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ZIĽU LAPA
~ AR SKATU UZ REĢIONA NĀKOTNI~

LR VIDES AIZSRADZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRS ATBALSTA PLĀNOŠANAS REĢIONUS
Februāra beigās uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi tika aicināts LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis.
Tiekoties ar KPR Attīstības padomes locekļiem, ministrs vēlreiz pauda savu atbalstu plānošanas reģioniem, atzīmējot
nepieciešamību nostiprināt plānošanas reģionu lomu un nodrošināt to attīstību.
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Ministrs informē, ka ir apmeklējis vairākas no Kurzemes reģiona pašvaldībām un plāno iesākto turpināt. Tikšanās laikā
tika apzinātas pašvaldību prioritātes un projektu ieceres un to virzība. Lai finansējuma apgūšana no dažādām programmām un fondiem būtu efektīvāka, nākamajā plānošanas periodā ir iecerēts virzīt priekšlikumus, kas nodrošinātu caurskatāmāku un vienkāršotāku projektu ieviešanu.
Turpinājumā E.Cilinskis iepazīstina ar LR VARAM ministrijas
sagatavoto prezentāciju, par plānotajām ES fondu investīcijām
pašvaldībās 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
VARAM ir iecerējis iesaistīt Plānošanas reģionus sadarbības projektu iniciēšanā un piemērotākā partnerības un ieviešanas veida noteikšanā.
Noklausoties ministra sniegto informāciju, Attīstības padomes locekļi izmanto iespēju diskusijai, lai noskaidrotu pašvaldībām būtiskos un aktuālos jautājumus.
Noslēdzot tikšanos ar LR VARAM ministru E.Cilinski un ministrijas pārstāvjiem, KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un
K.Godiņš izteica pateicību ministram par atsaucību, atbalstu sadarbībai ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.
Turpmākās sēdes gaitā tika skatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi.
Attīstības padomes locekļi vienprātīgi apstiprināja KPR finanšu
pārskatu, par 2013.gadu, tika apstiprināta KPR Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2015.-2020.gadam un Attīstības programmas 2015.2030.gadam izstrādes Vadības grupa, par Vadības grupas vadītāju
ieceļot Plānošanas nodaļas vadītāju Daci Strazdiņu.
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa un KPR Administrācijas vadītājs K.Godiņš informēja par informatīvā ziņojuma projekta „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības
fondos 2014.-2020.gadam” aktualitātēm, pieminot, ka šobrīd notiek aktīvs ziņojumu projekta saskaņošanas process.
Atbildīgā par konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” organizēšanu Kurzemes reģionā, D.Strazdiņa, informēja par
precizēto konkursa nolikumu un jaunajiem nosacījumiem. Kā svarīgāko minot, ka uz konkursa otro kārtu no katra
plānošanas reģiona tiks izvirzītas trīs pašvaldības – viena republikas nozīmes pilsēta, novada pašvaldība ar iedzīvotāju
skaitu virs 7 tūkstošiem un pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu līdz 7 tūkstošiem.
Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties konkursam no 14.marta līdz 07.maijam sūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz
e-pastu dace.strazdina@kurzemesregions.lv.
Nākamā Attīstības padomes sēde paredzēta 2014.gada 09.aprīlī, Kuldīgā.
Papildus informācijai:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
www.kurzemesregions.lv
Foto:KPR

2014/Nr.1

2

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAVEIKTAIS 2013.GADĀ
Šis ir 2014.gada Ziņu Lapas 1.numurs, kurā vēlamies atskatīties uz paveikto 2013.gadā un informēt par uzdevumiem 2014.gadam.
Atskatoties uz 2013.gada paveikto, vēlamies īpaši uzsvērt tās aktualitātes un darbības, kuras vistiešāk ir ietekmējušas gan pašvaldības,
gan reģionā dzīvojošos.
Plānošanas reģionam ir noteiktas dažādas funkcijas, taču īpašu uzmanību Ziņu Lapā vēlamies veltīt sabiedriskā transporta funkcijas
organizēšanai, piesaistītajiem ārējiem finanšu līdzekļiem reģiona dzīves kvalitātes celšanai un paveikto informējot sabiedrību un pārstāvot pašvaldību intereses dažādās darba grupās un sanāksmēs.

PLĀNOŠANAS REĢIONA ĪSTENOTIE REĢIONĀLA TIPA PROJEKTI

2013.gads Kurzemes plānošanas reģionam ir bijis ļoti ražīgs un veiksmīgs piesaistot finansējumu un īstenojot Eiropas teritoriālas sadarbības programmu ietvaros atbalstītos projektus, kuru aktivitātes ir devuši ieguldījumu gan pašvaldību kapacitātes celšanā, izglītības
pakalpojumu pilnveidošanā, sociālo pakalpojumu pieejamībā, vides aizsardzībā, tūrismā u.c.
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Priecājamies, ka reģionam, sadarbībā ar pašvaldībām, ir izdevies izveidot un īstenos izteikti reģionālus projektus ar plašu pārklājumu
un partnerību. No 20 reģiona pašvaldībām 16 ir bijušas iesaistītas vismaz vienā reģionāla līmeņa projektā.
3
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Piesaistītais finansējums pašvaldībās, LVL (2007.-2013.)

Kopumā reģiona attīstībai piesaistītais finansējums laika posmā no 2007- 2013.gadam ir vairāk nekā 7.9 milj. EUR, kas ir aptuveni 24
reizes lielāks, nekā plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai izmantotais finansējums tādā pašā laika posmā.
Esam saņēmuši lielu atbalstu no pašvaldībām esošās sadarbības prakses turpināšanai arī nākošā plānošanas periodā, kas ļauj mums ar
lielu rūpību un iedvesmu strādāt pie jauniem projektiem jaunajā fondu periodā.
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SABIEDRISKĀTRANSPORTA FUNKCIJAS ĪSENOŠANA
2013.gadā tika turpināts iesāktais darbs pie sabiedriskā transporta maršrutu tīkla pilnveidošanas, efektīvas valsts budžeta dotācijas
apguves plānošanas, kas ļāvis trešo gadu pēc kārtas sasniegt labākos rādītājus visā valstī. Esam spējuši pilnībā norēķināties par iepriekšējo gadu ar visiem pārvadātājiem, kā arī 2013.gadā funkcija ir tikusi īstenota neprasot papildus ne santīmu pie bāzes finansējuma.

Veiktais dialogs un sadarbība ar pašvaldībām ir ļāvusi veidot tīklu maksimāli atbilstošu reālajām vajadzībām un tajā pašā laikā būt
fleksibliem, ja ir nepieciešamas kādas izmaiņas maršrutos un reisos.
2013.gadā daudz darba un laika tika veltīts arī pielāgojoties jaunajai sabiedriskā transporta organizēšanas sistēmai, kura būtiski maina
reģiona lomu un atbildību. Jaunizveidotajā Sabiedriskā transporta padomē par Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvi tika apstiprināta
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V. Brūdere.

STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRS
2013.gads iezīmējas kā Eiropas Savienības fondu apguves beigu fāze, kas nozīmēja, ka samazinājās izsludināto konkursu skaits un
pieejamais atbalsts dažādu mērķu grupu iecerēto projektu īstenošanai, tomēr KPR ES Struktūrfondu informācijas centrs 2013.gadā
turpināja nodrošināt informāciju par pieejamajiem finanšu instrumentiem, kā arī sniedza konsultācijas un atbalstu visiem interesentiem, kuri jau īsteno projektu/-s, vai plāno to darīt tuvākajā laikā. Kopumā 2013.gadā tika noorganizēti 25 informatīvie semināri dažādās Kurzemes reģiona pašvaldībās.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību uz paveikto piesaistos ES struktūrfondu finansējumu, tika organizēts fotokonkurss „ES Struktūrfondi Kurzemei”, kura ietvaros visi interesenti tika aicināti apceļot Kurzemi un fotografēt objektus, kuros ir veikti ieguldījumi no
struktūrfondu līdzekļiem. Kopā ar fotogrāfijām bija jāiesūta arī sauklis, kurā būtu ietverta informācija par sabiedrības vai personīgu
ieguvumu no projekta ietvaros paveiktā. Galveno balvu, fotoaparātu NIKON ieguva liepājniece Madara Lapsa.
Kopā ar sabiedrības informētību par ES Struktūrfondu piedāvātajām iespējām, ir augusi arī Reģionālo ES Struktūrfondu informācijas
centru loma un atpazīstamība, jo kā liecina Latvijas fakti” 2013. gada nogalē veiktā sabiedriskās domas aptauja, 2013.gadā ir dubultojies reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru apmeklētāju skaits.
Ļoti cerams, ka arī nākamajā plānošanas periodā (2014. – 2020.), Informācijas centri būs vieni no tiem, kas informēs sava reģiona
iedzīvotājus par aktualitātēm un finanšu piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem!

ATSKATS PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ
Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa ir nodrošinājusi normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sniegti:
2 nosacījumi un 21 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un to SIVN Vides
pārskatu projektiem
7 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām un to SIVN Vides pārskatu projektiem
12 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību projektu ideju rezumējumiem aktivitātes prioritātes
"Policentriska attīstība" ietvaros
1 nosacījumi un 9 atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
1 nosacījumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību lokālplānojumiem
1 atzinumi par vietējām attīstības stratēģijām
15 atzinumi/ priekšlikumi ministrijām normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei/ aktualizācijai
Papildus:
izstrādāts pārskats par KPR teritorijas plānojuma 2006.-2026.gadam īstenošanu 2012.gadā;
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izstrādāts KPR Rīcības plāna 2010.-2013.gadam ieviešanas progresa pārskats par 2011. un 2012.gadu
apstiprināta kārtība, kādā plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
5
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dalība 3 pašvaldību attīstības programmu un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādes vadības grupās
sagatavoti un sniegti 5 priekšlikumi nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei
lai saprotamāk un uzskatāmāk izskaidrotu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību saskaņā ar LR
normatīvo aktu prasībām, tika sagatavoti trīs shematiski attēli kā palīgmateriāls pašvaldību plānotājiem ikdienas darbā.
Pieejami www.kurzemesregions.lv
veikts esošās situācijas apkopojums par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

REĢIONA VIEDOKĻA PĀRSTĀVĒŠANA
Ļoti būtiska loma ir plānošanas reģionam reģiona un pašvaldību viedokļa pārstāvēšana valsts un ministriju līmenī. Ir svarīgi pārstāvēt
sava reģiona intereses, rast kopsaucējus un pēc iespējas reģionam izdevīgāku pozīciju.
2013.gadā plānošanas reģiona vadība un speciālisti ir piedalījušies dažādu normatīvo aktu sagatavošanā, piemēram, sniegti un
sagatavoti priekšlikumi:
» VARAM Ainavu politikas pamatnostādņu projekta izstrādei;
» grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā,
» Reģionālās politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektam,
» Transporta politikas pamatnostādņu 2013.-2020.gadam projektam,
» likumprojektam "Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā",
» Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektam un Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 2014.2020.gadam projektam,
» MK noteikumu projektam „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 „Kārtība, kādā valsts budžetā
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem”,
» kā arī „Darbības programma,, Izaugsme un nodarbinātība’’ 2014.-2020.gada plānošanas periodam” projektam u.c. reģiona attīstību
ietekmējošiem un svarīgiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem.
Administrācijas vadītājs un darbinieki ir piedalījušies Ministru kabineta sēdēs, Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, Satiksmes
ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupu sanāksmēs, VISA „Autotransporta direkcija”, Latvijas
Pašvaldību savienība u.c. organizētajos pasākumos.
Piedalījušies un aizstāvējuši reģiona intereses Igaunijas - Latvijas programmas 2014.-2020.programmēšans Komitejā; Latvijas Lietuvas programmas 2014.-2020. Programmēšanas Komitejā; Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013
Uzraudzības komitejā; Igaunijas - Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 Uzraudzības komitejā; Centrālbaltijas
programmas Uzraudzības un Vadības komitejā u.c.
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ĪSUMĀ PAR PLĀNIEM 2014.GADĀ
2014.gadā turpināsim aktīvi strādāt pie iepriekšējos gados uzsākto projektu īstenošanas. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā šogad tiks pabeigta 4 projektu īstenošana, turpinās 2 projektu ieviešana Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, 1 projekta ieviešana Eiropas Inteliģentā Enerģijas programmas ietvaros. Notiks aktīvs darbs pie 2 Norvēģu finanšu instrumentu projektiem.
Līdzīgi kā 2013.gadā, arī šogad plānojam aktīvu līdzdalību Pārrobežu programmu Programmēšanas komitejās pie 2014 – 2020
programmu izstrādes (Latvijas – Lietuvas programma, Igaunijas – Latvijas programma, Centrālās Baltijas programma), kā arī strādāsim pie viedokļu sagatavošanas un sniegšanas par Pārrobežu programmām, kurās Kurzeme ir attiecināmā teritorija - Baltijas jūras reģiona programma, Interreg VC.

Lai veiksmīgi sagatavotos nākamā plānošanas perioda piedāvātajām iespējām, šo gadu esam uzsākuši ar darba vīzītēm visās reģiona
pašvaldībās, kuru mērķis ir iezīmēt katras pašvaldības prioritāros sadarbības virzienus stratēģiskos projektos.
Sadarbībā ar KIMO BALTIC tiek plānota 2 projektu pieteikumu sagatavošana ar Zviedru Institūta atbalstu: “Living Coast” – par
integrēto piekrastes zonas apsaimniekošanu; “Baltic Eco Mussel” – par gliemju audzēšanas tēmu.
Sadarbībā ar potenciālajiem pārrobežu partneriem tiek plānota vismaz 4 projektu ideju izstrāde Centrālbaltijas programmā; vismaz 2
projektiem Igaunijas - Latvijas programmā; vismaz 1 projektam Latvijas - Lietuvas programmā; un vismaz 2 Baltijas jūras reģiona un
Interreg VC programmās.
Plānošanas nodaļai viens no būtiskākajiem uzdevumiem šogad ir veikt Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādi, kā arī plānošanas nodaļas speciālisti turpinās izvērtēt un sniegt
atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām; koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi, kā arī gatavos priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei.
2014.gadā ES Struktūrfondu informācijas centra akcents tiks likts uz sabiedrības informēšanas pasākumiem par paveikto par iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.) pieejamo finansējumu, organizējot dažāda veida konkursus un viktorīnas. Protams, neiztiks bez
dažādu informatīvu semināru organizēšanas un šogad tie ir plānoti aptuveni 10.
Sabiedriskā transporta jomā šis gads nes lielas pārmaiņas un lielākais darbs būs pie reģiona viedokļa pārstāvēšana Sabiedriskā transporta padomē, priekšlikumu sagatavošanas par reģionālās nozīmes maršrutu grozījumiem, kā arī datu ievadīšanas vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas (VBTS) datu bāzē.

Informāciju sagatavoja:
KPR Administrācijas vadītājs K.Godiņš,
KPR Administrācijas biroja vadītāja E.Dreijere
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ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRA AKTUALITĀTES

Ir sācies ES struktūrfondu jaunais 2014.-2020. gada plānošanas periods. Kurzemnieku interesēs ir būt informētiem par plānotajiem
projektu konkursiem, lai ES fondu apguve Kurzemē būtu veiksmīga.
Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas
centrs Saldū darbojas no 2006. gada. KRSIC regulāri nodrošina informāciju un
komunikāciju ar esošajiem un potenciāliem ES fondu atbalsta saņēmējiem
(pašvaldību, valsts iestāžu, nevalstisku organizāciju un komersantu pārstāvjiem,
ikvienu Kurzemes iedzīvotāju) kā kompleksu pasākumu:
• notiek konsultācijas klātienē, pa tālruni, e-pastā;
• organizē seminārus, kurus, atkarībā no tēmas, vada KRSIC darbinieki, pieaicināti lektori vai konkrēto programmu administrējošo iestāžu pārstāvji;
• nodrošina aktuālās informācijas par ES Struktūrfondiem izsūtīšanu interesentiem, kā arī publicēšanu mājas lapās;
• nodrošina publicitātes pasākumus.

2013.gadā padarītais:
1030 konsultācijas
25 semināri
1 fotokonkurss
30 publikācijas reģionālajos medijos.
1500 jaunumu saņēmēji e-pastos
Uzturēts 5 reģionālo ES struktūrfondu
informācijas centru kopējais portāls
www.esfinanses.lv

RSIC ir vienīgie publiskajā sektorā, kas nodrošina bezmaksas informācijas un atbalsta pasākumu pieejamību visiem interesentiem gan
attīstības centros, gan ikvienas pašvaldības iedzīvotājam, ieskaitot attālinātās reģionu teritorijās.

Attēlā: pasākumu teritoriālais pārklājums (2011.-2013.g.)

Gandarījumu par padarīto un stimulu strādāt tālāk vēl labāk dod sabiedrības novērtējums.
Finanšu ministrijas pasūtītā un pētījumu aģentūras „Latvijas fakti” 2013. gada nogalē veiktā sabiedriskās domas aptauja
„Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”, kurā uz jautājumu: “Kā vērtējat Jums sniegtos ES
struktūrfondu reģionālā informācijas centra pakalpojumus?” 93,1 % aptaujāto devuši vērtējumu „ļoti pozitīvi” un „drīzāk pozitīvi”.
Arī reģionālo informācijas centru apmeklētības rādītājs ir cēlies - salīdzinājumā ar 2012.gadu dubultojies to respondentu skaits, kas,
meklējot informāciju par ES fondiem;
2013.gadā SIA „SAFEGE Baltija” veiktajā pētījums „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas
efektivizācijas iespēju izvērtējums”, norādīts, ka „atzinīgi esošā perioda ES fondu ieviešanā tiek novērtēta RSIC iesaiste potenciālo projektu iesniedzēju sasniedzamības uz vietas nodrošināšanā, palīdzot cilvēkiem reģionos orientēties ES fondu sniegtajās
iespējās” un ka „informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana projektu līmenī, komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem
saglabājot reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru kompetenci”.
Gada pirmie mēneši Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centram ir aizritējuši spraigā darbā – aktīvi sekojot līdzi un, iesaistoties jaunā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda programmēšanas procesos. Plānošanas perioda dokumenti ir būtiski Kurzemes pašvaldībām un iedzīvotājiem, jo tajos tiek noteiktas Kurzemes reģiona iespējas saņemt ES fondu finansējumu turpmākajos septiņos gados.
Neskatoties uz pozitīvajām tendencēm un statistiskajiem datiem, informācijas centriem ir jāstrādā saspringtā vidē, jo nav skaidra Informācijas centru loma nākamajos septiľos gados, jo tiek plānots būvēt jaunu informēšanas sistēmu, veidojot to izteikti centralizētu, vienās rokās nododot fondu plānošanu, administrēšanu un informēšanu. Informācijas centram šāda pieeja nav izprotama, jo uzskatām, ka ir ļoti būtiski nodrošināt iepriekšējā darba un sasniegto rezultātu nepārtrauktību un kvalitāti, lai informācijas un komunikācijas pasākumu aktivitātes reģionos norisinātos vismaz esošajā apmērā arī 2014.-2020. gada plānošanas periodā, tādējādi nodrošinot
sniegto pakalpojumu pēctecību un ilgtspēju.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Kūma, ES KR SIC vadītāja
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS DODAS VIZĪTĒS UZ
PAŠVALDĪBĀM
Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji ir uzsākuši individuālās dokumentu izstrādes gaitu, aktivitātēm un Vadības grupas savizītes pašvaldībās. Līdz šim ir apmeklētas 16 no 20 pašvaldībām. nāksmes laikā precizētajām tematisko darba grupu nosaukumiem un tajās apskatāmajiem jautājumiem, D.Strazdiņa informē,
Vizītes, uz kurām aicināti pašvaldību vadītāji, politiķi un attiecīgo ka drīzumā tiks izsūtīta plašāka informācija un sanāksmju laika
jomu speciālisti, KPR vadības pārstāvji iesāk ar informāciju par grafiks. Šajās darba grupās aktīvi piedalīties aicināti arī pašvalgalvenajiem vizīšu mērķiem un vēlamajiem rezultātiem.
dību pārstāvji, apsverot katras konkrētās pašvaldības iespējas
līdzdarboties visā KPR Attīstības plānošanas dokumentu izstrāAdministrācijas vadītājs K.Godiņš un KPR Projektu nodaļas vadī- des procesā.
tāja A.Petkēvica prezentē aktualizēto, 2012.-2013.gadā sagatavoto
reģionālo projektu sarakstu. Diskusijās pašvaldības norāda uz tām KPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere iepazīsaktuālajām projektu jomām un risināmajām problēmām, kuras tina klātesošos ar izmaiņām saistībā ar grozījumiem Sabiedriskā
būtu iespējams risināt, piesaistot finansējumu no Eiropas Teritori- transporta pakalpojumu likumā. Paskaidrojot, ka šis likums paālās sadarbības programmām.
redz sabiedriskā transporta organizēšanu reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā nodošanu jaunizveidotās Sabiedriskā transPašvaldības uzsvēra labo sadarbību ar Kurzemes plānošanas reģi- porta padomes un VSIA „Autotransporta direkcijas” rokās. Saonu pārrobežu programmu projektu īstenošanā, un izteica ieintere- biedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā 2014.gads ir
sētība un gatavību iesaistīties reģiona iniciētajos un vadītajos pro- uzsācies ar būtiskām izmaiņām, kas paredz veidot vienotu plānojektos.
šanas sistēmu gan starp reģionālajiem vietējiem, gan starppilsētu, tai skaitā dzelzceļa, maršrutu tīkliem.
Kurzemes reģiona pārstāvji kopā ar pašvaldību pārstāvjiem atzīst Vizīšu laikā V.Brūdere, kopā ar pašvaldību pārstāvjiem, apskata
šādu vizīšu lietderību un produktivitāti, jo jau ir izkristalizējušās arī aktuālākos problēmjautājumus, kas skar sabiedriskā transporun iezīmējušās vairāk kā piecpadsmit reģionāla līmeņa projektu ta pieejamības nodrošināšanu un vienojās par turpmākām darbītēmas, kas liecina par individuālo vizīšu primārā mērķa sasniegša- bām pakalpojumu uzlabošanā. Tiek saņemtas arī pozitīvas atnu un ļaus pilnvērtīgāk uzsākt darbu pie projektu koncepciju saga- sauksmes par līdz šim paveikto sabiedriskā transporta pieejamītavošanas.
bas nodrošināšanā.
Apmeklējot visas Kurzemes reģiona pašvaldības, tiks veidotas Individuālās pašvaldību vizītes ļauj gan reģionam, gan pašvaldīdarba grupas, lai notiktu konstruktīvs darbs jau pie projektu pietei- bām precīzāk iezīmēt prioritāros virzienus, kopīgās projektu
kumu sagatavošanas, ko lielākoties plānots veikt 2014.gada un tēmas un tālāko sadarbības modeli.
2015.gada pirmā ceturkšņa laikā.
KPR pārstāvji izsaka pateicību visām pašvaldībām par viesmīlīVizīšu laikā ar pašvaldībām tiek pārrunātas arī attīstības plānoša- go uzņemšanu un cer uz produktīvu sadarbību arī turpmāk.
nas aktualitātes. KPR Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa
informē, ka Plānošanas reģions decembrī ir uzsācis Norvēģu fi- Detalizētāka informācija par vizītēm pašvaldībās ir atrodama
nanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietē- KPR mājas lapā –
jo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palieli- http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem un
nāšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ievieša- http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Publicitate
nu, kura ietvaros tiks izstrādāta reģiona līmeņa Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un Attīstības programma 2015.2020.gadam. Stāstot par reģionāla līmeņa attīstības plānošanas Foto no vizītēm skatīt 12lpp>>

KONKURSS “EIROPAS GADA PAŠVALDĪBA 2014”
Latvijas Pašvaldību savienība, Kultūras ministrija, Labklājības
ministrija, Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā 2014.gadā rīko konkursu “Eiropas Gada pašvaldība 2014”.
Konkursu plānots izsludināt 2014.gada 14.martā. Konkurss
noritēs divās kārtās:
1.kārta – reģionu mērogā. Pašvaldības piesakās dalībai konkursā
līdz šī gada 7.maijam plānošanas reģionā, aizpildot un iesniedzot
vienota parauga pieteikuma anketu, sniedzot informāciju par
pašvaldību un tās aktivitātēm, nosūtot uz e-pastu:
dace.strazdina@kurzemesregions.lv.

Noslēguma pasākums paredzēts 26.septembrī.
2014.gadā atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ir nedaudz mainīti
konkursa nosacījumi:
uz konkursa 2.kārtu no katra plānošanas reģiona tiek izvirzītas
trīs pašvaldības - 1 republikas pilsēta, 1 novadu pašvaldība ar
iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un 1 novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu virs 7000.
pašvaldībām līdzīgi kā iepriekšējos gados ir jāaizpilda pieteikuma anketa, taču nav jāpievieno pielikumi.

Atbilstoši konkursa nolikumam 2014.gada konkursa ietvaros tiks
noteikti konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” uzvarētāji 3
pašvaldības - 1 republikas pilsēta, 1 novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un 1 novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu
Plānošanas reģions līdz 20.jūnijam izvērtē pašvaldības un trīs no virs 7000, kā arī laureāti nominācijā „Pašvaldība izglītotam, radotām izvirza otrajai kārtai uz valsts mēroga konkursu.
šam un aktīvam iedzīvotājam” un tās apakšnominācijā
„Pašvaldība veselam iedzīvotājam”, kā arī nominācijā „Pašvaldība
2.kārta – valsts mērogā. Pašvaldību vērtēšana 2.kārtā notiks no iedzīvotāju iesaistīšanai” un tās apakšnominācijā „Pašvaldība ES
11.augusta līdz 26.augustam.
vērtību un iespēju popularizēšanai”.
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Konkursā aicinātas piedalīties visas pilsētu un novadu pašvaldības izņemot iepriekšējā gada konkursa uzvarētāji - Liepājas pilsētas
pašvaldība un Iecavas novada pašvaldība.
9
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Plašāka informācija par konkursu pieejama Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā – www.lps.lv.
Pašvaldības, kas šogad pieteiksies konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2014” Kurzemes plānošanas reģionā, tiks vērtētas
sekojoši pa grupām:
1. Republikas pilsētas – Ventspils novada dome;
2. novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 – Brocēnu, Priekules, Skrundas, Dundagas, Rojas, Nīcas, Durbes,
Pāvilostas, Vaiņodes, Rucavas, Mērsraga un Alsungas novadi;
3. novadu pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 – Talsu, Saldus, Kuldīgas, Ventspils, Aizputes un Grobiņas novadi.
Informāciju sagatavoja: Dace Strazdiņa,
KPR Plānošanas nodaļas vadītāja

DISKUSIJAS PAR KURZEMES UPJU ATTĪSTĪBAS
JAUTĀJUMIEM TURPINĀS
Kurzemes plānošanas reģiona projekta Riverways darbi 2014.gada
sākumā uzņēmuši apgriezienus – organizētas piecas diskusijas
Kurzemē, lai kopā ar uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, tūrisma jomas ekspertiem un citiem interesentiem pārrunātu upju attīstības iespējas, apsaimniekošanas jautājumus, kā arī nākotnes perspektīvas un plānus laivošanas popularizēšanai.
Diskusiju mērķis - identificēt problēmas un rast priekšlikumus
Kurzemē esošo upju kā ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgai
attīstībai un jaunu tūrisma produktu veidošanai. Lai izprastu katras
upes specifiku, tika organizētas vairākas diskusijas dažādos Kurzemes novados, piemēram, Kuldīgā tika izanalizētas laivošanas
iespējas pa Ventas upi un tās pietekām Šķēdi, Ēdu, Riežupi, savukārt Saldū tika organizēta tikšanās un sarunas par Cieceri, Vadaksti, Zaņu un Šķēdi, Skrundā – par Ventu un tās pietekām, Lejaskurzemē par Bārtu, Vārtāju, Tebru, Saku, Otaņķi, Papes un Liepājas ezeriem, u.c., bet Ziemeļkurzemē par Ventu, Užavu, Rīvu,
Rindu, Stendi un Irbi.

nomātas laivas. Protams, šāds risinājums piemērojams tikai gadījumos, kad laivas tiek nomātas no pakalpojuma sniedzēja.
Diskusijās tika skarta arī tēma – laivošana pa ezeru, jo gan Lejaskurzemē, gan arī Ziemeļkurzemē ir vairāki interesanti ezeri,
kas izmantojami arī individuālai laivošanai. Tā piemēram, Papes
ezers ir fantastiska iespēja izveidot dabas izziņas maršrutus – ar
ūdensdzīvnieku un putnu vērošanu, tomēr šādas ekskursijas būtu
jāveic zinoša pavadoņa kompānijā. Maz novērtēta ir arī jūras
laivošana, tomēr jāņem vērā arī tāds nozīmīgs aspekts, kā atbilstoša apmācība, instruktāža pirms laivošanas pasākuma, kā arī
atbilstoša ekipējuma un aprīkojuma nomāšana no zinoša pakalpojuma sniedzēja.

Šo diskusiju rezultātā tika secināts, ka Kurzemē ir vairākas upes,
kuras noteikti projekta ietvaros būtu nepieciešams apsekot, kā,
piem., Sventāja, Rīva, Lonaste, Vārtāja, Vadakste, u.c. Tāpat tika
izsecināts, ka pavisam maz piedāvātā Užavas upe varētu būt
lielisks, gleznains brauciens ģimenēm, kurām nav liela laivošanas pieredze, jo upe nebūs pārāk sarežģīta vai strauja. Diemžēl
Viena no visplašāk apmeklētākajām diskusijām bija Liepājā par ap šo upi nav laivotājiem piemērotas infrastruktūras, tādēļ vietēLejaskurzemē esošajām upēm. Upju Lejaskurzemē daudz, tomēr jie zemju īpašnieki būtu aicināmi veidot apmetnes vietas un
lielākā daļa, kā Otaņķe, Ječupe, Letīža, Sventāja, Alokste ir sezo- piedāvāt kādus papildus pakalpojumus.
nālas upes, kurās laivošana iespējama tikai pavasarī vai rudenī,
kad ūdens līmenis ir pietiekoši augsts. Diskusiju dalībnieki uzsvē- Diskusiju laikā tika skarta tāda tēma, kā mārketinga materiāli un
ra, ka viena no potenciālajām upēm būtu Rīva, jo laivošanu īpaši elektroniskie risinājumi laivošanas popularizēšanai pa Latvijas
patīkamu dara skaistā ainava un atsegumi, egļu meži ap upi. Gan upēm. Laivu nomu uzņēmēji bija vienisprātis, ka ir nepieciešašai, gan citām upēm nepieciešama apsekošana un attīrīšanas darbi, mas upju kartes ar attālumu atzīmēm no iekāpšanas / atpūtas
pirms maršrutu popularizēšanas. Lai gan viena no upēm, kas caur- vietām līdz ietekai (jūrā, ezerā, upē), tomēr svarīgi šo informācivij visu Kurzemi ir Ventas upe, tomēr laivošanai populārākais ju pārnest arī dabā. Savukārt interneta platformas pamatfunkcijai
posms ir tikai no Lietuvas robežas līdz Kuldīgai, tādēļ sanāksmēs jābūt lielākoties informatīvai un izglītojošai, iekļaujot daudz
tika diskutēts par Ventas upes atlikušā posma izmantošanu ūdens- vizuālo materiālu – foto un video par upēm, kā arī nepieciešami
tūrismam. Uzvirmoja vairākas idejas, kas saistītas ar tūristu atpū- profesionāliem un kvalitatīviem aprakstiem par upēm ar infortas braucienu organizēšanu ar vikinga tipa laivām, tomēr tika at- māciju, kādai mērķauditorijai tā paredzēta, kādi maršruti iespējazīts, ka aktīvu laivošanu pa šo upi visdrīzāk nebūs iespējams orga- mi, kāds ir patreizējais ūdenslīmenis, u.c.
nizēt lielā pretvēja un mazās straumes dēļ, kas krietni apgrūtina
laivotāja nokļūšanu līdz plānotajam galamērķim.
Turpmāk projekta ietvaros vēl paredzēts organizēt ekspedīcijas
pa upēm, par kurām nepieciešams iegūt papildus informāciju,
Kā viens no aktuāliem jautājumiem attiecībā uz infrastruktūru – izstrādāt mārketinga materiālus, organizēt ceļošanas akciju, veikt
apmetņu vietām ir tās uzturēšanas un apsaimniekošanas problēma, vairākus pieredzes apmaiņas braucienus, uzņemt Latvijā tūrisma
jo ir gūta pārliecība, ka vislabāk ar apmetņu un atpūtas vietu uztu- operatorus un žurnālistus, parādot skaistās Latvijas upes, tādēļ
rēšanu nodarbojas privātais zemes īpašnieks, par savu pakalpoju- ikviens diskusiju laikā izteiktais viedoklis ir noderīgs plānojot un
mu saņemot attiecīgu samaksu no pakalpojuma ņēmējiem. Diem- organizējot nākamās aktivitātes.
žēl bieži vien pašvaldību un valsts izveidotās atpūtas vietas netiek
pienācīgi uzturētas kapacitātes vai finansējuma nepietiekamības
dēļ. Viens no priekšlikumiem, ko ierosina uzņēmēji, ir izveidot
atsevišķu administrējošo vienību, kas uzņemtos rūpi par attiecīgo
valsts un pašvaldības pārvaldībā esošajām atpūtas vietām pie
upēm, dabas takām utt., citādi bieži vien labie darbi – izveidotās
atpūtas vietas – projektu ietvaros pēc tam netiek apsaimniekotas
pienācīgi.
Latvijā aktuāls jautājums ir arī pašu laivotāju „audzināšana”, ka
atkritumi aiz sevis ir jāsavāc līdzi un jānodod uzņēmējam, no kura

Informāciju sagatavoja: Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore
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DIVU DIENU BRAUCIENĀ APSKATĀM UNIVERSĀLĀ DIZAINA
PIEMĒRUS KURZEMĒ UN KLAIPĒDĀ
Kurzemes plānošanas reģions 23. un 24.janvārī Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „My
Response” ietvaros organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu pa Kurzemi un ziemeļlietuvu, lai pašvaldībās iepazītu divu
gadu laikā veiktos vides, pakalpojumu, informācijas un produktu pielāgojumus pēc universālā dizaina principiem, tos padarot ērtāk
lietojamus vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.
Braucienā devāmies ļoti raibā sastāvā kopā ar pārstāvjiem no Nīcas novada domes, Klaipēdas pašvaldības, Klaipēdas Sociālā atbalsta
centra, Saldus pensionāru biedrības, Rucavas Sociālā dienesta, Ventspils Sociālā dienesta, Invalīdu un viņu draugu apvienības
„Apeirons”, Skrundas novada domes, Liepājas domes, Dundagas novada domes, Kuldīgas Sociālā dienesta, Liepājas Neredzīgo biedrības, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta, “Latvijas Avīzes”.

Brauciena laikā intensīvi izmantojām SIA "Norma-A" autobusu
ar automātisko pacēlāju pasažieriem riteņkrēslos. Tiesa, lielā
aukstumā šis mehānisms iestrēgst un darbojas daļēji vai nedarbojas vispār un nākas uz vietas remontēt

Agris Petermanis, Nīcas novada pašvaldības priekšsēdētājs sagaida viesus pie pašām durvīm un ar prieku izrāda pērnruden
uzstādīto liftu pašvaldības trīs stāvu ēkā. Blakus Inga Kalniņa,
projekta vadītāja Kurzemes plānošanas reģionā.

Foto: Klaipēdas pilsētas pašvaldība

Foto: Klaipēdas pilsētas pašvaldība

Klaipēdā viesojāmies Klaipēdas profesionālajā skolā un rehabilitācijas centrā.
Foto: Klaipēdas pilsētas pašvaldība

Vakarpusē devāmies nakšņot uz Ventspili. Pirms gulētiešanas izdevās arī pavērties zvaigznēs Ventspils jaunrades nama planetārijā, ko
ventspilnieki lepni sauc par Baltijā modernāko un Latvijā lielāko.
Otrās dienas rītu sākām laicīgi, apskatīt Ventspilī iegādāto un uzstādīto aprīkojumu. Ventspilnieki
iegādājušies 2 mobilos riteņkrēslu pacēlājus, lai iedzīvotājiem riteņkrēslos var palīdzēt pārvietoties
gadījumos, kad ēkās nav liftu vai citu speciālu pacēlājmehānismu. Pēc papildus informācijas par
aprīkojumu griezties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.
Plašāka informācija par projektu šeit>>
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Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā uzstādīts pārvietojams pacēlājs baseinā.

Kuldīgā apskatām universālā dizaina piemēru ar stikla durvju marķēšanu (Vieglatlētikas manēžā Dzirnavu ielā 6), kā arī nesen uzstādīto vertikālo pacēlāju Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9. Mūs laipni uzņem un izrāda arī cita Eiropas projekta ietvaros remontētās Kuldīgas Centra vidusskolas telpas.
Foto: Klaipēdas pilsētas pašvaldība

Foto: Guntis Zakevics

Liepājā projektā paveikto vislabāk apskatīt vasarā – Latvijā pirmo pludmales pieejamības kompleksu cilvēkiem ar invaliditāti, audiobojas, kas ar skaņas signālu neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ļauj noteikt atrašanās vietu jūrā un droši peldēt, un taktilās kartes
cilvēkiem ar redzes traucējumiem nokļūšanu līdz pludmalei.
Paldies projekta partneriem un citiem brauciena dalībniekiem par lielisko kompāniju! Uz tikšanos projekta noslēguma konferencē
12.martā Liepājas Olimpiskajā centrā!
Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
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KPR PĀRSTĀVJU INDIVIDUĀLĀS
VIZĪTES KURZEMES PAŠVALDĪBĀS

Foto: Kurzemes plānošanas reģions
un Marta Bumbiera
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www.kurzemesregions.lv
Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Administrācija:
Rīga, Pulkveža Brieža iela 4-3, LV-1010

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

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

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

Foto: Sanita Astiča

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!

