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Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Gads ir sācies ar pārmaiņām Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadībā.
Administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš ir saņēmis darba piedāvājumu no VSIA
„Autotransporta direkcijas”, kur viņš pildīs valdes priekšsēdētāja pienākumus.
Būdams rīdzinieks, Kristiāns, 11 gadus strādājot Kurzemes reģiona labā, ir kļuvis
par īstu šīs vietas patriotu. Vēlos pateikt lielu paldies par ieguldījumu Kurzemes
pašvaldību attīstībā, par godprātīgu un nesavtīgu darbu, par neatlaidību, aizrautību
un izpratni, par mūsu saliedēšanu kopīgu projektu īstenošanā. Kristiāna vadībā
Kurzemes reģionam ir piesaistītas investīcijas 5.5 miljonu eiro apmērā, kas ir
devis iespēju attīstīt mazās ostas, radošās industrijas, ūdenstūrisma maršrutus,
sniedzis ieguldījumu mūžizglītības attīstībā, uzņēmējdarbības veicināšanā un citos
reģionam būtiskos jautājumos. Šobrīd viņš ir pieņēmis jaunu izaicinājumu, un
visu Kurzemes pašvaldību vadītāju vārdā vēlam, lai pietiek enerģijas, gribasspēka
un mērķtiecības arī turpmāk!
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome par Administrācijas vadītāja vietas izpildītāju vienprātīgi iecēla Evitu Dreijeri, kura kopš 2014.gada bija Administrācijas vadītāja vietniece, bet pirms tam vadījusi ES Struktūrfondu informāciju

centru un bijusi biroja vadītāja. Evita ir bijusi viens no šīs komandas balstiem, un šobrīd viņas priekšā ir daudz izaicinājumu: pabeigt Kurzemes reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrādi, sagatavot pašvaldību
sadarbības projektus, piesaistot ES fondus, turpināt celt Kurzemes atpazīstamību un nostiprināt tās vietu un lomu
Latvijā.
Inga Bērziņa

Vēlu veiksmi!
Kopīgi mums tas izdosies!

Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja v.i.

Gaisā virmo jau pirmās pavasara vēsmas, laika apstākļi mainās un līdz ar pavasara
pārmaiņām arī Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā ir notikušas pārmaiņas.
Darbu administrācijā ir pārtraucis līdzšinējais administrācijas vadītājs Kristiāns
Godiņš, kurš vadīja administrāciju kopš 2007.gada. K.Godiņš ir veicis neatsveramu
ieguldījuma plānošanas reģiona lomas stiprināšanā, funkciju noturēšanā un attīstībā,
un gan KPR Attīstības padomes locekļi, gan KPR kolēģi izsaka pateicību
K.Godiņam par profesionalitāti un paveikto.
Turpinot pārmaiņu tēmu, arī administrācijas biroja atrašanās vieta kopš 2015.gada
05.marta ir jauna, un turpmāk biroja adrese būs Rīgā, Eksporta ielā 12-212.
Par aktuālākajiem darbiem gribam uzsvērt darbu pie ilgtermiņa un vidēja termiņa
attīstības dokumentu izstrādes. Ir noslēdzies sabiedriskās apspriešanas posms. Izsakām pateicību visiem sabiedriskās apspriešanas laikā iesaistītajiem cilvēkiem, kas
atvēlēja laiku, lai iepazītos ar sagatavotajiem dokumentu projektiem un sniegtu
priekšlikumus to pilnveidošanai. Šobrīd notiek priekšlikumu iestrāde, un plānojam,
ka jau gada vidū tiks apstiprināta KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam.
Ne mazāk aktuāls jautājums šobrīd norit arī ES struktūrfondu jaunā plānošanas
perioda un darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” kontekstā. Šajā

plānošanas periodā Plānošanas reģions kā atbalsta saņēmējs ir noteikts vairākos stratēģiskā atbalsta mērķos un kā
viens no tiem ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Deinstitucionalizācija ir jauns un
inovatīvs process, kas paredz reformēt ilgstošās aprūpes sniegšanas pakalpojumu praksi, un tā ieviešanas uzsākšanai
plānošanas reģionam ir atvēlētā būtiska loma. Tiek paredzēts, ka plānošanas reģioni projekta ietvaros veiks izvērtējumu un izstrādās deinstitucionalizācijas plānu. Ministru kabineta noteikumi ir jau izstrādes procesā un, lai pilnvērtīgi
sagatavotos, šobrīd notiek aktīvs darbs ar reģiona pašvaldībām, lai apzinātu pašvaldību vēlmes piedalīties šajā projektā.
Kā var noprast, šis pārmaiņu laiks ir kā allaž darba pilns un atliek vien atlocīt piedurknes un turpināt iesāktos darbus
tikpat naski, kā vienmēr esam to darījuši.
Lai skaists pavasara gaidīšanas laiks!
Ar cieņu, Evita Dreijere
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PAR 2015.GADA PIRMO KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDI
2015.gada 04.februārī Rojā notika gada pirmā Kurzemes plā- kontekstā un prezentēja savu Kurzemes plānošanas reģiona attīstīnošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulce un bas skatījumu uz Latvijas un Eiropas Savienības fona.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.
Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē tika apstiprinātas izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes sastāvā.
Pēc kopsapulces notika Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes sēde. Pirms apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona
darba plānu un budžetu 2015.gadam, klātesošajiem tika sniegta
informācija par galvenajiem darbības virzieniem 2015.gadā.
Šajā gadā iecerēts turpināt darbu gan pie esošajām iestrādēm un
iestādes organizatoriskajiem darbiem, gan uzņemties papildus uzdevumus, kas saistīti ar jaunas struktūrvienības «Kurzemes reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs» izveidošanu, kā to paredz LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais
informatīvais ziņojums «Par Plānošanas reģiona darbības pilnveidošanu».
Apspriežot Kurzemes attīstības scenārijus, SIA „Karšu izdevniecīKā viens no būtiskākajiem uzdevumiem tika minēts - jaunu projek- ba Jāņa sēta” padomes priekšsēdētājs J.Turlajs informēja par iztu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana atbalsta saņemšanai maiņām Latvijas apdzīvojumā un par tā ietekmi uz izglītības padažādās Eiropas Savienības līdzfinansētās atbalsta programmās.
kalpojumu izvietojumu un sabiedrisko pakalpojumu attīstības
tendencēm.
Līdztekus darba plānam un budžetam, tika skatīts jautājums par
padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, par padomes priekšsēdētājas vietnieci ievēlot Priekules novada pašvaldības vadītāju
Viju Jablonsku.
Padomes sēdē tika iekļauts papildus jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Kristiāna Godiņa iesniegto iesniegumu par atbrīvošanu no amata, kas ir saistīts ar jaunu
izaicinājumu uzņemšanos.
K.Godiņš izteica lielu gandarījumu un pateicību par labo sadarbību
daudzu gadu garumā, norādot to, ka šāds lēmums nebija viegls.
Padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un padomes locekļi atzinīgi novērtēja K.Godiņa lielo ieguldījumu Kurzemes plānošanas reģiona
labā un vēlēja sekmes un izdošanos jaunajā darba vietā.
Diskusijas laikā tika spriests ne tikai par ilgtermiņa risinājumiem
un plānošanas alternatīvām, bet arī par sadarbību un turpmākajām
rīcībām.
Sēdes noslēgumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un Administrācijas vadītājs
K.Godiņš akcentēja savstarpējās komunikācijas un sadarbības
nozīmi, plānošanas dokumentos noteikto rīcības virzienu un plānoto aktivitātīšu īstenošanā, kā arī pateicās pašvaldībām par aktīvo
dalību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un sabiedriskās
apspriešanas procesā, izsakot viedokli par izstrādāto dokumentu
nepieciešamajiem uzlabojumiem iebildumu un priekšlikumu formā.
Padomes locekļi vienojās par administrācijas vadītāja vietas izpildītāju uz 3 mēnešiem noteikt līdzšinējo administrācijas vadītāja
vietnieci Evitu Dreijeri.
Sēdes turpinājumā pašvaldību pārstāvji kopīgi ar pieaicinātajiem
speciālistiem diskutēja par reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam
projektiem.
LU profesore M.Kūle aicināja, attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē, nākotnes vajadzības un vērtības iekļaut lūkojoties kultūras

Plašāku informāciju par
Attīstības padomes sēdēm skatīt
www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”,
„AP dokumentu vietne” un “Informācija medijiem”.

Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja v.i.
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Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs turpina jau labi iesāktos darbus – nodrošinām individuālas konsultācijas Kurzemes reģiona iedzīvotājiem – braucam uz dažādām pilsētām, lai iedzīvotāji ar mums varētu izrunāties „aci pret
aci”. No katrām konsultācijām atgriežamies ar gandarījumu par padarīto darbu un labām sajūtām – arī reģionos vēl ir uzņēmīgi cilvēki,
kas dara un dara veiksmīgi - plāno, attīsta un īsteno idejas.
Janvārī informācijas centrā bija īpaši apmeklētāji – Kurzemes jauno uzņēmēju skolas skolēni, kas darbojas Druvas vidusskolas talantu
skolas paspārnē un pulcē skolēnus no visas Kurzemes. Skolēnus iepazīstinājām ar Informācijas centra pakalpojumiem, ikdienas darbu.
Sniedzām ieskatu struktūrfondu piedāvātajās iespējās biznesa uzsākšanai un attīstībai. Šie skolēni jau pēc dažiem gadiem būs tie, kas
Latvijas ekonomikā ienāks ar saviem uzņēmumiem un ir svarīgi, lai viņi jau tagad zinātu visas atbalsta iespējas, kādas pieejamas uzņēmējdarbības uzsākšanai – gan lielu uzņēmumu radīšanai, gan individuālā darba veicējiem, gan mājražotājiem, lai starts biznesa vidē būtu
drošs un veiksmīgs.
Februārī turpinājām pagājušajā gadā uzsāktās konsultatīvās dienas
reģionu novados. 24. februārī devāmies uz Grobiņu, lai individuāli
konsultētu interesentus par iespējām piesaistīt dažādu projektu konkursu finansējumu savu ideju īstenošanai. Grobiņā mīt rosīgi cilvēki
ar labām biznesa idejām un spēju tās īstenot. Konsultāciju laikā meklējām optimālākos risinājumus gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan
jau esošu uzņēmumu attīstībai. Idejas bija interesantas - gan ļoti
drosmīgas un šķietami „trakas” un nerealizējamas, gan rūpīgi pārdomātas, „piezemētas” un reālas. Gribētos, lai tiek īstenotas visas labās
idejas, ko uzklausījām dienas gaitā.
Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
ES Struktūrfondu informācijas centrs

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS 2015-2030 UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020
PROJEKTU PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA, kuras laikā ikviens interesents varēja iepazīties ar izstrādātajiem Kurzemes plānošanas reģiona (KPR)
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam (plānošanas dokumenti) projektiem un
izteikt savu viedokli par tiem, ilga 5 nedēļas no 2014.gada 17.decembrim līdz 2015.gada 30.janvārim.
Ar KPR plānošanas dokumentu projektiem varēja iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība”, kurā tika ievietotas arī veidlapas komentāru sniegšanai. Publiskās apspriešanas laikā tika iesniegti vairāk nekā
300 komentāri no Kurzemes reģiona pašvaldībām, nozaru ministrijām un citām ieinteresētajām pusēm.
SABIEDRISKĀ APSPRIEDE notika 2015.gada 21.janvārī Kuldīgā. Sanāksmes dalībnieki, galvenokārt no Kurzemes reģiona pašvaldībām, nozaru ministrijām un valsts institūcijām, izteica savu viedokli par izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un nepieciešamajiem
uzlabojumiem, kā arī par to, kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos nospraustos rīcības virzienus
un plānotās aktivitātes. Sabiedriskajā apspriedē izteiktie priekšlikumi ir apkopoti un pievienoti publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem.

VADĪBAS GRUPAS 3.SANĀKSME tika sasaukta 2015.gada 25.februārī, lai izskatītu un izvērtētu saņemtos komentārus par būtiskākajām nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem KPR plānošanas dokumentu projektos. Vadības grupā tika izvērtēti saņemtie
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iebildumi pret iedzīvotāju skaita samazināšanās prognozi un atsaucēm abos plānošanas dokumentos uz pētījumu „Kurzemes plānošanas
reģiona specializācijas iespējas”, kā arī izskatīti priekšlikumi reģiona atbalstāmo darbību definīcijas vispārināšanai, pakalpojumu klāsta4
2014/Nr.1
perspektīvajam izvietojumam novada nozīmes attīstības centros, pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu saglabāšanai, nozīmīgāko reģionālo savienojumu noteikšanai u.c.
KOPSAVILKUMS PAR SABIEDRĪBAS IEBILDUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM tiks publicēts kopā ar pilnveidotajiem
KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem līdz
2015.gada 31.martam.
Sagatavoja:
Sanita Astiča
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja
Tel: 63321324, 27007448
e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv
Plānošanas dokumenti ir izstrādāti 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.

UZSĀKTA JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDE
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi "Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem"( turpmāk - Jūras plānojums) projekta izstrādi un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, ko saskaņā ar 2014.gada 29. decembrī noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 94, nodrošina biedrība "Baltijas Vides Forums".
Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība".
Jūras plānojuma izstrādes gaitā būtiska ir visu ieinteresēto pušu līdzdarbība un visu interešu ņemšana vērā, tāpēc aicinām Jūs piedalīties
kādā no reģionālo diskusiju sanāksmēm "Jūras telpiskais plānojums - esošās situācijas jūras izmantošanā un potenciālās intereses", kas
norisināsies:
Mērsragā - š.g. 3. martā no plkst. 11:00 - 14:30, Mērsraga Tautas namā Lielā ielā 25;
Pāvilostā - š.g. 4. martā no plkst. 11:00 - 14:30, Pāvilostas Kultūras namā Dzintaru ielā 47;
Salacgrīvā - š.g. 10. martā no plkst. 11:00 - 14:30, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā
Rīgas ielā 10a.
Sanāksmes tēmas:
jūras telpiskā plānojuma izstrādes process;
esošā situācija jūras izmantošanā:
vides stāvoklis un slodze,
nozaru attīstības mērķi,
saimnieciskās attīstības rādītāji,
potenciālās intereses jūrā - tradicionālo nozaru attīstība un jaunu resursu izmantošana.
Informatīvs materiāls par Jūras plānojumu un tā izstrādi pieejams ŠEIT>>
Sagatavoja:
Kristīna Veidemane
Jūras telpiskā plānojuma izstrādes vadītāja
Tel.: 6735 7551
e-pasts: jurasplanojums@gmail.com
kristina.veidemane@bef.lv
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AKTUĀLAIS KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻĀ
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2014. gadā pasūtītāja funkcijas sabiedriskajā transportā no plānoša- šī brīža biļetes cenai starppilsētu maršrutos. Piemēram, šobrīd,
nas reģioniem pārņēma VAS „Autotransporta direkcija”.
izmantojot starppilsētu maršrutu, biļete no Liepājas līdz Vaiņodei
maksā € 2,85, bet braucot ar reģionālo autobusu - € 3,20. TurpreSakarā ar to, ka plānošanas reģionos braukšanas maksas tarifi tim, pasažieriem, kuri pārvietojas nelielos attālumos, atsevišķos
pasažieriem atšķīrās, reizē ar funkcijas pārņemšanu aktualizējās arī maršrutos biļetes cena pieaugs, jo tiek plānots noteikt, ka minimājautājums par visā valstī vienotas tarifu politikas izveidošanu auto- lā maksa par braucienu nebūs mazāka par 40 centiem.
busu pārvadājumos.
Galīgais lēmums par konkrētiem tarifiem un laiku, kad tie tiks
Šobrīd Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa ieviesti vēl nav pieņemts.
sadarbojas ar VSIA „Autotransporta direkciju” un pārējiem plānošanas reģioniem, izstrādājot un analizējot dažādus vienotās tarifu
sistēmas projektu variantus.
Informāciju sagatavoja:
Galvenās izmaiņas, kuras varētu skart reģiona iedzīvotājus ir
Indulis Ozoliņš
braukšanas maksas samazināšanās tiem pasažieriem, kuri ar autoKurzemes plānošanas reģiona
busu pārvietojas lielākos attālums par 33 km. Šiem pasažieriem,
Sabiedriskā transporta nodaļas
izmantojot reģionālos autobusu maršrutus, biļetes cena kļūs līdzīga
Tīkla plānotājs

JAUNUMI SOCIĀLĀ JOMĀ KURZEMĒ 2015.GADA SĀKUMĀ
KPR tikšanās ar Kurzemes pašvaldībām par DI ieviešanas iespējām
Turpinot gatavošanos deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) ieviešanai Kurzemē, KPR 2015.gada sākumā organizē tikšanās ar Kurzemes pašvaldībām. Tajās diskutē par DI īstenošanas iespējām konkrētajās pašvaldībās un reģionā kopumā. Līdz šim notikušas tikšanās
un diskusijas ar 13 un līdz marta beigām plānotas tikšanās ar pārējām 7 reģiona pašvaldībām.
Diskusijās KPR aicinājis piedalīties katras pašvaldības domes un sociālo dienestu pārstāvjus, attīstības plānotājus, pašvaldības teritorijā
esošos sociālo, veselības un izglītības pakalpojumu sniedzēju vadību. Tikšanās reizēs Kuldīgā, Saldū, Talsos un Priekulē līdz ar KPR
pārstāvjiem piedalījās 50 dalībnieki no Kuldīgas, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Skrundas, Saldus, Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas,
Durbes, Vaiņodes un Priekules novadiem. Līdzīgas tikšanās plānotas Ventspils un Liepājas pusē, lai uzsāktu neskaidro jautājumu apspriešanu par DI īstenošanu Kurzemē.
Pašvaldību pārstāvju jautājumi tikšanās reizēs visbiežāk
bijuši par personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk
GRT) deinstitucionalizācijas procesu.
KPR skaidroja, ka personas ar GRT apvieno kā cilvēkus ar
garīgas attīstības traucējumiem tā ar garīgām slimībām.
Jāatzīmē, ka sociālie pakalpojumi un to saistība ar veselības
aprūpes pakalpojumiem abām grupām ir atšķirīga. Garīgas
attīstības traucējumi nav slimība un ārstēšana ar medikamentiem šai mērķa grupai nav nepieciešama biežāk kā jebkuram citam sabiedrības loceklim saaukstēšanās gadījumā,
zobu sāpju vai ārkārtas situācijās.
Savukārt, personām ar garīgām slimībām ir būtiski radīt
tādus apstākļus, lai cilvēks var saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu slimību saasinājumu gadījumos
(piemēram, psihoneiroloģiskajos centros) un psihiatra, garīgās veselības māsas vai citu veselības aprūpes speciālistu
atbalstu pārējā laikā.
Personām ar garīgām slimībām ir būtiski lietot nozīmētos
medikamentus laicīgi un pareizajā apjomā. Te palīdzēt var
specifiska apmācība par medikamentu lietošanu vai tehnisks palīglīdzeklis, piemēram, elektroniska medikamentu lietošanas atgādinājuma kastīte vai ierīce.
Attēlā: tikšanās ar Kuldīgas, Alsungas un Aizputes pašvaldību pārstāvjiem

Tāpat pašvaldības interesē, kādus sociālos pakalpojumus un kādā apjomā būs jānodrošina personām ar GRT plānotā DI projekta ietvaros. KPR informē, ka nepieciešamo pakalpojumu veidu (sociālā aprūpe vai sociālā rehabilitācija) un apjomu varēs noteikt tikai pēc
projekta ietvaros veiktās klientu vajadzību izvērtēšanas. KPR bieži nācies skaidrot, ka ir būtiski noteikt, kāda apjoma atbalsts būs nepieciešamas katram konkrētam klientam, piemēram, divas reizes dienā ģērbjoties, reizi nedēļā mazgājot drēbes, reizi divās nedēļās plānojot personīgos naudas līdzekļus vai visu laiku.
Tāpat būtiski būs saprast, cik un kādas pakalpojumu sniegšanas vietas (grupu dzīvokļi, dienas centri, specializētās darbnīcas utt.) būs
jāizveido Kurzemē kā reģionā, lai to skaits būtu pietiekams. Klienta vajadzības noteiks, cik un kāda veida grupu dzīvokļi vai dienas
centri būs jāveido. Iespējams, ka kādā pašvaldībā būs 2 klienti ar GRT, citā – 6, un vēl citā 15 klienti, kam vajadzīgs dienas centra pa-
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kalpojums. Tādā gadījumā pašvaldībām jāsaprot pieejamie resursi un vajadzības gadījumā jāvienojas par vislabāko risinājumu. Līdzīga
situācija var būt ar pakalpojumiem grupu dzīvokļos. Piemēram, personām ar vidējiem garīgas attīstības traucējumiem vajadzēs aprūpi6
2014/Nr.1
retāk, bet personām ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem biežāk. Pēc vajadzību izvērtēšanas var veidoties situācija, kad reģionā
vajadzēs 7 grupu dzīvokļus personām ar vidējiem garīgas attīstības traucējumiem un 2 grupu dzīvokļus personām ar smagiem garīgas
attīstības traucējumiem. Tad arī pašvaldībām savstarpēji jāvienojas, kur un kādus pakalpojumus veidos. Ir skaidrs, ka aprūpe mājās (tai
skaitā arī drošības pogas, ēdiena un higiēnas nodrošināšana) kļūs par noteicošo pakalpojumu, lai pēc iespējas izvairītos no personu
ievietošanas ilgstošas aprūpes institūcijās.
Papildus aprūpei un rehabilitācijai nozīmīga darba forma būs atbalsta vai pašpalīdzības grupas kā klientiem tā viņu ģimenes locekļiem,
kas visdrīzāk darbosies pašvaldību sociālā dienesta darba ietvaros.
Atgādinām, ka ieguldījumus sociālo pakalpojumu infrastruktūrā no Eiropas fondiem DI ietvaros pašvaldības varēs veikt, ja reģiona DI
plānā būs iezīmētas konkrētas pakalpojumu sniegšanas vietas un vajadzības un tie būs saistīti ar sabiedrībā balstīto pakalpojumu izveidi.
Papildus jautājumu gadījumā visi interesenti aicināti sazināties ar sociālo pakalpojumu attīstības eksperti Ingu Kalniņu telefoniski
(67331634, 27008743) vai elektroniski inga.kalnina@kurzemesregions.lv .
Informāciju par DI ieviešanu turpināsim sniegt arī nākamās Ziņu lapās.
Kurzemes reģiona interešu pārstāvība
Arī 2015.gada sākumā KPR pārstāvēja reģiona intereses vairākās komitejās un komisijās. Piemēram, Sociālo pakalpojumu attīstības
padomes (turpmāk –SPAP) darba kārtībā bija jautājumi par DI ieviešanas modeli Latvijā kopumā. Arī šeit diskusijas bija līdzīgas, kā
KPR tiekoties ar pašvaldībām.
20.februārī KPR tikās ar Sociālo pakalpojumu aģentūras pārstāvi un runāja par atbalsta sistēmas izveidi Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Aģentūras īstenotā projekta pieredze veido labus priekšnoteikumus bērnu namu bērnu veiksmīgākai DI īstenošanai. Tēma par bērnu DI tika detalizētāk skatīta arī 24.02.2015. konferencē Liepājā.
Informāciju sagatavoja:
Inga Kalniņa
Kurzemes plānošanas reģiona
Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte

IZVEIDOTS BUKLETS PAR ŪDENSTŪRISMA PIEDĀVĀJUMU
LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ
Bukletā ir apkopota informācija par ūdenstūrisma iespējām Latvijā un Igaunijā - upēs, jūras piekrastē un Igaunijas salās! Bukletā atradīsi informāciju
par vairāk kā 65 upēm un 15 jūras laivošanas maršrutiem!
Piedāvājam šo sezon iepazīt ne tikai jau starp laivotājiem tik populārās upes
kā Gauju vai Abavu, bet izmēģināt kādu vēl neatklātu upi Kurzemē, Vidzemē, Pierīgā, vai pat Igaunijā.
Buklets izdots septiņās valodās – latviešu, igauņu, lietuviešu, angļu, krievu,
vācu un somu.
Brošūras "Ūdenstūrisms Igaunijā un Latvijā" elektroniskā versija
pieejama ŠEIT>>

Informāciju sagatavoja:
Aiga Petkēvica,
KPR Projektu nodaļas vadītāja
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PROJEKTA „BUILD UP SKILLS FORCE” AKTUALITĀTES

KVALIFICĒTS DARBA SPĒKS – ENERGOEFEKTĪVAS
BŪVNIECĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMS
Šobrīd viens no būtiskākajiem jautājumiem būvniecības nozarē ir
ēku energoefektivitātes uzlabošana, veicinot kvalitatīvu ēku būvniecību un renovāciju. Ēkas renovācija, ja to veic kvalificēts darbaspēks, paaugstina komfortu telpās, samazina ēkas uzturēšanas izmaksas kā arī uzlabo ēkas vizuālo izskatu.

tehniski, bet arī vizuāli, sniedzot ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā. Ilgtermiņā energoefektivitātes pasākumi nozīmīgu ieguldījumu sniegtu arī valsts energoapgādes drošībā, jo šobrīd lielākā daļa
apkures enerģijas tiek ražota no gāzes, kuras piegāde lielā mērā ir
atkarīga no viena piegādātāja – Krievijas. Līdz ar to enerģijas
patēriņa samazinājums ļautu palielināt arī valsts energoapgādes
neatkarību.

Lai realizētu ekonomiski pamatotus un ilgtspējīgus energoefektivitātes projektus, nepieciešams paātrināt esošos ēku renovācijas
tempus un uzlabot darbu kvalitāti, tādā veidā nodrošinot augstāku
Ievērojama daļa Latvijas dzīvojamā fonda turpina strauji novecot,
komfortu iedzīvotājiem un ēku īpašniekiem. Jau šobrīd Latvijā
un ēku tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās. Pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem lielākā daļa Latvijas dzīvojamā fonda realizēti vairāki projekti, kur ietaupītie finanšu līdzekļi enerģijas
patēriņa samazinājuma dēļ ļāvuši renovēt visu ēku.
ēku (68%) ir celtas periodā no 1958. līdz 1992. gadam.
Energoefektīvas renovācijas priekšrocības

Darbaspēka kompetences pilnveidošana
Veicot ēku energoefektīvu renovāciju svarīga ir veikto darbu kvalitāte, kuru var nodrošināt kvalificēts darbaspēks. Ja darbaspēkam
nav atbilstošas kvalifikācijas, renovējot ēku, potenciālie riski var
būt visdažādākie. Piemēram, netiek nodrošināts iepriekš plānotais
komforts telpās vai arī uzstādīto iekārtu nepareizas ekspluatācijas
gadījumā nav sasniegts gaidītais enerģijas patēriņa samazinājums.
Šis aspekts būtiski ietekmē iespēju atmaksāt kredīta saistības.
Tāpat arī, piemēram, nekvalitatīva izpildījuma rezultātā jau tuvākajā laikā var būt nepieciešams atkārtots remonts, kas rada neērtības iedzīvotājiem un papildus izmaksas. Rodoties tehniskām grūtībām darbu īstenošanas gaitā, ēkas renovēšanas projekts var pārsniegt paredzēto budžetu.
Ēkas Latvijā, tāpat kā Eiropā kopumā, patērē vismaz 40% no kopējā enerģijas patēriņa. Enerģijas patēriņa samazināšana ēkas
ekspluatācijā, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantošana enerŠobrīd tās ir novecojušas un ir nepieciešama šo ēku visaptveroša ģijas patēriņa segšanai palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar
renovācija.
energoapgādes drošību un izmaksām. Pārskatītā Eiropas Parla2 menta un Padomes Direktīva 2002/91/EK par ēku energoefektiviVidējais siltumenerģijas patēriņš ēkās Latvijā ir ap 180 kWh/m
gadā, bet, izpildot būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku norobežojošo tāti nosaka, ka:
konstrukciju siltumtehnika” noteiktās minimālās energoefektivitāpēc 2020. gada visām jaunceltnēm jātuvojas nulles enerģijas
tes prasības, iespējams sasniegt energoefektivitātes līmeni, kas patēriľa ēkas rādītājiem. Savukārt jaunām
samazina ēku enerģijas patēriņu uz pusi, vai pat vairāk. Tas nozī- ēkām, kuras atrodas valsts iestādes vai valsts īpašumā - jau
mē, ka nākotnē gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas, kuru enerģi- pēc 2018. gada;
jas patēriņš apkurei ir līdz 30 kWh/m2 gadā, patērēs līdz 6 reizēm
renovācijas gadījumā jānosaka izmaksu ziņā optimāls energomazāk nekā vidēji pašlaik, savukārt pasīvās ēkas, kuru enerģijas efektivitātes līmenis;
patēriņš apkurei ir līdz 15 kWh/m2 gadā, patērēs aptuveni desmit
jāsamazina CO2 emisijas un nepieciešamais enerģijas daudzums
līdz divpadsmit reižu mazāk nekā šobrīd vidēji ēkas Latvijā.
jānosedz ar atjaunojamo energoresursu palīdzību.
Izvērtējot energoefektivitātes pasākumiem nepieciešamās investīcijas, ne mazāk svarīgi ieguvumi ir arī citās jomās. Zemāks ēku enerģijas patēriņš nozīmē mazākas siltumnīcefekta gāzes
(SEG) emisijas, mazāku lokālo piesārņojumu un mazāku dabas
resursu patēriņu, kas ir būtisks ieguvums vides jomā. Uzlabotais
iekštelpu komforts un piesārņojuma mazināšanās pozitīvi ietekmē
arī sabiedrības veselību, ko īpaši izjūt cilvēki ar elpceļu problēmām. Nav noslēpums, ka renovētas ēkas tiek pilnveidotas ne vien

Šos izvirzītos mērķus nav iespējams sasniegt, ja, būvniecības darbi netiek veikti augstā kvalitātē, un strādājošajiem trūkst nepieciešamo zināšanu un iemaņu. Lai risinātu šo problēmu un veicinātu
ilgtspējīgu būvniecību Latvijā, tiek īstenots projekts „BUILD UP
Skills FORCE” ar mērķi paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes ļoti zema enerģijas patēriņa ēku renovācijā un/vai
būvniecībā.
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Projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros kopā ir aicināti
būvniecības, izglītības un enerģētikas eksperti, lai izstrādātu divas
profesionālās pilnveides programmas, kas ļaus būvniecības nozarē
strādājošajiem papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes
un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā.
Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Vides investīciju fondu un Zemgales, Vidzemes, Kurzemes plānošanas reģi-

oniem projekta „BUILD UP Skills Force” ietvaros strādā pie divu
profesionālo pilnveides programmu „Ēku siltināšanas darbi un
energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas
darbi” izstrādes, kuras plānots pabeigt 2015. gada nogalē.
Plašāka informācija ŠEIT>>

TIEK IZSTRĀDĀTAS JAUNAS BŪVNIECĪBĀ STRĀDĀJOŠO PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Projekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības „Passive House Latvija” un SIA „Knauf”, gan arī no profesionālās izglītības iestādēm – Jelgavas tehnikuma, Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Liepājas valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās universitātes.
Projekta ietvaros plānots izstrādāt divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un
prasmes:
Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija
norobežojošo konstrukciju renovācija;
iekšējo konstrukciju renovācija (sanācija, vēsturiskās ēkas);
jumta konstrukciju renovācija.
Inţenierkomunikāciju izolēšanas darbi
Ventilācijas un gaisa vadu izolācija;
apkures, karstā ūdens un ūdens vadu izolācija.
Tikšanās laikā tika prezentēts izstrādāto izglītības programmu ietvars un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegtie komentāri. Izglītības programmu ietvaros plānots veltīt lielu uzmanību praktiskajiem uzdevumiem un darbam ar materiāliem un instrumentiem. Tāpat arī
sagaidāms, ka izstrādātās izglītības programmas veicinās starpdisciplināru sadarbību, sistēmisku izpratni par ēku kopumā, kā arī attīstīs
komunikācijas un savstarpējās sadarbības iemaņas un produktu un pakalpojumu prezentācijas un pārdošanas prasmes.
Tikšanās laikā tika runāts ne vien par izglītības programmu izstrādi, bet arī par aktivitātēm, kas veicamas, lai radītu pieprasījumu pēc
šāda veida izglītības programmām. Svarīgi rast valsts pārvaldes iestāžu, būvmateriālu ražotāju, būvniecības kompāniju un skolu atbalstu, lai nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību starp būvniecības industriju un skolām, kā arī piesaistītu finansējumu izglītības programmu
realizācijai.
Ar Rīgas plānošanas reģiona vadību tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku
būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy Europe” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku
būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei. Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju
fonds.
Vairāk par projektu ŠEIT>>
PROJEKTA LLV-393 E-UTILITIES NOSLĒGUMA KONFE- ces namatēvu – Saldus novada informāciju par novada attīstību,
gan ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieRENCE
priekšējā perioda sasniegumiem un jaunā perioda perspektīvām,
2015.gada 18.februārī Saldū notika Latvijas – Lietuvas pārro- bet konferences turpinājumā tika prezentēti projekta E-utilities
beţu sadarbības programmas 2007-2013 gadam projekta LLV gaitā gūtie rezultāti un apspriesti ar šo rezultātu turpmāko izman-393 ,,Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana tošanu saistītie tehniskie un ekonomiskie jautājumi. Konferences
komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai’’ (E-utilities) noslēgumā tās dalībnieki dabā iepazinās ar vienu no objektiem –
noslēguma konference.
Saldus mākslas skolu, kurā projekta partneris SIA ,,Saldus
komunālserviss’’ projekta gaitā uzstādīja attālinātās nolasīšanas
Konferences mērķis bija sniegt informāciju par projekta gaitā sa- skaitītājus ūdens un siltuma apgādes sistēmās. Konferences noslēsniegtajiem rezultātiem, kā arī diskutēt par iespējām, ko sniedz gumā vairāki partneri vienojās, ka ir lietderīgi izvērtēt iespēju
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošana pašvaldību līdzīga projekta turpināšanai jaunajā programmēšanas periodā,
komunālo pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī par perspektīvām, kas identificējot tās pašvaldību pakalpojumu sfēras, kuru kvalitāti arī
saistītas ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas būtu iespējams uzlabot, izmantojot informācijas un komunikāciju
2014-2020 gadam uzsākšanos.
tehnoloģiju risinājumus.
Konferences gaitā tās dalībnieki tika iepazīstināti gan ar konferen- Projekta E-utilities mērķis bija nodrošināt tādus pašvaldību komu-
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nālo pakalpojumu tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti
un efektivitāti, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.
Projekta realizācijas gaitā 11 Kurzemes un Zemgales plānošanas
reģionu pašvaldībās tika ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām balstīta komunālo pakalpojumu (ūdens apgādes un siltumapgādes) uzskaites un norēķinu sistēma, kas turpmāk ievērojami atvieglos un
uzlabos sadarbību un komunikāciju starp publisko pakalpojumu
sniedzējiem un to klientiem - pašvaldību iedzīvotājiem. Šāda komunālo pakalpojumu tehnoloģiskā risinājuma pielietošana ļauj
paplašināt minēto sistēmu, pievienojot tai jaunas attālinātās datu
nolasīšanas iekārtas. Bez tam šādas progresīvas sistēmas attīstība
sekmēs turpmāku tās ieviešanu arī citās reģiona pašvaldībās. Projekta Lietuvas puses partneri projekta gaitā izstrādāja metodoloģiju un vadlīniju dokumentus pašvaldību palakojumu kvalitātes
uzlabošanai, veica projekta partneru, kā arī plaša loka pārējo pašvaldību speciālistu apmācību, Akmenes rajona pašvaldībā tika
izstrādāts „viedās” ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts, lai perspektīvā modernizētu ielu apgaismes sistēmu visā
rajona teritorijā. Bez tam projekta gaitā tika noorganizētas trīs
pārrobežu pieredzes apmaiņas vizītes un darba grupu sanāksmes,
kurā projekta partneri varēja dalīties pieredzē un apmainīties ar
aktuālo informāciju komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā.
Projekta partneru organizēto individuālo un komplekso apmācību
gaitā pašvaldību, pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu
darbinieki tika apmācīti uzstādīto attālinātās datu nolasīšanas iekārtu apkalpošanā un infrastruktūras uzturēšanā.
Projektā E-utilities piedalās sekojoši partneri:

· Vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions,
· Saldus novada pašvaldības komunālais uzņēmums ,,Saldus
komunālserviss’’,
· Ventspils pilsētas komunālie uzņēmumi ,,ŪDEKA’’,
· ,,Ventspils siltums’’,
· Liepājas pilsētas dome,
· Zemgales plānošanas reģions
· Jēkabpils pilsētas dome,
· Iecavas novads,
· Jēkabpils novads,
· Kokneses novads,
· Pļaviņu novads,
· Rundāles novads,
· Viesītes novads,
Lietuvas partneri:
· Akmenes rajona pašvaldība,
· Šauļu reģionālā attīstības aģentūra,
· Kauņas Tehniskā Universitāte.
Projekta termiņš ir 12 mēneši – tas uzsākās 2014.gada 1.martā un
ilgst līdz 2015.gada 28.februārim.
Prezentācijas no konference skatīt ŠEIT>>
Papildu informācija:
Agris Kamenders,
projekta vadītājs, Rīgas plānošanas reģions,
e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv;
tālr. 29145442.

projekta partneri Latvijā:

AICINĀJUMS PIE UPĒM DZĪVOJOŠIEM!
Kurzemē ir vairāk kā 20 upes, kas piemērotas laivošanai gan
vasarā, gan arī ārpus pierastās sezonas – pavasaros un rudeņos.
Kurzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā ūdenstūrisma kartes Kurzemes upēm, kas ietvers informāciju par ūdenstūrisma
maršrutiem, apskates vietām pie upēm, kā arī informāciju par to,
kur laivotājiem meklēt nakšņošanas vietas un/vai celt teltis, kā
arī baudīt citus Kurzemes labumus!
Kopumā plānots izdot 14 dažādus bukletus.
Upes, kurām tiek veidota ūdenstūrisma karte ir :
Tebra t.sk. Alokste, Durbe t.sk. Saka, Venta t.sk. Šķēde un Ēda
Vadakste, Ciecere, Abava t.sk. Imula un Amula, Roja,Bārta t.sk.
Apše, Otaņķe un Jēčupe, Užava, Engure, Rīva, Ālande, Vārtāja
Irbe t.sk. Rinda un Stende
Ja vien dzīvojat pie kādas no šīm upēm, un jums ir piedāvājums
laivotājiem, aicinām jūs atsaukties, lai vienotos par informāciju,
kas iekļaujama kartē.

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd tikai ir apsvēruši iespēju kaut ko veidot upes krastā, bet pietrūkst padoma, ko veidot un
piedāvāt ūdenstūristiem! Labprāt dalīsimies pieredzē!
Kontakti:
Kurzemes plānošanas reģions,
Aiga Petkēvica, 29483674,
aiga.petkevica@kurzemesregions.lv
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZLSUDINA VALSTS
KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŢU
ATBALSTĪTO

KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU
Kurzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” atbalstītajai Kurzemes kultūras programmai.
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam
Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt
Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību, un nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu
Kurzemes plānošanas reģions tiesības administrēt Kurzemes kultūras programmu ieguvis pirmo reizi. Projektu finansēšanai piešķirtais
finansējums ir 76 522 EUR. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika
posmā no 2015. gada maija līdz 2015. gada 15. decembrim.
Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātās ekspertu komisijas sastāvs ir sekojošs – Atis Egliņš –Eglītis, Guna Millersone, Anita Vaivade,
Jānis Puriņš, Baiba Mūrniece, Jānis Birģelis.
Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams Kurzemes plānošanas reģiona interneta mājas lapā
www.kurzemesregions.lv, kā arī VKKF interneta mājas lapā www.vkkf.lv.
Skaidrojumus par konkursu un nolikumu var saņemt pie Reģionālā kultūras plānotāja KPR birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3,
2.stāvā, darba dienās no 9.00 – 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63322371 vai 29110981, vai elektroniski, interesējošo jautājumu
nosūtot uz e-pastu: kultura@kurzemesregions.lv
Kultūras programmas projekta pieteikumi iesniedzami līdz 2015. gada 10. aprīlim plkst. 12:00 KPR birojā personīgi vai nosūtāmi pa
pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).
Adreses: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs (ieeja no sētas puses), LV-3301 vai Rīgā, Eksporta ielā 12 – 212 ( 1. stāvā, ieeja no Alūksnes ielas puses), LV-1045, darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons 67331492

Turpmākai informācijai:
Dace Reinkopa
Kurzemes plānošanas reģiona kultūras speciāliste
Tālr. 29 110981,
e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv

UZMANĪBU!
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT>>

LIEPĀJAS
PILSĒTA

VENTSPILS
PILSĒTA

AIZPUTES
NOVADS

ALSUNGAS
NOVADS

BROCĒNU
NOVADS

DUNDAGAS
NOVADS

DURBES
NOVADS

GROBIŅAS
NOVADS

KULDĪGAS
NOVADS

MĒRSRAGA
NOVADS

NĪCAS
NOVADS

PĀVILOSTAS
NOVADS

PRIEKULES
NOVADS

ROJAS
NOVADS

RUCAVAS
NOVADS

SALDUS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

TALSU
NOVADS

VAIŅODES
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS
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Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus,
Avotu iela 12,
LV-3801

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Rīga, Pulkveža Brieža iela 4-3, LV-1010

Plānošanas nodaļa:
Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, LV –3301

Administrācija:
Rīga, Eksporta iela 12-212,
LV-1045

KPR ES Struktūrfondu informācijas centrs:
Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LV 3801

Izmanto iespēju saņemt
“Ziņu lapu” savā e-pastā!
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

Uz šo e-pastu:
info@kurzemesregions.lv,
gaidīsim Jūsu ieteikumus
“Ziņu lapas” pilnveidošanai un
uzlabošanai!

