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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 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 



Grafikos dati par finansējuma apjomu vēl tiks precizēti 



Sadarbības projektu idejas 

ID Projekta nosaukums Projekta apraksts Sadarbība iespējama ar: 

UD1 Vienotas iespējas internacionalizācijas 
tīklojumam  Centrālbaltijā 

Četru pušu sadarbības modeļa ieviešana (MVU, biznesa 
konsultanti, augstākās izglītības iestādes, studenti) veiksmīgas 
reģionālās internacionalizācijas plāna izstrādei un ieviešanai 

  
 P-ZPR 

UD5 Mūžizglītība visiem Mūžizglītības piedāvājuma pilnveidošana Kurzemes reģionā, 
paaugstinot pieaugušo izglītības centru kapacitāti un uzlabojot 
mācību infrastruktūras nodrošinājumu. 

  
 P-ZPR 

KT1 Jahtu tūrisma attīstība Baltijas jūras piekrastē Reģiona ostu iekļaušana kopējā Baltijas jūras tīklā. Veicinot ostu 
jahtu tūrisma attīstību reģiona ostās. 

 RPR; IWW – Lielupe? ; 
Jelgava: Lielupes osta?  

KT3 Industriālā mantojuma attīstība un 
pielāgošana tūrisma vajadzībām  

Sekmēt industriālā mantojuma un  teritoriju revitalizāciju un šo 
objektu sociālekonomisko izmantošanu. 

 LP RPR; LP ZPR? ;  

UD11 Degradēto teritoriju revitalizācija un 
pielāgošana uzņēmējdarbībai 

Sekmēt nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti reģionā. Degradēto 
(t.sk. militāro) teritoriju revitalizācija un pielāgošana 
uzņēmējdarbībai. 

 LP RPR (UseAct); LP ZPR 

Vi6 Dabas resursu (sapropelis) ieguves un 
izmantošanas iespējas Kurzemes reģionā 

Izpētīt sapropeļa  ieguves un izmantošanas iespējas. 
Sapropeļa ieguves  izpēte  ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un 
sapropeļa kā resursa izmantošanai tautsaimniecībā. 

  
  

Vi7 Ainavas kā attīstības resurss, to saglabāšana un 
attīstība, ietverot degradētas teritorijas 

Latvijas Ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam 
noteikto uzdevumu īstenošana, veicot pilotprojektu īstenošana 
Kurzemes plānošanas reģionā. 

  
 RPR ; P ZPR 

TR1 Mazo ostu kuģošanas drošības un 
pakalpojumu attīstība 

Kurzemes ostu iekļaušanās kopīgā Baltijas jūras reģiona tīklā. 
Kuģošanas drošības uzlabojumi un pakalpojumu pieejamības 
attīstība mazajās ostās veicinot Reģiona piekrastes teritoriju 
sociālekonomiskās darbību. 

 
 KPR=LP ; RPR 

TR3 Kurzemes reģiona mobilitātes plāna un 
Kurzemes reģiona lielāko attīstības centru 
mobilitātes plānu izstrāde 

Vienota un integrēta satiksmes sistēmas un transporta 
infrastruktūras plānošana un reģiona iekšējās un ārējās 
sasniedzamības uzlabošana. 
 

 
 ZPR+RPR = RB 
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