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KPR pārstāvniecība  Valsts pārvaldes institūcijās 

transporta sistēmas attīstībai 

• Līdzdalība sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā reģionālajā 

maršrutu tīklā:  

 Sabiedriskā transporta padome 

 Kurzemes PR sabiedriskā transporta komisija. 

• Kurzemes reģiona pārstāvēšana Autoceļu padomē - kas ir  konsultatīva un 

koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts 

politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

laikus atjaunotu autoceļu tīklu valstī. 

• Kurzemes reģiona pārstāvēšana darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.1.aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu 

maršrutu sakārtošana” ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

vērtēšanas komisijā. 

• Kurzemes reģiona pārstāvēšana darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitātes "Elektronisko sakaru 

pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts 

teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" uzraudzības komitejā. 

 



ES finanšu instrumenti transporta sistēmas attīstībai un 

mobilitātes veicināšanai   
 

• KP fondi -  Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”. 

  IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi.  

Ieguldījumu prioritāte: paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt 

ātrgaitas tīklu attīstību un atbalstīt jauno tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās 

ekonomikas vajadzībām. 

 2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās. 

Ieguldījumu prioritātes ietvaros plānots, ka tiks dubultots mājsaimniecību skaits 

lauku teritorijās, kurām pieejams platjoslas pakalpojums ar vismaz 30 Mbit/s 

ātrumu, ievērojami paplašinot to iedzīvotāju iespējas izmantot interneta un 

elektronisko pakalpojumu priekšrocības. 

 Šis SAM ir turpinājums 2007 -2013 g. aktivitātei, kuras UK ir aktīvi līdzdarbojies 

Kurzemes PR. Uzskatām, ka ir lietderīga reģiona pārstāvniecības turpināšana arī 

2014-20120 periodā   



ES finanšu instrumenti transporta sistēmas attīstībai un 

mobilitātes veicināšanai    

• KP fondi -  Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”. 

  IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi.  

Ieguldījumu prioritāte: stiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e- mācību, e-

iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā. 

2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu 

publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. 

Ieguldījumu rezultātā tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan 

uzlabojot datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu, uzlabota 

uzņēmējdarbības vide, uzlabojot darījumu drošību elektroniskā vidē, padarot publisko 

informāciju viegli pieejamu, mazinot administratīvo slogu, uzlabojot iedzīvotāju e-

prasmes, veidojot pieejamus un iedzīvotājiem lietošanai draudzīgus elektroniskos 

pakalpojumus. 

 Pastāv risks, ka pašvaldības var nebūt projektu īstenotāji šajā SAM; 

 Reģiona iespējamā loma ir sabiedrības informēšanā un e-pakalpojumu 

popularizēšanā; 

 



ES finanšu instrumenti transporta sistēmas attīstībai un 
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• KP fondi -  Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”. 

  Ilgtspējīga transporta sistēma 

6.1.1.SAM: palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla 

mobilitāti. 

6.1.4.SAM: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. 

6.1.5.SAM: valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana. 

6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu 

kvalitāti.  
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• Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020 

   

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.- 2020.gadam 

Viens no tematiskajiem mērķiem ir : ,, Ilgtspējīga transporta veicināšana un 

sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla infrastruktūrās. Videi draudzīga (ieskaitot 

zema trokšņa) un zema oglekļa izmešu līmeņa transporta sistēmu izveide un 

uzlabojumi, ieskaitot iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, 

multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru ar mērķi veicināt ilgtspējīgu 

reģionālo un vietējo mobilitāti. 

Šī mērķa ietvaros tiks sniegts atbalsts mazo ostu infrastruktūras attīstībai. 

 Kurzemes PR līdzdarbojas programmas dokumentu izstrādē, veic mazo ostu 

vajadzību apkopošanu, informē nacionālo delegāciju par ostu  investīciju plāniem 

 Reģions ir saņēmis mazo ostu  pilnvarojumu pārstāvēt tās stratēģiskā investīciju 

projekta sagatavošanas gaitā un kā vadošajam partnerim piedalīties projekta 

realizācijā.  
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• Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020 

 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

Viens no tematiskajiem mērķiem ir : „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un 

darbaspēka mobilitātes atbalstīšana”, kura uzdevums ir Radīt nodarbinātības 

iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba iespējas, uzlabojot 

darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo 

mobilitāti. 

 Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību. Programmas dokumentā ir jau 

iezīmēts viens no Kurzemes reģiona pierobežas ceļa posmiem: 

P106 Ezere – Embūte - Grobiņa – Lietuvas robeža; posma garums 14.00 km.  

Kurzemes reģiona lielajām ostā varētu būt iespēja piesaistīt finansējumu tematiskā 

mērķa „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas 

veicināšana”  ietvaros. 
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• Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam 

Viens no prioritārajiem virzieniem ir :  „Labi savienots reģions”,  kura ietvaros tiks realizēts 

tematiskais mērķis : „Ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana 

galvenajās tīklu infrastruktūrās”. Mērķa uzdevums ir uzlabot pieejamību reģionā. 

Lai uzlabotu reģiona  reģionālo un lokālo mobilitāti, kā arī, lai palielinātu reģiona pievilcību 

apmeklējumu ziņā, Programma atbalstīs Baltijas jūras mazo ostu ilgtspējīgu attīstību. 

 Kurzemes PR sadarbojas ar reģiona mazajām ostām, lai noteiktu nepieciešamības, 

nodefinētu investīciju prioritātes; 

 Esam izstrādājuši projekta koncepciju kuģošanas drošības un vides aizsardzības 

jautājumu risināšanai, kā arī sniedzamo pakalpojumu klāsta attīstībai un kvalitātes 

paaugstināšanai reģiona mazajās ostās.   
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• Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020 

 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-

2020.gadam 

3.prioritārais virziens „Ilgtspējīga transporta nozare” 

Prioritārā virziena mērķis ir labāka sekundāro un terciāro transporta tīklu un 

mezglu savienošana Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos, kā to 

noteikusi TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerība, jo 

īpaši iekļaujot partnervalstu transporta tīklus Baltkrievijas, Krievijas un 

Norvēģijas reģionos. 



KPR realizētie projekti reģiona transporta sistēmas 

attīstībai 
• Projekts Nr. LV0076 ,,Komunālās saimniecības sistēmas modeļu 

izveide Kurzemes reģionā’’. 

 KPR sabiedriskā transporta funkcijas realizēšanas sekmēšanai, ir veikta 

administratīvās un institucionālās darbības stratēģijas izstrāde integrētas 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmas izveidei Kurzemes reģionā.  

• Projekts Nr. LLIII-180  „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu  

attīstība”  

  izveidota PGCS (Port Gates control System) sistēma Liepājas ostā, kas 

ļauj efektīvi uzskaitīt un kontrolēt un nosūtīt datus par personu un transporta 

līdzekļu kustību caur ostas vārtiem; 

 veikta navigācijas līdzekļu modernizācija Ventspils brīvostā, aprīkojot 

navigācijas bojas ar  automātiskās identifikācijas sistēmām (AIS), kas ir 

paredzētas kuģošanas drošības paaugstināšanai. 

 veikts komplekss pētījums par sabiedriskā transporta sistēmu reģionā un 

izstrādāta virkne rekomendāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas kvalitātes uzlabošanai minētā pakalpojuma pieejamības 

sekmēšanai. 

 



KPR realizētie projekti reģiona transporta sistēmas 

attīstībai 

• Projekts Nr. LV0083  ,,Ostu attīstība Kurzemes reģionā’’ 

 

 Veikta 450 m ielas seguma un apgaismojuma izbūve Pāvilostas pilsētā; 

 

  Veikta Pāvilostas ostas akvatorija padziļināšana; 

 

 Piegādāti drošības fenderi Ventspils brīvostas pārvaldei; 

 

 Uzstādīta drošības infrastruktūra Mērsraga jahtu ostā- bojas drošības 

kameras, paceļamā barjera 

 

 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 
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