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Lai Jums un Jūsu ģimenēm ir balti un mierpilni Ziemassvētki! Lai Jums laba veselība, daudz enerģijas un
prieka Jaunajā gadā!
Inga Bērziņa
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Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir pārdomu, sevis un savu padarīto darbu izvērtēšanas laiks, meklējumu un piedošanas laiks. Katram savs.
Tas ir arī ļoti skaists un mierpilns laiks. Brīnumu gaidās sapošam savu māju, darba vietu, pilsētu un novadu.
Paldies ikvienam no Jums par paveikto! Ir svarīgs jebkurš darbs, neatkarīgi no tā,
cik apjomīgs, pamanāms, finansiāli dārgs vai lēts tas būtu, jo svarīgi , lai tas būtu
paveikts no sirds un sniegtu gandarījuma prieku pašiem un apkārtējiem. Kā svaigi
izceptu maizīšu smarža pilsētas ielās, kā ar rokām darināti Ziemassvētku rotājumi
skatlogos, kā pašu dārziņos izaudzētās saldās zemenes, gurķi, tomāti un citi dārzeņi, kā mājās darināts vīns. No maziem un lieliem darbiem, mūsu sajūtām un domām, veidojās vide, kurā dzīvojam.
Kurzeme ir mūsu mājas, rūpēsimies un cienīsim tās, mīlēsim tās. Turpināsim kopīgi veidot Kurzemi par skaistu un drošu vietu, kurā labi jūtas ikviens, no maza
bērniņa līdz cienījamam sirmgalvim.
Paldies par iedvesmu, par radošumu un par vienkāršu ikdienas darbu. Paldies par
mīlestību un labajiem vārdiem! Lai Jums pietiek enerģijas un dzīvesprieka arī
turpmāk darīt nozīmīgus darbus Kurzemē!

Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs
Kristiāns Godiņš

Decembris ir laiks, kad gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē cilvēki atskatās
uz paveikto, sasniegto un pārskata vai uzstāda jaunus mērķus un izaicinājumus.
Kārtējais gads būs paskrējis un arī tas ir nesis jaunumus un izmaiņas Kurzemes
plānošanas reģiona darbībā un rezultātos. 2013.gads Kurzemes plānošanas reģionam ir bijis veiksmīgs sagatavoto projektu un piesaistītā finansējuma ziņā, kas ir
ļāvis dot ieguldījumu, lai padarītu Kurzemes reģionu vēl pievilcīgāku, videi draudzīgāku, sociāli atbildīgāku, konkurētspējīgāku un izglītotāku. Esam sasnieguši
labus rezultātus sabiedriskā transporta funkcijas īstenošanai, jau trešo gadu pēc
kārtas uzrādot labākos finanšu rādītājus valsts mērogā. Tomēr, plānotās izmaiņas
sabiedriskā transporta sistēmā ir stājušās spēkā un 2014.gads nesīs jaunu pieeju un
kārtību. Mūsu uzdevums 2014.gadam būs aizstāvēt Kurzemes reģiona iedzīvotāju
un pašvaldību intereses tā, lai pakalpojuma pieejamība nemazinātos. Tas būs grūtāk, bet esam gatavi ieguldīt savus spēkus un resursus, lai to sasniegtu. 2013.gads
gan pašvaldībām, gan arī reģionam ir bijis būtisks domājot par tuvāko septiņu gadu
nākotni, jo aktīvi ir noritējis darbs pie Eiropas Savienības fondu līdzekļu programmēšanas 2014.-2020.gadam. Esam saņēmuši atbalstu jaunam reģiona sadarbības
projektam, kas sagatavots sadarbībā ar Saldus novadu, Ventspils un Liepājas pilsētām, Zemgales reģionu un tā pašvaldībām un partneriem Lietuvā. Projekta realizācija skars gan komunālo pakalpojumu sniedzējus, gan visus iedzīvotājus, kas šos

pakalpojumus saņem. Mūsdienīgu IKT risinājumu izmantošana ūdens un/vai siltuma apgādes attālinātās uzskaites un
vadības sistēmas ieviešanai ļaus efektīvi kontrolēt, precīzi izvēlēties nepieciešamos darbības režīmus un patērēt tieši
nepieciešamo resursu daudzumu, kā arī operatīvi reaģēt uz iespējamajiem bojājumiem un ūdens noplūdēm. Datu
ieguve par patērēto ūdeni/siltuma daudzumu tiks veikta attālināti un neprasīs nedz iedzīvotāju, nedz komunālo pakalpojumu sniedzēja darbinieku fizisku klātbūtni un manuālu datu reģistrēšanu un apkopošanu. Projekts sāksies
2014.gada pirmajā ceturksnī.
2014.gads būs ar saviem jauniem izaicinājumiem un uzdevumiem. Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis darbu pie
reģiona KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un KPR Attīstības programmas izstrādes, kas jāsagatavo un jāapstiprina līdz nākamā gada beigām. Sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem uzsāksim
projektu pieteikumu sagatavošanu 2014. - 2020.gada plānošanas periodam. Plānojam janvārī un februārī organizēt
tikšanās ar katru reģiona pašvaldību, lai pārrunātu sadarbību projektu, attīstības dokumentu izstrādes un citās jomās.
Jaunā formā darbosimies sabiedriskā transporta funkcijas īstenošanā.
Vēlamies pateikt paldies pašvaldībām par sadarbību 2013.gada ietvaros un ceram uz tik pat veiksmīgu un pretimnākošu sadarbību arī nākamgad. Vēlos pateikties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļiem, iepriekšējai attīstības padomes priekšsēdētājai Indrai Rassai un pašreizējai padomes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai un
priekšsēdētājas vietniecei Nellijai Kleinbergai par ieguldīto darbu un atbalstu plānošanas reģiona darbības nodrošināšanā. Sirsnīgs paldies arī manai komandai par aktīvo un pašaizliedzīgo darbu visa gada garumā.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2014.gadu! Vēlam gan panākumus darbā, gan iespēju rast laiku
katram priekš sevis un sev tuvajiem cilvēkiem. Ziemassvētki ir īpašs laiks, kuru aicinām izbaudīt Kurzemē!
Kristiāns Godiņš
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS
PADOMES SĒDĒS
Gada nogale vienmēr iezīmējas ar rosību un kņadu, un arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs gada nogalē
rosība bija lielāka, nekā tas ir ierasts. Š.g. 4.decembrī tika sasaukta
ārkārtas sēde, kurā galvenais jautājums bija diskutēt par sagatavotajiem Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentiem un pieņemt lēmumu par
turpmāko rīcību, pirms 2013.gada 05.decembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda Pagaidu uzraudzības komitejas sēdes.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes laikā pašvaldību pārstāvji pauda satraukumu par Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” aktuālākajās versijās iekļautajām
atbalstāmajām aktivitātēm, finansējuma sadalījumu un saņēmējiem ES 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Pirms kopēja viedokļa noformulēšanas, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs
Aivars Lembergs prezentēja Ventspils pilsētas nostāju par netaisnīgo finansējuma sadalījumu. Pašvaldības norādīja uz nepieciešamību pilnveidot sadarbību ar sociālajiem partneriem, tai skaitā
informācijas apmaiņā par programmēšanas gaitu un paredzētajām
atbalsta aktivitātēm. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības
uzsvēra, ka neatbalsta Partnerības līguma ES fondu 2014.–
2020.gada plānošanas perioda esošo redakciju.

to, uzsverot nepieciešamību ievērot teritoriālo nevis nozaru principu fondu līdzekļu plānošanas procesā un veikt būtiskus uzlabojumus Darbības programmas dokumentā.
Sēdes noslēgumā tika panākta vienošanās, ka dokumentus nepieciešams pilnveidot un tie nav gatavi apstiprināšanai.
2013.gada 11.decembrī tika sasaukta kārtējā KPR Attīstības
padomes sēde, kura bija ne mazāk būtiska kā 4.decembra sēde,
jo sēdē tika skatīti jautājumi, kas skar Kurzemes plānošanas
reģiona turpmāko darbu.
Plānošanas reģions gada nogalē ir parakstījis līgumu un jau janvārī uzsāks Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas
dokumentu izstrādāšana” ieviešanu, kura ietvaros tiks izstrādāta
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma,
līdz ar to sēdē tika apstiprināti Kurzemes plānošanas reģiona
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas darba
uzdevumi, kā arī tika pieņemts lēmums par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmu vadības grupas izveidi. Sēdes laikā tika apstiprināts aktualizētais Kurzemes plānošanas
reģiona Rīcības plāns 2010.-2014.gadam, Kurzemes plānošanas
reģiona darba plāns un budžets 2014.gadam. Tika apstiprināts
reģiona pārstāvis Sabiedriskā transporta padomē – KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere, kura sākot ar
2014.gada janvāri pārstāvēs reģiona interese sabiedriskā transporta jomā.

Gūstot visu klātesošo attīstības padomes locekļu atbalstu, Kurzemes plānošanas reģiona ārkārtas attīstības padomes sēdē tika nolemts: neatbalstīt Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un „Partnerības līgums ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam” apstiprināšanu un uzstāt uz nepieciešamību pārskatīt finansējuma sadales mehānismus un atbalstāmo virzienu noteikšanu.
Sēdē piedalījās arī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājuKurzemes reģiona viedokli, Eiropas Savienības struktūrfondu un mos Ilona Raugze, kura kopā ar pašvaldību vadītājiem diskutēja
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Pagaidu par iespējamajiem pašvaldību sistēmas attīstības virzieniem.
uzraudzības komitejas 05.decembra sēdē pārstāvēja Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Plašāku informāciju par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
un Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.
padomes sēdēm var skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR
Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne”.
Uzklausot A.Lemberga kunga prezentāciju, vairāki Pagaidu uzrauInformāciju sagatavoja:
dzības komitejas dalībnieki diskusijas laikā aktīvi atbalstīja pausEvita Dreijere

REĢIONĀLĀ VIETĒJĀS NOZĪMES TRANSPORTA FUNKCIJAS
ORGANIZĒŠANA “BRAUC ATPAKAĻ” UZ RĪGU
Lai arī cik sekmīgi strādāja Kurzemes plānošanas reģions kopš
2010.gada pārņemot reģionālo vietējo sabiedriskā transporta
organizēšanu Kurzemes reģionā, diemžēl sākot ar 2014.gada
1.janvāri, šī funkcijas organizēšana tiek nodota VSIA
„Autotransporta direkcija” un jaunveidojamās Sabiedriskā transporta padomes rokās.
2013.gada 21.novembrī Saeimas trešajā lasījumā tika apstiprināti
grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, ar kuriem
ir paredzēts centralizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkciju reģionālo starppilsētu nozīmes
maršrutu tīklu, reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla un visu
dzelzceļa maršrutu pārzināšanas un organizēšanas funkciju nododot Sabiedriskā transporta padomei un izveidojot vienotu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.
Kurzemes reģiona iedzīvotāju intereses un vajadzības Sabiedriskā
transporta padomē pārstāvēs Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Vaira Brūdere, tā 2013.gada
11.decembrī lēma Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi.
Padomes sēdes notiks ne mazāk kā divas reizes mēnesī, un paredzams, ka darbs būs laikietilpīgs un apjomīgs. Padomes kompe-

tencē būs: finansējuma sadalījums pārvadātājiem; reģionālo maršrutu atvēršana un slēgšana; pārvadātāju kontrole un iepirkumu
organizēšana u.c. jautājumi.
Atskatoties uz paveikto
Ar lepnumu varam teikt, ka darbs, kas tika ieguldīts kopš funkcijas pārņemšanas 2010.gada janvārī, ir bijis efektīvs un ar labiem
rezultātiem.
Funkcijas īstenošanas laikā, plānošanas reģions ir veicis maršruta
tīkla optimizēšanu vietās, kur tas bija nepieciešams, nodrošinājis
sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas tajās vietās, kur līdz
šim šādu iespēju nav bijis, novērsis pārklāšanos ar skolēnu pārvadājumu maršrutiem, un, kas nebūt nav mazsvarīgi, spējis iekļauties valsts budžeta atvēlētajā finansējumā, tādējādi neradot papildu
slogu nedz valsts, nedz pašvaldību budžetam.
Ievērojamu atvieglojumu budžetam plānošanas reģions ieguva
izsludinot jaunu iepirkumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi nozīmē, ka pārvadātājam ir jāiekļaujas iepirkumā nosolītajā 1 kilometra pašizmaksā. Šāda finanšu
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kārtība disciplinē pārvadātājus, liekot tiem domāt par efektīvu pārvadājumu nodrošinājumu.
2013/Nr.4
Noslēdzoties gadam jau redzams, ka plānošanas reģions ir sasniedzis jaunus pašizmaksas rādītājus, 0.53 Ls/km, kas ir zemākais visā
valstī. Turpinot funkcijas īstenošanu, šāds pašizmaksas rādītājs
ļautu plānošanas reģionam vērt papildus maršrutus un paplašināt
lauku iedzīvotāju iespējas izmantot sabiedrisko transportu.
Lai arī plānošanas reģiona loma vietējā reģionālā pasažieru pārvadājumu organizēšanā reģionā ir būtiski samazināta, plānošanas
reģions nav gatavs nolaist rokas, bet plāno aktīvi piedalīties Sabiedriskā transporta sēdēs un pārstāvēt reģionu. Joprojām notiks

darbs reģionā uz vietas, apzinot maršrutu, veicot izpēti par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā, tiekoties ar pašvaldību 3
speciālistiem un vadītājiem, pagasta pārvalžu vadītājiem, kā arī
iedzīvotājiem, apzinot to vajadzības un vēlmes sabiedriskā transporta jomā.
Lai Jaunais 2014.gads nes pozitīvas pārmaiņas!
Jūsu KPR Sabiedriskā transporta nodaļa
Informāciju sagatavoja:
Evita Dreijere

ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRS PAR 2013.GADU
mas, kādas prioritātes, vai birokrātiskās procedūras būs atvieglotas
u.c. Diemžēl, par jauno plānošanas periodu mums ir tik maz stāstāmā, jo daudz, kas vēl tiek spriests un lemts.
Vasarā organizējām fotokonkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”.
Iesūtītās fotogrāfijas skatāmas mūsu mājas lapā
www.kurzemesregions.lv. Interesanti skata punkti un asprātīgi komentāri par labajiem darbiem Kurzemē. Konkursa laureāte Madara
Lapsa balvā saņēma fotoaparātu.
Pozitīvu pieredzi esam guvuši reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru koordinācijas sanāksmēs, kurās regulāri tiekamies ar saviem kolēģiem no Rīgas, Zemgales, Latgales un Vidzemes.
Vasarā devāmies atbildes vizītē pie kolēģiem Bulgārijā – bulgāru
informācijas centri ir dibināti nesen, labi aprīkoti. Tikšanās bija profesionāli saturīgas un viesmīlīgas – jutāmies gaidīti.
Esam gandarīti par visu piecu Latvijas informācijas centru kopīgi
„izauklēto” mājas lapas www.esfinanses.lv plašo pielietojumu mūsu
ikdienas darbā un klientu pozitīvajām atsauksmēm.

Izskaņai tuvojas pēdējais 2007. – 2013. gada plānošanas
perioda noslēdzošais gads. Projektu konkursos tautās laista ES
struktūrfondu nauda, lai tiktu īstenotas visdažādākās kurzemnieku idejas.
ES struktūrfondu informācijas centra rīkotie semināri un informatīvās dienas pulcējušas uzņēmējus, nevalstisko organizāciju aktīvistus un pašvaldību darbiniekus. Lielu interesi izraisīja
oktobra seminārs „Kā jaunais Būvniecības likums mainīs
būvniecības procesu ES struktūrfondu projektos” Kuldīgā, jo
tas skars daudzu ikdienas darbu.
Lepojamies, ka esošajiem un topošajiem uzņēmējiem noorga- Mūsu darba moto ir un būs vārdi: „Mums jāstrādā tā, lai neviens
nizējām semināru ciklu „LR tiesisko normu piemērošana uz- kurzemnieks nevarētu sacīt: „Būtu es zinājis…””.
sākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu", kas,
spriežot pēc apmeklētāju skaita un uzdotajiem jautājumiem
lektoriem, bija vitāli nepieciešams.
Informāciju sagatavoja:
Šogad ļoti daudz klientu jautā par nākamo gadu programmām:
Baiba Kūma, ES KR SIC vadītāja
vai būs jaunas, vai turpināsies arī iepriekšējo gadu program-

EIROPAS GADA PAŠVALDĪBA 2013 LIEPĀJAS PILSĒTA

Attēlā: konkursa ‘Eiropas Gada pašvaldība 2013” laureāti
Foto: www.la.lv

2013.gada 18.oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā
sumināja piecpadsmit Latvijas pašvaldības, kuras saľēma
dažādas nominācijas konkursā „Eiropas Gada pašvaldība
2013”.
Konkursā par „Eiropas Gada pašvaldību 2013” atzīti Iecavas

novads un Liepājas pilsēta. Liepāja saņēma vienu no konkursa galvenajām balvām, kuru dāvāja akciju sabiedrība „Swedbank”, – 2000
latu.
Uzvarētāji nominācijā „Pašvaldība kultūrai” ir Valmieras pilsēta un
Talsu novads. Talsu novadam tika Taipejas misijas Latvijas Republikā balva –2000 ASV dolāru.
Latvijas pašvaldību savienības rīkotajā konkursā no Kurzemes piedalījās trīs pašvaldības – Liepājas pilsēta, Rucavas un Talsu novadi.
Rucavas novadam tika arī žurnāla „Logs” specbalva.
Konkursa svinīgas apbalvošanas ceremonijas laikā 45 cilvēkus
pasludināja par Eiropas Gada cilvēkiem 2013. Liepājas pilsētā par
tiem kļuva Liepājas muzeja vadītāja Dace Kārkla, Latvijas
Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja Sandra Vensko un
ērģelnieks Voldemārs Bariss. Talsu novadā par tiem kļuva komponists, mūziķis Raimonds Tiguls, diriģents Gints Ceplenieks un māksliniece Antra Auziņa. Nominācijā „Eiropas Gada cilvēks 2013”
sveica arī rucavniekus Rutu Graudužu, Sandru Aigari un Jāni Pūķi.
Konkursa komisija, viesojoties pašvaldībās, vērtēja gan paveikto
iedzīvotāju integrācijas jomā, kultūras jomā, veselīga dzīvesveida
popularizēšanā, Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē starptautiskajā sadarbībā, kā arī lūkoja pēc cilvēkiem
katrā pašvaldībā, kuri devuši lielu ieguldījumu savas pilsētas vai
novada attīstībā, popularizēšanā, kā arī palīdzot citiem cilvēkiem,
no sirds darot savu ikdienas vai brīvprātīgo darbu.
Konkursa komisija arī pārliecinājās, ka visas pašvaldības atbalsta
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iedzīvotāju iniciatīvas, rūpējas par to, lai iedzīvotāji varētu veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, lai viņi dzīvotu skaistā un sakārtotā vidē, lai aizkustinoši koncerti un citi kultūras pasākumi būtu
pieejami visiem, lai gribētu dzīvot, strādāt un audzināt bērnus
savā novadā vai pilsētā, kā arī par to, lai vienkārši katrs iedzīvotājs būtu lepns par savu novadu un pilsētu.

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

PAZIŅOJUMS PAR DARBA UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU KPR
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJAS
2015-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2015.-2020.GADAM IZSTRĀDEI
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2013.gada
11.decembra sēdē apstiprināja darba uzdevumus Kurzemes
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam
izstrādei.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba uzdevumos ir iekļauts
attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesa laika grafiks,
saturs un sabiedrības līdzdalības plāns. Ar apstiprinātajiem darba uzdevumiem var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona
mājaslapā KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības
programmas izstrāde.
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2012.gada
14.novembra lēmumu (prot. Nr.06/12,p.2.). Abus reģiona plānošanas dokumentus plānots izstrādāt Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros līdz
2014.gada 31.decembrim.
Par reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības

programmas izstrādes vadītāju ir apstiprināta Kurzemes plānošanas
reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa.
Saskaņā ar Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes lēmumu Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas izstrādei ir izveidota Vadības grupa, kurā
iekļauti pārstāvji no Kurzemes plānošanas reģiona, republikas pilsētām, reģionālas nozīmes attīstības centriem, piekrastes pašvaldībām,
novadu pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēju apvienībām un
vides aizsardzības organizācijām.
Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē ir paredzēta plašāka sabiedrības pārstāvju iesaistīšana, izveidojot tematiskās darba grupas.
Par tematisko darba grupu izveidi un iespējām tajās pieteikties tiks
publicēta informācija reģiona
mājaslapā www.kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Astiča
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja

METODOLOĢISKAIS MATERIĀLS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI PAŠVALDĪBĀS
Š.g. 12.decembrī Rīgā, Kalnciema ielas kvartālā notika Eiropas Sociālā fonda
projekta „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) noslēguma seminārs.
Projektu īstenoja Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes plānošanas
reģionu. Visu 2013.gadu projekta ietvaros tika rīkoti apmācību semināri attīstības plānošanas speciālistiem, kuros piedalījās arī Kurzemes plānošanas
reģiona pašvaldību pārstāvji, daloties ar savu pieredzi attīstības plānošanā un
plānošanas dokumentu ieviešanā un uzraudzībā.
Plašāk par projekta noslēguma semināru>>
Viens no īstenotā projekta nozīmīgākajiem ieguvumiem ir metodoloģiskais
materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei. Metodoloģisko materiālu izstrādāja Rīgas plānošanas reģiona ekspertu grupa: Gatis Pāvils, Edgars Pudzis,
Vija Zīverte un Pēteris Šķinķis.
Metodoloģiskajā materiālā ir ietverti ieteikumi plānošanas procesa pilnveidei,
plānošanas dokumentu ieviešanai un uzraudzībai, kā arī vadlīnijas lauku pašvaldību, piekrastes pašvaldību un Pierīgas pašvaldību teritoriju attīstības
plānošanā. Sagatavotie ieteikumi un vadlīnijas ir domātas kā palīgmateriāls
pašvaldībām ikdienas darbā gan teritorijas attīstības plānošanā, gan politiķiem lēmumu pieņemšanā.
Metodoloģiskais materiāls ir izmantojams attīstības plānošanai pašvaldībās
arī ārpus Rīgas plānošanas reģiona, t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās.
Metodoloģiskais materiāls ir pieejams Rīgas plānošanas reģiona mājaslapā>>

Informāciju sagatavoja:
Sanita Astiča
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja
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SNIEGTS VĒRTĪGS ATBALSTS KURZEMES UZĽĒMĒJIEM PROJEKTA MĒRĶI IZPILDĪTI!
Kurzemes reģiona uzľēmējiem palīdz rast kontaktus kaimiľvalstīs

uzņēmumiem Kurzemē, kā arī palīdzēja atrast sadarbības partnerus Latvijā vienam Somijas uzņēmumam, norāda, ka projektā
iesaistītajiem uzņēmumiem, pateicoties projektam, izdevies sasniegt dažādus rezultātus - piemēram, stikla un alumīnija būvkonstrukciju uzņēmums AMG Montāža izveidojis sadarbību ar vairākiem uzņēmumiem Zviedrijā, savukārt mazo alus ražošanas iekārtu ražotājs Sula Dem ieguva partnerus potenciālai sadarbībai un
pieredzes apmaiņu specifiskās nozares ietvaros. Savukārt Somijas
uzņēmumam Meritta Bra, kurš specializējies veļas tirdzniecībā un
dizainā, M.Vidzenieks palīdzējis atrast vairākus sadarbības partnerus - veļas ražotājus Liepājā. Papildus kontaktu veidošanā gūtajiem panākumus, uzņēmējdarbības konsultants uzsver, ka ne mazāk vērtīgs ieguvums uzņēmējiem un arī uzņēmējdarbības konsultantiem bijis projekta organizētie semināri un lekcijas. "Tie bija
vienkārši izcili," norāda M.Vidzenieks.

Sniegt Kurzemes reģiona mazajiem un vidējiem uzņēmējiem
zināšanas un palīdzēt jaunu biznesa partneru meklējumos, un
konsultēt par darbības iespējām kaimiņvalstīs Somijā, Zviedrijā
un Igaunijā - šādas aktivitātes trīs gadu laikā ir veiksmīgi īstenojis Kurzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības finansētā
projekta BASIS (Building up Availability of SME Internationalisation Services) ietvaros. Ar Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda un Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas
atbalstu īstenotā projekta ietvaros uzņēmējiem bija iespēja piedalīties semināros par kaimiņvalstu uzņēmējdarbības vidi, eksporta
attīstīšanu, starptautisko mārketingu, piedalīties pieredzes apmaiņas un kontaktu veidošanas vizītēs un uzņemt potenciālos sadarbības partnerus pašmājās, kā arī saņemt pieredzējušu konsultantu
palīdzību starptautisku kontaktu veidošanā.
Reģionos apslēpts potenciāls
Atbalsts tuvāk saľēmējiem
"Latvijā atbalstu uzņēmējdarbībai, kas saistīts ar potenciālo sadarbības partneru meklēšanu un noieta tirgu meklēšanu, galvenokārt nodrošina Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, tomēr
tās atbalsts vieglāk ir pieejams lielākiem uzņēmumiem, kas strādā Rīgā un tās tuvumā. Tāpēc ir nozīmīgi, lai atbalsts kļūtu pieejams arī uzņēmumiem reģionos, un lai tas arī atbilstu vietējām
vajadzībām - it īpaši svarīgi tas ir mazākās pašvaldībās, kurām
varbūt pietrūkst pieredzes un resursu, lai atbalstītu uzņēmējus
patstāvīgi," tā projekta nozīmīgumu pamato Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš. Plānošanas reģionam jau ir liela pieredze projektu īstenošanā, tomēr šī
projekta ietvaros bija nepieciešams arī atrast un sagatavot konsultantus tiešajam darbam ar uzņēmējiem reģionos.
Viņš neslēpj - ņemot vērā projekta gaitā gūtos rezultātus, plānošanas reģions ir apņēmies pieteikties jaunu līdzīga rakstura projektu īstenošanai un plānošanas reģioni lolo ieceri ar laiku uzņemties uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu kā no vienu savām
pastāvīgajām funkcijām, līdzīgi kā tas notiek citās Eiropas valstīs. Pat ja vienam uzņēmējam projekta ietvaros izdodas izveidot
sadarbību ar ārvalstu partneri, tas jau uzskatāms par veiksmi, jo,
neskaitot potenciālos kontaktus, uzņēmēji iegūst noderīgas zināšanas un dažkārt tik nepieciešamo iedrošinājumu jaunu iespēju
meklēšanai, ir pārliecināts K.Godiņš. Tomēr ir svarīgi, lai šādi
atbalsta pasākumi uzņēmējiem tiktu turpināti ilgtermiņā, jo reģiona uzņēmējdarbības konsultantu pieredze un kontakti, kuri tiek
gūti šādā projektā, uzkrājas un uzņēmēji var saņemt arvien augstākas kvalitātes konsultācijas uzņēmējdarbības veiksmīgai internacionalizēšanai.
Jāpārvar latviskā atturība
Projekta īstenošanā iesaistīto uzņēmējdarbības konsultantu Mārtiņa Vidzenieka un Ingas Sokolovas pieredze liecina, ka nākotnē
vērts apsvērt vēl aktīvāku reģiona uzņēmēju informēšanu par
projektu, jo sākotnēji uzņēmumi projektā iesaistījās piesardzīgi
un nelielā skaitā. Tāpēc, ir pārliecināts M.Vidzenieks, projekta
nākotnes potenciāls ir vēl lielāks, nekā var spriest pēc šī brīža
rezultātiem. Arī K.Godiņš uzsver, ka projekta laikā novērots, ka
uzņēmēju informētība par to, kas ir plānošanas reģions, bijusi
nepilnīga, tāpēc arī piedāvājumi iesaistīties šādā projektā uztverti
ar latviešiem raksturīgo atturību un piesardzību. Tomēr jau vēlāk
uzņēmēji, kuri pārvarēja sākotnējo atturību, atzina, ka no iesaistīšanās projektā un dalības tā ietvaros notikušajos semināros ir
bijuši lieli ieguvēji.
M.Vidzenieks, kurš kā konsultants palīdzēja četriem Latvijas

Savukārt uzņēmējdarbības konsultante Inga Sokolova norāda, ka
projekts arī uzskatāmi ir parādījis, ka arī attālākās pašvaldībās ir
būtisks ekonomiskais potenciāls, jo vairāki no projekta dalībniekiem pārsteiguši ar savām inovatīvajām idejām un uzdrīkstēšanos
apgūt maz zināmas, bet potenciāli perspektīvas uzņēmējdarbības
nišas, ražojot neparastus produktus vai sniegt pakalpojumus.
I.Sokolova uzsver, ka projekts, uzņēmējiem ar labām idejām,
palīdz apgūt nepieciešamo prasmi meklēt noieta tirgus un sadarbības partnerus." Bija pārsteidzoši uzzināt, ka, piemēram, Talsu
apkaimē strādā uzņēmums, kurš nodarbojas ar tik specifisku un
vienlaikus inovatīvu aktivitāti, kā stadionu ieklāšana ar sintētisko
pārklājumu," projektā gūtajā pieredzē dalās I.Sokolova. Viņa arī
norāda, ka savukārt citiem uzņēmējiem projekts varbūt vēl nenesa
tūlītēju sadarbību, bet tas sniedza vērtīgu informāciju par to, kādi
sagatavošanās darbi būtu jāveic, lai varētu veiksmīgi sākt darbību
ārpus reģiona un valsts robežām.
Projekta pasākumos piedalījušies uzņēmēji tā sniegtās iespējas
raksturo kā nozīmīgu ieguvumu un vērtīgu pieredzi. "Pat neskatoties uz to, ka manā gadījumā izveidotie kontakti ar sadarbības
partneri Somijā tomēr nerealizējās, viennozīmīgi uzskatu, ka projekts bija ļoti vērtīga pieredze, un esmu pārliecināts, ka to ir vērts
turpināt," uzsver smiltsērkšķu un to produkcijas ražošanas uzņēmuma Diograt valdes loceklis Ivars Bernāts. Viņa viedoklim pievienojas arī Edžus Zeļģis, kura pārstāvētais uzņēmums European
Sport Installations nodarbojas ar sintētisko sporta segumu ieklāšanu. "Tā bija ļoti vērtīga pieredze, un noteikti varu dalību projektā
ieteikt visiem, pat tiem, kuri nejūtas pārliecināti par savām svešvalodas prasmēm. Ir vērts piedalīties, kaut vai piesaistot tulku," uzsver E.Zeļģis, kurš norāda, ka uzņēmumam darbības pieredze
Somijas tirgū ir bijusi jau iepriekš, tomēr projekta ietvaros bijis
iespējams papildināt un pilnveidot esošo pārrobežu sadarbības
pieredzi. Vairākiem uzņēmumiem projekta ietvaros organizētās
individuālās internacionalizācijas vizītes vainagojušās ar vērienīgu
līgumu noslēgšanu ar Somijas un Zviedrijas pasūtītājiem. Tā,
piemēram, SIA Power-NK uzsācis dakstiņu jumtu ieklāšanas un
renovēšanas darbus Zviedrijā, kur katrs objekts ir vismaz 40 000 –
100 000 Zviedrijas kronu vērts. Savukārt SIA AMG Montāža ieguvums ir vēl lielāks – noslēgts EUR 160'000 līgums par logu piegādi Orebro, Zviedrijā un vairāki mazāki līgumi par EUR 20004000.
Informāciju sagatavoja:
Gunārs Valdmanis
Detalizētāka informācija:
Ieva Briede,
projekta vadītāja
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LATVIJAI IR KO PARĀDĪT IGAUNIJAS ŪDENSTŪRISMA
OPERATORIEM
„Laivot oktobra mēnesī? Kāds neprāts! To taču dara tikai un vienīgi vasarā!” Tāda varētu būt ikviena reakcija, dzirdot, ka arī
oktobrī kāds vēl entuziasma pilns sēžas kanoe laivā un dodas
kādā straujākā nobraucienā pa upi. Jā, protams, laivošana ir vasaras mēnešu prerogatīva silto laika apstākļu dēļ, bet rudens dzestrums, krāsainais koku fons un rāmais upes spogulis bija liels
vilinājums, lai Igaunijas ūdenstūrisma operatori paviesotos Latvijā un apskatītu Vidzemes, Kurzemes un Rīgas reģionu piedāvātos
pakalpojumus uz upēm. Igaunijas aktīvā tūrisma uzņēmēji jau
daudzus pēdējos gadus īpaši augstu vērtē Latvijas panākumus
ūdenstūrisma jomā, uzskatot, ka Latvija ir krietnu soli priekšā,
tieši tāpēc atsaucība no Igaunijas puses dalībai braucienā bija ļoti
liela.
Trīs dienu mācību brauciena laikā, 26 viesi no Igaunijas tika iepazīstināti ar vairākiem TOP ūdens tūrisma piedāvājumiem Latvijā
– Gauju, Irbi, Abavu un Daugavu un Rīgas kanālu.

plānošanas reģioniem daudz labāk izprast esošās ūdenstūrisma
operatoru problēmas, kuru risināšanā var izstrādāt un piemērot
kompleksu pieeju, kā ar kopīgu darbu un sadarbību rast jaunus
risinājumus, inovatīvas pieejas un veicināt izaugsmi un labklājību
katram individuāli un visiem reģioniem kopumā, pie kam veicinot
izpratni par apkārtējās vides ilgtspējīgu izmantošanu.

Jau brauciena laikā sarunās ar Igaunijas tūrisma operatoriem izskanēja atzinīgi vārdi par redzēto un solījumi vest grupas uz Latviju,
jo atkal ir redzēti jauni kvalitatīvi piedāvājumi, ko piedāvāt saviem
klientiem. Īpašs prieks bija dzirdēt, ka tagad igauņu tūrists tiks
iepazīstināts ne tikai ar Igaunijai tuvāk esošo Vidzemi, bet arī interesantajām Kurzemes upēm.
Šī reģiona plašais piedāvājums esot iepriekš neatklātais „kārais
kumoss”. Savukārt vietējiem uzņēmējiem kopējās tikšanās un sarunas ļāva izvērtēt savu piedāvājumu un domāt par uzlabojumiem.
Domājams, ka lielākais ieguvums no vizītes būs izveidota ilgtermiMācību vizītes laikā varēja gan iepazīties ar pašiem uzņēmējiem, ņa sadarbība, kas veicinās aktīvā tūrisma piekritēju plūsmu starp
kuri piedāvā dažādus pakalpojumus aktīvās atpūtas cienītājiem uz abām kaimiņvalstīm.
upēm, uzzinot uzņēmumu vēsturi, pieredzi un ikdienas pieredzi,
gan arī pašiem izbaudīt upju valdzinājumu, dodoties nobraucie- Pasākums tika organizēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
nos ar plostiem pa Gauju, ar kanoe pa Irbi un pārvizinoties pāri programmas līdzfinansētā projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un
Abavai pa troses ceļu.
aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros. Projektā iesaistījušies Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni un tajos esošās pašvaldības, kā arī
pašvaldības no Igaunijas, lai vienotiem spēkiem veicinātu ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā.
Partnerību projektā veido 32 institūcijas, apgūstot vairāk kā 2 miljonu lielu budžetu, investējot vides sakārtošanā ap upēm un atpūtas
vietu infrastruktūrā, upju un uzņēmumu apsekošanā, jaunu tūrisma
produktu izveidē, kā arī mārketinga materiālu sagatavošanā. Uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs, paust viedokli un dalīties savā pieredzē, rekomendēt veidus, kā panākt ātrāku, kvalitatīvāku un ilgtspējīgāku jomas
attīstību.
Informāciju sagatavoja: Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore
Foto: Gints Svitiņš

Mācību vizīšu mērķis ir dalīties pieredzē starp uzņēmējiem, gūt
jaunas idejas attīstībai, veidot jaunus kontaktus un gatavot jaunus
piedāvājumus.
Rezumējumi un pieredze no šāda veida braucieniem palīdzēs
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UNIVERSĀLAIS DIZAINS—KAS TAS IR?
POPULARIZĒJAM SKOLĒNU, STUDENTU UN SENIORU VIDŪ
Projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros šajā rudenī popularizējam universālo dizainu un tā nozīmi ikviena dzīvē.
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.
Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas
būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un
ērtībām.
Skolēniem un studentiem no oktobra līdz decembrim rīkojam konkursus:
Konkurss skolēniem
„Universālais dizains – kas tas
par zvēru?”

Konkurss studentiem
„Universālais dizains – ko
tas nozīmē man?”

Termiľš: 21.10.- 30.12.2013.
Rezultāti: 08.01.2014.
Konkursa mērķis: veicināt
skolēnu interesi un izpratni par
universālo dizainu, tā principiem
un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā.

Termiľš:04.10.2013.–
16.12.2013.
Rezultāti: 20.01.2014.
Konkursa mērķis: veicināt
studentu interesi un izpratni
par universālo dizainu, tā
principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā.

Piedalīties aicināti: 5. līdz 12.klašu vispārējās, speciālās un
profesionālās izglītības iestāžu skolēni.

Piedalīties aicināti: arhitektūras zinātnes un tās apakšnozaru
vidējās profesionālās, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras mācību un studiju programmu studenti.

Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz: viena eseja, foto stāsts vai
audiovizuāls (video) darbs, sūtot to elektroniski uz
Konkursa uzdevums: iesniegt eseju latviešu valodā par vienu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv.
no 11 tēmām, piemēram, „Universālais dizains kā manas profesijas moto”, „Universālais dizains pilsētā/manā pilsētā/ manā sapIespēja izvēlēties vienu no 3 tēmām:
ņu pilsētā’’, „Mans ierosinājums ... (preces, pakalpojuma, infor1.mans ierosinājums ... (preces, pakalpojuma, informācijas
mācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo
pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu ... dizainu”.
(skolā, mājās, veikalā, pilsētā utt.);
2. par universālo dizainu ikvienam būtu jāzina ...;
1 - 2 labāko eseju autoriem piešķirs balvu - pārnēsājamu datora
3. manuprāt, labākais redzētais universālā dizaina piemērs.
paliktni ar lampu.
Labāko 2 – 3 darbu autoriem piešķirs noderīgas balvas lietošanai Vairāk informācijas Kurzemes plānošanas reģiona
kopā ar citām informācijas tehnoloģiju lietām.
mājas lapā>>
Tops senioriem par pieejamu vidi savā novadā
Seniorus līdz 27.decembrim aicinām pieteikt savā novadā vai pilsētā ērtāk pieejamos objektus (parkus, pastaigu takas, u.tml.), sabiedriskās iestādes (bibliotēkas, skolas, pašvaldība, u.c.), dzīvojamās
mājas un citas publiski pieejamas ēkas.
Kas jādara? Uzdevums ir izvēlēties savā pilsētā vai novadā no

viena līdz trīs pieejamiem publiskiem objektiem un/vai iestādēm,
nofotografēt tos un foto kopā ar informāciju par objektiem
(nosaukums, adrese) un īsu aprakstu par to, kādēļ izvēle kritusi par
labu šiem objektiem, nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam elektroniski vai pa pastu.
Aktīvāko un atraktīvāko topa ideju iesniedzējiem balvā iespēja
doties 2014.gadā 23.-24.janvārī apmaksātā divu dienu braucienā pa
Kurzemi un Ziemeļlietuvu, apskatot projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros pielāgotos objektus un iestādes.
Līdzbraucējus paziľosim: 06.01.2014.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam projektu LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un
projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta
kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta gaitā līdz šim jau notikušas apmācības „Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas” un „Cilvēku ar
funkcionāliem traucējumiem integrācijas veicināšana, izmantojot
universālā dizaina principus” pašvaldību darbiniekiem (t.sk.,
sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, būvvalžu speciālistiem),
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, studentiem u.c.
Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dundagā, Nīcā, Skrundā un Saldū,
kā arī Jonišķos un Klaipēdā Lietuvā uzlabota vides pieejamība
pēc universālā dizaina principiem.
Pilotēti divi jauni sociālie pakalpojumi: Liepājā, Ventspilī un
Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados pavadoņa – asistenta pakalpojums; Skrundas, Dundagas un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā
īslaicīgas uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem
(līdz 30 dienām gadā) pakalpojums.
2013.gada maijā visā Kurzemē rīkojām sabiedrības informēšanas
kampaņu par universālo dizainu. 2014.gada 12.martā aicinām uz
projekta noslēguma konferenci Liepājā.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
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PĒC DIVU GADU PĒTĪJUMIEM NOSLĒDZAS PROJEKTS PAR GLIEMEĽU
AUDZĒŠANAS IESPĒJĀM BALTIJAS JŪRĀ

Decembrī noslēdzas projekts „Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā” (Baltic EcoMussel), kur
no Latvijas puses kā partneri iesaistījās Kurzemes plānošanas reģions un SIA „Vides investīciju fonds”.
Projekta mērķis ir bijis sekmēt gliemeņu audzēšanas uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, vienlaikus mazinot Baltijas jūras piesārņojumu.
Projekta laikā paveiktais:
veikts pētījums gliemeņu audzēšanai piemēroto apstākļu un vietu noteikšanai Baltijas
jūras Kurzemes piekrastē,
pieredzes apmaiņas braucienos iepazīta gliemeņu fermu darbība Somijā, Ālandu salās,
Dānijā, Kanādā Prinča Edvarda un Ņūfaundlendas salās, kā arī pārstrāde Zviedrijā,
izstrādātas vadlīnijas un biznesa plāna modelis gliemeņu audzētājiem, ar kura palīdzību aprēķināt, pie kāda gliemeņu audzēšanas apjoma un ieguldījumiem konkrētās
gliemeņu fermas darbība var atmaksāties,
izvērtēts Latvijā pastāvošais normatīvais regulējums un gliemeņu audzēšanas
uzsākšanas nosacījumi (t.sk. procedūras un atļaujas),
izvērtēts tirgus potenciāls un sociālekonomiskā ietekme uz ekonomiku,
izstrādāta metodoloģija fermu pārraudzībai un novērtēšanai,
rīkotas regulāras tikšanās ar interesentiem, t.sk. piekrastes zvejniekiem, pašvaldību,
akvakultūru regulējošo valsts un zinātnisko institūciju pārstāvjiem Rīgā, Liepājā,
Pāvilostā, Rojā.
Attēlā: Gliemeņu fermā Dānijā, audzēšana uz t.s. zeķēm.
Nozīmīgākie secinājumi:
gliemeņu audzēšana Baltijas jūrā attīstīsies kā akvakultūras apakšnozare, ja tiks attīstīta pārstrāde un izveidosies noieta tirgus Baltijas jūras reģionā;
gliemeņu audzēšanai Kurzemes piekrastē ir potenciāls, nepieciešami turpmāki
pētījumi un izmēģinājumi jūrā, lai pārbaudītu iespējamās gliemeņu audzēšanas
tehnoloģijas;
Latvijā būtu vairāk jāatbalsta un jāstiprina pētniecība zivju resursu un jūras resursu
izmantošanas jomā, nepieciešams veidot eksperimentālus izpētes projektus zivju un
gliemeņu audzēšanai jūrā;
nepieciešams valstisks skatījums uz akvakultūras kā nozares attīstību, jo Latvijā
akvakultūrai šobrīd ir salīdzinoši nelieli ražošanas kopējie apjomi;
akvakultūras attīstības iespējas ir jāparedz jūras telpiskajā plānojumā, jāapsver
iespējas plānot kombinētus jūras izmantošanas veidus, piemēram, kombinējot vēja
parkus ar zivju un gliemeņu audzētavām.
Attēlā: Pieredzes apmaiņas braucienā eksperimentālajā
gliemeņu pārstrādes uzņēmumā Ellös, Zviedrijā.

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A projektu „Baltic EcoMussel” īsteno Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Latvijas partneriem Kurzemes plānošanas reģionu un SIA „Vides investīciju fondu” un
Somijas partneri „Novia” Lietišķo zinātņu augstskolu.
Projekta ilgums 24 mēneši: 01.01.2012.-31.12.2013.
Projekta kopējais budžets ir 723 051,00 EUR, t.sk.: 560 443,00 EUR - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 162 608,00 EUR - projekta partneru
līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Ligita Laipeniece
Ilze Ārniece
Plašāka informācija par projektu šeit>>
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NOSLĒDZAS PROJEKTS NR.CB56
”BIOMASAS KĀ ENERĢIJAS AVOTA POTENCIĀLS UN KONKURĒTSPĒJA
CENTRĀLBALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ” (PURE BIOMASS)

Šī gada 5.decembrī Ventspils augstskolā notika
projekta un Turku pašvaldības aģentūra Valonia..
„Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja
Balstoties uz projekta laikā veiktajiem pētījumiem, tika izstrādāti
CentrālBaltijas jūras reģionā” noslēguma konference.
vairāki nozīmīgi secinājumi un priekšlikumi biomasas iegūšanas
un izmantošanas iespējām Kurzemes reģionā. Kā viens no
Pateicoties Eiropas Savienības Struktūrfondu finansējumam,
galvenajiem minams fakts, ka enerģētikas politikas plānošana
Centrālbaltijas Interreg IVA programmas 2007-2013 ietvaros, Latvijā patlaban ir pārmaiņu procesā, tāpēc nepieciešami ne tikai
laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim politiski uzstādīti mērķi, bet arī savstarpēji saistīti ieviešanas
Latvijā tiek pētītas iespējas tādam alternatīvajam enerģijas avotam instrumenti, kuri ietver infrastruktūras, ekonomiskos, likumdošakā biomasai.
nas, plānošanas un komunikāciju aspektus. Papildus nepieciešams
Projekta mērķis ir , pamatojoties uz pētījumiem par biomasas paredzēt valsts investīciju atbalstu, novirzot tās projektiem, kas
pieejamību, tās izmantošanas tehniski ekonomiskajiem, kā arī vērsti uz energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas izmantovides aizsardzības aspektiem, veidot sabiedrības izpratni par
šanas veicināšanu gan centralizētajās, gan individuālajās siltumieguvumiem no biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai.
apgādes sistēmās. Projektam piesaistītie eksperti iesaka noteikt
Efektīva enerģijas pielietošana un ražošana ir būtiski faktori
arī elektrības ražošanā minimālo atjaunojamo energoresursu daļu
ilgtspējīgai ekonomikai, līdz ar to tā ir svarīga Centrālās Baltijas kopējā elektroenerģijas portfelī.
jūras reģiona vides attīstībai un saglabāšanai. Ņemot vērā, ka Projekta „Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēprojekta ietvaros tika pētītas biomasas iegūšanas un izmantošanas ja CentrālBaltijas jūras reģionā” rezultātā iegūtā informācija tiks
iespējas Kurzemes reģionā, kā svarīgs minams aspekts, ka
nodota plašām sabiedrības grupām – gan valsts un pašvaldību
reģionāla bioenerģijas stratēģija var kalpot kā atbilde uz reģionā iestādēm ar priekšlikumiem optimizēt energoresursu ieguvi un
būtiskiem vides problēmjautājumiem. Ar projekta starpniecību patēriņu, gan sabiedrībai kopumā, informējot to par atjaunojamo
tika uzsvērti ilgtspējīgas attīstības kritēriji, kuros energosektora energoresursu kā lietderīga un ilgtspējīga energoresursa nepieciestruktūru un problēmas visefektīvāk var novērtēt tieši reģionālajā šamību valsts un reģiona ekonomiskajai attīstībai.
līmenī. Latvijā projektu īstenoja Kurzemes plānošanas reģions,
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” un Ventspils pilsētas dome.
Informāciju sagatavoja:
Taču projekta teritorija aptvēra arī Somijas Dienvidrietumu daļu,
Edvīns Drigins, projekta vadītājs
kur projekta partneri bija Turku Pielietojamo zinātņu universitāte
Plašāka informācija par projektu šeit>>

BUILD UP SKILLS FORCE - PAR KVALITATĪVU PROFESIONĀLO
IZGLĪTĪBU BŪVNIECĪBAS JOMĀ
2013.gada maijā sekmīgi noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ieviešanā iesaistījās arī Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē
strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai, lai sasniegtu izvirzītos Eiropas Savienības klimata un enerģijas mērķus 2020.gadam.
Plāns paredz paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai, ieviest
tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes
par zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai, ko nodrošinātu
nepieciešamā normatīvā bāze un finansēšanas mehānismi.
Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

Projekta galvenie rīcības virzieni:
1) Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju un no-robežojošo konstrukciju energoefektīvai
būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver mācību materiālu un
metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas
reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjoProjekta realizāciju pozitīvi novērtēja arī Eiropas Komisijas pār- mā, kā arī šo programmu akreditācija un licencēšana sešos profestāvji, izceļot projekta ietekmi valstiskā līmenī un atzinīgi vērtē- sionālās izglītības kompetenču centros;
jot dažādu nozaru organizāciju, valsts institūciju un projekta par- 2) Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu
tneru apņemšanos iesaistīties arī projekta turpinājumā.
ilgtspējai Latvijā, ko no-drošinātu nepieciešamā normatīvā bāze
un finanšu instrumenti.
Šobrīd uzsākts darbs pie projekta Build up Skills FORCE ieviešanas, kas uzskatāms par loģisku turpinājumu iepriekš aizsāktajām Plānotie projekta rezultāti:
aktivitātēm un tā ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās 1) Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi
pilnveides programmas energoefektīvu ēku strādnieku prasmju un strādnieki, kuri prot praksē izmantot tehnoloģijas un materiālus
zināšanu pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko nodrošina divu
pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, tiks izstrādāti priekšlikumi izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu
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un metožu izstrāde, pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.
2) Programmas ir licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā un tiek īstenotas pēc projekta beigām.
3) Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides programmu īstenošanu Latvijā, projekta ietvaros aktīvi
sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas sistēmas izveidi – šo programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un
ieviešanu.
4) Būvniecības sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem
strādniekiem energoefektīvu ēku būvniecībā un rekonstrukcijā.
Kopumā pie profesionālās pilnveides programmas izstrādes projektā piedalīsies 15 būvniecības jomas eksperti. Katrā no plānošanas reģioniem tiks apmācīts arī noteikts skaits treneru, kas vēlāk
kalpos kā mācībspēks izglītības iestādēs- kompetenču centros.
Projekta laikā pilotprogrammas ietvaros tiks apmācīti arī būvniecības firmu darbinieki.
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Projekta partneri ir Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes
plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas
Vides investīciju fonds.
Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.
Projekta īstenošanā iesaistīta gan Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan arī seši
kompetenču centri visos Latvijas plānošanas reģionos.
Informāciju sagatavoja:
Edvīns Drigins,
projektu vadītājs
edvins.drigins@kurzemesregions.lv

AICINĀM KURZEMNIEKUS ARĪ TURPMĀK AKTĪVI IESAISTĪTIES
EZERU IZPĒTĒ UN APSAIMNIEKOŠANĀ
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir skaidrs, ka ezers tā ir vērtība
un bagātība – tas ir gan zivju resurss, gan dažādu ūdensaugu,
dzīvnieku un putnu mājvieta, gan ūdens ieguves vieta, gan arī
atpūtas vieta apkārtējiem iedzīvotājiem, bet vai mēs tā īsti zinām, kas ietekmē ezerus un ko tieši varam darīt, lai uzlabotu tā
kvalitāti un saglabātu šo resursu arī nākamajām paaudzēm?

citu Programmas dalībnieku veikumu. Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji šo informāciju var izmantot
izstrādājot dažāda līmeņa plānošanas dokumentus.
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
nodrošinājis metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko
Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu apmācību četros semināros, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto
sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru ap- datu bāzu uzturēšanu.
saimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros pasūtījis un biedrība „Ūdensaina” izstrādājusi Sabiedrisko ezeru izpētes prog- Jau iepriekš sniegta informācija, ka projekta galvenais mērķis ir
rammu (SEIP).
veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu
ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu
Plašāka informācija par šo programmu Kurzemes Plānošanas teritorijā. Ieviešot šo projektu tiek attīstīta infrastruktūra dabas
reģiona mājas lapā: www.kurzemesregions.lv
resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas
vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos,
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko ezeru izpētes
nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekoprogrammu veido 4 apakšprogrammas:
šanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar infor1) Ezera un tā apkārtnes ainava.
māciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā
2) Ezera krastu aizaugums.
arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu
3) Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi un aizau- par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
gums ar tiem.
4) Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR 1
012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir –
Katrai apakšprogrammai izstrādāta metodika ar detalizētu aprak- LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām
stu par veicamajām darbībām, izpētot konkrētos ezeru rādītājus, attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un
kā arī darba lapas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams to partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
izdrukāt un strādāt pie ezera uz vietas. Pirmās un otrās apakšInformāciju sagatavoja:
programmas realizācijas gaitā tiek savākta informācija par ezeru
Ieva Briede,
aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu stāvokli šobrīd. Ezera
projekta vadītāja
pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija tiek salīdzināta ar
vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos un ģimenes albuInformācija par sabiedriskās ezeru izpētes programmu:
mos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers
Loreta Urtāne
un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša skatu punkta
Biedrība „Ūdensaina”
ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar vēsturiskaTālr.: +371 29171469
jiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī Latvija”
e-pasts: loreta.urtane@gmail.com
atrodamā informācija. Izvēlētā ezera apsekojuma laikā iegūto
informāciju Sabiedriskās ezeru izpētes programmas dalībnieki
var ievadīt interneta vietnē, saņemot par tiem ekspertu slēdzienus, lai būtu iespējams saprast, par kādām tendencēm ezerā liecina tieši konkrētie novērojumi un iegūtie dati. Tādā veidā par
atradumiem ir iespējams arī pastāstīt citiem vai arī iepazīties ar
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KULTŪRAS DZĪVE KURZEMĒ
Tuvojoties gada noslēgumam mums katram ir iespēja atskatīties un izvērtēt, kas pagūts, kas ne , ko vērts laist vējā , ko paturēt.
2013.gadā Kurzemē kultūras dzīve ir bijusi dažāda un daudzveidīga. Visa gada garumā tā iezīmējās ar bagātiem kultūras
pasākumiem un norisēm gan starptautiska mēroga, gan valsts un reģiona mērogā. Ar novada pilsētas svētku krāsainību, ar XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, tā ir ikviena novada kultūras darbinieku ikdiena, veidot savu kultūrvidi bagātu un
krāsainu.
2013.gads KPR kultūras jomā tika aktualizēta informācijas apkopšana par kultūras tūrisma klāstu, nevalstiskām organizācijām, amatu
prasmēm, mākslas galerijā un rezidencēm, kā arī par nozīmīgiem pasākumiem 2013.gadā.
Informācija tika aktualizēta Latvijas Digitālajā kartē.
Jāsaka, ka Dundagas puse īpaši ir iezīmēta ar plašiem kultūrtūrisma velo maršrutiem.

Attēlā: Valpenes piramīda un velo tūristi Foto: Alanda Pūliņa, Dundagas TIC
Liepāja bagāta ar kultūras norisēm.
Attēlā augšā pa kreisi: Amatniecības un etno mūzikas festivāls "Līvu ciems"

Attēlā augšā pa labi: Starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls. Tradīcijām bagāts festivāls, kas Liepājā pulcē pianistus no visas
pasaules. Starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls kopš 1993.gada notiek jau 22. reizi. Festivāls ir kļuvis ne tikai par nozīmīgu
gada kultūras sarīkojumu Liepājā, bet arī iekarojis viena no Latvijas profesionāli, mākslinieciski augstvērtīgākā un prestižākā
mūzikas festivāla statusu. Satura ziņā festivāls ir unikāls visā Baltijas reģionā. Festivālā kopā ir uzstājušies teju 180 pianisti no 35
valstīm.
Foto: no Liepājas Kultūras pārvaldes arhīva
Savukārt katrā novadā un pagastā ir satopams amatu meistars un nevalstiskās organizācijas.
Veidojot sadarbību ar KPR kultūras darbiniekiem nepieciešamas ir tikšanās, tādejādi veicinot pieredzes apmaiņas iegūšanu un
darbinieku savstarpējo attiecību veidošanos.
2013.gadā KPR kultūras darbinieki tikās Skrundā, uz informatīvo semināru, kurā varēja iegūt atbildes uz Jūsu jautājumiem, kas
saistīti ar Autordarbu izmantošanu kultūras namos un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajiem projektiem 2013.gadā, un jaunumiem
2014.gadā.
Lai turpinātu saikni ar KPR kultūras darbiniekiem, 2014. gadā plānota radoša nometne.
Informāciju sagatavoja: Irita Timbare,
KPR Kultūras plānošanas speciāliste
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MĒS JUMS NOVĒLAM....

Šodien, domājot par Ziemassvētkiem un Jaunā gada
plāniem, es vēlētu katram no Jums sirdsmieru, smelties
spēku savā ģimenē , katram pārdrošu sapni,
lai piepildītu mērķus.

Lai katrai dvēselei
mazs gaismas stariņš!

Irita Timbare/KPR Kultūras plānošanas speciāliste

Inga Kalniľa/projektu vadītāja

Lai ik katra gada diena nes prieku, gandarījuma sajūtu par paveikto un pozitīvas emocijas!
Lai netrūkst veselības veicot ikdienas darbus un drosmes īstenojot sen lolotos sapņus!
Veiksmīgu 2014.gadu!

Lai jaunajā gadā daudz jaunu radošu ideju un prasmes tās īstenot !
ES struktūrfondu informācijas centra darbinieki

Evita Dreijere/KPRA biroja vadītāja
Lai pagatavotu garšīgu maltīti, ir vajadzīgs labs pavārs un laba recepte. Kaut ko līdzīgu
var teikt par laimi: arī tā ir atkarīga nevis no viena, bet vairākiem faktoriem. Starp tiem
ir darbs, atpūta, laiks, kas pavadīts kopā ar ģimeni un draugiem, garīgi pasākumi, kā arī
tādi grūtāk pamanāmi faktori kā noslieces, vēlmes un mērķi. Šķipsniņu no viena un no
otra un būs gardākā maltīte uz pasaules... Novēlu Jums katram pašam atrast savu „īstās
laimes recepti”, lai 2014.gads tiek pavadīts harmonijā un
patiesā laimē!
Ieva Briede/projektu vadītāja
Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu - vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
Lai skaisti svētki un bagāts
Jaunais gads!
Ligita Laipeniece/Projektu vadītāja

Svētīgus Ziemassvētkus,
sadarbīgu un veiksmīgu
Jauno 2014.gadu!
KPR Plānošanas nodaļa

Veiksmīgu jauno 2014.gadu!
PUREBIOMASS KOMANDA
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www.kurzemesregions.lv
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

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

Foto:Sanita Astiča

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!

