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Kādēļ notiek tā, kā 
notiek? 

• Atkārtot vienu un to pašu procesu 
nevar sagaidīt jaunus rezultātus ! 

 

Einšteins 



Sarukšanas stratēģija Kurzemei?  

• Iedzīvotājus skaits 2030.  
samazināsies  

– Liepājā par 16-24%  
– Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Talsos 8-16% 
– Laukos  - pārsvarā 24-32% un vairāk  
– Kurzemē vidēji … 27% 

• 2030. dzīvos 
– Liepājā 57 000,  
– Ventspilī 32 000, ….  
– Kurzemē 203 000. 

• Kas dzīvos 2030. ? 
– maz jauniešu, daudz vecu cilvēku  

Izvēļu pamatojums 



Ko darīt? Jeb divas stratēģijas 

• «Strausa politika» - izlikties, ka nekas nenotiek 

Rezultāts – neefektīva resursu izmantošana, esošo negatīvo 
tendenču turpināšanās   

• «Izmaiņu stratēģija» - mainīt domāšanu un fokusētās rīcības 

Rezultāts – atkarīgs no mūsu aktivitātes, sapratnes, 
kompetences  

Izvēļu pamatojums 



Stratēģijas ideoloģija 

• Uz vietu orientētas izmaiņu stratēģijas komponentes – vērtību 
orientācijas, attīstības virzieni, sociālās iemaņas, instrumenti. 



Stratēģiskās izvēles  

  

• Darīt ar mazākiem resursiem  

– Minimizēt dārgus projektus  

– Esošā efektīva uzlabošana, izmantošana - pretēji 

jaunai būvniecībai  

– Balstīšanās uz ierobežotiem finanšu resursiem 

– Balstīšanās uz vietējiem resursiem, sadarbību 



Vīzija 
KURZEME 2030  –  gudrs, radošs, zaļš, starptautiski konkurētspējīgs un   
       pievilcīgs reģions Baltijas jūras krastā 

Stratēģiskie  
mērķi 

GUDRA ATTĪSTĪBA 
  

 

Mērķis vērsts uz domāšanas un 
rīcību maiņu, kas panākams ar 
ieguldījumiem izglītībā, zinātnē, 
mainot sabiedrības vidi, attīstot 
uzņēmējdarbības  domāšanu 
 

PIEVILCĪGA 
DZĪVES VIDE 

 

Mērķis vērsts uz dzīves un 
darbības vides maiņu, kas 
panākams ar mērķtiecīgām 
izmaiņām dzīves un darba vidē, 
koncentrējoties uz vietu 
orientētu attīstību  

GLOBĀLĀ 
SAISTĪBA UN 
ATVĒRTĪBA  

Mērķis vērsts uz reģiona, 
vietas, indivīdu atvērtību, 
globālo iespēju izmantošanu, 
kas panākams ar izmaiņām 
pārvaldībā, kas virzītas uz 
sadarbību  

Ilgtermiņa  
attīstības  
prioritātes 

Zināšanas 

Iniciatīva/atbildība 

Atbalstošā 
infrastruktūra 

Dzīvīgas vietas 

Nodarbošanās 

Enerģijas un eko-
efektivitāte 

Sadarbība un 
konkurētspēja 

Atpazīstamība 

Piedāvātais risinājums 
IAS  



• Apdzīvojums  

• Sasniedzamība  

• Interešu telpas 

 

 

 

 

Telpiskā struktūra  

Telpiskā perspektīva 



• Novadu nozīmes attīstības centri 
/starpreģionālais pārklājums  

• Kritēriji 3 varianti 
– 1000 iedz, 4000 apkalpes areālā un ne tuvāk kā 

30 km 

– Ministrijas 

– Pašvaldību IAS   

• Reģionu pilsētu tīkls, varbūt – novadu 
pilsētu tīkls  ? 

 

 

 

Jautājumi  

Apdzīvojums 



• ātrvilciens /Rīga – Liepāja, Rīga – Ventspils 

• dzelzceļa atjaunošana Rīga – Mažeiķi – 
Liepāja 

• sasniedzamības uzlabošana Saldus – Talsi, 
Liepāja – Priekule - Ezere – Auce – Jelgava,   

• sabiedriskais transports un sasniedzamība 
līdz lielākiem centriem /Auce, Kandava/   

• …  

 

 

 

 

Jautājumi  

Sasniedzamība  



• vienoti apsaimniekojamās teritorijas 
– dabas teritorijas – Engure, Abava, 
jūras teritorijas, Piekraste, Pierobeža, 
…     

• Kultūrvēsturiskā apziņa – Kandava – 
Kurzemes pilsēta  

 

 

 

 

 

Jautājumi  

Interešu telpas  



• Kopējie tūrisma produkti – 
ekotūrisma /dabas tūrisma areālai – 
Abava- Talsi, Engure, Zvārde…, jahtu 
tūrisms,     

• Kultūras mantojuma attīstības ceļi – 
Jēkaba ceļš, brīvības ceļš, līvu ceļš   

• Ainavu plānošana un 
apsaimniekošana 

 

 

 

 

 

Jautājumi  

Interešu telpas  



KULTŪRAS TELPA KURZEME 2030 
(RADOŠĀ KURZEME 2020)  
 Kurzemes dabas un kultūras telpas 

attīstība  

ZINĀŠANU KURZEME 2020   
uz zināšanām un inovācijām 
balstītas uzņēmējdarbības 
attīstība 

ZAĻĀ KURZEME 2020 
resursu efektivitāte un 
ilgtspēja 

DZĪVESVIETA KURZEME 2020 
līdzsvarota apdzīvojuma 
struktūras attīstība un 
pakalpojumu pieejamība 

SASNIEDZAMA KURZEME 2020 
(MOBILA KURZEME 2020)  
multimodālas un ilgtspējīgas 
transporta sistēmas attīstība un 
plānošana  

KURZEMNIEKI 2020  
veselīga, aktīva, droša 
un sociāli iekļaujoša 
sabiedrība  

PAZĪSTAMĀ KURZEME 2020  
Kurzemes tēla attīstība un 
atpazīstamības veicināšana 

SADARBĪBAS KURZEME 2020 
(KURZEMES TĪKLS 2020)   
sadarbības tīklu attīstība reģiona 
konkurētspējas veicināšanai un  
efektīvai pārvaldībai 

AP prioritātes 

8+25 



Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 
programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 

 

Paldies par uzmanību! 

Eksperts Armands Pužulis 
E-pasts: armands.puzulis@kurzemesregions.lv  

Tālr.nr.22020778 
www.kurzemeregions.lv  
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