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KPR Administrācijas paveiktais 2014.gada I pusgadā
• Organizētas sadarbības vizītes pašvaldībās (20) par pašvaldību vajadzībām un projektiem
nākošajam plānošanas periodam Eiropas teritoriālās sadarbības programmās;
• Līdzdalība ES Struktūrfondu 2007.-2013.perioda uzraudzības komitejās un SF 2014.-2020 Pagaidu
uzraudzības komitejās;
• Līdzdalība pārrobežu programmu (ESTLAT, LATLIT, CB) 2014.-2020. apvienotajās programmēšanas
komitejās un 2007.-2013. Vadības un uzraudzības komitejās;
• Uzsākta partnerības un kontaktu veidošana ar potenciālajiem partneriem Lietuvā, Igaunijā,
Somijā, Zviedrijā (vizīšu plānošana, norise, darba sanāksmes citu pasākumu ietvaros, savstarpēja
interešu izzināšana, saskaņošana);
• Uzsākta tālāka projektu ideju attīstība konceptu līmenī jomās, kurās ir skaidra partneru (ārvalstīs)
interese – profesionālā, mūžizglītība, sociālā joma, mājražotāji un vietējo produktu veicināšana,
jūras resurss (gliemji).
• Organizēts pirmās kārtas atlases konkurss “Eiropas gada pašvaldība” – izvērtēti Pāvilostas, Nīcas
novadu un Ventspils pilsētas pieteikumi;
• Sniegti priekšlikumi VARAM par plānošanas reģionu attīstības perspektīvu un papildus
funkcijām;
• Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem;
• Veikti pasākumi ieteikumu ieviešanai saskaņā ar Valsts Kontroles ieteikumu ieviešanas laika
grafiku (saņemti ieviešanas apstiprinājumi 3 punktos. 1 punkta izpilde nav atzīta, jautājums tika
novirzīts izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē);
• Sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona 2013.gada Publiskais gada pārskats;
• Nodrošināta publicitāte un sabiedrības informēšana par reģiona paveikto (sagatavotas preses
relīzes, izdota Ziņu lapa, izveidots profils sociālajos tīklos www.facebook.lv un www.draugiem.lv,
turpināts darbs ar Twitter kontu);
• Veikts administratīvais darbs nodrošinot reģiona ikdienas darbu organizāciju.

KPR plānošanas nodaļas paveiktais
2014.gada I pusgadā
Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada
30.jūnijam Kurzemes plānošanas reģiona
Plānošanas
nodaļa
ir
nodrošinājusi
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi
un sniegti:
• 1 nosacījumi un 1 atzinums par plānošanas
reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumiem un to SIVN Vides
pārskatu projektiem
• 3 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo
vietējo pašvaldību attīstības programmām un
to SIVN Vides pārskatu projektiem
• 4 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo
vietējo
pašvaldību
projektu
ideju
rezumējumiem
aktivitātes
prioritātes
"Policentriska attīstība" ietvaros
• 3 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo
vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģijām
• 2
atzinumi/
priekšlikumi
ministrijām
normatīvo aktu un politikas plānošanas
dokumentu izstrādei/ aktualizācijai

Papildus:
• Izstrādāts pārskats par KPR teritorijas
plānojuma 2006.-2026.gadam īstenošanu
2013.gadā (apstiprināts ar KPR Attīstības padomes
lēmumu 28.05.2014. lēmums Nr. 2.1);

• Izstrādāts KPR Rīcības plāna 2010.2014.gadam ieviešanas progresa pārskats par
2013.gadu (apstiprināts ar KPR Attīstības padomes
lēmumu rakstiskajā procedūrā 27.06.2014. lēmums
Nr.2.1.)

Izbraukuma vizītes uz Kurzemes plānošanas
reģiona pašvaldībām ar mērķi:
•
Pašvaldību informēšana par IAS un AP
izstrādes procesa virzību un plānotajām
pašvaldību iesaistes metodēm, sadarbību
un pašvaldību iespējām līdzdarboties visā
IAS un AP izstrādes procesa laikā
•
Identificēt katras pašvaldības prioritātes
dalībai pārrobežu projektos, par sadarbības
formātu ES Struktūrfondu programmās,
kurās saņēmēji plānoti plānošanas reģioni
u.tml.

NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros:
• Organizēta pirmā vadības grupas sanāksme
• Veikts Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju attīstības virzienu
apkopojums ar mērķi gūt priekšstatu par pašvaldību attīstības dokumentos noteiktajiem attīstības
virzieniem, veidojot pielietojumu reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.
• Pieprasīta informācija/nosacījumi no valsts institūcijām un pašvaldībām esošās situācijas
apzināšanai un analīzei
• Veikta reģiona sociālekonomiskās situācijas analīze.
• Organizēti konkursi 7.-12.klašu skolēniem – eseju konkurss “Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi?”
un radošo darbu konkurss “Mana Kurzeme”
• Veikts iepirkums “Rīcības plāna izstrāde Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas
ieviešanai”
• Veikts iepirkums “Pētījums par Kurzemes plānošanas reģiona specifiskajām vajadzībām un
resursiem”. 19.06.2014. noslēgts līgums ar pētījuma izstrādātāju.
Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un
reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros:

•

•
•

VARAM no š.g. oktobra uzsāks apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” īstenošanu. Projektā
paredzēti 15 divu dienu apmācību semināri. Katrā reģionā tiks īstenoti 3 semināri, lai nodrošinātu,
ka tajos var piedalīties visu pašvaldību speciālisti, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbības
veicināšanas jautājumiem.
Kurzemes plānošanas reģionā apmācību programma “Zināšanu eņģeļi” norisināsies 11.02.2015.
un 11.03.2015. Liepājā, 12.02.2015. un 12.03.2015. Kuldīgā, 19.02.2015. un 19.03.2015. Talsos.
VARAM organizēs “Reģionālos konkursus inovatīvām biznesa idejām”. Kurzemes plānošanas
reģionā konkurss norisināsies 2015.gada 1.ceturksnī.

Plānošanas nodaļas galvenie darbības virzieni
2014.gada II pusgadā
•

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

•

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

•

Sniegt atzinumus par prioritātes “Policentriska attīstība” ietvaros realizējamo projektu
ideju saskaņošanu

•

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

•

Izvērtēt dažādu normatīvo aktu projektus par teritorijas attīstības plānošanu un sniegt
priekšlikumus atbildīgajai ministrijai, t.sk. par jūras telpisko plānošanu u.c.

•

Veikt cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna Baltijas jūras piekrastei
izstrādi

Sabiedriskā transporta nodaļas paveiktais
2014.gada I pusgadā
• Sagatavoti priekšlikumi par reģionālas nozīmes maršrutu grozījumiem (4)- Liepāja Jūrmalciems; Kolka – Ventspils; Kuldīga – Kabile; Kuldīga - Snēpeles skola.
• Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā (200) - maršrutos Liepāja Jūrmalciems, Kolka - Ventspils apsekotas 38 pieturvietas. Maršrutā Kuldīga - Aizpute Liepāja apsekotas 22 pieturvietas. Liepāja - Nīca, Liepāja - Sikšņi, Liepāja - Bārta, Liepāja
- Rucava, Liepāja - Jūrmalciems, Liepāja - Jēči kopā apsekotas 140 pieturvietas.
• Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs
(9) - 10.01.2014; 31.01.2014; 28.02.2014.; 14.03.2014.; 21.03.2014., 04.04.2014.,
25.04.2014., 16.05.2014., 02.06.2014.

Sabiedriskā transporta nodaļas plānotais
2014.gada II pusgadā
• Plānošanas reģiona viedokļa pārstāvēšana Sabiedriskā
transporta padomē;
• Priekšlikumu sagatavošana par reģionālās nozīmes maršrutu
grozījumiem;
• Pieturvietu apsekošana un datu ievadīšana VSIA
Autotransporta direkcijas informācijas sistēmā – Pieturvietu
reģistrs.

KRSIC 2014.gada I pusgada darbības rādītāji
Sasniegtie rādītāji:
• Sniegta informācija, konsultācijas pa e-pastu 53
• Sniegtas konsultācijas klātienē, telefoniski 94
• Noorganizēti 8 informatīvie semināri
• Publicētas 8 publikācijas reģionālajos medijos par ES struktūrfondiem.
• Uzturēts 5 reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru kopējais portāls
www.esfinanses.lv
KRSIC ikmēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”
(katru mēnesi pieci jautājumi par ES struktūrfondu projektiem Kurzemē):
• martā – 54 dalībnieki, no kuriem pareizi atbildēja 28
• aprīlī – 42 dalībnieki, no kuriem pareizi atbildēja 22
• maijā – 47 dalībnieki, no kuriem pareizi atbildēja 35
• jūnijā– 56 dalībnieki, no kuriem pareizi atbildēja 48

KRSIC plānotais 2014.gada II pusgadā
• Noorganizētas sekojošas aktivitātes:
•
- 6 informatīvie semināri;
•
- 2 publikācijas reģionālajos medijos par ES struktūrfondiem;
•
- konsultācijas, mājas lapas uzturēšana.
• Tiks turpināts popularizēt īstenotos projektus Kurzemes reģionā un pašvaldībās tā veicinot
ES fondu atpazīstamību (pamatojums - «Latvijas fakti» pētījums 2013.gada novembris:
Kurzemes reģiona respondenti procentuāli vismazāk atpazīst fondus (ESF, ERAF, KF, ELFLA,
EZF)) , organizējot konkursus, viktorīnas, pasākumus:
•
- ikmēneša konkurss «ES struktūrfondi Kurzemei» – norisināsies līdz
2014.gada 31.oktobrim;
•
- konkurss «Eiropas nauda manā reģionā»;
•
- balsošana sociālajos tīklos par populārāko nozares projektu.

Kopsavilkums par ieviešanā esošiem
projektiem 2014.gadā

4 projekti
KPR kā Vadošais
partneris:
•Lakes for future
•(līdz 01.08.20114)
•My response
•(līdz 30.04.2014)
•VocEdu
•(līdz 01.08.2014)
•E-Utilities
•(līdz 01.03.2015)

1 projekts
4 projekti 2 projekti 2 projekti
KPR kā Vadošais
KPR kā Projekta
partneris:
partneris:
•Riverways (2013-2015)
•Build up skills II (IEE)
KPR kā Projekta
(2013-2014)
1 projekts
partneris:
•Piekrastes projekts
(2013-2015)

Projektu nozīmīgākie rezultāti

RIVERWAYS

Pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā
2014.gada 26.-28.maijā, lai iepazītu
Igaunijas ūdenstūrisma piedāvājumu:
- 24 dalībnieki-laivu operatori un
tūrisma speciālisti no Kurzemes, Rīgas
un Vidzemes plānošanas reģioniem.
Upju tīrīšana Kurzemē:
= Tebras upe – šīs sezonas TOP upe
Kurzemē apsteidzot tik populārās
Abavu, Irbi
= Durbes upe
= Cietokšņa kanāls Liepājā - savos
piedāvājumos iekļauj arvien vairāk laivu
tūrisma operatori;
= Tīrīšanas darbi norit Vārtājas upē,
Engures upē, Rīvas upē, Šķēdes un Ēdas
upēs, Rojas upē

Ekspedīcijās pa Kurzemes upēm:
MĒRĶIS: iepazīt mazāk zināmās upes
Kurzemē, klātienē izanalizēt to
laivošanas potenciālu
Kājām gar Šķērveli, Letīžu, Ēdu un
Šķēdi (Ventas pietekas):
= Upes pēc attīrīšanas darbiem ir
ļoti baudāmi vienu dienu braucieni
= Ālande un Ciecere laivojamas vai
nu lietiem bagātās vasarās, vai
augsta ūdens līmeņa sezonās –
pavasaros un rudeņos
= Cietokšņa kanāls – pievilcīgs
jaunais ūdenstūrisma produkts,
ieteicams gan vietējiem, gan ārvalstu
laivotājiem.
= Rīvas upe - jauns ūdenstūrisma
maršruts pēc iztīrīšanas (darbi norit)

Atpūtas
vietas,
apmetnes
iekārtotas: = Engures upe
= Tebras upe
= Durbes upe
= Cietokšņa kanāls Liepājā
= “Ezerkrasti” Nīcā pie Bārtas
= Ciecere un Venta
= Vārtājas upe

Projekts “Mana sociālā atbildība”
• Izglītoti vairāk kā 500 sociālās jomas un citu nozaru speciālisti (par darbu ar
specifiskām mērķa grupām un Universālo dizainu) t.sk. Latvijā140 un 108
• Uzlabota vides pieejamība pašvaldību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem
• (7 Kurzemes pašvaldības pielāgoja vidi un/vai iegādājās atbilstošu aprīkojumu)
• Paplašināts piedāvāto sociālo pakalpojumu klāsts (2 jauni sociālie
pakalpojumi: pavadonis-asistents un īslaicīga sociālā aprūpe)
• 20 Kurzemes pašvaldību un visas Latvijas iedzīvotāji informēti par Universālo
dizainu, vides pielāgošanas principiem, sociālo integrāciju (sabiedriskā
kampaņa, raksti medijos, videorullītis, utt.)
• Veicināta vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana un invalīdu sociālā integrācija
sabiedrībā

• Vēl aizvien ļoti nepieciešama vides, informācijas,
pakalpojumu un produktu pielāgošana atbilstoši universālā
dizaina principiem

Ezeri nākotnei (līdz 01.08.2014.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nozīmīgākie rezultāti Kurzemē:
E-pakalpojums licencēto makšķerēšanu iegādes portāls – www.copesatlaujas.lv
Liepājas ezera krastu sakopšanas darbi 85 000 kv.m platībā
Publiskās peldvietas labiekārtošana Saldū un ezera apsaimniekošanai nepieciešamās laivas
iegāde
Durbes ezera pievadceļa rekonstrukcija
Tehniskā projekta izstrāde Sasmakas ezera slūžu rekonstrukcijai (Talsi)
Pārgāzes būvniecība starp Nabes ezeriem un Apsaimniekošanas plāna izstrāde Nabes un
Vilgāles ezeriem (Kuldīga)
Tehniskais projekts Engures ezera hidroekoloģiskā režīma uzlabošanai (Mērsrags)
Dabas
parka “Talsu pauguraine” dabas plāna izstrāde (Talsi)
Durbes ezera ūdens kvalitātes novērtējums un rekomendāciju izstrāde
Ilgtspējīgas ezeru apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde
-Kurzemes brīvprātīgo vides inspektoru apmācības (Liepājā)
Brošūra-karte ar praktisko informāciju makšķerniekiem
Izglītojoši un informatīvi pasākumi (apmācības, izstādes, praktiskie semināri)

VocEdu (līdz 01.08.2014)
•

Nozīmīgākais ieguvums - Praktisko apmācību aprīkojums 7 profesionālās izglītības iestādēs
Kurzemē 7 dažādās programmās – autotransports, lauksaimniecības tehnika, būvniecība, šūto
izstrādājumu ražošana, sabiedriskā ēdināšana, elektriķis, metinātājs, galdniecība.
•
Sk. Izdales materiālu par nozīmīgākajiem projekta rezultātiem

Piekrastes un jūras telpiskā plānošana
Sasniegtie rezultāti:
• Izstrādāta «Metodika par jūras un sauszemes
funkcionālās
sasaistes
nodrošināšanu»,
pieejama
KPR
mājas
lapā:
http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Teritorij
as_attistibas_planosana/Metodika_par_juras_u
n_sauszemes_funkcionalas_sasaistes_nodrosin
asanu
• Izstrādes procesā «Vadlīnijas jūras krasta
erozijas seku mazināšanai»
• Izstrādes procesā dabas aizsardzības plāni
dabas liegumiem «Užava» un «Ovīši»
• Izstrādes procesā publicitātes materiāls par
Latvijas piekrasti
Pāvilostas novadā:
• rekonstruēta nobrauktuve uz jūru pieejamības
uzlabošanai,
• tiek rekonstruēta skatu platforma pie jūras
• iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu
glābšanas vajadzībām
Rojas novadā:
• - ierīkota labiekārtota nobrauktuve uz jūru
glābšanas dienestu vajadzībām un piekrastes
pieejamības uzlabošanai

Build up Skills FORCE
Projekta galvenie rīcības virzieni:
- Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde
inženierkomunikāciju un no-robežojošo konstrukciju energoefektīvai
būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver mācību materiālu un metožu
izstrādi,
- 5 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas reģionos,
-programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50
strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā,
programmu akreditācija un licencēšana sešos profesionālās izglītības
kompetenču centros;
Sasniegtie rezultāti:
- Ir veikta Ekspertu grupas izveide, veikta labākās pieejamās prakses
pārņemšana, definēti profesionālās pilnveides izglītības programmu
mērķi un uzdevumi, uzsākta mācību programmu ietvara izstrāde.
- L iepājas valsts tehnikums ir noteikts kā mācību bāze šo programmu
ieviešanai.
Turpmākie soļi:
- Mācību programmas sagataves analīze un konsultācijas ar
iesaistītajām pusēm;
- Savstarpēji saskaņotas profesionālās pilnveides programmas,
mācību materiālu un metožu izstrādei.

Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošana
komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai
(E-utilities)
Galvenie rīcības virzieni :
 Kurzemes reģionā tiks uzstādītas ūdens
mērījumu attālinātās datu nolasīšanas
sistēmas Saldus un Ventspils pašvaldībās,
 Siltuma
mērījumu
attālinātās
datu
nolasīšanas sistēmas Ventspils pašvaldībā;
 Notekūdeņu sūkņu staciju vadības un
monitoringa sistēma Liepājas pašvaldībā.
Sasniegtie rezultāti:
Izveidota projekta vadības struktūra – Vadības
komiteja un projekta ieviešanas vienība.
Norit iepirkumu procedūras un pakalpojumu
izpilde.

Reģionālā kultūras plānotāja funkcijas izpilde
2014.gada I pusgadā
• Sniegta metodiska un konsultatīva palīdzība Kurzemes pašvaldību kultūras speciālistiem
(Talsi, Ventspils, Priekule, Saldus u.c.);
• Noorganizētas 2 darba tikšanās – semināri par kultūrtūrisma tēmu ( 29.04. un 21.05.);
• Izstrādāts priekšlikums „Kultūras un tūrisma nozaru speciālistu sadarbības modeļi
kultūrtūrisma produktu veidošanā”;
• Izstrādāts kultūrtūrisma projekta pieteikums VKKF „Kurzemes reģiona kultūras darba
speciālistu apmācības programma” ”Kultūrtūrisms un radošums””- nav apstiprināts, jo
mazāk aktuāls;
• Uzsākta sadarbība ar Kurzemes tūrisma asociāciju;
• Izieta apmācība un apgūta metodika datu ievadei kultūrkartē par kultūrtūrisma
maršrutiem un radošajām rezidencēm ( pie kultūrkartes speciālistiem Aijas Upmales un
Ingas Ziediņas);
• Ievadīta informācija LDKK par 4 mākslas galerijām un 2 radošajām rezidencēm;
• Apkopota informācija par nozīmīgākajām kultūras norisēm vasaras sezonā Kurzemē.
(informācija ievietota KPR mājas lapā);
• Sniegta un izplatīta informācija pašvaldību kultūras darba speciālistiem par nozīmīgāko
kultūras notikumu Kurzemē – Kurzemes Mākslas un Dzejas dienām Tukumā, 2014. gada
12. Septembrī;
• Uzsākta sarunu procedūra ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par Kurzemes Dziesmu un
deju svētku organizēšanu 2015. gadā.

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

