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ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN 
IZAICINĀJUMI



Datu avots: CSP



Pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”



Pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”



1. Demogrāfiskie un sociālie 

izaicinājumi 

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās, it īpaši lauku teritorijās 
(augstākā demogrāfiskā slodze starp reģioniem, novecošanās);

• Ilgstošais bezdarbs un nabadzība (trešais augstākais nabadzības 
risks reģionu starpā, ilgtermiņā gan nabadzības risks ir mazinājies)

• Jauniešu, it īpaši, lauku jauniešu sociālā un ekonomiskā integrācija
(Darbaspēka emigrācija, no vienas puses, un ilgstošais bezdarbs, 
īpaši lauku teritorijās, no otras puses, var radīt nākamās paaudzes 
sociālo izolētību)

• Laukos dzīvojošajiem izglītības, veselības un sociālie pakalpojumi 
būs pieejami arvien tālāk no dzīvesvietas

• Iedzīvotāju novecošanās rada jaunus veselības un sociālās aprūpes 
izaicinājumus, lai saglabātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti



2. Ekonomika 

• Industriālā ražošana koncentrējas republikas un reģiona 
nozīmes centros 

• Ciešāku vietējo darba tirgu veidošana

• Tuvākajos gados Kurzemes reģionā plānots ieguldīt jaunas 
investīcijas

• Padomju laika infrastruktūras mantojuma lietderīga 
izmantošana

• Transporta un loģistikas nozares potenciāla saglabāšana un 
attīstīšana

• Metālapstrādes nozares turpmākās attīstības veicināšana

• Tūrisma piedāvājuma un specializācijas attīstīšana



2. Ekonomika (II)

• Kokapstrādes pievienotās vērtības un konkurētspējas 
pasaules tirgos celšana

• Vietējās lauksaimniecības produktu konkurētspējas attīstība 
pasaules tirgos

• Izglītības, pētniecības nozares un inovācijas jātuvina reģiona 
ekonomiskajai specializācijai

• Darbaspēka piedāvājuma un kvalitātes atbilstības darba 
tirgus vajadzībām paaugstināšana



3. Vide un klimata pārmaiņas 

• Pilsētvides kvalitātes uzturēšana

• Ūdenssaimniecību sakārtošana un tālākā attīstība 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un dabas 
piesārņojuma mazināšanai

• Degradēto teritoriju iekļaušana sociāli ekonomiskajā apritē

• Resursu un energoefektivitātes paaugstināšana

• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīga attīstīšana

• Baltijas jūras piekrastes krasta erozijas seku mazināšana

• Pieaugoši plūdi, ekstremālas temperatūras un stiprākas 
vētras 



4. Pilsētas un lauku dimensija



• Lielākais izaicinājums, samazinoties iedzīvotāju skaitam 
lauku apvidos, būs pakalpojumu pieejamība un iedzīvotāju 
mobilitāte

• Pārvietošanās iespēju nodrošināšana darbaspēka ikdienas 
mobilitātei – nepieciešami autoceļu kvalitātes uzlabojumi

• Reģionālo centru ciešākas sasaistes veidošana un 
specializācija ekonomikas un pakalpojumu jomās 

• Starpreģionālās sadarbība darbaspēka mobilitātes 
veicināšanai augstākai reģiona saimnieciskajai rosībai



IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA



Uzsākšanas 
sanāksme

Tematiskie 
semināri

Projektu plāna 
un stratēģijas 
apspriešanas 
sanāksmes

Tikšanās ar 
kaimiņu 
reģioniem

Publiskā 
apspriešana



SOLIS Uzdevums
SOLIS 1 Iepazīšanās un semināra mērķi, darba kārtība

SOLIS 2 Prezentācija par KPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un to
izstrādes gaitu

SOLIS 3 Nacionālā politika – nacionāla mēroga uzstādījumi un gaidāmā attīstība

SOLIS 4 Esošā situācija – attīstības tendences, iespējas un resursi konkrētajā jomā

SOLIS 5 Prezentācija: Ko paredz KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības
programma konkrētajā jomā, kādas ir projektu idejas

SOLIS 6 Projektu ideju apspriešana un jaunrade: grupu darbs

SOLIS 7 Noslēguma vārdi, informācija par tālāko Rīcības plāna izstrādi

Tematiskie semināri



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANĀ 



Tematisko semināru norises 
datums un vieta

Nr.p.k Tematiskais seminārs Vieta un laiks Dalībnieki

1. Veselība un sociālie 
pakalpojumi

Saldū, 5.septembrī,
plkst. 11:00

42 dalībnieki

2. Vide un resursu 
efektivitāte

Talsos, 11.septembrī,
plkst. 14:00

22 dalībnieki

3. Kultūra un radošums, 
tūrisms un 
atpazīstamība

Kuldīgā, 30.septembrī,
plkst. 11:00

54 dalībnieki

4. Transports un mobilitāte Ventspilī, 9.oktobrī,
plkst. 11:00

34 dalībnieki

5. Uzņēmējdarbība un 
pētniecība, izglītība un 
darba tirgus

Liepājā, 6.novembrī,
plkst.
14:00

47 dalībnieki



• Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo 
pašvaldību pārstāvji; 

• LR Ekonomikas ministrijas pārstāvji, LR Izglītības 
ministrijas pārstāvji, LR Kultūras ministrijas, LR 
VARAM, LR Satiksmes ministrijas, LR Labklājības 
ministrijas un LR Veselības ministrijas pārstāvji;

• Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji, 

• SIA ,,AC konsultācijas’’ pārstāvji 

• SIA „Kurzemes filharmonija, 

• Biedrības „Puķuzirnis Z” pārstāvji, 

• Laikraksta ,,Kurzemnieks’’ pārstāvji,

• KNPA Kuldīgas attīstības aģentūras pārstāvji 
pārstāvji. 

• A/S ,,Latvijas valsts ceļi’’ pārstāvji, KPR 
pārstāvji, 

• VSIA ,,Autotransporta direkcija’’ pārstāvji, 

• VAS ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs’’ 
pārstāvji, 

• Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvji, 

• Ventspils augto tehnoloģiju parka pārstāvji, 

• PSIA ,,Ventspils reiss’’ pārstāvji, 

• Jātnieku sporta kluba ,,Demora’’ pārstāvji, 

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi" pārstāvji, 

• NOD „Pasaules dabas fonds” pārstāvji, 

• SIA „Pinsdstrup Latvia” pārstāvji,

• Talsu novada krīžu centra pārstāvji,

• Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvji, 

• VSAC „Kurzeme” pārstāvji, 

• Liepājas sporta pārvaldes pārstāvji, 

• SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
pārstāvji, 

• SIA „Saldus medicīnas centrs” pārstāvji, 

• PIKC „Ventspils Tehnikums” pārstāvji

Semināra dalībnieki: 



RĪCĪBAS PLĀNS



„Kurzemes sakta” = 3+8+23



3 RV
(1) Izglītība, 

(2) Pētniecība un 
inovācijas, 

(3)uzņēmējd. 
atbalsta infrastr.

3 RV
(1) Kultūras un dabas 

mantojuma izmantošana, 
(2) Saglabāšana un izpēte,

(3) Kultūrizglītības un radošo 
industriju attīstība

3 RV
(1) Eko-efektivitāte,

(2) Virszemes un 
pazemes ūdeņu 

kvalitāte,
(3) Risinājumi klimata 

pārmaiņu

3 RV
(1) Starptautiskās 

sadarbība, 
(2) Klasteri un 
kooperācijas,

(3) Starpnozaru un 
starpinstitūciju sadarbība

2 RV
(1) Reģiona mārketings vietas 

identitātes stiprināšanai, 
(2) Reģiona mārketings tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstībai

3 RV
(1) Veselība, 

(2) Nodarbinātība un 
soc.iekļaušana

(3) Vides pieejamība un 
drošības

3 RV
(1) Reģionālā transporta 

sistēma;
(2) Multimodālas 

transporta sistēma;
(3) Jahtu un mazās ostas 

3 RV
(1) Nodarbinātības 

un darbaspēka 
mobilitāte;

(2) Pakalpojumi;
(3) Kopienas

„Kurzemes sakta” = 3+8+23



Prioritāte KPRA 
plānotās 
darbības

Zināšanu Kurzeme 2020 7

Radošā Kurzeme 2020 14

Zaļā Kurzeme 2020 11

Dzīvesvieta Kurzeme 2020 6

Sasniedzamā Kurzeme 2020 8

Kurzemnieki 2020 11

Sadarbības Kurzeme 2020 7

Kurzemes tēls 2020 3



PROJEKTU PLĀNS



Grafikos dati par finansējuma apjomu vēl tiks precizēti



Grafikos dati par finansējuma apjomu vēl tiks precizēti



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Artūrs Caune

SIA «AC Konsultācijas»

Balasta dambis 70a-1, Rīga

Tālr. 371 67873810 


