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“Eiropas Gada pašvaldība 5
- 2014”

Vasara. Latvijas vasara ir pilnā plaukumā. Esmu bijusi daţādās zemēs,
bet nekur nav tik labi kā Latvijā vasarā. Kaut arī citur ir silti un skaisti,
šķiet, ka pie mums vasara smarţo savādāk, putni dzied skanīgāk un pat
vardes kurkst skaļāk. Kāds teiks, ka tās jau ir mūsu mājas, un tā vienkārši ir māju sajūta. Jā, tā ir. Un tomēr, es ticu, ka vasaras pie mums Kurzemē ir ļoti īpašas. Ne tikai tāpēc, ka mums ir smilšaini baltas
pludmales, romantiskas vecpilsētas, muiţas, pilis un baznīcas, bet
tāpēc, ka pie mums dzīvo radoši, izdomas bagāti cilvēki, kuri paveic
brīnišķīgus darbus.

Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Baudiet vasaru! Ēdiet veselīgi, mūsu dārzos un laukos ienākušās zemenes. Priecājieties par peoniju un jasmīnu
smarţu, un neaimirstiet par kustībām. Nav svarīgi vai tie ir dārza darbi, peldes vai pastaigas, galvenais, lai tie sagādā
Jums prieku un labu garstāvokli. Esiet laimīgi!

KPR projektu aktualitātes 9
Kultūras dzīve Kurzemē

Katrai no Kurzemes pašvaldībām ir ar ko lepoties un ko parādīt
ciemiľiem. Atjaunotas un uzbūvētas bibliotēkas, saieta nami, rotaļu
laukumi, siltinātas skolas un bērnudārzi, ierīkotas zilā karoga pludmales, pastaigu takas, veloceliľi un daudzas citas lietas. Atliek vien
priecāties par paveikto un krāt spēkus jauniem darbiem.

Inga Bērziņa
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Tā vien šķiet, ka ar katru gadu laiks skrien arvien ātrāk un ātrāk... mēs tikko kā
informējām par 2014.gada prioritātēm, bet jau jāsāk atskatīties uz starprezultātiem
par paveikto 2014.gada 1.pusē.
Šobrīd norit aktīvs darbs pie vidēja termiľa un ilgtermiľa attīstības dokumentu
izstrādes, lai līdz gada beigām tie tiktu pabeigti un turpmākajiem 15 gadiem reģionam būtu skaidri definētas tā prioritātes, attīstības virzieni un vajadzības.
Šāds dokuments ir būtisks arī, lai reģions ar labām iestrādēm un precīzu reģiona
vajadzību un interešu apzināšanu sagatavotos nākamajam plānošanas periodam.
Esam organizējuši vizītes visās Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, lai definētu pašvaldībām būtiskus reģionāla mēroga projektus, kuru izstrādi ir iecerēts
uzsākt šī gada rudenī.
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs
Kristiāns Godiņš

Maija mēnesī tika organizēta visu Latvijas plānošanas reģionu tikšanās ar LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru R.Naudiľu, kuras laikā ministrs pauda

gatavību sniegt atbalstu reģionu lomas un kapacitātes stiprināšanā, kā arī tika uzsāktas diskusijas par piemērotāko
reģionu institucionālo statusu. Ļoti ceru, ka daudzu gadu ilgās sarunas par reģionālo līmeni vainagosies ar piemērotākā risinājuma sagatavošanu šī gada laikā.
Jūnijā, Eiropas gada pašvaldības konkursa ietvaros, bija iespēja aplūkot 3 Kurzemes pašvaldības, kuras pretendē uz
Eiropas gada pašvaldības statusu. Vizītes Ventspilī, Pāvilostā un Nīcā deva daudz pozitīvu iespaidu un idejas kopīgai
sadarbībai arī turpmāk. Ceram, ka arī šogad kāda no Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām uzvarēs konkursā.
Tikpat nemanot, kā skrien laiks, ir pienākusi vasara, kas ir bagāta ar novadu dienām un pilsētu svētkiem, cilvēki dodas
atvaļinājumos un vēlas kaut nedaudz atvilkt elpu no ikdienas darbiem, tādēļ aicinu visus doties uz Kurzemi un baudīt
gan skaisto svētku atmosfēru klātienē, gan ļauties dabas un jūras veldzējumam.
Ar sveicieniem, Kristiāns Godiņš
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PLĀNOŠANAS REĢIONI TIEKAS AR LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRU
2014.gada 29.maijā, Dobelē, piecu Latvijas plānošanas reģionu
padomju priekšsēdētāji un administrāciju vadītāji tikās ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru R.Naudiľu.
Viens no galvenajiem tikšanās mērķiem bija pārrunāt plānošanas
reģionu nākotnes modeli, iespējamās papildus funkcijas un
juridisko statusu.
Šobrīd plānošanas reģioni darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārraudzībā kā
atvasināta publiska persona un to pārziľā ir reģionālā attīstības
plānošana, sabiedriskā transporta pārzināšana reģionālā vietējās
nozīmes maršrutu tīklā, sadarbības koordinācija starp reģiona
pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana un ieviešana, un
informācijas sniegšana par ES struktūrfondiem.
VARAM strādā pie informatīvā ziľojuma sagatavošanas, tādēļ šī
diskusija par plānošanas reģionu nākotni ir ļoti svarīga. Tikšanās
laikā ministrija prezentēja savu redzējumu par to, kādā veidā plānošanas reģionu statusu varētu stiprināt, nosakot papildus funkcijas un uzdevumus. Tikšanās laikā ministrs R.Naudiľš uzsvēra, ka
ir svarīgi funkcijas nodot ārpus Rīgas, tuvāk pakalpojumu saľēmējiem, un viens no veidiem – ir nododot tās pašvaldību un plānošanas reģionu pārziľā.
Kā potenciālās papildus funkcijas plānošanas reģioniem no
VARAM puses tika iezīmētas uzľēmējdarbības veicināšana,
pārľemot Latgales plānošanas reģiona pieredzi, izveidojot katrā
reģionā Uzľēmējdarbības atbalsta centrus. Ministrija ir iecerējusi
uz reģionu bāzes veidot pakalpojumu grozus, kas ļautu īstenot
funkcijas atbilstoši teritoriju specifikai un vajadzībām. Notiek
diskusijas ar nozaru ministrijām (Izglītības un zinātnes ministriju,
Labklājības ministriju u.c.) par reģionu lomas palielināšanu
profesionālā un pieaugušo izglītībā un sociālo pakalpojumu jomā.
Iespējamie nākotnes modeļi tiks diskutēti arī visu plānošanas
reģionu attīstības padomes sēdēs. Kurzemē šāda diskusija notiks
2014.gada 16.jūlijā plkst. 10:00, Skrundā.
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziľa pēc tikšanās ar
ministru uzsvēra, ka plānošanas reģioni un to sniegtais atbalsts ir
būtisks pašvaldībām, jo īpaši mazajiem novadiem, un tādēļ ir svarīgi saprast un diskutēt par funkcijām, kuras vēl bez esošajām

varētu tikt nodotas plānošanas reģioniem. Papildus I.Bērziľa izteica atbalstu ministrijas priekšlikumam pārdēvēt plānošanas reģionus, no nosaukuma izľemot ārā vārdu "plānošana", jo to funkcijas
neskar tikai plānošanu.
KPR Administrācijas vadītājs K.Godiľš izteica cerību, ka uzsāktā
saruna un ministrijas ieceres tiks attīstītas un tā strādās pie to īstenošanas, lai radītu stabilāku darbības platformu un nostiprinātu
reģionu lomu gan vietējā, gan nacionālā līmenī.

Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere,
KPRA vadītāja vietniece
Foto: Sanita Karpoviča

28.MAIJA ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ NOTIKA DISKUSIJA PAR
BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMIEM UN JAUNĀ PUBLISKO
IEPIRKUMU LIKUMA IZSTRĀDI
Sēdē tika sniegta informācija par pašvaldībām, kuras pieteikušās
konkursam „Eiropas gada pašvaldība 2014‖ un apstiprināta konkursa 1.kārtas vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijā tika apstiprināti - Didzis Konuševskis no Saldus novada, Jānis Ruško no
Durbes novada, Vija Jablonska no Priekules novada, Kristiāns
Godiľš un Dace Strazdiľa no Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas. Komisija līdz 20.jūnijam dosies uz pašvaldībām un
klātienē vērtējot pretendentus, labākos virzīs konkursa otrajai
valsts mēroga kārtai.

2013.gadā", ar kuru interesenti var iepazīties reģiona mājas lapā
www.kurzemesregions.lv.
Būtisks laiks tika veltīts diskusijai par pašvaldību problēmjautājumiem saistībā ar būvniecības jomas iepirkumiem. Diskusijā piedalījās gan Ekonomikas ministrijas, gan Finanšu ministrijas, gan
Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji.

Pašvaldību vadītāji akcentēja uz būvniecību un iepirkumiem attiecināmās problēmsituācijas, ar ko pašvaldībām ir nācies saskarties,
Padomes locekļi apstiprināja sagatavoto pārskatu "Kurzemes plā- t.i. pretendentu izvēle pēc zemākas cenas kritērija, būvfirmu veiktie
nošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma īstenošana darbi zemā kvalitātē, termiľu kavējumi u.c. Par pamatjautājumu
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uzstādot - kā no šādām situācijām izvairīties un vai grozījumi Būv- iepirkumu reformas, jauno direktīvu kontekstā prezentācijas, veiniecības likumā dos iespēju iepirkumos izvēlēties kvalitatīvāko dojās konstruktīva diskusija, kuras laikā tika gūtas atbildes uz3
2014/Nr.1
būvnieku par atbilstošāko cenu.
jautājumiem un sniegti ieteikumi, kurus no pašvaldību viedokļa,
būtu lietderīgi iekļaut jaunajā likumā.
Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta būvniecības nodaļas vadītājs Renārs Špade informē klāteso- Attīstības padomes priekšsēdētājai Ingai Bērziľai ierosinot, diskušos par būvniecības likuma grozījumu virzību un plānotajām iece- sija noslēdzās ar vienošanos, Ekonomikas ministrijā iesniegt Kurrēm. Būtiskākās izmaiľas attiecībā uz iepirkumiem – būvkomer- zemes reģiona pašvaldību priekšlikumus un viedokļus par jauno
santu klasifikācija. Princips balstīsies uz nepārtraukti uzkrāto un Publisko iepirkumu likumu.
apkopoto informāciju par būvkomersantiem, pēc kuras tie tiks
gradēti un vēlāk iepirkumos varēs startēt tikai attiecīgi noteiktās
pakāpes būvkomersants. Lai izstrādātu šādu klasifikatoru un to
kritērijus, priekšā ir garš diskusiju process, bet raugoties uz veiksmīgo ārvalstu pieredzi, ir pamats cerēt, ka šāda klasifikatora izstrāde ļaus izvairīties gan no neatbilstošas kvalifikācijas būvniekiem, gan korupcijas riska.
Turpinot iepazīstināt ar Būvniecības likuma grozījumu virzību,
R.Špade informēja, ka pašreiz Saeimā otrajā lasījumā ir apstiprināti
grozījumi, kuri paredz sākot ar 01.01.2015. izveidot arī Būvniecības kontroles biroju, kura pienākumos ietilptu sabiedriski nozīmīgu
būvju (ēkām virs 100 cilvēkiem) būvniecības kontrole un pašvaldību būvniecības pasūtījumos virs 1.5milj. EUR kontrole, kā arī strīdu gadījumos tiem paredzēts veikt neatkarīgā eksperta lomu. Būvniecības kontroles birojs dalīs funkcijas ar pašvaldībām, pašvaldībām atstājot būvuzraudzību savā administratīvajā teritorijā, ar papildnosacījumiem, kas izriet no būves sabiedriskā nozīmīguma un
pasūtījumu apjoma. Vispārīgie ēku būvnoteikumi jau ir izskatīti
Ministru kabineta komitejā un plānots tuvākajā laikā tos virzīt Turpinājumā Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas deparizskatīšanai MK sēdē. Tie stāsies spēkā vienlaicīgi ar būvniecības tamenta ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas vecākais eksperts Māris Krūmiľš (attēlā augšā) tika aicināts sniegt informāciju
likumu.
par Ekonomikas ministrijas pārziľā esošajām aktivitātēm 2014. Gūstot ieskatu Būvniecības likuma grozījumos un to virzībā, notika 2020.g. plānošanas periodā, īpaši akcentējot pašvaldībām plānoto
diskusija, kuras laikā pašvaldību pārstāvji saľēma atbildes ne tikai atbalstu.
uz interesējošajiem jautājumiem un konkrētu situāciju raksturojuNoslēdzot diskusijas, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
mu, bet tika saredzēts arī iespējamais problēmu risinājums.
padomes priekšsēdētāja Inga Bērziľa un Administrācijas vadītājs
Sēdi turpināja Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Kristiāns Godiľš pateicās ministriju pārstāvjiem par atsaucību un
Valsts resursu politikas nodaļas juriskonsulte Līga Neilande (attēlā iespēju pašvaldību pārstāvjiem klātienē saľemt atbildes uz interezemāk) un Iepirkumu uzraudzības biroja metodoloģijas departa- sējošajiem jautājumiem.
menta direktore Agnese Irmeja.
Sēdes turpinājumā tika uzklausīts ziľojums par Kurzemes ilgtermiľa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030‖ ietvaros rīkoto skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Kurzeme‖ un eseju konkursa „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi‖ rezultātiem. Ľemot
vērā zemo aktivitāti un noskaidrojot tās objektīvos iemeslus, tika
atbalstīts vērtēšanas komisijas priekšlikums, pagarināt konkursu
līdz septembra beigām .
KPR Administrācijas vadītājs, sēdes noslēgumā informēja, ka
plānošanas reģionu attīstības padomes, sadarbībā ar attiecīgo LVC
reģionu speciālistiem, tiek aicinātas paust viedokli un priekšlikumus par izstrādāto Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 20142020.gadam, par darbiem, kas paredzēti no 2015.gada.

Pirms sniegt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem saistībā ar
iepirkumiem, tika ieskicēts, ko paredz jaunā Iepirkuma direktīva,
kuras ietvaros tiks izstrādāts jaunais Publisko iepirkumu likums.

Ar aicinājumu informēt izglītības iestāţu atbildīgos pārstāvjus par
iespēju apmeklēt konferenci „Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā‖,
kas tiek organizēta Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas LLIV-265 projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām‖ ietvaros, tika noslēgta Kurzemes plānošanas reģiona maija sēde.

Galvenie mērķi izstrādājot jauno Publisko iepirkumu likumu ir Nākamā KPR Attīstības padomes sēde tiek plānota 16.jūlijā,
vienkāršošana, elastība, caurskatāmība un juridiskā noteiktības ir Skrundā.
procedūras elastība, caurskatāmība un vienkāršošana. Par reformas
mērķiem izvirzot vienkāršas un elastīgas procedūras, stratēģisku
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere,
iepirkumu lietojumu, iepirkumu profesionalizāciju, vairāk sarunu
KPRA vadītāja vietniece
Foto:KPR
iepirkumu procedūrās, uzlabotu pieejamību iepirkumiem MVU un
jaunajiem uzľēmumiem un dempinga mazināšanu. Pēc Publisko
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ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRA AKTUALITĀTES

2014/Nr.1

Pavasaris Kurzemes Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centram ir
aizritējis spraigā darbā. Turpinām popularizēt ES struktūrfondu aktivitātes.
Līdzdarbojamies arī reģionālu forumu organizēšanā Kurzemes uzľēmējiem,
gatavojamies Eiropas dienu pasākumam Liepājā, un joprojām turpinām cīľu par
ES struktūrfondu informācijas centru pastāvēšanu visos reģionos jaunajā plānošanas periodā.
Pēc SIA „Latvijas fakti‖ pētījuma rezultātiem, secinājām, ka iedzīvotāji novērtē un atpazīst centrus, bet ir nepieciešama lielāki ES struktūrfondu popularizēšanas pasākumi. No visiem Latvijas reģioniem tieši Kurzemē iedzīvotāji vismazāk atpazīst ES struktūrfondu programmas. Esam iesaistījuši Kurzemes iedzīvotājus ikmēneša konkursos par ES struktūrfondiem. Atsaucība ir laba –
katru mēnesi vidēji konkursā iesaistās 40-60 iedzīvotāji. Konkursa jautājumi
pirmajā mirklī šķiet viegli, tomēr tajos ir arī pa kādam „āķītim‖. Iedzīvotāji ir
zinoši, un vidēji puse no visiem respondentiem atbild pareizi.
Sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju Kurzemes reģionā tiek organizēti reģionālie forumi uzľēmējiem. Tā ir lieliska iespēja gan esošajiem uzľēmējiem, gan
iesācējiem iepazīties ar aktuālo informāciju un pozitīvo pieredzi ES fondu ieviešanā. Forumi ir labi apmeklēti – vidēji 50 interesenti.
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs gatavojas
"Eiropas dienām", ko Liepājā organizē "Europe Direct" informācijas centrs.
„Eiropas dienas” tēma – „Latvijas desmitgade Eiropas Savienībā”, kas paredzēts sestdien, 7. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00, Liepājas Jūrmalas parkā pie
Gulbīšu dīķa.
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2014. gada pavasara
svarīgākie notikumi:
» reģionālie forumi uzņēmējiem
par ES fondiem (Liepājā, Saldū,
Talsos un Kuldīgā (28.05.2014)
» ikmēneša konkursi:
martā - 54 respondenti, no tiem
pareizās atbildes – 28,
aprīlī - 42 respondenti, no tiem
pareizās atbildes – 22
maijā - 47 respondenti, no tiem
pareizās atbildes - 35
» Eiropas dienu pasākums
Liepājā 2014. gada 7. jūnijā

Lepojamies ar to, ka Informācijas centri ir vienīgie publiskajā sektorā, kas nodrošina bezmaksas informācijas un atbalsta pasākumu pieejamību par visiem fondiem jebkuram interesentam gan attīstības centros, gan ikvienas pašvaldības iedzīvotājam, ieskaitot attālinātās reģionu teritorijās. Gadu gaitā esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi un klientu loks nepārtraukti pieaug – Kurzemes iedzīvotāji ir aktīvi un vēlas savu ideju realizēšanai piesaistīt papildus finanšu līdzekļus, tādēļ pēc sākotnējās informācijas par iespējām
interesējas tieši Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā.
Diemţēl, ar katru gadu Informācijas centru kapacitāte tiek mazināta un nav skaidrības par jauno, 2014. – 2020. periodu – šobrīd centriem nav tiesību informēt iedzīvotājus un organizēt seminārus par šī perioda ES struktūrfondu aktivitātēm. Joprojām nav skaidra Informācijas centru loma nākamajos septiľos gados. Ir ieguldīti resursi un darbs, lai reģiona iedzīvotāji atpazītu centru un zinātu, kur saņemt
informāciju. Vēlamies labo praksi saglabāt un turpināt iesākto.
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

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības
pasākumu izstrāde‖ ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno organizēt reģionālos konkursus inovatīvām biznesa idejām visos plānošanas reģionos.
Kurzemes plānošanas reģionā reģionālo ideju konkursu „Inovatīvas biznesa idejas” norise
plānota 2015.gada 1.ceturksnī.
Konkursa mērķis ir veicināt inovatīvu ideju pārvēršanu jaunos produktos vai pakalpojumos, attīstīt inovatīvai uzľēmējdarbībai nepieciešamās iemaľas, kā arī jaunu zināšanu ietilpīgu uzľēmumu veidošanos, t.sk. Latvijas ekonomisko
izaugsmi kopumā, organizējot 5 (piecus) reģionālos biznesa ideju konkursus „Inovatīvas biznesa idejas‖ 2014. un
2015.gadā visiem Latvijas iedzīvotājiem Latvijā, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
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KONKURSS “EIROPAS GADA PAŠVALDĪBA 2014”
Šā gada 10. un 11.jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija viesojās pašvaldībās, kuras bija pieteikušas savu kandidatūru
nominācijai „Eiropas Gada pašvaldība 2014‖. Šogad konkursa pirmajai
kārtai, kas tiek organizēta reģionālā mērogā, bija pieteikušās trīs pašvaldības - Ventspils pilsēta, Pāvilostas un Nīcas novadi.
Ņemot vērā, ka šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašvaldības tika vērtētas trīs kategorijās: lielās pilsētas, novadu pašvaldības ar
iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un ar iedzīvotāju skaitu virs 7000, Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisijai bija jāvirza konkursa
otrajai kārtai Pāvilostas vai Nīcas novadu pašvaldības, jo abas ietilps kategorijā ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 iedzīvotājiem.
Apmeklējot pašvaldības, komisijai tika sniegtas prezentācijas, kurās bija norādīta informācija par pašvaldību darbību atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Lai pilnīgāk raksturotu pašvaldību aktivitātes, vērtēšanas komisijai bija iespēja klātienē apmeklēt pašvaldību piedāvātās
institūcijas un vietas.
Ventspils pilsēta

Livonijas ordeņa pils, kurā kopš 2001.gada septembra izvietots Ventspils muzejs, ir senākā saglabājusies būve Ventspilī, celta 13.gs.
otrajā pusē (rakstu avotos pirmoreiz minēta 1290.gadā). Pils būvēta kā konventa tipa celtne ar iekšējo pagalmu, un to var uzskatīt par
vecāko viduslaiku cietoksni Latvijā, kas tikpat kā nemainītā veidā saglabājis savu pirmatnējo apjomu. Muzejā regulāri notiek mākslas un
vēstures tēmām veltītas izstādes, koncerti un pilsētas kultūras dzīvi bagātinoši pasākumi.
2013.gada vasarā apritēja gads, kopš noslēdzās Livonijas ordeņa pils kompleksa un 2.stāva telpu – kapelas, kapitula zāles, ordeņu brāļu
guļamtelpas, ēdamtelpas – restaurācijas un renovācijas projekts, kuru pašvaldība īstenoja, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finanšu līdzekļus. Restaurētās telpas, kurās izmantoti mūsdienīgi interaktīvi eksponēšanas risinājumi, krājuma un mākslas izstādes, kā
arī daudzpusīgs muzejpedogoģisko programmu un tematisko pasākumu klāsts turpina piesaistīt arvien lielāku interesentu loku.

Ventspils 2.pamatskola īsteno vispārizglītojošo mācību programmu, tajā ir atvērtas arī speciālas klases, kurās mācās bērni ar vidēji
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Skolā mācību procesā līdzdarbojas logopēds, speciālais pedagogs un citi speciālisti īpaši strādā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skola aprīkota ar modernām tehnoloģijām, nodrošinot bērniem kvalitatīvu mācību procesu.
SIA ”Olimpiskais centrs «Ventspils»» ir nozīmīga loma sporta attīstībā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Ventspilī, Kurzemes
reģionā un visā Latvijā. Ventspils iedzīvotāji un viesi, sporta klubi, vispārizglītojošo skolu un sporta skolas audzēkľi aktīvi izmanto tās
īpašumā vai apsaimniekošanā esošās sporta bāzes. Iedzīvotājiem un viesiem iespējams nodarboties ar daudzpusīgām sporta aktivitātēm.
Piedzīvojumu parkā (ziemas sezonā – kalnu slēpošana, snovbords, savukārt vasaras sezonā – 5 grūtības pakāpju virvju trase «Kaķa taka» (pirmsskolas bērniem virvju trase «Lācēns»), BMX trase, kameršļūkšana, futbols, frīsbijs, peintbols (arī mini peintbols), velosipēdu
noma un velotaka, atrakcijas bērniem un daudz citu atrakciju). Piedzīvojumu parka slēpošanas kalns ir 52 m augsts, kalns 2014.gadā tiks
paaugstināts līdz 56 m augstumam.
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Pāvilosta
Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir Pāvilostas ciemata tautas
deputātu dibināta sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības
iestāde, kas izveidota valsts kultūrpolitikas īstenošanai Pāvilostas
novadā.
Misija ir veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem sirdij tuvu un
tūristiem – pievilcīgu vietu, ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem popularizēt Pāvilostas un vēsturiskā Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.
Pāvilostas un Sakas pagasta vēstures apzināšana un pētīšana, izmantojot muzeja krājumu un citus pieejamos vēstures avotus. Muzeja krājuma un izpētīto materiālu pieejamības nodrošināšana:
izstāţu iekārtošanā, tematiski izglītojošo pasākumu organizēšanā.
Muzeja otrā stāvā ir ierīkota izstāţu zāle, kurā regulāri notiek
daţādas izstādes.
Pašvaldība veicina daţādu sporta veidu pieejamību iedzīvotājiem, atbalsta un popularizē aktīvu dzīvesveidu. Ar sporta aktivitātēm pašvaldībā var nodarboties Pāvilostas pilsētas sporta zālē, Vērgales sporta namā, Dienas atbalsta centrā KRAMS, kur pieejamas galda spēles – novuss, šahs, Pāvilostas pilsētas stadionā, kur pieejams tenisa korts, skeitparks, ko plānots 2014. gadā rekonstruēt, futbola laukums, ziemā hokeja laukums (slidotava), āra trenaţieri. Visi pakalpojumi ir bez maksas.

Pāvilostas osta ir viena no septiņām mazajām ostām Latvijā. Ostu vada Pāvilostas ostas pārvalde – pašvaldības izveidota institūcija.
Pāvilostas osta paredzēta un tiek izmantota nelielu zvejas kuģu apkopei un stāvēšanai.
Ostas teritorijā atrodas zivju apstrādes rūpnīca, telpas izejvielu un produkcijas uzglabāšanai. Ostā ir iespējams veikt nelielu kuģu remontu. Sakas upes kreisais krasts ir iznomāts privātuzľēmējam SIA Ziemeļeiropas jahtu aģentūra „ZEJA Rietumu krasts‖.
Šeit izbūvēta moderna jahtu piestātne ar aptuveni 30 jahtu vietām, slips jahtu vai kuteru ielaišanai ūdenī, vai izcelšanai krastā, jahtu un
kuteru ziemošanas iespēja, izbūvēts kempings ar desmit gultas vietām un konferenču zāli.
2006.gada vasarā atvērta ūdens transporta degvielas uzpildes stacija. Pāvilostas jahtu ostai ir piešķirts Zilā Karoga sertifikāts.
Ostas hidrotehniskās būves, tajā skaitā moli un zvejas piestātnes, ir labā tehniskā stāvoklī.
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Pāvilostas pilsētas teritorijā atrodas sens muiţas parks - Upesmuižas parks, kura teritorijā atrodas arī estrāde, kas ir slavena ar šeit
katru gadu organizētiem Zvejnieksvētkiem. Upesmuiţas parks ir tūristu iecienīts, šeit ir vairākas pastaigu takas, izvietoti informācijas
stendi, nākotnē, piesaistot projektu līdzfinansējumu, plānots parku turpināt labiekārtot.

Nīca
Aktīvi darbojas Nīcas jauniešu centrs, kuru dienā apmeklē vidēji 30 jaunieši. Līdztekus ikdienas apmeklējumiem, tiek regulāri rīkotas
radošās darbnīcas, kulinārijas nodarbības un izglītojoši pasākumi, piemēram, par atkarību izraisošām vielām, atstarotāju lietošanu u.c.

Nīcas ambulance. Pašvaldība iesaistījusies Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla darbībā. Kā kontaktpersona aktīvi darbojas
Nīcas ambulances vadītāja I.Štāle.
Regulāri tiek rīkoti veselību veicinoši pasākumi gan Nīcas ambulancē un Nīcas Jauniešu centrā, gan novada skolās, piemēram, par
smēķēšanas ietekmi uz veselību, zāļu tēju iedarbība u.c. Nīcas ambulancē ir 3 ģimenes ārstu prakses, Rudē – Otaľķu feldšerpunkts.
Nīcas ambulancē pieejams fizikālās terapijas procedūru kabinets, masiera pakalpojumi, reizi mēnesī pieľem ginekologs, acu ārsts, psihiatrs, podologs u.c. speciālisti. 2 reizes mēnesī ģimenes ārstiem ir pieľemšana Rudē, Jūrmalciemā un Kalnišķos.
Nīcas ambulancē ir zobārstniecības kabinets, kas aprīkots ar rentgena aparātu. Regulāri tiek nodrošinātas bezmaksas eksprespārbaudes:
kaulu blīvumu, kāju vēnu, acu iekšējā spiediena. Vairākas reizes gadā Nīcā pieľem mobilais mamogrāfs.
Katru gadu Nīcas ambulancē tiek rīkotas Veselības dienas, kad bez maksas var saľemt mediķu pakalpojumus. 2-3 reizes gadā Nīcas
ambulancē organizē asins donoru dienas.
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Izveidots sadzīves pakalpojumu punkts, kur trūcīgo, maznodrošināto ģimeņu locekļiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti ar atvieglotiem
samaksas noteikumiem nomazgāties dušā, izmazgāt un izţāvēt veļu.

2014/Nr.1

8

Rudes sporta nams. Pats jaunākais pašvaldības objekts, kas šobrīd vēl projekta ietvaros tiek veidots bijušās katlu mājas vietā. Sporta
aktivitāšu vieta ārpus novada centra.

Nīcas Senlietu krātuve aktīvi strādā pie novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas. Šeit tiek organizētas
apmācības par pareizu Nīcas tautastērpa valkāšanu, dzimtas koku veidošanu u.c. Nīcas Senlietu krātuvē regulāri tiek iekārtotas tematiskās ekspozīcijas. Tā ir kļuvusi par vietu, kur regulāri iegrieţas ne vien novada vecākā gadagājuma ļaudis, bet arī skolēni.
Jūrmalciema sabiedriskais centrs. Jūrmalciema ļaužu pulcēšanās vieta, mājvieta divām aktīvām interešu kopām - „Aizjomietes” un
„Kalvas”.

Vērtējot pašvaldības pēc iesniegtajām pieteikuma anketām un tādiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes aspektiem, kuru īstenošanā īpašu
ieguldījumu var sniegt tieši pašvaldības, nodrošinot iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas un apmeklējot piedāvātās institūcijas un vietas, Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija otrajai valsts mēroga kārtai izvirzīja Ventspils pilsētas pašvaldību un Nīcas novada pašvaldību.
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Kurzemes plānošnas reģiona vērtēšanas komisijas sastāvā bija (no
kreisās) Jānis Ruško (Durbes novads) Didzis Konuševskis (Saldus
novads), komisijas priekšsēdētāja Vija Jablonska (Priekules novads),
Dace Strazdiľa un Kristiāns Godiľš no Kurzemes plānošanas reģiona.
Konkursa otrajā kārtā tiks apbalvota ne tikai „Eiropas Gada pašvaldība 2014‖ , bet arī laureāti nominācijās –„Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam‖ ar apakšnomināciju „Pašvaldība veselam iedzīvotājam‖ un nominācijā „Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai‖ ar apakšnomināciju „Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai‖.
Apbalvošanas ceremonija, kurā tiks apbalvoti visi uzvarētāji,
paredzēta 26.septembrī.

Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Plānošanas reģioniem.
Konkursa ģenerālsponsors ir AS „Swedbank”.
Konkursa sadarbības partneri ir Latvenergo koncerns, SIA “Lattelecom”, VAS “Latvijas dzelzceļš”. Konkursu atbalsta AS “Grindeks”,
Taipejas misija Latvijas Republikā, AS “Valters un Rapa”, AS “Latvijas Valsts meži” un SIA „Tirdzniecības nams Kurši”.
Konkursa informatīvie atbalstītāji ir “Latvijas Avīze”, Latvijas Radio 1, portāls DELFI, žurnāls “Logs”, Latvijas Televīzija.
Plašāka informācija par konkursu šeit>>
Informāciju sagatavoja:
Dace Strazdiņa,
KPR Plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: KPR un Gunita Šime

PIEKRASTES PLĀNOŠANA - NORVĒĢIJAS PIEREDZE
Maija sākumā 5 Latvijas plānotāji pārstāvot Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju, Kurzemes un Rīgas plānošanas
reģionu devās uz Ostfoldas reģionu Norvēģijā, lai iepazītu piekrastes teritoriju plānošanas īpatnības.
Vizīte notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda programmas projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-002/002
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana‖ ietvaros.
Projekts paredz veidot Latvijas piekrastes ilgtermiľa tematisko
plānojumu un Cilvēku drošības un glābšanas plānu piekrastē.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar Norvēģijas plānošanas sistēmu,
Ostfoldas reģiona māsterplānu, Plānošanas īpatnībām piekrastes
teritorijās, plānošanas teritorijām piekrastē – Borgas ostu, Ytre
Hvaler jūras nacionālo parku apmeklējot info centru Skjerhaldenā, Ostfoldas – Bohusas lēnes piekrastes tūrisma taku, Aust –
Agder reģiona Piekrastes parka plānu, drošības un glābšanas
plānošanas īpatnībām Norvēģijā.
Vizītes laikā notika gan prezentācijas, diskusijas par jūras un
piekrastes plānošanas jautājumiem, gan atsevišķu objektu apskate
Fredrikstadē, Mossā un Skerhaldenā.
Būtiskākās atziľas saistās ar plānošanas sistēmu kopumā, kur
ilgtermiľa politiku veido valsts kā vadlīnijas, bet reģioni balstoties uz vadlīnijām veido savu ilgtermiľa politiku un māsterplānus
(rīcības plānus) 4 gadiem, kur tiek konkretizēti uzdevumi. Tos
regulāri pārskata.
Atšķirībā no Latvijas, Norvēģijā reģionu līmenim ir konkrētākas
atbildības, ir vairāk komunikācijas ar pašvaldībām. Plānošanas
dokumenti ir vairāk politiski orientēti uz vēlēšanu ciklu. Prioritātes tiek pārskatītas katru gadu kopā ar budţeta plānošanu. Reģiona līmenī plaši izmantotas noteiktu teritoriju norobeţojošās
kartes (plānošanas konfliktu karte vai apbūves izplešanās robeţu
karte), kas veido valsts līmeľa politikas saskaľu ar vietējo pašvaldību līmeni.

Borgas osta (Fredrikstadē) izmanto izstrādātos plānus, bet pašai
sava plāna nav. Ir sava atbildības teritorija jūrā 300km2, ko plāno
un izmanto osta. Veido 4 gadu investīciju plānus, ko atjauno ik
gadus.
Nacionālo parku pārvaldība ir līdzīga kā Latvijā. Piekrastē līdzīgi
kā Latvijā ir noteikti būvniecības ierobeţojumi 100 m joslā. Piekrastes plānošanā tiek definētas 5 jomas - īpaši aizsargājamo teritoriju un vides pārvaldība, ainavas, kultūras, vides mantojums,
rekreācija, bizness, infrastruktūra. Piekrastes plānošanas teritorija ir
definēta jau 20 gadus atpakaļ un nemainās.
Civilās aizsardzības plāni tiek veidoti nacionālā un reģionālā līmenī, par ko atbild reģiona vadītājs. Katru gadu tiek veidots riska un
apdraudējuma ziľojums uz kura pamata veido rīcības plānu.
Iegūtās zināšanas par plānošanas īpatnībām ļaus labāk izprast mūsu
situāciju, raisa idejas par iespējamiem uzlabojumiem veidojot Piekrastes plānošanu Latvijā.

Borgas osta pieder divām pašvaldībām un attīsta gan kravu un
pasaţieru pārvadājumus, gan industriālo raţošanu.
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Ytre Hvaler ir pirmais jūras nacionālais parks pie Zviedrijas robe- Piekrastes taka Ostfolda – Bohusas lēne ir Eiropas Savienības kopžas, kas aizsargā unikālus ziemeļu koraļļu rifus. Karte parka info finansēts Norvēģijas – Zviedrijas projekts, kur tika izveidotas tūriscentrā ir ērtāk apskatāma, ja pa to var pastaigāt....
ma takas 700 km garumā. Tas ir lielāka projekta Ziemeļjūras
piekrastes taku sastāvdaļa.
Plašāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit>>
Papildus informācija:
Dace Strazdiľa,
KPR Plānošanas nodaļas vadītāja
tālr.: 26691192,
dace.strazdina@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv
Informāciju sagatavoja:
Armands Pužulis,
KPR eksperts
Foto: Armands Pužulis

Mossas pašvaldības informācijas centrs (pilsētas laboratorija) ir
pilsētas plānotāju darba un publisko pasākumu norises vieta, kur
katrs var ienākt un iepazīties ar jaunākajiem attīstības plāniem un
projektiem.

PROJEKTA “PIEKRASTES UN JŪRAS PLĀNOŠANA PĒRNAVAS LĪCĪ UN
LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBĀS” AKTUALITĀTES
Šī gada 17. maijā Latvijas – Igaunijas projekta „Piekrastes un
jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās‖ ietvaros Pērnavas apkaimē notika darba seminārs par
Jūras telpisko plānošanu, uz kuru tika aicinātas piekrastes pašvaldību, ministrijas, plānošanas reģionu, plānošanas institūciju pārstāvji no Latvijas un Igaunijas.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jūras telpiskā plānojuma
izstrādes metodoloģijas, jūras un piekrastes plānošanas sasaistes
principiem, jūras plānošanas praksi Ziemeļjūrā un Nīderlandē.

Ņemot vērā jūras plānošanas aktualitāti un relatīvi neseno pieredzi,
pašlaik tiek meklētas atbildes uz vairākiem jautājumiem: kas ir
prioritātes jūras plānošanā, kā tās salāgot ar daţādu jūras lietotāju
Projektā ir iesaistītas Engures, Rojas un Pāvilostas pašvaldības, interesēm, kā daţādie izstrādātie situācijas attīstības scenāriji var
Kurzemes plānošanas reģions.
palīdzēt sekmīgiem risinājumiem, cik tālu ir jāsniedzas jūras plānošana sauszemē un cik piekrastes plānošana – jūrā, vai un kā ir ieSemināra mērķis bija diskutēt par jūras telpiskā plānojuma zonēju- saistītas pašvaldības jūras plānošanā. Katra valsts te sniedz savu
mu Pērnavas līcī un jūras un piekrastes plānošanas sasaisti ľemot atbildi.
vērā daţādās intereses.
Projekta rezultāti var tikt integrēti Latvijā izstrādājamajā Jūras
plānojumā un Piekrastes plānojumā.
Informāciju sagatavoja:
Armands Pužulis,
KPR eksperts
Foto: Armands Pužulis
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IZSTRĀDĀTA METODIKA PAR JŪRAS UN SAUSZEMES
FUNKCIONĀLĀS SASAISTES NODROŠINĀŠANU
Projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās‖ ir izstrādāta metodika par jūras un
sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu. Metodikas izstrādātājs ir biedrība ―Baltijas Vides Forums‖.
Metodikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sauszemes un jūras telpiskās plānošanas savstarpējo sasaisti un sniegt metodiskos ieteikumus
nacionālās telpiskās plānošanas politikas pilnveidošanai.
Metodika nav juridiski saistošs dokuments, bet ir paredzēta kā darba materiāls, kas turpmāk izmantojams kā sava veida vadlīnijas jūras
un piekrastes teritoriju sekmīgai attīstības plānošanai. Tas arī sniedz informāciju par pašreizējām Latvijas piekrastes pašvaldību kompetencēm, iespējamām nacionālo interešu teritorijām, kas jāľem vērā jūras telpiskajā plānošanā un jūras plānošanas ietekmes areāla identificēšanai sauszemē.

Metodika ir izstrādāta, pamatojoties uz telpiskās plānošanas situāciju un nepieciešamajiem telpiskiem vai pārvaldības risinājumiem
Kurzemes plānošanas reģiona Baltijas jūras piekrastes pilotteritorijā.
Ietverot Liepājas pilsētas, Grobiľas novada Medzes pagasta, Pāvilostas novada sauszemes un jūras daļu, metodika demonstrē kā īstenot
jūras un sauszemes funkcionālo sasaisti vietējā plānošanas līmenī. Darba gaitā eksperti raksturo arī citu Baltijas jūras reģiona valstu
piemērus, lai saprastu, kā funkcionālā sasaiste tiek nodrošināta citās jūras valstīs.
Metodika ir pieejama ikvienam Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā>>
Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam, to atbalsta Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013. gadam, projekta īstenošanai
paredzot 83% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Projekta kopējais finansējums ir 518 072, 29 EUR, Latvijas
partneru kopējais finansējums - 216 867 EUR.

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Ligita Laipeniece
e-pasts: ligita.laipeniece@kurzemesregions.lv
LMT +371 26586604,
Tele2 +371 29400634
www.kurzemesregions.lv
Plašāka informācija par projektu šeit>>
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PROJEKTA E-UTILITIES PIRMĀ VADĪBAS KOMITEJAS SĒDE
2014.gada 6.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions kā administrācija
kā vadošais partneris, Rīgā organizēja Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007-2013 gadam projekta LLV393 ,,Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai’’ (E-utilities) Vadības komitejas sanāksmi.

Sanāksmes gaitā projekta partneru pārstāvji informēja Vadības
komitejas dalībniekus par aktivitāšu ieviešanas gaitu un pašreiz
aktuālajiem pasākumiem projekta ietvaros. Šobrīd lielākā daļa
partneru turpina iepirkuma procesu, lai noteiktu iekārtu piegādātājus paredzētajiem IKT risinājumiem. Tika konstatēts, ka projekta
ieviešana virzās bez būtiskām novirzēm no laika grafika.

Uz vadības komitejas sanāksmi bija ieradušies pārstāvji no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un to komunālās saimniecības uzľēmumiem, kuri šī projekta ietvaros plāno modernizēt virkni komunālo pakalpojumu, pielietojot mūsdienīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumus, tādejādi un uzlabojot komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Sanāksmes otrajā daļā notika projekta ieviesēju darba grupas sanāksme, kur tika diskutēts par konkrētiem, ar projekta praktisko
ieviešanu saistītiem jautājumiem – par nepieciešamību daţiem
partneriem veikt projekta grozījumus saistībā ar izmaiľām piegādājamo iekārtu specifikācijā, par projekta gaitā plānoto publicitātes materiālu saturu, par apmācību saturu projekta partneru speciālistiem, kā arī tika diskutēts par konkrēto saturu projekta ietvaros
paredzētajām divām pieredzes apmaiľas vizītēm, kuru laikā Latvijas partneri viesosies Lietuvā un Lietuvas partneri apmeklēs Latvijas partneru pašvaldības, lai iepazītos ar projekta rezultātiem un to
izmantošanu komunālo pakalpojumu sniegšanai.

Projekta realizācijas rezultātā Saldus novada, Ventspils un Liepājas, kā arī vairākās Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās tiks
ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām balstīta komunālo pakalpojumu (ūdens apgādes, siltumapgādes un lietus notekūdeľu) uzskaites
un vadības sistēma, kas ievērojami atvieglos un uzlabos sadarbību
un komunikāciju starp publisko pakalpojumu sniedzējiem un to
klientiem - pašvaldību iedzīvotājiem. Šāda komunālo pakalpojumu attīstība sekmēs turpmāk to ieviešanu arī pārējās reģiona pašvaldībās.

Tuvākās projekta aktivitātes būs saistītas ar iepirkuma procesu
noslēgšanu un iekārtu uzstādīšanas darbiem, kam sekos projekta
partneru speciālistu apmācība un virkne publicitātes un informatīvo pasākumu.

Kopā tiks uzstādītas ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas
sistēmas 9 pašvaldībās, siltuma mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas 2 pašvaldībās, notekūdeľu sūkľu staciju vadības un
monitoringa sistēma 1 pašvaldībā, un izstrādāts „viedās‖ ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts 1 pašvaldībā.

Plašāka informācija par projektu šeit>>
Informāciju sagatavoja:
Edvīns Drigins,
Projekta vadītājs

Projekta partneri Latvijā ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Saldus novada pašvaldības komunālais uzľēmums ,,Saldus
komunālserviss’’, Ventspils pilsētas komunālie uzľēmumi ,,ŪDEKA’’ un ,,Ventspils siltums’’, Liepājas pilsētas dome,
Jēkabpils pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviľu,
Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības un to komunālie uzľēmumi, kā arī Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas partneri Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un
Kauľas Tehniskā Universitāte.

KURZEMĒ NOSLĒDZAS DIVU GADU PROJEKTS PAR VIDES
PIEEJAMĪBU
Maijā Kurzemes plānošanas reģions noslēdz divu gadu darbu projektā „My Response‖.
“Projekta mērķis ir bijis šo divu gadu laikā parādīt universālo dizainu kā pieeju, ar kuras palīdzību padarīt ikdienas dzīves apstākļus
ērtākus pēc iespējas lielākai iedzīvotāju grupai. Tas ne vienmēr prasa lielus līdzekļus un darbu, bet svaigu skatījumu uz ierastajām lietām. Ceram, ka šo Kurzemes plānošanas reģiona sākto darbu kā labu pieredzi pārņems kolēģi arī citos reģionos,” tā Kristiāns Godiņš,
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs.
Projekta laikā izstrādātas divas apmācību programmas un vadīti semināri par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām un
viľu integrāciju sabiedrībā ar universālā dizaina palīdzību. 58 iestādēm Latvijā un 22 Lietuvā sniegtas konsultācijas universālā dizaina
principu ieviešanai iestādēs.
Liepājā, Ventspilī un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados un Klaipēdā, Lietuvā, pilotēts pavadoľa-asistenta pakalpojums, kas arī turpmāk būs pieejams šajās pašvaldībās. Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) ir otrs jaunais, pilotētais sociālais pakalpojums, ko arī pēc projekta noslēguma iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un Dundagas novados un Jonišķu
pašvaldībā Lietuvā.
Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā, Jonišķos un Kuldīgas, Dundagas, Nīcas un Saldus novados universālā dizaina pielāgojumi – izbūvēti lifti
un pacēlāji, labiekārtotas pludmales, remontētas telpas, iegādāts specializēts aprīkojums vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Projekta laikā tapušie mācību materiāli un pētījumi pieejami internetā šeit>>
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Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā uzstādīts pārvietojams pacēlājs baseinā. Ventspilnieki iegādājušies arī 2 mobilos riteľkrēslu pacēlājus, lai iedzīvotājiem riteľkrēslos var palīdzēt pārvietoties gadījumos, kad ēkās nav liftu vai citu
speciālu pacēlājmehānismu.
Vairāk informācijas par aprīkojumu Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Liepājā izveidots Latvijā pirmais pludmales komplekss cilvēkiem ar invaliditāti – ērtas ģērbtuves un dušas un tualetes, iegādātas audio
bojas, kas ar skaľas signālu neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ļauj noteikt atrašanās vietu jūrā un droši peldēt, uzstādītas taktilās
kartes cilvēkiem ar redzes traucējumiem nokļūšanu līdz pludmalei, izklāta ērta, plata koka laipa nokļūšanai līdz jūrai ar velosipēdiem,
riteľkrēsliem, ratiľiem.

Nīcas novada pašvaldībā 2013.gada rudenī uzstādīts lifts pašvaldības trīs stāvu ēkā.
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā uzstādīts lifts pacientu ērtākai pārvietošanai, iegādātas 6 funkcionālās gultas u.c.

14

2014/Nr.2

Saldū pilsētā uzlabota vides pieejamība.

Dundagas veselības centrā uzlabota sanitāro telpu pieejamība (speciāli rokturi un
izlietne, pret slīdes virsma dušas grīdai),
kā arī tiek būvēts lifts.

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā apmeklētāju ērtībām uzstādīts vertikālais
pacēlājs.

„My Response‖ ir Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta ilgums 26 mēneši,
un tas noslēdzas 2014.gada maijā.
Projekta mērķis ir bijis veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā,
un tas īstenots kopā ar septiņām Kurzemes pašvaldībām
un piecām Lietuvas organizācijām.
Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR,
85% apmērā to līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece,
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāka informācija par projektu šeit>>
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RIVERWAYS PROJEKTA ĪSZIŅAS
Maija nogalē (21-22. maijā) notika projekta partneru tikšanās Pāvilostā. Tikšanās laikā
pārrunājām jau projektā paveikto, kā arī vienojāmies par turpmākajiem darbiem. Liela
daļa no Kurzemes pašvaldību aktivitātēm tiek ieviestas šajā pavasarī/ vasarā- no kokiem tiek attīrīts Liepājas Cietokšľa kanāls, Rojas upe, Durbes un Tebras upes, Rīvas
upe, Vārtāja, Engures upe, Bārta un Ciecere, kā arī pie lielas daļas šo upju izveidotas
atpūtas vietas laivotājiem.

Šajā vasarā īstenosim virkni projekta mārketinga aktivitāšu. Esam uzsākuši darbu pie tēla brošūras izstrādes, kas plānota latviešu, igauľi, krievu un angļu valodās un sniegs vispārīgu ieskatu par laivošanas
iespējām un piedāvājumu Latvijā un Igaunijā. Paralēli tam darbojamies pie otra apjomīga izdevumadetalizētajām upju brošūrām, kas būs kā praktisks ceļvedis laivotājam un sastāvēs gan no detalizētas
upes kartes, informācijas par iekāpšanas un izkāpšanas vietām, naktsmītnēm un atpūtas vietām, apskates
obejektiem. Kopumā par Kurzemes upēm tiks sagatavoti 27 brošūras, kas aptvers gan lielās, gan
mazākās, ne tik populārās upes laivotājiem.
2014. gada vasaras/rudens sezonā tiks organizēta laivošanas akcija “Upes oga”, kas laivotājus aicinās
piedalīties laivošanas spēlē Igaunijā un Latvijā.
Jūnija beigās tiks prezentēta akcijas mājas lapa, kā arī informācija par akcijas norisi un noteikumiem tiks
izplatīta daţādos masu medijos.
Šobrīd jau darbojas akcijas facebook profils>>
Informāciju sagatavoja:
Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore Kurzemes reģionā
+371 67331492
zanda.rutenberga@kurzemesregions.lv

KURZEMES, VIDZEMES UN RĪGAS UZŅĒMĒJI UN TŪRISMA
SPECIĀLISTI GŪST VĒRTĪGU PIEREDZI IGAUNIJĀ
Projekta Riverways ietvaros no 26.-28.maijam norisinājās pieredzes apmaiľas brauciens uz Igauniju, lai iepazītu Dienvidigaunijas
ūdens tūrisma piedāvājumu. No Latvijas puses tika pārstāvēti gan laivošanas un tūrisma, gan plānošanas reģionu un pašvaldību cilvēki,
kopumā 24 brauciena dalībnieki no Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģioniem.
Pirmajā dienā Igaunijas partneri iepazīstināja ar Vohandu upi (Võhandu jõgi), kas ir viena no populārākajām ūdenstūrisma upēm Dienvidigaunijā, kā arī ir garākā Igaunijā (165 km). Pieredzes apmaiľas dalībnieki veica populārāko Vohandu upes senlejas posmu 20 km
garumā no Paidras ciema līdz Süvahavva ciemam. Posma sākumā upe ir samērā rāma ar tipisku Dienvidigaunijas ainavu – tā tek gar
lauku viensētām, krasti bagāti ar kokiem. Aiz Levi aizsprosta sākas upes straujākais un krāšľākais posms ar maziem ūdenskritumiem,
akmeľiem, upes līkločiem, krastos – ieţu atsegumi un alas. Tieši tas padara to tik iemīļotu ūdenstūristu vidū.
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Upes krastos izveidotas vairākas labiekārtotas atpūtas vietas un piestātnes ūdenstūristiem. Posma noslēgums - Suvahavva dzirnavās,
kas ir arī industriālā mantojuma objekts – tūristiem te tiek piedāvāta ekskursija pa darbojošos vilnas raţotni-muzeju un saimniecību,
kura audzē daţādas ārstnieciskās tējas un garšvielas. Te arī atrodas viena no Dienvidigaunijas reģionālā līmeľa projekta vietām, kur ir
iespēja redzēt vienu no Dienvidigaunijas un National Geographic „Living on the Edge‖ – „yellow window‖ jeb „dzelteno logu‖.

Arī Igaunijā popularitāti iekaro vietējie raţotāji - Rouges ciematā ierīkots vietējo amatnieku veikals darbnīca pavisam nelielas
ceļmalas mājas telpās, saglabājot senatnīguma elpu un mājīgumu.

Brauciena dalībnieki viesojās arī Nago lauku tūrisma mājā, kuru
droši var dēvēt par īstu paradīzi lauku pirts mīļiem.
Šobrīd saimnieki piedāvā 8 veidu pirtis, bet plānos ir vēl 12 pirtu un
dīķa izbūve.
Te ir gan alas jeb zemes pirts, igauľu, somu, indiāľu, kubla pirts,
melnā dūmu, meţa un siltumnīcas pirts. Piedāvājuma izveidē ne tik
lielu lomu spēlē ieguldītās investīcijas, cik radoša un inovatīva pieeja!
Tas vēlreiz apliecina, ka tūrismā konkurētspējīgs un veiksmīgs būs
produkts, kas būs atradis savu unikālo ideju.
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Pieredzes apmaiľas brauciena otrā diena iesākās ar Otepāā Tūrisma informācijas centra apmeklējumu, kur dalībnieki tika iepazīstināti
ar „Living on the Edge‖ projekta pieredzi tūrisma veicināšanas jomā. Šobrīd „dzeltenais logs‖ ir izvietots 21 daţādās vietās uz pieciem
gadiem. Projekta pārstāve atzina, ka šis projekts ir labs piemērs, kā veidot tūrisma piedāvājumu un to daţādot. Pēc neoficiālām aplēsēm, projekts būtiski palielinājis tūrisma plūsmu Dienvidigaunijā un plānots šo projekta ideju attīstīt arī tālāk.
Nākamais bija Peipusa vēsturiskās laivas apmeklējums, kur iepazināmies ar tās celtniecības gaitu un varējām izbaudīt braucienu pa
Emajōgi upi. Senlaicīgi šarmantā buru liellaiva ir būvēta 2005.gadā un veidota pēc 14.gadsimta liellaivu parauga.

Dienas otrā puse tika aizvadīta uz plostiem pa Emajōgi upes līkločiem, kuri vairāku stundu garumā vijās gar vientuļajiem krastiem uz
Peipusu un tad uz blakus esošo Kalli ezeru. Bija sasniegtas otrās naktsmājas – raft-house jeb mājiľa uz plosta, kas atkal ir unikāls piemērs, kā daţādot dabas tūrisma piedāvājumu, lai pievilinātu piedzīvojumu kāros pilsētniekus. Pēc saimnieka stāstītā, plosta māja ir
iecienīta atpūtas vieta korporatīvajiem un slēgta tipa pasākumiem. Klusums, apkārtni apskauj ūdens, purvaini un krūmaini krasti bez
iespējas uz tiem izkāpt. Un tā plosts majestātiski dreifē siltajos ezera ūdeľos – rodas nedaudz sirreāla sajūta.

Pēdējā brauciena diena iesākās ar atpakaļ ceļu pa Emajōgi upi, nedaudz iestūrējot Peipusa ezerā. Nonākot krastā pēc vairāk kā 18 stundām pavadītām uz ūdens, dalībnieki devās iepazīties ar Riverways projekta ietvaros iekārtoto atpūtas vietu pie Amme river, ko realizējis projekta partneris Foundation Emajõgi Riverland.
Ciematā Maarja-Magdaleena tika apmeklēta laivu raţošanas kompānija Lingalaid OŪ, kur laivu raţotājs iepazīstināja ar raţošanas tehnoloģiju, pieredzi un turpmākajiem attīstības plāniem, kā arī uzklausīja Latvijas puses pieredzi laivu būvniecības jomā. Pēc tam visi
devās uz Vōrstjārve ezera muzeju, kur apskatīja izstādīto muzeja ekspozīciju. Noslēgumā tika apmeklēta foreļu audzētava un jaunbūvējamās dzirnavas Kalme fish farm saimniecībā. Saimnieks ar lielu interesi uzklausīja Latvijas pieredzi dzirnavu būvniecībā un tālākajā
ekspluatācijā, kā arī dalījās pieredzē par foreļu audzēšanu.
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Ne vien emocijām, straujas karstuma un aukstuma maiľas rūdīts un piesātināts, bet arī jaunu zināšanu un pieredzi bagāts brauciens, ko
atpakaļceļā atzina visi tā dalībnieki. Ikviens bija vienisprāt, ka ūdenstūrisma jomā galvenais ir radoša pieeja un atvērtība, pozitīvs noskaľojums un labvēlība pret savu klientu – tad jau sadarbība veiksies!

Informāciju sagatavoja:
Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore
Kurzemes reģionā
Foto:Zanda Rūtenberga

LĪDZ GULTNEI IEPAZĪT - RIVERWAYS PROJEKTA DARBI TURPINĀS
AR PRAKSTISKĀM EKSPEDĪCIJĀM
Šķiet, ka projektu darbi vienmēr asociējušies ar rāmu sēdēšanu
birojā un dokumentu gatavošanu. Riverways projekts tomēr šajā
ziľā ir būtiski atšķirīgs – kā saka: „vidi var iepazīt tikai atrodoties tajā‖.
Tieši tādēļ 2014.gada vēlais pavasaris un vasaras sākums projekta darbiniekiem pagājis spraigi, dodoties daţādās ekspedīcijās uz
Kurzemes upēm. Šo ekspedīciju mērķis ir iepazīt mazāk zināmās
upes Kurzemē, klātienē izanalizēt to laivošanas potenciālu un
izvērtēt infrastruktūru, maršrutu iespējas, kā arī iegūt informāciju
projekta ietvaros izstrādājamiem mārketinga materiāliem un
interneta mājas lapai. Nav nekādu jautājumu par visiem zināmiem populārajiem maršrutiem, ko piedāvā Kurzemes aktīvākie
laivu operatori, ir gan informācija atrodama daţādās mājas lapās,
gan arī lasāmi apraksti par laivošanas pieredzi uz šīm populārākajām upēm – Abava, Irbe, Durbe un Tebra utt.
Tomēr Kurzemē ir daudz vēl citu skaistu un savdabīgu upju,
kuru krasti laivotājiem paver elpu aizgrābjošas ainavas. Par šiem
slēptajiem dārgakmeľiem tika diskutēts iepriekš rudenī un ziemā
organizētajās diskusijās ar laivu operatoriem un citiem interesentiem, tieši tādā veidā izkristalizējās upes, uz kurām obligāti jādodas ekspedīcijā – kājām vai laivās.
Ar kājām izstaigāti Ventas pieteku Šķērveļa, Letīţas, Ēdas un
Šķēdes krasti, bet ar laivu izbraukts Cietokšľa kanāls, Ālandes
un Cieceres upes. Vairākas upes nolemts apsekot vasaras beigās / rudenī, kad būs pabeigti upju tīrīšanas darbi un būs iespējams novērtēt veikumu. Tad arī ūdens līmenis būs atbilstošs, lai
mazajās Kurzemes upēs būtu iespējams izbraukt ar laivu un datus piefiksēt ar „laivotāja acīm‖. Savukārt, tagad, kamēr ūdens
līmenis zems, par labāku upju apsekošanas metodiku, tika izvēlēta pastaiga ar kājām.
Tā, piemēram, tika apskatītas vairākas Ventas pietekas. No tām
Šķērvelis ir pavisam maza upīte, kurā pašlaik pie sausākiem

laika apstākļiem, ūdens līmenis ir ļoti zems, un laivošana, visdrīzāk, neiespējama. Gultne akmeľaina, pa starpām arī kādi lielāki
akmeľi, kuri pie augstāka ūdens līmeľa veidos patīkamas krācītes, upes krasti sniedz īstu baudījumu – tie ir ļoti stāvi un augsti,
un ar atsegumiem. Ja iztīrītu sanesumus, tad upi varētu laivot no
Nīkrāces vai Vormsātes līdz ietekai Ventā, kopumā pieveicot ap
7,5 km. Letīža, savukārt jau ir nedaudz platāka un dziļāka, tomēr
arī šo upīti ieteicams laivot tikai pie augstāka ūdens līmeľa –
pavasaros, rudeľos un ļoti lietainās vasarās.
Upe vietām aizkritusi, tādēļ to nepieciešams tīrīt, savādāk laivu
nāktos ļoti bieţi celt pāri pār upē sakritušiem kokiem. Netālu no
Tukuma fermām ierīkota jauka privāta atpūtas vieta un šeit iekāpšana laivā varētu būt gana ērta, bet izkāpšanu var organizēt
pie Letīţas pašas ietekas Ventā, jo arī tur izveidota jauka privātā
atpūtas vieta, tādejādi veidotos vienas dienas ļoti īss – ap 3 km –
brauciens. Pirms privāto īpašumu izmantošanas, vienmēr nepieciešams visas darbības saskaľot ar īpašniekiem.

Līdzīgs stāsts par Ēdu un Šķēdi, kurās ekspedīcijas laikā maija
beigās ūdens līdz potītēm, gultne akmeľaina, krasti brīţam stāvi
un augsti, piekļūšana salīdzinoši apgrūtinoša, jo piebraucamo
ceļu pie upēm nav daudz, gar Šķēdi plašas ganības un privātīpa-
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šumi, krasti ieţogoti, tomēr iekāpšanas / izkāpšanas iespējamas
pie tiltiem pāri šīm upēm. Secināms, ka pie nosacījuma, ja upes
iztīrītas, tad arī šeit būtu iespējama laivošana pie augstāka ūdens
līmeľa.

pilnībā iekārtotas visas trīs atpūtas vietas, tomēr krasti un kanāls
bija iztīrīti un brauciens 8 km garumā (Grīzupes tilts – ieteka jūrā)
noritēja raiti. Pa ceļam apskatāmi kultūrvēsturiskie pieminekļi –
Cara laika nocietinājumi Lunete un Redans. Uz pussalām var izkāpt un tās aplūkot tuvāk, jo nocietinājumu būves gana labi saglabājušās. Kanāla laivojums sadalāms trīs posmos – 1) mākslīgi
veidotais kanāls, 2) kanāla daļa, kura labais krasts robeţojas ar
Tosmares ezeru un 3) urbanizāciju neskarts, dabīgi veidojies
posms.
Kā pēdējā līdz šim ekspedīcija, bija laivojums pa Cieceres upi. Tā
tīrīta projekta ietvaros. Viena no ērtākajām iekāpšanas vietām ir
pie Pakuļu HES līdz tiltam pie mājām „Kliľģi‖, kas ir ap 16,5 km,
savukārt lielāki entuziasti var turpināt ceļu tālāk līdz pat ietekai
Ventā.
Arī šī upe tomēr vairāk laivojama pavasarī, rudenī un nokrišľiem
bagātajās vasarās. Krasti vietām mālaini, vietām akmeľaini, gultne
akmeľaina, krasti – cilvēku neskarti, neapdzīvoti.

Ēda (augšējā att.) un Šķēde (apakšējā att.)

Savukārt, lai iepazītu upes, kurās jau līdz šim veikti tīrīšanas un
sakārtošanas darbi, tika organizētas trīs ekspedīcijas ar laivām.
Lielisks vienas dienas brauciens veidojas pa Ālandes upi, kuru
iesākt var Grobiľā (tilts pāri Ālandei, Zirgu iela) līdz pat Liepājas
akvatorijam, kopā nolaivojot ap 16 km.

Cieceres upe (augšējā un apakšējā attēlā)

Jāľem vērā, ka upē ūdens līmenis vasarā atkarīgs no HES darbības, tomēr upes krasti izceļas ar daţādību – gan apdzīvotas vietas,
gan cilvēku neskarti dabas nostūri, gan Padomju laika mantotā
vasaras dārzu apbūve, gan niedrotā Liepājas ezera valdzinājums.
Diemţēl viens upes posms ir salīdzinoši nebaudāms, nesakārtotu
notekūdeľu attīrīšanas jautājumu dēļ. Tomēr iebraucot Liepājas
ezerā – jūs pārsteigs putnu daudzveidība un brauciena noslēguma
posms ir īstens dabas mīļotāju un putnu vērotāju „saldēdiens‖.
Liepājas akvatorijā (Tirdzniecības kanāls) jāľem vērā, ka laivošanai jābūt saskaľotai ar Liepājas kapteiľdienestu, ja dodaties dziļāk
iekšā teritorijā aizi tramvaja tilta.
Brīdī, kad devāmies ekspedīcijā pa Cietokšľa kanālu, vēl nebija
Projekta ietvaros arī turpmāk paredzēts organizēt ekspedīcijas pa
upēm, par kurām nepieciešams iegūt papildus informāciju, bet
papildus tam tiks izstrādāti mārketinga materiāli, organizēta ceļošanas akcija „Upes oga‖, organizēts pieredzes apmaiľas brauciens
uz Lietuvu, uzľemti Latvijā tūrisma operatori un ţurnālisti, parādot skaistās Latvijas upes.
Informāciju sagatavoja:
Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore Kurzemes reģionā
T.+371 67331492
Foto:Zanda Rūtenberga
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KULTŪRAS DZĪVE KURZEMĒ
Kurzemes vasara – kultūras notikumiem bagāta un aizraujoša.
Latviešu tradicionālie gadskārtu svētki Jāľi un līgošana, Līvu ugunskuri jūrmalā katrā Lībiešu krasta ciemā, pilsētu un pagastu svētki,
Zvejnieku svētki 12.jūlijā Kurzemes jūrmalas ciemos, klasisikās mūzikas koncerti, izstādes, straptautiski festivāli un plenēri – plašš
un daudzveidīgs ir Kurzemes pilsētu un pagastu kultūras piedāvājums.
Tuvojas vasaras saulgrieţi. Tas ir laiks, kad saule debesjumā ir visilgāk. Ikviena Kurzemes pilsēta un pagasts piedāvā plašu latviešu
tradicionālo svētku svinēšanas iespēju ar teātra izrādēm, koncertiem un zaļumballēm 23.jūnija vakarā.

»

Kopš 2010.gada par Kurzemes vasaras saulgrieţu svinību centrālo vietu ir kļuvusi Jūrkalne. Arī šogad 21.jūnijā dabā garākā diena

un īsākā nakts tiks pavadīta Jūrklanes Ugunspļavā, kur ikviens ir gaidīts, lai dziedātu un dejotu kopā ar folkloras kopām, piedalītos
saulgrieţu rotaļās, tradīcijās un rituālos. Vasaras saulgrieţu svinības notiks kopā ar "Nepieradinātā folka orķestri", Ventspils novada
folkloras kopām un Saldus kapelu "Strops‖. Saulei norietot, pa jūras stāvkrastu tiek ripināts ugunsrats, un saulgrieţu nakts
turpināsies.

»

Tos, kuriem tuvas senču tradīcijas, tīk dabas tuvums un ir vēlme no sirds izdziedāties, aicina arī Papes pagasta ―Vītolnieki‖, kur

21.jūnijā no plkst. 17.00 notiks Zāļu vakars, kur notiks vaiľagu un vītľu vīšana, skaistāko Jāľa dziesmu izdziedāšana.

» 21.jūnijā plkst.19:00 Vērgales muiţas laukumā Liepājas deju apriľķa DIŢKONCERTS.
» Vasaras mēnešos ik sestdienu plkst.16:00 pie Gulbju dīķa ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies mazākumtautību nevalstiskās
organizācijas un liepājnieku muzikālās apvienības. Iecienītas un populāras kļuvušas Kultūras tramvaja regulārās kultūras aktivitātes,
kurā pasaţieri dodas ceļā kopā ar pazīstamiem māksliniekiem un kultūras grupām.
Plašāka informācija pieejama www.liepaja.lv

»

Nīcas novads 5.jūlijā organizē vokāli instrumentālo ansambļu festivālu „Nīca skan‖, bet 26.jūlijā Bernātos notiks vidējās

paaudzes deju kolektīvu vasaras satikšanās festivāls „Soļi smiltīs‖. Tas šogad norisināsies jau 14.reizi. Festivāls dibināts 1999.gada
vasarā ar mērķi veicināt, popularizēt un attīstīt tautas deju nozari Latvijā, kā arī attīstīt tautas deju kolektīvu māksliniecisko
izaugsmi. Tā ir iespēja starpposmā starp lielajiem Deju svētkiem dejotājiem satikties, dejot un atpūsties. Festivāls nav tikai dejošana,
kā ierasts, festivāla ietvaros tiek organizētas daţādas sportiskās aktivitātes, kurās savā starpā sacenšas deju kolektīvu dalībnieki.
Nīcas novads festivālu organizēs pirmo reizi, pārľemot stafeti no Pāvilostas. Festivāls vairākas reizes ir rīkots Jūrmalā, kā arī
Liepājā, Rēzeknē un Pāvilostā. Šogad dalībai festivālā pieteikušies 27 kolektīvi ar 550 dejotājiem no visas Latvijas: Vandzenes,
Alojas, Vērgales, Limbaţiem, Smārdes, Gaviezes, Rīgas, Pāvilostas, Tukuma, Siguldas, Jūrmalas, Durbes, Laidzes, Dţūkstes,
Tumes, Garkalnes, bet tālākie viesi būs no Rēzeknes.

» Pāvilostā no 25.-26.jūlijam notiks mūzikas un mākslas festivals "ZAĻAIS STARS", uz kuru ielūdz Marhils un draugi.
» Rojā no 24.-26.jūlijam notiks ikgadējais Kino un mākslas festivāls ROJAL. Informācijas sekos www.rojal.lv, bet 30.augusts
Senās uguns nakts Rojas pludmalē

» Kultūras notikumiem bagāta arī Talsu novada kultūras dzīve: 03.-06.07. Talsu pilsētas svētki .
» 16.08. Talsos notiks lustīgākais gada notikums - Diţmāras gadatirgus.
» „Vasaras vidus svinēšana‖, no 20. Līdz 22.06. Sabiles kultūras namā – 7. Starptautiskā laikmetīgās čuguna mākslas konference,
bet no 24. – 27.jūlijam tiks svinēti tradicionālie Sabiles Vīna svētki, kad Kurzemes mazpilsēta Sabile, uz četrām dienām ikvienu
pilsētas apmeklētāju ieraus košu svētku virpulī .

»

23.augustā Saldū notiks IV. Starptautiskais Tautas muzikantu festivāls "Saldie vārti". Festivāls popularitāti iemantojis ar savu

vitalitāti un aizrautīgiem, lustīgiem tautas muzikantiem! Festivāla laikā notiks koncerti Saldus pilsētas ielās, laukumos, pie
kafejnīcām, kā arī meistardarbnīca pašiem muzikantiem. Vakarā zaļumballe, kurā spēlēs ap 200 muzikantu!

»

No 25. līdz 27.jūlijam Venstpilī notiks XIII Latvijas amatierteātru salidojums. Divas dienas — 26. un 27.jūlijā — amatierteāri no

visas Latvijas Ventspils kultūras centrā, Pārventas bibliotēkā, Livonijas ordeľa pilī un Piejūras brīvdabas muzejā piedāvās skatītājiem
savus labākos veikumus.
Plašāka informācija www.ventspils.lv

»

No 1. Līdz 10.jūlijam Jūrkalnē notiks Starptautisks Mākslas plenērs, kas aizsākās 2010.gadā, kad mūziķis un mākslinieks Igo ar
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Jūrkalnes pašvaldības atbalstu organizēja pirmo mākslas plenēru.

» 02.08. Usmā notiks jautrie un atraktīvie Morica svētki.
» Katru otro gadu Suitu zemē (Alsungā, Jūrkalnē, Basos un Gudeniekos) notiek starptautiskais burdona festivāls.
Festivāla rīkotāji ir pārliecināti, ka starptautiskais burdona festivāls ir forma, kā pārmantotu vērtību vēl kā dzīvu tautas tradīciju,
mantotu no paaudzes paaudzē, iedzīvināt mūsdienu lauku kultūrvidē un popularizēt to plašākā sabiedrībā Latvijā un ārpus tās, aicinot
festivālā piedalīties ne tikai pašmāju folkloras grupas, pētniekus un praktiķus, bet arī kolēģus no ārzemēm.
Burdons ir viens no senākajiem tradicionālās mūzikas (gan vokālās, gan instrumentālās) daudzbalsības veidiem. Tas sakľojas
pirmskristietisma kultūrā un vēl šodien dzīvas tradīcijas veidā sastopams Baltijā, Balkānos, Gruzijā un Pireneju pussalā. Latvijā vēl
saglabājušies nedaudzi novadi, sava veida salas, kurās burdona tradīcijas nekad nav pārtrūkušas. Tādas visvairāk atrodamas Latgalē,
Kurzemē saglabātas Bārtā, Nīcā un suitu zemē (Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē).
Šogad starptautiskais burdona festivāls ―Jāľos gāju lūkoties, Pēteros saderēju‖ notiek no 27. līdz 29.jūnijam, piedāvājot plašu
programmu visos Suitu zemes pagastos, ar noslēguma Diţkoncertu Alsungā, Ziedulejas estrādē 28. Jūnijā.
Suiti ir latviešu etnogrāfiskā grupa Kurzemes rietumos, kuri apdzīvo galvenokārt Alsungas novadu, kā arī Venstpils novada
Jūrkalnes pagastu un Kuldīgas novada Gudenieku pagastu. Ticīgie suiti ir galvenokārt katoļi. Suitu kultūrtelpa 2008.gadā iekļauta
Latvijas kultūras kanonā, bet 2009.gadā – UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Plašāka informācija: www.alsunga.lv un www.kuldiga.lv

»

Katras nedēļas nogales piektdienā un sestdienā aptuveni stundu pēc saulrieta brīvdabas kino Goldingen Cinema piedāvā filmu

programmu. Kā jau ierasts, filmas būs iespējams baudīt bez maksas. Programmā iekļautas, jaunās un ne tik jaunās Latvijas filmas, kā
arī Eiropas kino pērles.

»

No 16. Līdz 20.jūlijam Kuldīgā norisināsies lielākie pilsētas svētki Latvijā – Kuldīgas pilsētas festivals ―Dzīres Kuldīgā‖, kas

katru gadu ar daudzveidīgu un interesantu programmu pulcē daudzus tūkstošus skatītāju.

» No 2. līdz 9.augustam Kuldīgas novada Pelču pagastā notiks Starptautiskā vasaras fotogrāfiju skola (ISSP), skolas darbi būs
skatāmi Kuldīgas Mākslas namā pēc 9.augusta vēl visu mēnesi. IISP piedāvā kvalitatīvu izglītību Latvijas jaunajiem fotogrāfiem un
fotogrāfijas interesentiem. Sniedzot priekšstatu par mūsdienu fotogrāfijas daudzveidīgajām iespējām, ISSP piedāvā studentiem
radošu un kritisku vidi, kurā attīstīt savu individuālo pieeju fotogrāfijā.

»

Jau otro gadu pēc kārtas 15. un 16.augustā Kuldīgā notiks rokmūzikas festivāls ―Live Fest 2014‖, kura ietvaros skatītāji tiksies ar

leģendārām rokzvaigznēm Suzi Quatro un grupu ―Smokie‖.

» 23. augustā Kuldīgā notiks VIA Baltica kamermūzikas festivāla Kuldīgas diena ar trīs koncertiem un 19.septembrī ērģeļmūzikas
festivāls Kuldīgas baznīcās.
Plašāka informācija www.kuldiga.lv
Informāciju sagatavoja:
Dace Reinkopa,
Reģionālā kultūras plānotāja
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www.kurzemesregions.lv
Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Administrācija:
Rīga, Pulkveţa Brieţa iela 4-3, LV-1010

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Rīga, Pulkveţa Brieţa 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!

