdz 18.oktobrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā tiks
sumināti uzvarētāji, kā arī visi konkursanti.
Plānošanas reģionos tika izveidotas vērtēšanas komisijas, kuras vērtēja pašvaldības gan pēc iesniegtā pieteikuma, gan arī apmeklēja
pašvaldības klātienē. Kurzemes plānošanas reģionā uz otro kārtu izvirzīts Rucavas novads, Liepājas pilsēta un Talsu novads; Zemgales plānošanas reģionā izvirzīts Iecavas novads, Jelgavas pilsēta un Jēkabpils novads, Rīgas plānošanas reģionā izvirzīts Siguldas novads, Jūrmalas pilsēta un Kandavas novads; Latgales plānošanas reģionā uz otro kārtu izvirzīts Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta un
Preiļu novads, visbeidzot no Vidzemes plānošanas reģiona otrajā kārtā sacentīsies Alūksnes novads, Valmieras pilsēta un Amatas novads.
Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija viesojoties pašvaldībās vērtēja katra konkursa pretendenta atbilstību konkursa mērķim, t.i. veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, kultūrai, veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī Eiropas Savienības
vērtību popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei starptautiskā sadarbībā:
Rucavas novada identitāti raksturo nozīmīgs kultūras mantojums Rucavas vārds atpazīstams ar tautas tērpiem, cimdu rakstiem, gadskārtu ieražu u.c. tradīcijām, 19.gs. piekrastes zvejniekciemu etnogrāfisko apbūvi.

novada aktīvo iedzīvotāju spējas un talantus (biedrība „Domā
līdzi”, radio, videoklipi), veicina novada ļaužu sakņu stiprināšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma iedzīvināšanu novadā, pārnovadu līmenī, valsts mērogā (kultūrvēsturiskā mantojuma konference ar eksprezidentes V.Vīkes- Freibergas ievadrunu, Rucavas
Pašvaldība atbalsta un popularizē vietējos uzņēmējus sava novada sievas, muzicējošā kapela).
un Latvijas mērogā (īpašais buklets „Rucavas veiksmes stāsti”),
sabiedrības informēšanā par novada dzīves aktualitātēm izmanto
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Talsu novada pašvaldības finansējuma apjoms kultūrai no kopbu- sava pagasta un novada piederības sajūtas un atpazīstamības stipridžeta izdevumiem sastāda 20.5%.
nāšanā (Strazdes skolas izmantošana, Rūķu namiņš un amatierteāt- 6
2013/Nr.3
ra aktivitātes, virtuāla līdzdalība „palīdzi apsekot novadu”, Talsu
Četru gadu laikā jaunizveidots novads spējis saglabāt katra to vei- novada fonda un Talsu Komersantu kluba aktivitātes u.tml.) un
dojošā pagasta identitāti (saglabāti pašdarbības kolektīvi, katrā veicinot sava novada patriotisma idejas iedzīvināšanu (akcija
pilsētas/ pagasta administratīvajā vienībā tiek organizēti pilsētas/ „Dziedošais autobuss”).
pagasta svētki), mērķtiecīgi virzot aktīvo iedzīvotāju darbošanos

Liepājas pilsēta iegulda mērķtiecīgu darbu kultūras infrastruktūras Liepājā salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām ir liels skaits
sakārtošanā, pilnveidē, rekonstrukcijā (kultūras jomas ēkas, jaunā kultūras NVO, kas nodrošina radošu vidi pilsētā un pauž iedzīvokoncertzāle, Liepājai raksturīgi vides objekti).
tāju vēlmi radoši un aktīvi izpausties.
Ir iedibinātas un daudzu gadu garumā saglabātas krāšņas kultūras Pašvaldība veicina iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā
un izklaides tradīcijas, kā arī veidojas jaunas iniciatīvas.
(iedzīvotāju forums „Es mūsmājās”, pasākums „Liepājas čivinātāju kopā sanākšana” u.c.) un attīsta pieejamu vidi un pakalpojumus
Liepāja sevi pamatoti dēvē par festivālu pilsētu. Liepājā notiek sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Lievirkne dažādu starptautiska un vietēja mēroga pasākumu, festivālu, pāja ir viena no vadošajām pilsētām Latvijā Universālā Dizaina
koncertu, izrāžu un mākslas aktivitāšu.
principa ievērošanā un ieviešanā.

Kurzemes plānošanas reģiona žūrijas komisijas sastāvā bija Aivars Priedols (Grobiņas novada pašvaldība), Viktors Drukovskis (Saldus
novada pašvaldība), Agris Petermanis (Nīcas novada pašvaldība), Kristiāns Godiņš (Kurzemes plānošanas reģions) un Dace Strazdiņa
(Kurzemes plānošanas reģions).
Konkursa otrajā kārtā noteiks gan Eiropas Gada pašvaldību, gan laureātus četrās nominācijās – “Pašvaldība kultūrai”, “Pašvaldība
integrācijai un iekļaušanai”, “Pašvaldība veselībai” un “Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai”. Vērtēšanas komisija
sākot no augusta beigām līdz 26.septembrim apmeklēs katru pašvaldību, lai iepazītos un izvērtētu tur paveikto iedzīvotāju integrācijas,
kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā arī Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē starptautiskā
sadarbībā. Tāpat arī otrās kārtas vērtēšanas laikā pašvaldībās tiks meklēti Eiropas Gada cilvēki, kuri daudz darba, kā arī pūļu, nesavtību un sirsnību ieguldījuši gan kultūras, gan veselīga dzīvesveida, gan iedzīvotāju integrācijas jomā savā novadā vai pilsētā.
Konkursu rīko Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju,
Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Informāciju sagatavoja: Dace Strazdiņa,
KPR Plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: Dace Strazdiņa
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“OPEN DAYS” SEMINĀRI PAŠVALDĪBĀM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, Valsts
reģionālās attīstības aģentūru un citām nozaru ministrijām š.g.
rudenī organizē pieredzes un informatīvās apmaiņas seminārus
pašvaldībām „Open Days”.

Plašāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama
VARAM tīmekļa vietnē>>

Semināri tiek rīkoti visā Latvijā. Pirmais seminārs notika
20.septembrī Kuldīgā.
Kuldīgā Kurzemes pašvaldību speciālisti uzklausīja ziņojumus
un diskutēja par pašvaldību sistēmas pilnveidošanu un aktualitātēm teritoriju attīstības plānošanā, kā arī nozaru politiku prioritātēm vietējā līmenī. Nozaru ministriju pārstāvji informēja
arī par plānotajiem atbalsta pasākumiem Eiropas Savienības
struktūrfondos 2014.-2020.gada programmēšanas periodā un
jautājumiem, kuri saistīti ar eiro ieviešanu 2014.gadā.
Valsts pārvaldes speciālisti sniedza atbildes uz pašvaldību visbiežāk uzdotajiem jautājumiem dažādās jomās - juridiskā tehnika, vietējās attīstības plānošana, investīciju piesaiste un uzklausīja pašvaldību speciālistu priekšlikumus.
Informējam, ka vēl ir iespēja pieteikties dalībai citos semināros, kas notiks:
27.septembrī Rēzeknē.
Reģistrēšanās līdz 25.septembrim.
4.oktobrī Saulainē, Rundāles novadā.
Reģistrēšanās līdz 2.oktobrim.
18.oktobrī Madonā.
Reģistrēšanās līdz 16.oktobrim.
25.oktobrī Jūrmalā.
Reģistrēšanās līdz 23.oktobrim.

Attēlā: tiek diskutēts par reģionālās attīstības indikatora moduļa izmantošanu teritorijas attīstības novērtēšanā un uzraudzībā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Strazdiņa,
KPR Plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: Dace Strazdiņa

APMĀCĪBU SEMINĀRU CIKLS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU
Kurzemes plānošanas reģions kā sadarbības partneris piedalās Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) Eiropas Sociālā fonda projektā „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) īstenošanā, kura ietvaros tiek organizēts apmācību semināru cikls attīstības
plānošanas speciālistiem, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem un apgūstot kvalitatīvas attīstības plānošanas principus.

Viens no apmācību semināriem norisinājās š.g. 12.-13.septembrim Jaunpils novadā. Jaunpils seminārā attīstības plānošanas speciālisti
tika informēti par pašvaldību sadarbības jautājumiem un vietējo kopienu iniciatīvu lomu teritorijas attīstībā .
Līdz šī gada beigām ir paredzēti vēl 4 semināri, t.sk. noslēguma seminārs par projekta rezultātiem.
Projekta ietvaros ir paredzēts:
1) sagatavot metodoloģisko materiālu vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei;
2) veikt pētījumu – izvērtējumu par labo praksi iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanā attīstības plānošanas procesā un plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzībā vietējā līmenī;
3) izveidot RPR statistikas teritoriju sistēmu un statistikas teritoriju datubāzi kā pilotmodeli, kas kalpotu kā instruments attīstības plānošanas procesā.
Kurzemes plānošanas reģions arī turpmāk informēs pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus par iespējām piedalīties RPR organizētajos semināros.
Plašāka informācija par projekta īstenotajām aktivitātēm/semināriem ir pieejama Rīgas plānošanas reģiona mājaslapā >>
Informāciju sagatavoja:
Sanita Astiča,,
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja
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SOMIJAS ŪDENSTŪRISMA PIEREDZE—VARAM DAUDZ MĀCĪTIES!
2013.gada augusta mēneša pēdējā nedēļa – lieliska iespēja nelielai Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģiona ūdenstūrisma uzņēmēju grupai pievienoties projekta Riverways Igaunijas partneru
teritoriju uzņēmējiem braucienā uz Somijas ziemeļiem, lai pavisam praktiski uz savas „ādas” izbaudītu somu uzņēmēju pieredzi,
nodrošinot ūdenstūrisma pakalpojumus laivotājiem uz Jongunjoki
upes Karēlijā netālu no Krievijas robežas.

tiem – visbiežāk attālināti no lielceļiem un blīvi apdzīvotām vietām. Tas atvieglojot vietu uzturēšanu labā kārtībā, jo nav saskare
ar vandālismu. Norādes zīmes ir gan laivotājam, gan kājāmgājējam
ar atzīmi par esošās atpūtas vietas nosaukumu, attālumu līdz blakus
esošajām. Atpūtas vietas bija dažādi aprīkotas – ugunskura vietas,
malka, koka būdiņas nakšņošanai (ar vai bez krāsniņas), lauku
sausās WC un dažviet pat pirtiņas. Namiņos izvietotas viesu grāmatas, kā arī atpūtas vietu lietošanas noteikumi vairākās valodās
(somu, krievu, angļu, vācu). Nozīmīgs un ļoti respektējams ir somu
uzstādījums par atkritumiem – katram tūristam ir jāsavāc aiz sevis
pašam. Atpūtas vietās atļauts uzturēties ne vairāk, kā 2 dienas, visu
uzturēt tīru un kārtīgu.

Upes kopējais garums 76 km, bet grupas dalībniekiem divu dienu
laikā bija iespēja nobraukt vairāk kā 25 kilometrus, lai izbaudītu
upes mežonīgo valdzinājumu – bērzu birztalas un priedes, melleņu un brūkleņu mētrāju nosēti krasti. Sarkanās ogas lasāmas neizkāpjot no laivas – tik nedaudz pasniedzoties. Upe vietām krāčaina, akmeņaina un līkumaina, vietām – pavisam mierīga. Asāku Karšu materiāls, kas pieejams gan par upēm, gan par pārgājienu
izjūtu baudītājiem upe jālaivo pavasarī un vasaras sākumā, kad takām, ļoti kvalitatīvs un detalizēts – norādīti attālumi starp atpūtas
krācēs nepieciešamas nedaudz lielākas sportiskās iemaņas.
vietām, informācija par to, kāds iekārtojums katrā vietā pieejams,
kādas grūtības pakāpes krāces ir uz konkrētās upes, cik tās garas

Pasākums tika organizēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas
un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros, kura kopējais mērķis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, bet viena no aktivitātēm –
dalība pieredzes apmaiņas braucienos, lai apgūtu gudrības no
pieredzējušiem pakalpojumu sniedzējiem Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

u.c. Nedaudz gan izbrīnīja somu vienkāršība naktsmītņu piedāvājumā – nav akcenta uz augsta līmeņa komfortu, bet naktsmītnes pavisam vienkāršas. Jongunjoki tūrists nav prasīgs, jo galvenais valdzinājums – upe un piedzīvojums uz tās.
Informāciju sagatavoja: Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore
Foto: Levo Tohva

Brauciena laikā Somijā apskatījām dažādās atpūtas vietas gar
upēm, to aprīkojumu un apsaimniekošanas sistēmu. Daļa no tām
bija pieejamas tikai laivotājiem no krasta, daļa pārgājienu tūris-

PIRMĀS DISKUSIJAS PAR KURZEMES UPJU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU
REZULTĀTI
Jau 2013.gada 13.septembrī norisinājās pirmā Kurzemes plānošanas reģiona projekta Riverways ietvaros organizētā diskusija par
Abavas upes infrastruktūru, apsaimniekošanu un tās attīstības
iespējām. Pasākums kopā sasauca ap 20 interesentus – gan uzņēmējus, gan pašvaldību pārstāvjus, kuri ieinteresēti savas apkārtnes sakārtošanā un attīstībā.
Diskusijas mērķis - identificēt problēmas un rast priekšlikumus
Abavas upes kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai – viennozīmīgi ir sasniegts. Tika pārrunāti tādi jautājumi, kā esošā tūrisma infrastruktūra, tās plusi un mīnusi, apsaimniekošanas problēmas un iespējamie risinājumi, sadarbības iespējas starp pašvaldībām, laivu nomu kompānijām un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, mārketinga
aktivitātes – kādi materiāli nepieciešami, lai sekmīgāk populari-

zētu Abavas upi vietējā un starptautiskā tirgū.
Diskusiju blokā „Infrastruktūra” galvenie secinājumi attiecībā uz
Abavas upi bija, ka posmā Kandava – Renda atpūtas vietas laivotājiem ir salīdzinoši sakārtotas un uzturētas, tomēr posmā Renda
– ieteka Ventā būtu nepieciešams atjaunot izveidotās atpūtas
vietas, kā arī izvērtēt nepieciešamību pēc jaunām atpūtas vietām.
Pieejamās zīmes uz upes nav pietiekoši labā kvalitātē, nepieciešams vienots standarts / sistēma kā tiek izkārtotas zīmes. Iespējams – būtu jāpārdomā nepieciešamība atspoguļot GPS koordinātas uz šīm zīmēm. Zīmes pie upēm apmetņu vietās – nepieciešama informācija uz kartes par esošo atrašanās vietu un atzīmētiem
attālumiem līdz nākamajām apmetņu vietām. Nepieciešams pārdomāt jautājumus par nelikumīgiem nakšņotājiem, ar šo problemātiku bieži vien saskaras zemju īpašnieki gar upēm.
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Diskusijas gaitā tika skarta arī ļoti aktuālā problēma – kā nodrošināt izveidoto atpūtas vietu uzturēšanu un apsaimniekošanu ilgtermiņā.
Diskusiju blokā „Apsaimniekošana” izvērtās ļoti plašas pārrunas
par to, kādā veidā iespējams risināt jautājumu par
„nevēlamajiem” laivotājiem, kuri neievēro principu „savāc aiz
sevis savus atkritumus”. Tika izteikti ierosinājumi – noteikt bargākus sodus, ja laivotāji „pieķerti” piegružojot apkārti, vai arī
ieviest speciālas maksas „laivošanas kartes” un no ieņēmumiem
algot personas, kuras veic atkritumu apsaimniekošanas aktivitātes. Daži laivu nomu uzņēmumi saviem klientiem piedāvā veicinošus bonusus, ja nododot laivas nodos arī savus atkritumus, bet
īpašu pateicību un pat piemaksu – ja līdzi atvedīs arī pa ceļam no
atpūtas vietas savāktus atkritumus. Dažas laivu nomu kompānijas
arī veic regulārus nobraucienus pa upēm, savācot atkritumus,
savukārt dažas organizē īpašas atkritumu savākšanas talkas.
Diskusiju blokā „Sadarbība un mārketings” laivu kompānijas
pastāstīja, ka gandrīz katrai ir izveidotas kartes, ko iedot līdz
saviem klientiem, uzsākot braucienu ar laivām. Uz kartēm atzīmētas visas atpūtas vietas, apkārtnē esošie pakalpojumu sniedzēji
(naktsmītnes, telšu laukumi, u.c.). Klienti vienmēr tiek informēti
par aktualitātēm, lai būtu iespējams piedalīties interesantos pasākumos. Ir tādi uzņēmumi, kuriem izveidotas pakalpojumu paketes, kas tiek izstrādātas dažādām mērķa grupām (ģimenēm, korporatīvajiem pasākumiem, u.c.). Tomēr vajadzība pēc kopējām,
labi un pārdomāti izveidotām kartēm būtu nepieciešamība, tajās
būtu jāiekļauj nemainīgā informācija, izvairoties no informācijas,
kas bieži mainās. Tai jābūt arī elektroniski pieejamai.

Turpmākās šāda veida diskusijas tiks veltītas vēl tādām Kurzemes
upēm, kā Bārta un Vārtāja, Venta, Durbe un Tebra, kā arī Engure
un Irbe. Informācija par nākamo diskusiju norises vietām un darba kārtību tiks izvietota gan Kurzemes plānošanas reģiona mājas
lapā, gan nosūtīta ūdenstūrisma jomā strādājošiem uzņēmumiem,
gan vietējām pašvaldībām un tūrisma informācijas centriem
Aicinām aktīvi piedalīties šajos pasākumos, lai ar savu pieredzi
varētu veidot Kurzemes upes pievilcīgas gan vietējiem laivotājiem, gan arī ārvalstu viesiem.
Informāciju sagatavoja: Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore
Foto: Zanda Zeidaka

PROJEKTA IETVAROS KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBAS
UZSĀKUŠAS UPJU TĪRĪŠANAS DARBUS

Projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros Kurzemes reģiona pašvaldības uzsākušas arī upju tīrīšanu darbus, atbrīvojot upes no seniem koku sanesumiem, kas padarījuši upes laivošanai grūti
pieejamas un nepievilcīgas laivotājiem.
Šobrīd norit intensīvi Durbes un Tebras tīrīšanas darbi Pāvilostas un Aizputes novados. Jau šobrīd abas upes ir krietni vieglāk izbraucamas, iespējams, pat vairs nekāpjot ārā no laivas un nevelkot to gar krastu, lai pievarētu līdz pat 50 m garu koku sastrēgumu.
Informāciju sagatavoja: Aiga Petkēvica,
KPR projektu nodaļas vadītāja
Foto: Rolfs Jansons
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI APSTIPRINA POTENCIĀLU GLIEMEĽU
AUDZĒŠANAI KURZEMES PIEKRASTĒ
No š.g. marta līdz oktobrim Latvijas Hidroekoloģijas institūts Piestiprinājušies kāpuri tika konstatēti visās vietās, kur tika
Baltijas jūras Kurzemes piekrastē veic pētījumu par gliemeņu ievietotas virves (Baltijas jūrā iepretim Bernātiem, Liepājai
(latīniskais nosaukums pētījuma uzmanības centrā esošajai sugai un Pāvilostai).
- Mytilus trossulus) audzēšanai piemēroto apstākļu un vietu noteikšanu. Pētījuma pasūtītājs ir Kurzemes plānošanas reģions, un
tas tiek veikts Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A projekta „Gliemju komerciāla
audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā” (Baltic EcoMussel) ietvaros.
Pētījuma mērķis ir izvērtēt gliemeņu augšanai potenciāli piemērotās vietas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, lai iegūto informāciju izmantotu gliemeņu audzēšanas kā saimnieciskās darbības
veida attīstībai un monitoringam.
Pētījuma laikā Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki veic
gan teorētiskus pētījumus, apkopojot informāciju par gliemeņu
augšanai un attīstībai būtiskiem apstākļiem, piemēram, ūdens
sāļumu, dziļumu, barības pieejamību, gan pilotpētījumu par gliemeņu kāpuru piesaistīšanos mākslīgam substrātam dažādās vietās
Baltijas jūrā Kurzemes piekrastē. Lai veiktu pilotpētījumu, Baltijas jūrā dažādās vietās un dažādos dziļumos jau aprīlī tika ievietotas virves, kas ir substrāts, pie kura pēc gliemeņu nārsta piestiprinās izmēros pavisam mikroskopiskie gliemeņu kāpuri. Institūta
darbinieki sezonas laikā vairākkārt apsekoja ievietotās virves un
veica dažādus mērījumus – noteica ūdens caurredzamību, hlorofila un barības vielu daudzumu ūdenī.

Attēlā: Virve – substrāts, uz kura pat ar neapbruņoti aci redzami piestiprinājušies gliemeņu kāpuri, kuru izmēri nepārsniedz vienu līdz dažus
milimetrus.

Pētnieki vēl veiks ievākto paraugu analīzi un noteiks, kādā dziļumā ir vislielākā kāpuru piestiprināšanās intensitāte u.c. būtisku
informāciju. Tas, ka ir konstatēti kāpuri, kas piesaistījušies mākslīgam substrātam, nozīmē, ka gliemeľu audzēšanai Kurzemes
Septembra sākuma siltajās un mierīgajās atvasaras dienās institū- piekrastē ir potenciāls. Institūta darbinieki atzīst, ka šī pilotpētīta pētnieki veica pēdējo nozīmīgāko un gaidītāko apsekojumu, juma mērķis ir sasniegts, taču nepieciešams turpināt pētījumus
kura galvenais mērķis bija iegūt paraugus no substrāta un konsta- par to, kā šie kāpuri aug un attīstās.
tēt, vai uz tā atrodami mazie gliemeņu kāpuri.
Oktobra sākumā zinātnieki iesniegs šī pētījuma noslēguma ziņojumu, un ar šo informāciju ikviens varēs iepazīties Kurzemes
plānošanas reģiona mājas lapā.
Projektu īsteno Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam ietvaros.
Tā vadošais partneris ir Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra
(East Sweden Energy Agency, Zviedrija).
Kā partneri iesaistīti arī Kurzemes plānošanas reģions un SIA
Vides investīciju fonds no Latvijas un „Novia” Augstskola
(Novia University of Applied Sciences) Somijā.
Projekta ilgums 24 mēneši: 01.04.2012.-30.12.2013. Kopējais
budžets ir 723 051 EUR, t.sk.: 560 443 EUR - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 162 608 EUR projekta partneru līdzfinansējums.
Attēlā: Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki gatavojas kārtējam
apsekojumam.

Informāciju sagatavoja: Ligita Laipeniece,
Projekta vadītāja
Foto: Ligita Laipeniece
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KURZEMĒ BŪS PIEEJAMI DIVI JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros Kurzemes plānošanas reģionā un ziemeļlietuvā drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iemēģināt
divus jaunus un vienotus (kopā ar Lietuvas partneriem) sociālos pakalpojumus: pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
Pavadoľa – asistenta pakalpojumi būs pieejami kā papildus
palīdzība personām ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas situācijās, kas saistītas ar personīgo higiēnu, atpūtu un izklaidi, izglītības iegūšanu, darba gaitām un veselības jautājumiem. Projekta
ieviešanas laikā pakalpojums būs pieejamas bez maksas, jo pavadoņu – asistentu atalgojuma izdevumus segs no projekta līdzekļiem pakalpojuma pilotēšanas laikā.
Latvijas pusē pavadoņa – asistenta pakalpojumus piedāvās Ventspilī, Liepājā un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados. Ar pakalpojuma saņemšanas kārtību varēs iepazīties, vēršoties katras pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pie vietējiem projekta koordinatoriem.
Kontaktinformācija Pavadoņa – asistenta pakalpojuma saņemšanai:
Liepājā – Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas
projektu vadītāja Elīna Tolmačova, mob.tel.28691133; Liepājā
pavadoņa – asistenta pakalpojumi pieejami Pludmales pieejamības kompleksā Jūrmalas parkā Nr.2 pie Glābšanas stacijas, kā arī
vēršoties Liepājas Neredzīgo biedrībā un biedrībā „Dižvanagi”;
Ventspilī – Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Daiga
Zipeva-Biumane, tel. 63601207, 29490561, e-pasts: daiga.zipeva@ventspils.gov.lv;
Kuldīgas novadā – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”, Dzirnavu 9, Kuldīga, Ineta Enģele – tel.
63350605, 27020733;
Nīcas novadā – Nīcas sociālais dienests, dienesta vadītāja Inese
Lapiņa, tel.63489489;
Saldus novadā – Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Liene Klagiša, tel.: 25479823.

Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) būs otrs jaunais sociālais pakalpojums, ko projekta ietvaros iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un
Dundagas novadu pašvaldībās Latvijā un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā.
Šī būs iespēja, nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem drošu un ērtu uzturēšanos ārpus savas ierastās dzīves vietas,
tai skaitā arī nakšņošanu. Tas būtiski atvieglos personas ar garīga
rakstura traucējumiem uzraudzību un aprūpi brīžos, kad tuvinieki
un likumiskie pārstāvji nespēj to nodrošināt, jo atrodas īslaicīgā
prombūtnē (komandējumā, atvaļinājumā, veselības aprūpes iestādē u.tml.). Projekta ieviešanas laikā pakalpojums būs pieejams,
sedzot vienīgi klientu ēdināšanas izmaksas, jo personāla atalgojuma un telpu izmaksas pakalpojuma pilotēšanas laikā segs no projekta līdzekļiem.
Kontaktinformācija Īslaicīgā uzturēšanās pakalpojuma saņemšanai:
Dundagā – Dundagas veselības centrs, tel. 63232303, Pils iela 6;
Skrundā – Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs", direktore, Maruta Brizga,
mob.tel.29479547,
e-pasts: skr.vsac@gmail.com;
Jonišķos, Lietuvā – Jonišķu pamatskola „Saules”, Livonijos str.
6, 84124 Joniskis, tel./faks. 00370 (8 426) 60 060, mob. 8 610
16 237, e-pasts: direktorius@saule.joniskis.lm.lt.
Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece,
projekta sabiedrisko attiecību
speciāliste
Plašāka informācija šeit>>

KURZEMĒ IZVEIDOTA SLĒPĽOŠANA PA SENAJĀM
DABAS SVĒTVIETĀM
Augusta mēnesī Kurzemes plānošanas reģions deva startu slēpņošanai jeb geocaching pa senajām dabas svētvietām, izvietojot
virkni atraktīvus slēpņus Kurzemē tādās mītiem un nostāstiem
apvītās vietās kā Ezerskolas upurakmens, Ķoniņciema Elku birzs,
Induļa kapa akmens, kur stāsta, ka ir apglabāts seno kuršu valdnieks, un citiem.

ar GPS vai citiem navigācijas paņēmieniem, kuras mērķis ir visā
pasaulē izvietot un meklēt konteinerus. Tai ir daudz kopīgu iezīmju ar orientēšanos, bagātību medībām. Parasti konteineri tiek
izvietoti vizuāli, vēsturiski vai kā citādi atraktīvās vietās un ir
neparasts un atraktīvs veids kā ceļot.

Šobrīd pasaulē ir izvietoti 2 229 926 aktīvie slēpņi un tos meklē
Slēpņi ir reģistrēti mājas lapā www.geocaching.com un pieejami vairāk kā 6 milijoni reģistrēti slēpņotāji.
jebkuram ceļot gribētājam.
Projekta „Cult Identity” ieviešana tiek finansēta Centrālbaltijas
Jau pirmajās slēpņu izvietošanas dienās tie guva lielu atsaucību
INTERREG IV A programmas ietvaros.
no slēpņotāju puses, jo ļauj gan aizraujoši pavadīt laiku, gan arī
uzzināt informāciju par senajām dabas svētvietām, kas ir unikāls
Informāciju sagatavoja:
un vēl neizzināts apskates objekts. Katrā slēpnī ir ievietota reģisZanda Zeidaka, projektu vadītāja
trācijas lapa, kur apmeklētāji var atstāt atsauksmes par slēpni.
Te viena „Perfekts slēpnis. Labs un saprotams apraksts. Kolosāla,
iespaidīga apskates vieta, manuprāt enerģētiska. Un tad vēl slēpņa
autora orģinālais slēpņa noformējums atkal radīja pozitīvas emocijas. No savas puses - favorītos lieku.”
Slēpņošana

(angļu: Geocaching) ir nodarbe brīvā dabā
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FOTOIZSTĀDE ―EZERI NĀKOTNEI‖ BŪS APSKATĀMA KURZEMES
KULTŪRAS NAMOS
Jau no oktobra vidus kurzemniekiem būs iespēja dažādos Kurzemes novados izbaudīt skaistos Kurzemes un mūsu kaimiņu– Ziemeļlietuvas ezeru skatus, apskatot ceļojošo foto-izstādi „Ezeri
nākotnei”.
Sākotnēji izstāde viesosies Skrundas kultūras namā, bet pēcāk tā
būs apskatāma ikvienā Kurzemes plānošanas reģiona kultūras
institūcijā. Tā veidota Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.- 2013.gadam līdzfinansētā projekta
„Pārrobežu sadarbība ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros un izstādes mērķis ir pievērst plašākas
publikas uzmanību uz to, cik nozīmīgi ikvienam no mums iesaistīties ezeru izpētē, apsaimniekošanā, vides sakārtošanā, lai šis
brīnišķīgais dabas resurss kalpotu mums pēc iespējas ilgāk un
būtu par mājvietu un patvērumu gan pašā ezerā, gan pie ezera
mītošiem dzīvniekiem un augiem.

izpētes jautājumiem, tā, piemēram, ir izstrādātas „Ezeru sabiedriskā monitoringa” vadlīnijas, tai skaitā ezeru novērojumu darba
lapas, kuras iespējams izmantot gan vietējām skolām, bērniem
mācoties bioloģiju, gan jebkuram interesentam, kurš vēlas izpētīt
ezeru vidi un tajā notiekošos procesus. Pašlaik tiek arī izstrādāta
mājas lapa, kur informāciju no darba lapām varēs sarakstīt speciālā datu bāzē, kā arī saviem novērojumiem gūt ekspertu skaidrojumus, lai izprastu ezeru problēmas. Datus būs iespējams izmantot arī vietējām pašvaldībām izstrādājot ezeru apsaimniekošanas
plānus.

Paralēli sabiedriskām aktivitātēm, ieviešot šo projektu tiek attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai
novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp
dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot
lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to
Izstāde jau paviesojusies projekta partneru institūcijās Saldū, ietekmējošiem faktoriem.
Liepājā, Durbē, Talsos, Mērsragā un Kuldīgā, bet pateicoties
publikas ieinteresētībai fotoizstāde uzņem apgriezienus un tiek Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR
atvērta apskatei arī citos novados, tādejādi popularizējot ezeru 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir
apsaimniekošanas aktualitāti arvien plašāk.
– LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneInformācija par izstāžu vietām un laikiem tiks izvietota gan Kur- ris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
zemes plānošanas reģiona mājas lapā (www.kurzemesregions.lv),
gan arī attiecīgās izstādi uzņemošās pašvaldības mājas lapā.
Informāciju sagatavoja: Ieva Briede,
Augstākminētā projekta ietvaros tiek veicināta dabas resursu
projekta vadītāja
aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana ezeru sateces baseinu
Foto: Ieva Briede,
teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā, kā arī veiLaura Liepiņa
dota plašākas publikas izpratne par ezeru apsaimniekošanas un
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KULTŪRAS DZĪVE KURZEMĒ
Kad kalendāra lapu pāršķiram uz septembra mēnesi, tad , tas ienāk kā dzeju
mēnesis.Tā no klasiskajiem lasījumiem līdz trakulīgām performancēm aizsākās
Dzejas dienas visā Latvijā arī Kurzemes pusē. Liepājā no 11. septembra līdz
20 septembrim izskanēja dzejas dienas ,dzejoļu lasījumi , skvērā pie Mirdzas
Ķempes pieminekļa, Tējas istabā ,skolās, bibliotēkās un muzejos. Tā bija
tikšanās ar dzejniekiem , kas vijas kopā ar izstādēm , mūzikas skaņām un
studentu nakts dzejas lasījumu. Talsu, Kuldīgas, Saldus novados pat mazākajā
pagastā bagātīgs pasākuma programmu klāsts aizvadīts dzejas dienu virpulī.

“Paliek tas dzejnieks,
kas nav sava laika,
kas savā laikā meklē
lielumu, kāda tur nav”
/Rainis/

Pasākumu kalendārs Kurzemē
No 20.septembra -20.oktobrim Krievu kultūras dienas Ventspilī.
Krievu kultūras dienas Ventspilī jau notiek devīto gadu pēc kārtas. Šī gada tēma – „No sirds uz sirdi”
5.oktobrī no plkst. 12.00-16.00 Hercoga Jēkaba gadatirgus Kuldīgā.
Tirgū kā jau tirgū – pilni rati rudens veltēm un prasmīgu meistaru darinājumi.Darbosies Hercoga manufaktūras,
Seno spēļu pagalms, Ķēķi savu prasmi demonstrēs apkārtnes pavāri. Kaulēties, jārētis , lielīties, acis mielot un
vēderus lutināt te varēs ikviens.
12.oktobrī gadatirgus Aizputē
15.oktobrī folkloras dienas Bārtā.
19.oktobrī Talsu novadā , Laidzē, amatierteātru skeču festivāls „Apkārt draugus, smaidus, jokus”.
19.oktobrī „Bārtas kartupelis” laivos atkal!
25. un 26. oktobrī mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāla “Zemlika” Durbē.
26.oktobrī Zemes diždiena Vandzenē, Talsu novdas.

Oktobris Kurzemes plānošanas reģiona kultūras namos ienāk
ar aktīvu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu sezonu
sākšanos.
Tas ir jauns ceļa sākums uz lielajiem Dziesmu un deju
svētkiem 2018. gadā.

Bagātīgs pasākuma klāsts oktobrī Liepājas pilsētā.
Informācija pieejama Liepājas mājaslapā>>

Fotoizstāde „Ezeri nākotnē‖
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013.gadam.
Projekta „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”) fotoizstāde uzņem apgriezienus un tiek atvērta apskatei arī ārpus
projekta partneru institūcijām, tādejādi popularizējot ezeru apsaimniekošanas aktualitāti plašākai publikai.
No oktobra vidu fotoizstāde „Ezeri nākotnei” būs apskatāma Skrundas kultūras namā, un tālāk, tā būs apskatāma ikvienā
Kurzemes plānošanas reģiona kultūras institūcijā.

Informācija:
3. oktobrī plkst.10.00 , Skrundas kultūras namā, informatīvais seminārs un atbildes uz Jūsu jautājumiem ,kas saistīts ar
autordarbu izmantošanu kultūras namos no Autortiesību un komunicēšanas aģentūras , Latvijas Izpildītāju un
producentu apvienības (LaIPA), kā arī par projektu pieejamību un finansēšanas kārtību no Valsts Kultūrkapitāla fonda.
Ja Jums ir interese par šo tikšanos, lūdzu, nekavējoties rakstiet - kultura@kurzemesregions.lv vai zvaniet 22018232..
Informāciju sagatavoja: Irita Timbare,
KPR Kultūras plānošanas speciāliste
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PLĀNO MAZINĀT BIROKRĀTISKOS ŠĶĒRŠĻUS NVO PROJEKTU
ĪSTENOŠANĀ
Pēc Valsts kancelejas lūguma Sabiedrības integrācijas fonds
septembrī organizēja diskusiju par administratīvā sloga un
birokrātisko šķēršļu samazināšanas iespējām NVO jeb kā
atvieglot iespējas NVO piedalīties, īstenot un atskaitīties par
Eiropas Sociālā fonda, EEZ finanšu instrumenta un citiem
projektiem, kuros iesaistīta Latvijas valsts budžeta nauda.
Diskusijā piedalījās arī Kurzemes NVO atbalsta centrs.
Diskusijā galvenais akcents tika likts uz nevalstisko organizāciju
redzējumu un pieredzi par jomām, kurās nepieciešams mazināt
administratīvo slogu. Balstoties uz šīs diskusijas rezultātiem, ir
paredzēts veikt nepieciešamās izmaiņas, lai samazinātu NVO
administratīvo slogu projektu īstenošanā.
Kopumā diskusijā piedalījās 8 Latvijas mēroga NVO un tā bija
bagāta ar komentāriem, priekšlikumiem un situācijas izklāstiem
par esošajiem apgrūtinājumiem NVO darbā. Inese Siliņa, kas diskusijā pārstāvēja Kurzemes NVO atbalsta centru, norādīja, ka
projektu sagatavošana, īstenošana un atskaitīšanās par tiem tiek
prasīta pārāk profesionālā līmenī - rezultātā reģiona biedrības
lielajos (SIF) projektu konkursos nepiedalās. No tā izriet, ka biedrībām pietrūkst arī konsultatīvais atbalsts. Ne tikai I.Siliņa, bet arī
citi diskusijas dalībnieki atkārtoti norādīja, ka sagaida lielāku uzmanības pievēršanu organizāciju sasniegtajam rezultātiem, nevis
metodēm un procesam, kā tas ir panākts.

nav pašām savu līdzekļu. Arī Kurzemes NVO centra darbinieki ir
aizņēmušies privāti naudu, lai naudu aizdotu organizācijai un
varētu noslēgt projektu. Savukārt biedrības „Dzīvības
koks” pieredzē ir situācija, ka, lai pabeigtu projektu, ir apturēta
rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana, jo tiem paredzētie līdzekļi
tiek ieguldīti projekta noslēgšanai. Arī šīs problēmfaktors diskusijā tika piefiksēts un izskanēja doma, ka varētu tikt palielināts
Tāpat I.Siliņa norādīja, ka viens no šķēršļiem efektīvi un kvalitatī- priekšfinansējuma apjoms, lai organizācijas neatrastos šādā situvi īstenot ES projektu lauku reģionos ir arī pārāk stingrie inter- ācijā.
ešu konflikta novēršanas nosacījumi. Aktīvie iedzīvotāji jau tā ir
maz. Lauku reģionos, mazpilsētās, ciemos nereti tie iedzīvotāji, Kurzemes NVO atbalsta centra galvenais secinājums pēc diskusikas iesaistās dažādās organizācijās, sniedz pakalpojumus, ir vieni jas – NVO puse vēlas, lai vairāk uzmanības tiek piešķirts saun tie paši, ir iesaistīti biedrības valdes darbā vai arī ir ar radniecī- sniegtajam rezultātam, nevis tik ļoti tiek kontrolēts process,
bu. Rezultātā projekta vadītājam nākas izvēlēties starp ieinteresē- KĀ rezultātu sasniedz. Labā ziņa, ka par to tiešām tiek domāts –
tiem un pieredzējušiem darbiniekiem, bet kuri varētu atrasties Finanšu ministrijas pārstāvji informēja, ka nākošajā plānošanas
interešu konfliktā, vai arī jāsastopas ar kvalitatīva cilvēkresursi periodā (2014-2020) plānots ieviest vienkāršotās izmaksas, kas
trūkumu, taču bez interešu konflikta. Tās ir sekas bezdarbam, nozīmētu, ka NVO piedalās projektu konkursā vienkārši izvirzot
cilvēku aizplūšanai no laukiem, valsts. NVO setors ir līdzvērtīgs sasniedzamo mērķi, aktivitātes un norāda tikai kopējo nepieciešaspēlētājs, tomēr ir jāatceras, ka nevar NVO pielīdzināt ierēdņu vai mo summu. Viss. Akcents tiešām tiktu likts uz sasniedzamajiem
biznesa organizāciju administratīvajai kapacitātei un profesionali- rezultātiem. Ko lai saka – kaut nu šī iecere neiesprūstu gaiteņos
un nepazustu papīru kalnos. NVO sektoram, īpaši mazajām orgatātei.
nizācijām, tas būtu ļoti svarīgi.
Svarīga diskusijas šķautne bija arī pieredzes apmaiņa par finansējuma piešķiršanas kārtību. Ja arī organizācija ir ieguvusi pro- Kurzemes NVO atbalsta centrs diskusijā piedalījās pateicoties
jekta finansējumu, tas netiek piešķirts viss uzreiz – bet pa daļām. projekta "Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015" finansējumam.
Par katru daļu ir jāatskaitās, jāsagaida apstiprinājums un tad tikai Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
piešķir nākošo finansējuma porciju. Šāda sistēma noved pie tā, ka
projekta beigās organizācijai ir jāieliek sava nauda, lai projektu
Informāciju sagatavoja
varētu pabeigt. Un tikai vēlāk saņem ieguldītos līdzekļus atpakaļ.
Inese Siliņa
Šāda kartība ir teju neiespējama mazajām organizācijām, kurām
Kurzemes NVO atbalsta centrs
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Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Administrācija:
Rīga, Pulkveža Brieža iela 4-3, LV-1010

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Rīga, Pulkveža Brieža iela 4-3, LV-1010

Plānošanas nodaļa:
Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, LV –3301
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Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LV 3801
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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!

