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Kopsavilkums par ieviešanā esošiem projektiem 2013.gadā 

• KPR kā Projekta partneris: 

• Bild up skills (IEE) (2012-2013) 

• KPR kā Vadošais partneris 

• Riverways (2013-2015) 

• KPR kā Projekta partneris 

• Coastal project (2013 – 2015) 

•KPR kā Vadošais partneris: 
•Pure Biomass (2012 – 2013) 
• KPR kā Projekta partneris: 
• Basis (2011 – 2013) 
•Cult Identity (2011 – 2013) 
•Baltic Ecomussel (2012 – 2013) 

• KPR kā Vadošais partneris: 

• Lakes for future (2012 – 2014) 

• My response(2012 – 2014) 

• VocEdu (2012 – 2014) 

• KPR kā Partneris: 

• CoopEdu-Ship (2011 – 2013) 
 4 projekti 4 projekti 

2 projekti 1 projekts 
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Pašvaldību teritorijās ieviesto projektu 
skaits  
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LVL uz 1 iedzīvotāju 
Liepāja 8.29 
Ventspils 20.73 
Talsu novads 12.37 
Saldus novads 9.12 
Kuldīgas novads 12.73 
Ventspils novads 4.11 
Aizputes novads 8.57 
Grobiņas novads 1.52 
Brocēnu novads 0.00 
Priekules novads 3.28 
Skrundas novads 21.16 
Dundagas novads 7.80 
Rojas novads 10.25 
Nīcas novads 18.57 
Durbes novads 43.44 
Pāvilostas novads 75.08 
Vaiņodes novads 0.00 
Rucavas novads 0.00 
Mērsraga novads 33.18 
Alsungas novads 0.00 

Piesaistītais finansējums pašvaldībās, LVL 
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Kopsavilkums par ieviešanā esošiem projektiem 2014.gadā 

 

• KPR kā Projekta partneris: 

• Bild up skills II (IEE) (2013-2016) 

• KPR kā Vadošais partneris 

• Riverways (2013-2015) 

• KPR kā Projekta partneris 

• Coastal project (2013 – 2015) 

•KPR kā Projekta partneris: 
 

• KPR kā Vadošais partneris: 

• Lakes for future (2012 – 01.08.2014) 

• My response(2012 – 01.04.2014) 

• VocEdu (2012 – 01.08.2014) 

• E-Utilities (31.12.2014)* 
 

4 projekti 

2 projekti 1 projekts 

*Apstiprināts ar nosacījumiem, 
šobrīd tiek gatavota nosacījumu 
izpilde 

• Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un 
attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādāšana” (2013-2016) 

• Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu 
izstrāde (2013-2016) 

2 projekti 



KPR PROJEKTU NODAĻAS 
 DARBĪBAS VIRZIENI 2014.GADĀ  

Projektu ieviešana: 

• Latvijas – Lietuvas programma – 4 projektu 
noslēgšana 

• Igaunijas – Latvijas programma – 2 projektu 
ieviešana 

• Eiropas Inteliģentā Enerģijas programma  – 1 
projekta ieviešana 

Līdzdalība Pārrobežu programmu Programmēšanas 
komitejās pie 2014 – 2020 programmu izstrādes” 

• Latvijas – Lietuvas programma 

• Igaunijas – Latvijas programma 

• Centrālās Baltijas programma 

Viedokļu sagatavošana un sniegšana par Pārrobežu 
programmām, kurās Kurzeme ir attiecināmā 
teritorija: 

• Baltijas jūras reģiona programma 

• Interreg VC 

Projektu ideju un sadarbības projektu tālāka 
attīstība pārrobežu sadarbības programmām: 

• Darba sanāksmes vizītes ar Kurzemes reģiona 
pašvaldībām, lai iezīmētu katras pašvaldības 
prioritāros sadarbības virzienus stratēģiskos 
projektos (22.01 – 04.03.2014); 

• Sadarbībā ar KIMO BALTIC 2 projektu pieteikumu  
sagatavošana ar Zviedru Institūta atbalstu: 

- “Living Coast” – par integrēto piekrastes zonas 
apsaimniekošanu 

- “Baltic Eco Mussel” – par gliemju audzēšanas tēmu 

• Sadarbībā ar potenciālajiem pārrobežu 
partneriem vismaz 4 projektu ideju izstrāde 
pieteikuma detalizācijas pakāpē prioritāro 
stratēģisko projektu virzienos  Centrālbaltijas 
programmā - uzņēmējdarbības atbalsts, izglītība, 
vide, dabas un kultūras vēsturiskais mantojums;  

• Partnerības  identificēšana un idejas izstrāde 
koncepta līmenī vismaz 2 projektiem Igaunijas  - 
Latvijas programmā; 

• Partnerības identificēšana un idejas izstrāde 
koncepta līmenī vismaz 1 projektam Latvijas  - 
Lietuvas programmā; 

• Partnerības tīklu meklēšana un līdzdalība 
projektu ideju izstrādē Baltijas jūras reģiona un 
Interreg VC programmās – vismaz 2 projekti;  



KPR darbības virzieni 2014.gadā struktūrfondu 1.mērķa 
finansējuma piesaistē 

• Saskaņā ar ES struktūrfondi 2014-2020 Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 
4.versiju  – saņēmēji PLĀNOŠANAS REĢIONI: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ieguldījuma prioritāte Specifiskais atbalsta mērķis un mērķa rezultāts 

2.2.: stiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e-mācību, e-
iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā. 

2.2.1.Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 
sektora mijiedarbību. 

5.4.:  izsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un 
veicinot ekosistēmu pakalpojumus, tostarp ar tīkla „Natura 2000” un 
zaļās infrastruktūras palīdzību. 

5.4.2. Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas 
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu. 

7.5.: piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un 
vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. 

7.5.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem. 

7.6.: ieguldījumi veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas 
veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot pāreju no 
institucionāliem uz pašvaldību pakalpojumiem. 

7.6.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā 

8.4.: oficiālas, neformālas un neoficiālas mūžizglītības vienlīdzīgas 
pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka 
zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību 
iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto 
kompetenču apstiprināšanu 

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci atbilstoši mainīgajiem darba tirgus 
apstākļiem 



INDIVIDUĀLĀS VIZĪTES PAŠVALDĪBĀS PAR 
LĪDZDALĪBU REĢIONĀLO PROJEKTU PARTNERĪBĀS  

1. Mērķis : 

• Identificēt katras pašvaldības prioritātes dalībai 
pārrobežu sadarbības projektos; 

• Par sadarbības formātu ES Struktūrfondu 
programmās, kurās saņēmēji plānoti plānošanas 
reģioni; 

• Aktualizēt 2012.-2013.gadā izveidoto reģionālo 
projektu sarakstu;  

• Vienoties par sadarbības formātu projektu 
sagatavošanā.  

2.Mērķis: 

• Pašvaldību informēšana par ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas izstrādes 
procesa virzību un plānotajām pašvaldību iesaistes 
metodēm; 

• Vienoties par turpmāko sadarbību un pašvaldību 
iespēju līdzdarboties visā ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas izstrādes 
procesa laikā. 

 

 

Dalībnieki no KPR:  

• Administrācijas vadītājs K. Godiņš,  

• Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica,  

• Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa. 

 

Sagaidāmie dalībnieki no pašvaldību puses:  

• Pašvaldības vadītājs vai vietnieks un deputāti 
(pēc nepieciešamības);  

• Attīstības, projektu, plānošanas speciālisti.  

 

Indikatīvais vizīšu grafiks saskaņošanai un 
priekšlikumiem: 

• 22.01. – Talsi, Roja, Mērsrags 

• 4.02 – Nīca, Rucava, Liepāja 

• 5.02 – Grobiņa, Durbe, Priekule, Vaiņode 

• 18.02 – Saldus, Skrunda, Brocēni 

• 26.02 – Kuldīga, Aizpute 

• 27.02 – Alsunga, Pāvilosta, Ventspils 

• 04.03 – Dundaga , Ventspils 

 



KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS 
 PAVEIKTAIS 2013.GADĀ  

Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 
31.decembrim Kurzemes plānošanas reģiona 
Plānošanas nodaļa ir nodrošinājusi normatīvajos 
aktos noteikto prasību izpildi un sniegti: 

• 2 nosacījumi un 21 atzinumi par plānošanas reģionā 
ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumiem un to SIVN Vides pārskatu projektiem 

• 7 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo 
vietējo pašvaldību attīstības programmām un to 
SIVN Vides pārskatu projektiem 

• 12 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo 
vietējo pašvaldību projektu ideju rezumējumiem 
aktivitātes prioritātes "Policentriska attīstība" 
ietvaros 

• 1 nosacījumi un 9 atzinumi par plānošanas reģionā 
ietilpstošo vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 

• 1 nosacījumi par plānošanas reģionā ietilpstošo 
vietējo pašvaldību lokālplānojumiem 

• 1 atzinumi par  vietējām attīstības stratēģijām 

• 15 atzinumi/ priekšlikumi ministrijām normatīvo 
aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/ 
aktualizācijai 

Papildus: 

• Izstrādāts pārskats par KPR teritorijas plānojuma 
2006.-2026.gadam īstenošanu 2012.gadā 

• Izstrādāts KPR Rīcības plāna 2010.-2013.gadam 
ieviešanas progresa pārskats par 2011. un 
2012.gadu 

• Apstiprināta kārtība, kādā plānošanas reģions 
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas  

• Piedalījās 3 pašvaldību attīstības programmu un 
ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādes vadības 
grupās 

• Sagatavoti un sniegti 5 priekšlikumi nacionāla 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādei 

• Lai saprotamāk un uzskatāmāk izskaidrotu 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes kārtību saskaņā ar LR 
normatīvo aktu prasībām, tika sagatavoti trīs 
shematiski attēli kā palīgmateriāls pašvaldību 
plānotājiem ikdienas darbā. Pieejami 
www.kurzemesregions.lv 

• Veikts esošās situācijas apkopojums par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/


Esošās situācijas apkopojums par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem, situācija uz 31.12.2013. 

TP- teritorijas plānojums 
AP – attīstības programma 
IAS – ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
 



GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI 2014.GADĀ  

• Nodrošināt plānošanas reģiona spēkā esošo attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešanu un uzraudzību; 

• Veikt KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam izstrādi; 

• Dalība izbraukuma darba sanāksmēs Kurzemes reģiona pašvaldībās, lai 
informētu par KPR IAS un AP izstrādes procesu un pašvaldību iespējām 
līdzdarboties (22.01 – 04.03.2014); 

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

• Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi; 

• Sagatavot priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei; 

• Nodrošināt līdzdalību Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā un 
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanā; 

• Veikt cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna Baltijas jūras 
piekrastei izstrādi. 

 

 

 

 

 



KRSIC 2013.gada darbības rādītāji 

Sasniegtie rādītāji: 

• Sniegtas konsultācijas pa e-pastu 850 

• Sniegtas konsultācijas klātienē, telefoniski 180 

• Noorganizēti 25 informatīvie semināri 

• Publicētas 30 publikācijas reģionālajos medijos par ES 

struktūrfondiem reģionā. 

• Uzturēts 5 reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru 

kopējais portāls www.esfinanses.lv 

• Paplašināts aktualitāšu saņēmēju loks  līdz 1500 

interesentiem 

• KRSIC fotokonkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”. 

 



KRSIC PLĀNOTAIS GADĀ 

Plānotas sekojošas aktivitātes:  

•  - Noorganizēt 10 informatīvie semināri; 

•  - Publicētas 10 publikācijas reģionālajos medijos par ES  struktūrfondiem reģionā; 

•  - konsultācijas, mājas lapas uzturēšana. 

Tiks popularizēti īstenotie projekti Kurzemes  reģiona pašvaldībās un veicināta ES fondu 
atpazīstamība (pamatojums - «Latvijas fakti» pētījums 2013.gada novembris:  Kurzemes reģiona 
respondenti procentuāli vismazāk atpazīst fondus (ESF, ERAF, KF, ELFLA, EZF)) organizējot 
konkursus, viktorīnas, pasākumus: 

•  -  Eiropas nauda manā skolā; 

•  -  Eiropas nauda manā pagastā; 

•  -  Eiropas nauda manā novadā;  

•  - Eiropas nauda Kurzemē; 

•  - balsošana sociālajos tīklos par populārāko nozares projektu; 

•  - rīkotas ES fondu mobilās fotoizstādes Kurzemes novada bibliotēkās;  

•  - minikonkursi par ES struktūrfondiem reģionā. 



Sabiedriskā transporta galvenie finanšu 
rādītāji par 2013.gadu 

  
Rādītājs 

2010. gads 2011. gads 2012. gads 
2013. 

gads 11 
mēneši 

2013.g.  
11 mēn. 

pret 
2012.g. 

1 Nobraukums maršrutu tīklā (km) 5 423 883 5 190 090 4 669 585 4 376 721 -6% 

2 Pārvadātie pasažieri  3 032 058 2 947 706 2 132 775 1 918 788 -10% 

3 Ieņēmumi uz 1 km (Ls) 0,32 0,33 0,30 0,29 -3% 

4 Izmaksas uz 1 km (Ls) 0,60 0,64 0,63 0,55 -13% 

5 Gadā piešķirtā dotācija (Ls): 1 951 724 1 708 400 1 980 659 1 615 431 -18% 
6 Dotācijas deficīts (-)/ pārpalikums (+) (Ls) 109 960 -103 776 42 280 N/A   



• Organizētas 10 Sabiedriskā transporta komisijas sēdes; 

• Veiktas finanšu pārbaudes pie 2 pārvadātājiem; 

• Iesniegti Autotransporta direkcijā saskaņošanai 16 maršrutu tīkla grozījumi 
(saskaņoti 13); 

• Viedokļa aizstāvēšana izstrādājot grozījumus Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumā, kā arī 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”; 

• Noslēgts līgums ar pārvadātāju SIA Mobile-A par pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanu Kuldīgas lotē; 

• Veikta maršrutu tīkla izvērtēšana, dotāciju aprēķini, PZA pārbaudes un citas ar 
funkcijas ieviešanu saistītas darbības; 

• 2013.gada 28.decembrī nodots dokumentu un saistība apjoms saskaņā ar 
grozījumiem Sabiedriskā transporta likumā. 

 

Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais 
2013.gadā 



Sabiedriskā transporta nodaļas plānotais 
2014.gadā 

• Plānošanas reģiona viedokļa pārstāvēšana Sabiedriskā transporta 
padomē; 

• Priekšlikumu sagatavošana par reģionālās nozīmes maršrutu 
grozījumiem; 

• Plānošanas reģiona sabiedriskā transporta komisijas sēžu 
organizēšana; 

• Datu ievadīšana vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas (VBTS) datu 
bāzē. 



Paldies par uzmanību! 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 

Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV-1010 

Tālr. 67331492, fakss 67331285 

pasts@kurzemesregions.lv; 

www.kurzemesregions.lv  

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/

