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Ir noslēdzies 2014.gada kārtējais ceturksnis, kas ir bijis bagāts ar
daţādiem notikumiem un pasākumiem, kurus organizējušas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un plānošanas reģiona administrācija, lai darītu Kurzemi attīstītāku un pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
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Plānošanas reģions vasaras periodu veltīja darbam pie ilgtermiņa
un vidēja termiņa attīstības dokumentu izstrādes, kurus sabiedrības vērtējumam plāno nodot novembra mēneša beigās, kā arī identificējot jaunus projektus, tiekoties un veidojot sadarbību ar reģiona un citu valstu partneriem. Esam centušies pašvaldības iepazīstināt ar daţādu nozaru ministriju plāniem nākamajam plānošanas periodam, kā arī vērst valsts institūciju uzmanību reģiona
vajadzībām.
Vasarā Latvijas pašvaldības piedalījās LPS organizētajā Eiropas
Gada pašvaldības konkursā, kur sīvā konkurencē apbalvojumus
ieguva arī Ventspils pilsēta un Nīcas novads. Apsveicam pašvaldības un esam pārliecināti, ka arī nākamajā gadā Kurzemes pašvaldības spēs sacensties par godalgotajām vietām.

Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs
Kristiāns Godiņš

@Kurzemesregions

Ir notikušas kārtējās vēlēšanas, kurās pašvaldības ļoti aktīvi vārdos
pauda atbalstu reģionu līdzsvarotai attīstībai, atliek cerēt, ka vārdi
īstenosies arī praksē. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, VARAM ir jāizstrādā informatīvais ziņojums par plānošanas reģioniem, kura uzdevums ir norādīt reģiona
funkcionālo un institucionālo lomu, kā arī tā attīstības perspektīvu.
Skaidri definēta pozīcija ļautu plānošanas reģionam daudz operatīvāk īstenot plānotās aktivitātes.
Ar cieņu,
Kristiāns Godiņš

Kurzemesregions
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AKTUĀLĀKAIS NO KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒM
LR VARAM MINISTRS TIEKAS AR KURZEMES
REĢIONA PAŠVALDĪBU VADĪTĀJIEM
2014.gada 30.jūlijā Skrundā uz sēdi bija ieradies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, un LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) speciālisti, lai kopīgi ar
pašvaldību pārstāvjiem diskutētu par tām aktuālajiem jautājumiem
un plānošanas reģionu turpmāko attīstību.

Turpinājumā tika diskutēts par pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kas skar ne tikai ES fondus.
Asu kritiku ministrijai nācās uzklausīt no piekrastes un mazo novadu pašvaldību pārstāvjiem, ne tikai par likvidēto piekrastes pašvaldību atbalsta programmu, bet arī par liegto iespēju turpmāk
apdzīvotajām vietām zem 2000 iedzīvotājiem saņemt atbalstu
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai, norādot, ka arī
nesakārtota ūdenssaimniecība ir viens no uzņēmējdarbību kavējošiem faktoriem pašvaldībās, kā arī tika rosināts veikts izmaiņas
daţādos, šobrīd spēkā esošajos un pašvaldībām aktuālajos MK
noteikumos.

Ministrs R.Naudiņš informēja klātesošs par aktualitātēm, īpaši
akcentējot aktīvo darbu pie Eiropas Savienības fondu finansējuma vajadzību apzināšanas pašvaldībās, lai ES fondu un finanšu Uzklausot pašvaldību problēmas un vajadzības, ministrijas pārinstrumentu līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi.
stāvji apstiprināja, ka tās tiks piefiksētas un apzinātas, lai nākamajā plānošanas periodā varētu tikt veiktas iespējamās korekcijas,
tajā pašā laikā aicinot aktīvi sniegt priekšlikumus un problēmu
aprakstus ministrijā, veicinot arī tūlītēju risinājuma meklēšanu.

Sēdes turpinājumā VARAM ministrijas pārstāvji sniedza savu
redzējumu par turpmākajiem iespējamajiem plānošanas reģionu
darbības virzieniem un modeļiem plānošanas reģionu darbības
pilnveidošanai, uzsverot plānošanas reģiona nozīmīgo lomu.
Administrācijas vadītājs K.Godiņš aicināja ministriju izvērtēt
iespējas pārdēvēt plānošanas reģionus, no nosaukuma izņemot ārā
vārdu "plānošana", jo to funkcijas ir plašākas, kā arī akcentēja, ka
ir nepieciešams pievērt uzmanību plānošanas reģiona robeţu atbilstībai ar citu ministriju un jomu teritoriālo iedalījumu. Pastāvot
nesakritībām, rodas grūtības ne tikai ar precīzu statistikas datu
iegūšanu, bet arī rada neskaidrības par finansējumu sadalījumu
starp reģioniem, jo, piemēram, skatot ceļu infrastruktūras pilnveidošanas programmas, uz Kurzemes reģionu tiek attiecināti arī tādi
ceļu posmi, kuri pēc plānošanas reģionu robeţām atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Līdzīga situācija ir vērojama Kultūras,
Ministrs uzsvēra, ka Eiropas Savienības finansējums, vispirms Ekonomikas un citu ministriju teritoriju sadalījumā. Tika uzsvērta
būtu jāvirza uzņēmējdarbības atbalstam un veicināšanai, kas kalpo- nepieciešamība stiprināt reģionus ar papildus funkcijām, kā arī
tu kā būtisks priekšnoteikums Latvijas reģionu turpmākai attīstībai. nodrošinot reģionu lomu finanšu instrumentu piesaistē pašvaldībām un reģionam kopumā.
KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ DISKUTĒ PAR AKTUALITĀTĒM
AUTOCEĻU UN PASAŢIERU PĀRVADĀJUMU JOMĀS
2014.gada 27.augustā Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kuras laikā tika rīkota diskusija ar Satiksmes ministru Anriju Matīsu, VA/S „Latvijas Valsts ceļi‖ valdes priekšsēdētāju Jāni Langi VSIA „Autotransporta direkcija‖ valdes
priekšsēdētāju Normundu Narvaišu un autoceļu uzturētāju pārstāvjiem.
Ministrs A.Matīss sākumā informēja klātesošos par paveikto autoceļu sakārtošanas un atjaunošanas jomā, kas pašvaldību vadītājiem
ir īpaši būtiski un aktuāli. Kā vienu aktualitātēm, ministrs minēja
Autoceļu padomes atjaunošanu, kurā tiks iekļauti arī plānošanas
reģionu pārstāvji. Šīs padomes galvenais uzdevums ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, un,
ņemot vērā pašvaldību un plānošanas reģionu priekšlikumus, nodrošināt kvalitatīvu un laikus atjaunotu autoceļu tīklu valstī.
Pirms diskutēt par konkrētiem jautājumiem, ministrs aicināja VA/S
„Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jānis Langi iepazīstināt
ar valsts autoceļu stāvokli un to sakārtošanas plānu 2014.2020.gadam un VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Normundu Narvaišu sniegt informāciju par aktualitātēm
pasaţieru pārvadājumu jomā.
Turpinājumā notika diskusija par pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kas skar ne tikai autoceļu slikto stāvokli un to ceļu posmu pieminēšanu, kuru kritiskais stāvoklis prasa tūlītēju reakciju, bet arī par neskaidrību, kas valda ceļu uzturēšanas pakalpojumu sfērā. Padome vienojās atkārtoti pārskatīt un sniegt informāciju par prioritārajiem ceļu posmiem, kuros ir nepieciešami tūlītēji ieguldījumi. Atbildot
uz jautājumiem un uzklausot pašvaldību problēmas un vajadzības, kā arī saņemot kritiku par esošo situāciju autoceļu sakārtošanas jomā,
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ministrs aicināja uz dialogu, kura laikā tiktu apzinātās problēmsituācijas un prioritārie ceļu posmi, kuri, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tiktu risināti, līdz ar to sasniedzot galveno sadarbības mērķi, t.i., maksimāli sakārtoti autoceļi, jo, kā zināms, autoceļi ir viens no
3
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galvenajiem priekšnosacījumiem reģionu attīstībai.
Diskusijas izskaņā ministrs atkārtoti pauda gatavību vairāk procesā iesaistīt pašvaldības, lai kopīgi sadarbojoties, autoceļi tiktu sakārtoti tieši tajās vietās, kur tas visvairāk ir nepieciešams, kā arī izteica gandarījumu par jaunizveidotās Sabiedriskā transporta padomes
darbu.
2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020. gadam
izstrādes ietvaros, ar mērķi veikt nozaru specializācijas iespēju
identificēšanu un ieteikumu izstrādi nozaru izvēlē, rīcību un
2014.gada 24.septembra sēdē piedarījās Kultūras ministrijas pār- uzdevumu identificēšanā.
stāvji, kas sniedza informāciju par KM pārziņā esošajām ES fondu Pētījuma rezultātā, eksperts uzsvēra nepieciešamību paplašināt
aktivitātēm 2014. – 2020.g. plānošanas periodā.
KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ PIEDALĀS
LR KULTŪRAS MINISTRIJAS PĀRSTĀVJI

Tika prezentēta ES fondu darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība‖ (2014-2020) SAM Nr.5.5.1. „Kultūras un dabas
mantojuma attīstība‖ atbalstāmās darbības, iespējamie saņēmēji,
aktivitātes īstenošanas nosacījumi un paredzamais laika grafiks.

plānošanas reģiona atbildības apjomu ar uzņēmējdarbības vides
atbalstošām funkcijām.
Pašvaldību vadītāji atzina, ka šāds pētījums ir palīgs ne tikai
reģionālam līmenim, bet arī pašvaldībām izstrādājot attīstības
virzienus un izvēloties darbības un finansējumu koncentrēšanu.
SIA "Sandra Mūriņa konsultācijas" un SIA "Civitta Latvija" pārstāvis Sandris Mūriņš prezentēja pētījuma „Kurzemes plānošanas
reģiona specializācijas iespējas‖ rezultātus, informējot, ka pētījums
tapis Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja vietniece
Foto: KPR

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KOMISIJĀ IZMAIŅAS
2014.gada 24.septembrī, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā, apstiprinot jaunu pārstāvi no Saldus novada pašvaldības – REINI DONIŅU.
Tajā pašā dienā tika sasaukta arī Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas sēde, kurā
tika skatīts jautājums par izmaiņām komisijas nolikumā. Tiek paredzēts, ka turpmāk, līdztekus atbildībai
par sabiedriskā transporta jomas pārzināšanu reģionā, Komisijai tiks papildināts atbildības loks, pievienojot
klāt autoceļu pārzināšanas jomu Kurzemes reģionā.
Tas ļaus Kurzemes reģiona pārstāvim Ceļu padomē pilnvērtīgi aizstāvēt reģiona intereses. Ceļu padomē kā
pārstāvis darbojas Komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs Lange. Izmaiņas nolikumā tiks skatītas nākamajā
KPR Attīstības padomes sēdē, kas plānota 2014.gada 5.novembrī, un, ja nolikums tiks apstiprināts, Komisija mainīs arī savu nosaukumu, un turpmāk sauksies „Kurzemes plānošanas reģiona autoceļu un sabiedriskā
transporta komisija‖
Autoceļu jomā šobrīd notiek aktīvs darbs pie VAS „Latvijas Valsts ceļi‖ izstrādātās Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2020.gadam, kas kopīgi ar pašvaldību pārstāvjiem tiek pārskatīta, meklējot
risinājumus un kompromisus, lai nodrošinātu neatliekamo ceļu posmu sakārtošana. 2014.gada 13.oktbrī
Sabiedriskā transporta komisijas pārstāvji tiksies ar VAS „Latvijas Valsts ceļi‖ pārstāvjiem un autoceļu
uzturētājiem, lai diskutētu par pašvaldību sagatavotajiem priekšlikumiem un iespējām tos īstenot.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja vietniece
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PIETURVIETU APSEKOŠANA
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Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa sadarbībā ar VSIA „Autotransporta direkcija‖ 2014. gada otrajā pusē uzsākusi veidot sabiedrisko autobusu pieturvietu datu bāzi „Pieturvietu reģistrs‖.
Projekta ietvaros tiek apsekoti visi sabiedriskā transporta maršruti, veicot pieturu atrašanās vietu koordināšu precizēšanu, to tehniskā
stāvokļa novērtējumu un aktuālu autobusu kustības sarakstu izvietojumu.
Pašlaik apsekošana notiek Saldus un Brocēnu novados. Kopumā, no aptuveni 2100 pieturvietām Kurzemē apsekotas 1360.

Informāciju sagatavoja:
Indulis Ozoliņš
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas
Tīkla plānotājs
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ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRA AKTUALITĀTES
Ar gandarījumu informējam, ka Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs ir saņēmis LR Finanšu ministrijas
atļauju sniegt aktuālo informāciju arī par plānotajām aktivitātēm, pasākumiem jaunajā (2014-2020) plānošanas periodā.
Tiesa – šobrīd par jauno periodu vēl ir daudz neskaidrību, daţās nozarēs izvirzītās prioritātes un nosacījumi vēl aizvien tiek precizēti.
Tomēr Kurzemes iedzīvotājiem ir vajadzīga informācija arī par to, kas jau ir izstrādāts saistībā ar jauno periodu, kā arī nepieciešams
zināt jauno programmu virzību – kādas nozares tiks vairāk atbalstītas, kādus priekšdarbus ir nepieciešams veikt, lai gatavotu jaunus
projektu pieteikumus.
Informācijas centra lomu un nepieciešamību uzskatāmi parāda šis attēls:

Latvijā nav otras tādas institūcijas, kā ES struktūrfondu informācijas centri, kas bez maksas apkopotu un sniegtu informāciju par visiem
projektu konkursiem. Ir atsevišķas institūcijas, kas informē tikai par vienu vai daţiem konkrētiem projektu konkursiem.
Pārliecinājāmies, ka Kurzemes reģiona iedzīvotāji ir zinoši
par Kurzemes reģionu, ES Struktūrfondiem, īstenotajiem
projektiem un citiem ar ES struktūrfondiem saistītiem jautājumiem.
To apliecina mūsu organizētais konkurss, kuram šomēnes
(oktobrī) ir pēdējā, noslēdzošā kārta. Sākot ar š.g. martu,
katru mēnesi tika publicēti pieci jautājumi par iepriekš minētajām tēmām. Vidēji mēnesī saņēmām 40-50 atbildes, no
kurām lielākais vairums - pareizas – kas liecina par Kurzemes iedzīvotāju erudīciju.
Būtiskākais pagājušā ceturkšņa notikums – seminārs par
jauno Būvniecības likumu, kas notika sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Seminārs bija plaši apmeklēts – vairāk kā
150 dalībnieki. Tika pārstāvētas visas Kurzemes pašvaldības, kā arī bija viesi no tālākām pašvaldībām – Ādaţu, Jelgavas un pat Saulkrastu pašvaldībām.
Esam patīkami pārsteigti par būvniecības procesos iesaistīto
personu disciplinētību, atsaucību un ieinteresētību apmeklēt
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KPR ES Struktūrfondu informācijas centra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizēto semināru par Jaunā būvniecības likuma regulējumu. Neskatoties uz to, ka semināru apmeklēja vairāk kā 150 dalībnieki, gandrīz visi bija savlaicīgi pieteikušies semināram, neviens6
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nekavēja, visi uzmanīgi klausījās semināru, tika uzdoti konkrēti jautājumi – nu perfekti semināra dalībnieki. Ja tik korekti cilvēki kontrolē būvniecības procesus Kurzemē – tad viss ir kārtībā!
ES Struktūrfondu informācijas centrs turpmāk plāno doties vēl tuvāk Kurzemes iedzīvotājiem un organizēt regulāras individuālas konsultācijas klātienē daţādās pilsētās. Tas dos iespēju katram interesentam tikties ar centra speciālistiem „aci pret aci‖ un klātienē izrunāt
interesējošos jautājumus.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja

NĪCAS NOVADS UN VENTSPILS PILSĒTA TIEK PIE BALVĀM!
2014.gada 26.septembrī Jelgavā svinīgā ceremonijā tika apbalvoti konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” laureāti lielo pilsētu, mazo un lielo novadu kategorijās un arī atsevišķās nominācijās.
Lielo pilsētu kategorijā par uzvarētāju tika pasludināta Jelgavas pilsēta, savukārt novadu konkurencē ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000
uzvarēja Rundāles novads un Tukuma novads starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000.
Laureāti saņēma naudas balvas no konkursa atbalstītājiem ―Swedbank‖, kā arī statueti un goda plāksni no Eiropas Komisijas Latvijā. Tukuma novadu sveica Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks.
Arī atsevišķu nomināciju laureāti tika sveikti trīs kategorijās (lielajās pilsētās, novadi ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000), starp tiem arī Kurzemes reģiona izvirzītais Nīcas novads, kurš ieguva balvu nominācijā ―Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam ― un Ventspils pilsēta, kura uzvarēja nominācijā ―Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai’.

Foto: LPS
Nīcas novads (attēlā pa kreisi) saņēma balvu no Taipejas misijas Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas, savukārt Ventspils pilsēta
no konkursa sadarbības partneriem „Lattelecom‖ balvā saņēma multimediju projektoru un projekcijas ekrānu.
Konkursa svinīgas apbalvošanas ceremonijas laikā 42 cilvēkus pasludināja par Eiropas Gada cilvēkiem 2014. Nīcas novadā par tiem
kļuva Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle, Sporta darba organizators Ingars Kalējs un Nīcas viduskolas direktore Lāsma Petermane.
Ventspils pilsētā - Ventspils Muzeja direktore Margarita Marcinkeviča, Ventspils Izglītbas pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis un SIA
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis - galvenais ārsts Dainis Gīlis.
Ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivetas Grigules, Krišjāņa Kariņa un Arta Pabrika atbalstu visu pašvaldību Eiropas gada cilvēki apmeklēs Eiropas Parlamentu.
Konkurss ―Eiropas Gada pašvaldība’ tiek organizēts ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot to iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas.
Konkursa 1.kārtas vērtēšanu veica Kurzemes plānošanas reģionā īpaši izveidota vērtēšanas komisija, un šogad tās sastāvā darbojās:
komisijas priekšsēdētāja -Vija Jablonska, Jānis Ruško, Didzis Konuševskis, Kristiāns Godiņš un Dace Strazdiņa.
Paldies Konkursa vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku un darbu!
Latvijas Pašvaldību savienība konkursu rīko 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.
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NOSLĒDZIES PĒTĪJUMS
“KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SPECIALIZĀCIJAS IESPĒJAS “
No šī gada sākuma Kurzemes plānošanas reģions kā partneris piedalās NFI programmas ―Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm‖ projekta „Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana‖ īstenošanā.
Kā viena no šī projekta aktivitātēm ir pētījuma „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas‖ izstrāde. Projekta rezultāti kalpo
par pamatu reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādei.
Iepirkuma rezultātā par pētījuma izstrādātājiem tika izvēlēta personu apvienība SIA "Sandra Mūriņa konsultācijas" un SIA "Civitta
Latvija".
Pētījuma laikā tika veikta nozaru konkurētspējas analīze, salīdzinot Kurzemes plānošanas reģionu ar Latviju un Baltijas jūras reģionu,
reģiona resursu, inovācijas infrastruktūras, pašvaldību un valsts attīstības plānošanas dokumentu analīze.
Pētījuma rezultātā tika formulēti ieteikumi reģiona plānošanas dokumentiem. Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk nepieciešams
fokusēties uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, apģērbu raţošanas, tūrisma, zivsaimniecības,
metālapstrādes un transporta loģistikas nozarē.
Teritoriāli daudznozaru potenciāls ir jūras un tās piekrastes attīstībai. Turpmākie attīstības akcenti liekami uz tehnoloģisko kompetenču,
radošo resursu, sadarbības starp pārvaldi, uzņēmējiem un zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī transporta un sakaru infrastruktūras
attīstīšanu.
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai būtu jāuzņemas Kurzemes reģionālās inovāciju sistēmas pārvaldības, tūrisma mārketinga,
investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu sniegšanas funkcijas.
Pētījuma izstrādes laikā notika 2 semināri – ideju talkas, kurās dalībnieki strādāja pie reģiona specializācijas virzienu un attīstības
priekšlikumu izstrādes, un, balstoties uz attīstības scenāriju analīzi, veica reģiona attīstības vīzijas, mērķu un rīcību formulēšanu.
Pētījuma rezultāti tika prezentēti Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014.gada 24.septembra sēdē.
Ar pētījumu „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” var iepazīties ŠEIT>>

Informāciju sagatavoja:
Armands Pužulis
Kurzemes plānošanas reģiona eksperts

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
„KURZEME 2030” PROCESA VIRZĪBA
Kopš 2013.gada beigām Kurzemes plānošanas reģions (KPR)
piedalās NFI programmas ―Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām,
vietējām un reģionālām iestādēm‖ projekta „Latvijas plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana‖ īstenošanā, kura ietvaros šobrīd notiek aktīvs Kurzemes reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokumentu— ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes process - „Kurzeme 2030‖.

„Kurzeme 2030” plānošanas pieeja ir aktīva komunikācija ar mērķgrupām, lai panāktu izstrādājamo dokumentu ticamību un sociālo
akceptu reģionā.
Tas nes līdzi lielāku darba ieguldījumu un administrācijas resursus,
bet rezultātā ceram iegūt lielāku sabiedrības uzticēšanos plānošanas
reģionam un izveidot atgriezenisko saiti - lielāku pašvaldību, nevalstisko organizāciju, valsts institūciju un citu plānošanas procesā
iesaistīto pušu interesi un vēlmi piedalīties reģiona plānošanas
dokumentu īstenošanā, lai sasniegtu kopīgi nospraustos mērķus un
uzdevumus.

LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS:
- veiktas konsultācijas ar pašvaldībām un jomu ekspertiem;
- ir veikta un turpinās esošās situācijas analīze un tai nepieciešamo datu vākšana un apkopošana;
- ir veikts pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijās un attīstības programmās noteikto attīstības virzienu izvērtējums;
- ir izstrādāts pētījums „Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” (Iepirkuma identifikācijas Nr. KPR 2014/11/ NFI-002);
- 29.augustā Talsos notika seminārs (idejuTalka) par KPR ilgtermiņa attīstības scenārijiem, kurā kopīgi ar pašvaldību attīstības plānotājiem tika veidota Kurzemes reģiona vīzija 2030.gadam un definēti ilgtermiņā sasniedzamie stratēģiskie mērķi;
- uzsākta KPR rīcības plāna 2015-2020.gadam izstrāde (Iepirkuma identifikācijas Nr. KPR 2014/15/ NFI-002).
Iepirkuma rezultātā par rīcības plāna izstrādātājiem tika izvēlēta SIA „AC konsultācijas‖;
- KPR rīcības plāna izstrādes ietvaros septembrī - oktobrī notika četri no pavisam 5 plānotajiem tematiskajiem semināriem, kuru mērķis ir iesaistīt pašvaldības, valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, nozaru asociācijas un attiecīgo jomu speciālistus KPR rīcības
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plāna izstrādē, kopīgi strādājot pie identificēto projektu ideju detalizēšanas un jaunu reģionāla līmeņa sadarbības projektu radīšanas,
nosakot indikatīvi atbalstāmos rīcības virzienus attiecīgajās jomās, potenciālos sadarbības partnerus un finansējuma piesaistes iespējas:8
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5.septembrī Saldus medicīnas centrā notika seminārs „Veselība un sociālie pakalpojumi”:

11.septembrī Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalās notika seminārs "Vide un resursu efektivitāte":
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30.septembrī Kuldīgas Mākslas namā notika seminārs „Kultūra un radošums. Tūrisms un atpazīstamība”:

- 9.oktobrī Ventspils galvenajā bibliotēkā notika seminārs „Transports un mobilitāte”.
TURPMĀKĀS AKTIVITĀTES:
- 15.oktobrī Aizputes kultūras centrā notiks seminārs „Apdzīvojums Kurzemes telpiskajā struktūrā‖, kas tiek organizētas KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros. Seminārā tiks diskutēts par vēlamajām ilgtermiņa izmaiņām Kurzemes reģiona telpiskajā
struktūrā, strādājot darba grupās par atsevišķām jomām - sasniedzamība, apdzīvojums, pakalpojumi un ekonomika. Seminārā aicināti
piedalīties par pašvaldību attīstību atbildīgie speciālisti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un pieredzējuši telpiskās attīstības plānotāji. Pieteikšanās 15.oktobra semināram pieejama līdz 10.oktobrim,
izmantojot tiešsaistes formu>>
- 06.novembrī Liepājā norisināsies pēdējais no tematiskajiem semināriem „Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba tirgus‖,
kas tiek rīkots KPR rīcības plāna izstrādes ietvaros. Pieteikšanās 06.novembra semināram pieejama līdz 31.oktobrim, izmantojot
tiešsaistes formu>>
- no 7.oktobra līdz 7.novembrim Kurzemes profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestādēs tiek atkārtoti organizēti jauniešu
(7.-12.klase) radošie konkursi (skatīt 10lpp) ar mērķi uzzināt jauniešu redzējumu par Kurzemes nākotni un iesaistīt jauniešus attīstības
plānošanas „Kurzeme 2030‖ procesā;
-KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publiskā apspriešana plānota no 24.novembra līdz
23.decembrim;
Šobrīd ir uzsākta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā iepirkuma „Publisko individuālo un valsts
administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam‖ (Iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.)
īstenošana, par kura 1.daļas „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” izpildītājiem ir apstiprināti
SIA „Grupa 93‖ un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta‖.
VARAM iepirkuma 1.daļā paredzēta publisko individuālo pakalpojumu (izglītības, kultūras, sociālo un veselības pakalpojumu) esošā un
perspektīvā teritoriālā izvietojuma analīze un izvērtējums, kura starprezultātus paredzēts iestrādāt KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
telpiskās attīstības perspektīvā.
Plašāka informācija par attīstības plānošanas procesu „Kurzeme 2030‖ ir pieejama ŠEIT>>
Informāciju sagatavoja: Sanita Astiča
Kurzemes plānošanas reģiona
Plānošanas nodaļas plānotāja
Foto: Sanita Astiča
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SOCIĀLĀ JOMĀ KURZEMĒ 2014.GADA VASARĀ UN RUDENĪ
Labklājības ministrijas un plānošanas reģionu tikšanās
Pēc KPR ierosinājuma, šī gada 2.jūnijā KPR un citu plānošanas
reģionu (turpmāk – PR) pārstāvji tikās ar Labklājības ministrijas
(turpmāk –LM) darbiniekiem, lai pārrunātu 2014.gadā aktuālos
jautājumus.
LM prezentēja savu ieskatu sociālā jomā tuvākajos gados plānotajā. Īpaša vērība tika pievērsta aktīvākai Latvijas virzībai deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) sasniegšanā. Jāuzsver, ka DI kā
process nav jaunums Latvijā (Reģionu sociālo pakalpojumu
programmu izstrāde un alternatīvo pakalpojumu attīstība 2007.2013.gadā saistīta tieši ar DI). Aktīvāku virzību drīzāk nosaka
Latvijas iespējas piesaistīt papildus Eiropas Savienības fondu
līdzekļus šī mērķa sasniegšanai 2014.-2020.gada periodā.

Plānošanas reģioniem LM domā uzticēt atbildību par DI plānu
izstrādi reģionu līmenī un caur projektu konkursu piešķirt līdzekļus projektos plānoto aktivitāšu ieviešanai. Sadarbībā ar
reģiona pašvaldībām būs īstenojami infrastruktūru izmaiņas
projekti sabiedrībā balstīto pakalpojumu nodrošināšanai.
Savukārt KPR prezentēja projekta „Man sociālā atbildība‖
ietvaros izveidoto Sociālās integrācijas vajadzību Kurzemes
reģionā apkopojumu, kas apskatāms ŠEIT>>
LM pateicās par sniegto ieskatu, atzinīgi novērtēja apkopoto
informāciju un izteica cerību, ka citi plānošanas reģioni darīs
ko līdzīgu.
LM un PR vienojās, ka arī turpmāk tiks organizētas līdzīgas
tikšanās, lai apspriestu aktualitātes sociālā jomā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi
KPR aktīvi piedalījās LM ierosināto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - Likums) grozījumu apspriešanā,
atkārtoti pievēršot uzmanību 2012.gadā sagatavotajiem ierosinājumiem izmaiņām sociālo jomu regulējošos normatīvajos aktos.
Šogad LM ierosinātās izmaiņas Likumā pārsvarā saistījās ar DI procesa organizāciju tuvāko 7 gadu laikā. Grozījumi citos normatīvajos
aktos, ko rosināja KPR, šobrīd nav veikti. Likuma grozījumi 17.07.2014. tika izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (Papildus informācija: LM iecerējusi sociālās aprūpes pakalpojumu pilnveidi, RĪGA, Jūl 17, BNS un ŠEIT>> ).
Kurzemes reģiona interešu pārstāvība un KPR līdzdalība
pasākumos un daţādu komiteju un komisiju darbā
Neskatoties uz vēlmi vasarā vairāk atpūsties, KPR pārstāvēja
reģiona intereses vairākās komitejās un komisijās.
Tā darbs Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā
(turpmāk - SIPKK) saistījās ar koncepcijas "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu" projekta izskatīšanu un komentēšanu.
Koncepcijas dokuments tiek virzīts tālāk apstiprināšanai. LM
uzskata, ka koncepcijā noteiktais viesīs nozīmīgas izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā un Labklājības ministrs uzsver, ka „tas ir
solis pareizajā virzienā, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību
valstī un sniegtu atbalstu tiem cilvēkiem, kam tas ir visvairāk

nepieciešams‖ (Papildus informācija ŠEIT>> ).
SIPKK sēdes tiek sasauktas 4 reizes gadā un katrā no tām izskata
specifiskus ar sociālās iekļaušanas politiku saistītus jautājumus,
piemēram, par nabadzības mazināšanas iespējām.
Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (turpmāk –SPAP) darba
kārtībā bija jau minētie Likuma grozījumi. Oktobrī plānota nākamā SPAP sēde.
19.09.2014. KPR piedalījās LM organizētajā konferencē „Eiropas
Savienības fondu atbalsts – no pieredzes uz nākotnes izaicinājumiem‖, kurā tika sniegta informācija par 2007.-2013.gada plānošanas periodā saņemto atbalstu sociālā jomā valsts līmenī. Tāpat
LM informēja par plānoto 2014.-2020.gada periodā. Arī šajā konferencē tika pieminēta Latvijas aktīvāka virzība DI procesa īste-

Organizētie un plānotie pasākumi sociālās jomas pārstāvjiem
Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna izstrādes ietvaros 5.septembrī Saldū notika seminārs par sociālās un veselības aprūpes jomas
attīstību tuvākajos 7 gados.
Paldies visiem, kas pārstāvēja sociālo jomu un piedalījās, tomēr jāatzīmē, ka arī pēc pasākuma saņemti vairāki interesentu telefona
zvani. Tika izteikta vēlme papildināt informāciju par projektu idejām un pašvaldību vajadzībām. Tāda iespēja tika dota visām reģiona
pašvaldībām, jo nosūtītos failus varēja aizpildīt un iesniegt KPR līdz š.g. 24.spetembrim. Tagad jāgaida apkopojumi un jāturpina līdzdarboties Rīcības plāna izstrādē.
Sadarbībā ar LM šobrīd tiek organizēta metodiski-informatīvā sanāksme par dažādiem aktuāliem sociālās jomas jautājumiem š.g.
22.oktobrī Kurzemes reģionā (Saldus novada pašvaldības administrācijas telpās, Avotu iela 12, Saldū).
Sanāksmes mērķa grupas ir Kurzemes reģiona pašvaldības atbildīgās amatpersonas, kas atbild un ir iesaistītas sociālās politikas veidošanā, sociālo dienestu vadītāji un sociālo dienestu sociālā darba speciālisti.
Pieteikties uz semināru Kurzemē var ŠEIT>> līdz š.g. 19.oktobrim.
Papildus tam:
- tika sniegtas vairākas konsultācijas reģiona sociāliem dienestiem un citām organizācijām par jaunām projektu idejām, iespējamiem
atbalsta fondiem, vietējo vajadzību definēšanu sociālā jomā,
- projekta „Mana sociālā atbildība” mobilā izstāde bija apskatāma 13.septemrī Rucavā Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas organizētajās Baltu vienības dienās. Kurzemes pašvaldības un citas organizācijas var pieteikties mobilās izstādes (5 pārvietojami stendi roll-up formā) demonstrēšanai savā pašvaldībā/organizācijā, nosūtot informāciju par šādu vēlmi uz e-pastu
inga.kalnina@kurzemesregions.lv .
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- 15.septembrī uzsākts otrais “Kurzemes plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011.-2018.gadam” (turpmāk
Programma) pārskatīšanas process. Programma izstrādāta 2009./2010.gadā un aktualizēta 2012.gada sākumā. Šobrīd tā atkārtoti jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jāaktualizē. Paldies tiem sociāliem dienestiem un pašvaldībām, kas jau iesūtījušas priekšlikumus un
ierosinājumus. No pārējiem gaidām jūsu pārdomas un priekšlikumus programmas aktualizācijai līdz š.g. 24.oktobrim uz e-pastu inga.kalnina@kurzemesregions.lv.
Lūgums īpaši pārdomāt pašvaldības iespējas attīstīt jaunus specifiskus alternatīvus jeb sabiedrībā balstītos pakalpojumus pēc iespējas
efektīvākai DI procesa īstenošanai Kurzemē.
- turpinās darbs pie jaunu projektu ideju izstrādes un sagatavošanas, lai iegūtu papildus līdzekļus sociālās jomas uzlabošanai Kurzemē.
Gatavošanās dalībai projektu konkursos nozīmē vairākas darbības: vietējo vajadzību izpēte, projektu idejas formulēšana, partneru meklējumi, konkursu un to nosacījumu izpēte, pieteikumu sagatavošana un pieteikumu iesniegšana. Ir daţas tēmas sociālā jomā, kuras var
būt aktuālas arī nākamos gados:
Universālais dizains (turpmāk - UD), kas ir nozīmīgs instruments cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanā. UD attiecas uz jebkādiem
sabiedriskajā vidē pieejamiem produktiem, pakalpojumiem, informāciju un apkārtējo vidi. Pielāgotās lietas, pakalpojumus, informāciju
vai vidi var samērā viegli saprast un izmantot ikviens cilvēks, neskatoties uz tā fiziskajām, vecuma, veselības vai citām iezīmēm.
Nevienai UD objekta vai vides daļai nav jābūt speciāli paredzētai vienīgi personu ar invaliditāti vajadzībām. Visa vide un visa informācija, visi produkti un visi pakalpojumi ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim;
Speciālistu kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, kas palīdz kā kvalitātes nodrošināšanai vai uzlabošanai, tā jaunu piedāvājumu un
pakalpojumu izveidei. To īstenošanai var organizēt mācības, treniņus, konsultācijas, pieredzes apmaiņas pasākumus, metodiku apguvi
un izmantošanu;
Sociālā uzņēmējdarbība, kas nozīmē produktus vai pakalpojumus mērķa grupām, mērķa grupu iesaisti un uzņēmējdarbības principu
ievērošanu.
DI Kurzemē
KPR apsver iespēju līdz gada beigām vai nākamā gada sākumā
organizēt pasākumu/tikšanos, kurā pievērst uzmanību un diskutēt
tieši par DI īstenošanu Kurzemē. Šobrīd būtiski sagaidīt normatīvos aktus, kas noteiks DI īstenošanas nosacījumus.
Jāuzsver, ka DI ir ilgstošs process, kas atbilstoši pasaules pieredzei
var ilgt pat vairākus gadu desmitus. Gatavojoties tam, nepieciešama vienota un laba izpratne kā par visu cilvēku tiesībām dzīvot
sabiedrībā (nevis noslēgti institūcijā) un noteikt savu dzīvi, tā arī
par augstas kvalitātes un atbilstošu pakalpojumu pieejamību jebkurā reģiona vietā.
Nevar pateikt, ka pilnīgi visi institūciju sniegtie pakalpojumi ir
slikti, tomēr vairumā gadījumu situācija Latvijas institūcijās dzīvojošajiem klientiem ir slikta un pakalpojumu kvalitāte nepietiekama. To atzīst gan sociālā jomā strādājošās un klientu intereses
pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, gan LM (atsaucoties uz
veiktajām kvalitātes pārbaudēm), gan tiesībsargs. Arī publiskotie
klientu dzīvesstāsti norāda uz daudzām nepilnībām institūciju
darbā.
Tāpēc svarīgi, lai mums kopā būtu vēlme darīt – uzlabot institūcijās dzīvojošo bērnu un pieaugušo personu situāciju. Mums jāvēlas
izveidot tādus pakalpojumus reģiona pašvaldībās, lai nonākot grūtās situācijās, cilvēkiem nebūtu vēlme un vajadzība prasīt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes centros. To iespējams panākt ar
labu visu pušu sadarbību, rūpīgu un detalizētu DI procesa plānošanu un vēl rūpīgāku un uzmanīgāku DI ieviešanu. Jāsadarbojas būs
ne tikai sociālā jomā strādājošajiem, bet arī veselības aprūpes,
izglītības, transporta , kultūras un citu pakalpojumu nodrošinātājiem.
Lai darbs DI īstenošanā būtu vieglāks, būtiski vairāki faktori.
Viens no tiem ir saskaņa un atbilstība visu līmeņu plānošanas dokumentos. Vispirms nozīmīga ir plānošanas dokumentu esamība
katras iestādes, pašvaldības, reģiona un nacionālajā līmenī un tad
arī to saturs. Ja vienā dokumentā būs rakstīts, ka jāveido jauni
pakalpojumi un tam pieejami finanšu līdzekļi, bet otrā (pašvaldību
līmenī) - ka jauni pakalpojumi netiek plānoti, tad visdrīzāk finanšu

līdzekļi šai pašvaldībai nebūs pieejami. Vienlīdz svarīga būs arī
izpratne par DI nepieciešamību, vienošanās par dalību DI procesā
un skaidrs mērķis par DI procesā sasniedzamo rezultātu. Pēdējais,
bet ne mazāk būtiskais faktors ir ilgtspējīga pieeja. Tā attiecināma
uz visiem aspektiem - izmaiņām klientu, personāla, infrastruktūras un finanšu jautājumos.
Programmas izstrādes laikā 2009. un 2010.gadā bija noteikts, ka
ne visi pakalpojumi nepieciešami visās Kurzemes pašvaldībās.
Būs sociālā darba, aprūpes mājās un sociālo dienestu pakalpojumi, kas nodrošināmi ikvienā pašvaldībā, neatkarīgi no tās lieluma
un izvietojuma, bet būs tādi pakalpojumi (piemēram, krīzes centri
vardarbībā cietušajām personām, rehabilitācijas pakalpojumi
atkarīgajām personām, grupu dzīvokļi personām ar smagākajiem
traucējumiem), kas sniedzami atsevišķās reģiona vietās, atbilstoši
pieprasījumam. Tāpēc vēl aizvien pašvaldībām būs jāsadarbojas
un iespējams arī jāvienojas savā starpā par to , kur un kādi pakalpojumi būs attīstāmi. SADARBĪBA bija un būs atslēgas vārds un
darbība DI procesa īstenošanā visos līmeņos.
Papildus tam būtiska būs visu pušu sagatavošana DI procesam.
Jāsagatavo ne tikai esošo un jauno pakalpojumu personāls un
klienti, bet arī vadība (tai skaitā politiķi) un sabiedrība kopumā.
Personīgas neizpratnes vai zināšanu trūkuma dēļ skolas, pasta,
kultūras nama vai pārtikas veikala darbinieks var neatbilstoši
izturēties pret bērnu ar redzes traucējumu. Tas var ietekmēt bērna,
tā ģimenes vai citu apmeklētāju reakciju (piemēram, vairot naidu,
pastiprināt noslēgšanos, radīt diskriminējošus apstākļus). Vērtības
un cilvēktiesību ievērošana, ko atbalsta DI process, ir jāizprot
katram. Vēl jo vairāk, kad Latvija ir ratificējusi ANO deklarācijas
un akceptējusi citus saistošos dokumentus un tādā veidā skaļi
paudusi savu nostāju diskriminācijas mazināšanā vecuma, dzimuma, invaliditātes un citu apstākļu dēļ.
Pārdomas un aktualitātes par DI turpināsim arī nākamās ziņu
lapās.
Informāciju sagatavoja:
Inga Kalniņa
Kurzemes plānošanas reģiona
Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte
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E- UTILITIES PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITA
Turpinās Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007-2013 gadam projekta LLV-393 ,,Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai’’ (E-utilities) aktivitāšu ieviešana, kuru 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 notekūdeņu) uzskaites un vadības sistēma.
Kopā tiks uzstādītas ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas deviņās pašvaldībās, siltuma mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas divās pašvaldībās, notekūdeņu sūkņu staciju vadības un monitoringa sistēma vienā pašvaldībā. Savukārt viens no Lietuvas partneriem – Akmenes rajona pašvaldība plāno izstrādāt tehniskā projekta dokumentāciju ielu apgaismes sistēmas modernizācijai un
pārejai uz ,,viedo’’ ielu apgaismes sistēmu. Papildus pašvaldību, pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbinieki tiks apmācīti iekārtu apkalpošanā un infrastruktūras uzturēšanā.
Pašreiz ir projekta partneri ir noslēguši iepirkumu procedūras un
notiek plānoto iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana un tas arī ir tas
brīdis, kad projekta partneriem ir iespēja apmainīties ar informāciju
un dalīties pieredzē par risinājumu iespējām, saskaroties ar daţādiem jautājumiem jauno iekārtu uzstādīšanas un ekspluatācijas
gaitā.

Projekta partneri arī apmeklēja pašvaldības ūdenssaimniecības
uzņēmumu UAB,,Kauno vandenys’’, kur iepazinās ar IKT tehnoloģiju pielietojumu Kauņas rajona ūdensapgādes sistēmas monitoringā un vadībā.

Vizītes gaitā tika arī organizēta Latvijas un Lietuvas partneru kopēja darba grupa, kurā tika diskutēts par informācijas sniegšanu
Lai sekmētu informācijas un pieredzes apmaiņas procesu, projekta iedzīvotājiem, kā arī par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar
ietvaros tika plānotas un realizētas partneru pieredzes apmaiņas projekta realizāciju.
vizītes uz Kauņu, ko organizēja projekta partneri no Kauņas tehniskās universitātes (KTU), kā arī uz Liepāju un Ventspili, ko sadarbī- 11.septembrī sadarbībā ar projekta partneri Nr.5 Liepājas pilsētas
bā ar projekta partneriem no Liepājas un Ventspils organizēja pro- domi notika pieredzes apmaiņas vizīte Liepājā. Pieredzes apmaijekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions.
ņas vizītes gaitā projekta partneri tika iepazīstināti ar Liepājas
pilsētas pieredzi komunālo pakalpojumu sniegšanā, uzsvaru liekot
28.augusta pieredzes apmaiņas vizītes gaitā Kauņas tehniskajā uz Liepājā nesen realizēto projektu, kura gaitā tika modernizēta
universitātē projekta partneri tika iepazīstināti ar KTU pieredzi pilsētas ielu apgaismojuma sistēma un ielu satiksmes luksoforu
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā speciālistu, kontroles vadības sistēma.
tajā skaitā publiskā sektora darbinieku, kvalifikācijas paaugstināšanā un profesionālās izglītības papildināšanā. Praksē tika demon- Ņemot vēra to ka projekta partneri no Akmenes reģiona (Lietuvā)
strētas jaunākās metodes e-apmācības un videokonferenču rīkoša- E-utilities projekta ietvaros izstrādā tehnisko dokumentāciju līdzīnā, kā arī sniegta informācija par iespējām paaugstināt profesionā- gai apgaismes sistēmas rekonstrukcijai, pārrobeţu darba grupas
lās iemaņas interneta vidē.
ietvaros tika diskutēts par daţādiem aspektiem šīs sistēmas darbībā un klātesošajiem bija iespēja pārņemt Liepājnieku pieredzi
praktiskos, ar sistēmas uzstādīšanu un turpmāko ekspluatāciju
saistītos jautājumos. Tālākajā pieredzes apmaiņas vizītes gaitā
klātesošie tika arī iepazīstināti ar Liepājas partneru uzstādīto lietus
notekūdeņu kontroles sistēmu un apmeklēja Liepājas ūdens atdzelžošanas staciju, lai dabā iepazītos ar ūdensapgādes kontroles un
vadības sistēmu darbību. Lietuvas partneri atzina, ka pieredzes
apmaiņas vizīte un praktiski izdiskutētie jautājumi ir bijuši ļoti
noderīgi un plāno arī turpmāk uzturēt kontaktus ar Liepājas kolēģiem.
Savukārt 23.septembrī, sadarbībā ar partneri Nr3 Ventspils pašvaldības SIA ,,ŪDEKA’’ tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte
Ventspilī. Vizītes gaitā projekta partneri tika iepazīstināti ar
Ventspils komunālās saimniecības uzņēmumu PSIA ,,ŪDEKA’’
Turpmākajā pieredzes apmaiņas vizītes gaitā projekta partneri ap- un ,,Ventspils siltums’’ pieredzi komunālo pakalpojumu sniegšameklēja Kauņas rajona padomi, kur padomes izpilddirektors un nā, uzsvaru liekot uz pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, pateivadošie speciālisti iepazīstināja ar Kauņas rajona padomes pieredzi coties projekta E-utilities gaitā iegādātajam un instalētajam attāliun sasniegumiem komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.
nātās datu nolasīšanas aprīkojumam.
Pasākuma dalībnieki – projekta partneru komunālās saimniecības
uzņēmumu pārstāvji darba grupā diskutēja par ieguvumiem no
IKT risinājumu izmantošanas siltuma un ūdens patēriņa uzskaitē
un sistēmu darbības kontrolē, kā arī par praktiska dabas jautājumiem saistībā ar minēto iekārtu uzstādīšanu. Sanāksmes dalībnieki
praksē tika iepazīstināti ar ūdens atdzelţošanas kompleksu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un Ventspils siltuma renovēto katlu
māju.
Šīs pieredzes apmaiņas vizītes no projekta partneru puses tika
vērtētas kā lietderīgas un sniedza ievērojamu informācijas apjomu,
kuru partneri turpmāk varēs izmantot komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai savās pašvaldībās.
Informāciju sagatavoja: Edvīns Drigins
Kurzemes plānošanas reģiona Projektu vadītājs
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EZERI NĀKOTNEI SOLIS PRETĪ LABĀKAI EZERU APSAIMNIEKOŠANAI
Arī projekta „Ezeri nākotnei‖ darbi noslēgušies-1.augusts ikvienam projektā iesaistītam bija datums, kad oficiāli 2012.gada 2.aprīlī
uzsāktais projekts tika oficiāli pabeigts un visas aktivitātes izpildītas.
Tomēr atkal jāuzsver, ka ezeru apsaimniekošana ar projekta beigām vis nebeigsies. Daţādo projektā ezeru apsaimniekošanas un labiekārtošanas ieviestie darbi ir iekustinājuši gan pašus iesaistītos partnerus, gan arī šo pašvaldību teritoriju iedzīvotājus arī turpmāk domāt
par ilgtspējīgu savas apkārtējās vides izmantošanu, sakārtošanu un uzraudzīšanu.
Jāatzīmē, ka līdz šim Latvijā nav realizēti daudz projektu, kas vērstu uzmanību uz ezeru apsaimniekošanas problēmām, piedāvājot
konkrētus risinājumus pašvaldībām un iesaistītu un izglītotu arī sabiedrību, vedinot ikvienu vietējo iedzīvotāju uzņemties rūpi par ezeru vides izpēti. Turklāt ar līdzīgām problēmām, kā Latvijas pašvaldības, bija saskārušies arī mūsu kaimiņi – ezeru apsaimniekotāji
Lietuvā. Tādejādi projekts bija palīdzība 12 daţādiem partneriem gan no Lietuvas, gan Latvijas, lai kopīgiem spēkiem, kā arī smeļoties
pieredzi viens no otra, varētu veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobeţu teritorijās.
Projekta darbi iedalāmi trīs blokos:
1. Dabas aizsardzība un apsaimniekošana –
infrastruktūras darbi;
2. Plānošana, izpēte un pieredzes apmaiņa;
3. Sabiedrības līdzdalība un informēšana.

Ieguvēji, protams, ne tikai pašas iesaistītās pašvaldības, bet arī
visi to iedzīvotāji, jo rezultāts ne vien pētniecisks, bet gan praktisks un izmantojams.
Tā, piemēram, Saldus novada pašvaldība veikusi Saldus ezera
publiskās peldvietas labiekārtošanas darbus, kā arī iegādājusies
aprīkojumu ezera aizauguma izpļaušanai.
Liepājas pilsēta veikusi Liepājas ezera apkārtnes sakopšanu –
krūmu izciršanu, zāles pļaušanu ap ezeru, tāpat tiks arī labiekārtota atpūtas vieta ezera krastā. Liepājā organizētas arī ezeru brīvprātīgo vides inspektoru apmācības.
Durbes novadā tika veikta pievadceļa rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvi Durbes upes ietekai Durbes ezerā.
Vairāki projekta partneri izstrādājuši tehniskos projektus, tā,
piem., Mērsraga novada dome sagatavojusi tehnisko projektu
„Birds Islands” (putnu salas) Natura 2000 tīklā iekļautajam Engures ezeram, savukārt Talsu novada dome izstrādājusi Laidzes un
Sasmakas ezera slūţu rekonstrukcijas tehnisko projektu.
Tas vien liecina par to, ka darbi ezeru labiekārtošanai vēl turpināsies arī pēc projekta beigām. Daţi projekta partneri jau projekta
ietvaros veikuši vērienīgus būvniecības darbus – Kuldīgas novada
dome izbūvējusi pārgāzi starp Nabes ezeriem, to hidroloģiskā
reţīma stabilizēšanai un ezeru ziemeļu piekļuves nodrošināšanai.
Tomēr, kā jau zināms, tad bez izpētes un plānošanas darbiem, nav
iespējams ieviest korektu un atbilstošu apsaimniekošanu, tādēļ
projekta ietvaros Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs veica Durbes ezera ūdens kvalitātes novērtējumu un pasākuma plāna izstrādi kvalitātes uzlabošanai, savukārt Kuldīgas
novada dome izstrādājis Nabes un Vilgāles ezeru apsaimniekošanas plānus, tāpat arī Talsu novada dome izstrādājusi dabas aizsardzības plānu Talsu paugurainei.
Tomēr apkopojot visu partneru pieredzi, kā arī vadoties pēc Lietuvas pieredzes, Kurzemes plānošanas reģions projekta ietvaros
strādājis pie Ilgtspējīgas ezeru apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes un publicēšanas un organizējis daţādus pieredzes apmaiņas
pasākumus starp partneriem un ezeru apsaimniekotājiem. Savukārt sabiedrības plašākai iesaistei ezeru izpētes procesam ir izstrādāta sabiedrības ezeru izpētes programma (SEIP), kuras materiāls
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un darba lapas izmantojamas ne vien izglītojošiem pasākumiem, bet arī radīta iespēja praktiski ievadīt ezeru izpētes datus internetā un
gūt profesionālu ekspertu slēdzienus par tiem, kā arī pēc šiem datiem novērtēt ezeru vides kvalitāti un tendences. Norāde uz SEIP mājas
lapu atrodama Kurzemes plānošanas reģiona un citu projekta partneru mājas lapās.
Arī Lietuvas partneri – Tituveņu un Birţu reģionālie parki, Ţemaitijas Nacionālais parks un Klaipēdas Universitāte projektā strādājuši
pie visu trīs pasākumu bloku ieviešanas – gan veikti labiekārtošanas, gan būvdarbi, gan iegādāts aprīkojums ezeru monitoringa un apsaimniekošanas darbu veikšanai, gan veikti apjomīgi pētījumi un izstrādāti apsaimniekošanas plāni un tehniskie projekti.
Projekta partneri ir ārkārtīgi apmierināti par paveikto līdz šim un uzskata, ka ar šo projektu veikts milzīgs solis pretī ilgtspējīgai ezeru
apsaimniekošanai. Tomēr tie ir tikai pirmie soļi, tāpēc ezeru apsaimniekotāji arī cer, ka tuvākajā nākotnē atkal būs iespējams apvienoties kopējos sadarbības projektos, jo ezeru vērtība un to apsaimniekošanas nozīme arvien ir aktuāla. Tomēr vairāki partneri jau pašlaik
plāno turpināt iesāktos darbus, tā Saldus novada dome vēlas izbūvēt veloceliņu līdz pat jauniekārtotajai Saldus ezera publiskajai peldvietai, kura ir arī izvērtusies par labu starta platformu vietējo uzņēmēju iniciatīvām un idejām, lai turpinātu ezeru „apdzīvot”.
Kā jau iepriekš ziņots projektu „Pārrobeţu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā‖ līdzfinansē LatvijasLietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.gadiem programma. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05
(EUR 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Briede
Kurzemes plānošanas reģiona
Projektu vadītāja

LIETUVAS ŪDENSTŪRISMS - PAKALPOJUMU KONTRASTU VALSTS
Jau sen pierādījies, ka praktiskā pieredze ir daudz reiz vērtīgāka par teorētisko un daudz labāk varam mācīties no tā, ko paši izbaudām
un izdarām, nekā tikai par to lasot grāmatās. Tādēļ projektā „Riverways‖ bija paredzēts piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos, lai
klātienē iepazītos ar daţādu valstu ūdenstūrisma piedāvājumu.
Tā 2013.gada augusta mēneša pēdējā nedēļā Igaunijas un neliela daļa Latvijas ūdenstūrisma uzņēmēji devās uz Somijas ziemeļiem,
Karēliju. Savukārt jau tā paša gada oktobrī Latvijas projekta partneri pie sevis uzņēma ciemos Igaunijas uzņēmējus, lai dalītos savā
pieredzē par to, kā mūsu uzņēmēji strādā uz Latvijas upēm. Pusgadu vēlāk, 2014.gada maija beigās Latvijā strādājošie laivu operatori
devās gūt pieredzi Igaunijā. Par visām šīm trim pieredzēm un braucieniem jau esam publicējuši informāciju gan Kurzemes Plānošanas
reģiona mājas lapā, gan arī Ziņu lapā. Pienācis laiks aprakstīt pēdējo no pieredzes apmaiņas braucieniem – Latvijas un Igaunijas laivu
operatoru un tūrisma speciālistu vizīte Lietuvā – Dzūkijas nacionālajā parkā, Viļņā un Aukštaitijas nacionālajā parkā.
Jāatzīst arī no Lietuvas vairums mūsu brauciena dalībnieki sev līdzi atveda daudz jaunu ideju – gan par to, kā vajag, gan arī kā nevajag
darīt. Pirmajā brauciena dienā devāmies uz Dzūkijas nacionālo parku, lai pavisam nelielu posmu (apmēram 17 km) nolaivotu pa Ūlas
upi. Lietuva mūs sagaidīja ar pavisam nepatīkamiem laika apstākļiem – lietu un vējiņu, bet īstenus laivotājus ar to nenobiedēsi, jo nav
jau neatbilstošu laika apstākļu, ir tikai neatbilstošs apģērbs. Šādas „asprātības frāzes‖ ik pa laikam mierinoši izteica vai ikviens brauciena dalībnieks. Parks unikāls ar to, ka gar upi esošie ciematiņi ir unikāli ar savu autentiskumu un senatnīgumu. Tā piemēram, iebraucot
Zervynos ciematā, rodas sajūta, ka atrodies pavisam citā gadsimtā, šo sajūtu rada mazās koka mājiņas ar slēģiem, kas rotāti ar kokā
grebtiem rakstiem. Šis parks bagāts ar meţiem un vasara un rudens meţus apveltī ar ogu un sēņu pārbagātību, kas ir arī vietējo iedzīvotāju iztikas avots. Šajā ciematā mūs sagaida tikšanās ar Ūlas upes Ūdenstūrisma uzņēmēju asociācijas vadītāju, kurš pastāsta, ka jau
vairākus gadus par laivošanu uz Ūlas upes Nacionālā parka teritorijā ir jāmaksā speciāla maksa no katra laivotāja. Tas ieviests, lai mazinātu upes noslodzi, kas dramatiski pasliktinājis upes kvalitāti. Savāktā maksa tiek ieguldīta upes infrastruktūras sakārtošanā. Savukārt
ikdienā uz upes laivu operatori drīkst izlaist ne vairāk kā 100 laivas kopumā. Tādā veidā tiek kontrolēta laivotāju plūsma. Šeit pat pirms
laivošanas tiekam ne vien pie garīgās, bet arī fiziskās barības, kas īpaša ar to, ka tie ir nacionālie šim reģionam raksturīgie ēdieni – kuģelis un saldā griķu maizīte. Šajā apgabalā labi aug ne vien sēnes, bet arī griķi, tāpēc vietējie iedzīvotāji jau izsenis uzturā lieto griķus
un griķu miltus.
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Jau pēc laika kāpjam laivās un priecīgi, ka vairs jau tik stipri nelīst, ķeramies pie airiem. Upe līkumaina, diezgan strauja un piemērota
asu izjūtu cienītājiem, jo ik pa laikam jāapbrauc kāds šķērslis – upei pāri pārkritis koks vai baļķēns, kura galu upes ūdens
„smilšpapīrs” nospicējis asus kā zīmuļus. Pa ceļam baudām krastus, kuros gleznaini mainās ainavas – lapu koku audzes, skuju koku
meţi, pļaviņas, koku sakņu atsegumi un kāds stāvāks smilšu krasts. Upes apsaimniekotāji gana labu risinājumu raduši upes apzīmējumu izvietošanai – telšu vietu zīmes uzkrāsotas uz koka pamatnes un šīs plāksnes iekārtas labi redzamās vietās uz kokiem gar upi, kā
arī vieglākam orientierim zem tiltiem uzkārti ciematu nosaukumi, kuriem upe tek cauri. Atpūtas vieta, kurā beidzam savu laivošanu,
labi iekārtota – zālīte nopļauta, ir gan galdiņš ar nojumi, gan ugunskura vieta.
Nākamajā dienā apmeklējām arī Dzūkijas nacionālā parka administrāciju, kur tikām iepazīstināti ar parka teritorijas vēsturi, kā arī ar
apsaimniekošanas jautājumiem. Pēcāk devāmies uz Viļņu, kur apmeklējām vienu no Viļņas pilsētas uzņēmējiem, kurš pastāstīja savu
specifisko pieredzi. Šeit pieņemts savas laivas ūdenī ielaist vismaz trīs reizes dienā, savācot laivotāju grupas pilsētas centrā pie upes,
kur viņi novieto savus auto, tad tos aizvedot uz starta vietu, lai pēc trīs vai četru stundu brauciena sagaidītu laivotājus atpakaļ pilsētas
pašā centrā. Visbieţāk šādam braucienam sapulcējas pat savstarpēji nepazīstami cilvēki, jo kompānija savu pakalpojumu piedāvā
konkrētos laikos. Tālāk brauciena otrās dienas ietvaros devāmies jau ceļā uz Aukštaitijas nacionālo parku, kas bagāts ar ezeriem un
upēm. Apmeklējām parka administrāciju, kuri izstāstīja par parku, tā vēsturi upju un ezeru infrastruktūras uzturēšanu un uzņēmējdarbības specifiku.
Apmeklējām arī laivu bāzi un labiekārtotu atpūtas vietu pie ezera. Pa ceļam uz nakšņošanas vietu vakariņu laikā bija iespēja pašiem
piedalīties sava saldā Lietuviešu nacionālā cepuma „Šarkotis‖ pagatavošanā. Pavisam interesants vakara noslēgums bija, kad ieradāmies nakšņošanas vietā, kur viss bija tumšs un mūsu kompāniju neviens nesagaidīja. Pēc kāda laika ieradās kempinga īpašnieki, kuri
laipni ierādīja mājiņas. Laivotāji ir gana attapīgi un paši iekurināja mājiņās esošās krāsniņas un tad jau vakars izvērtās gana silts un
omulīgs.
Arī trešajā dienā bija paredzēta vēl viena laivošana – še pat Aukštaitijas nacionālajā parkā. Jau rīta agrumā apmeklējām vietējos laivu
operatorus, kuri detalizēti izrādīja un izstāstīja savus pamatdarbības principus. Šeit bija jūtama ļoti profesionāla attieksme, kā rezultātā
saņēmām augstas kvalitātes pakalpojumu – gan lieliskas laivošanas instrukcijas, gan arī labu ekipējumu. Laivošana šajā gadījumā
solījās būt īpaši interesanta, jo, lai nokļūtu līdz finiša vietai, braucām ne vien pa upi (Būku), bet arī cauri (pāri) ezeriem posmā no
Ineigas līdz Ginučiai. Saņemtais baudījums no brauciena attaisnoja cerēto, jo upju ainavas bija baudāmas, bet airēšanās cauri ezeriem
sniedza patīkamu fizisku piepūli, kas beigās deva gandarījuma sajūtu par paveikto. Te arī pirms brauciena atpakaļ uz Latviju un Igauniju uzzinājām īstās zivju zupas pagatavošanas noslēpumu un šo zupu arī baudījām.
Ikviens bija gandarīts par skaisto braucienu, tomēr vairums laivotāju atzina, ka šeit gūtā pieredze mācījusi un atgādinājusi, cik nozīmīgi ir piedāvāt saviem klientiem kvalitatīvu pakalpojumu un labu ekipējumu, jo to novērtē ikviens klients.
Vēl tik piemanāms, ka pasākums tika organizēts Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore Kurzemes reģionā
+371 67331492
zanda.rutenberga@kurzemesregions.lv

KURZEMES UPJU VALDZINĀJUMS VILINA
ARVIEN BIEŽĀK SĒSTIES LAIVĀ
Stāstot par projekta Riverways tūrisma koordinatora darba pienākumu izpildi šovasar ir ne vienu vien reizi nācies noklausīties skaudīgus izteicienus, ka ―tā jau gan var strādāt‖ vai ―kas nekait, ja
darba laikā var sēdēt laivā uz upes un izbaudīt vidi‖. Jā, noteikti,
šogad šiem izteicieniem iespējams pilnībā pievienoties, jo upju
ekspedīcijas projekta Riverways darbiniekiem aktīvi turpinās.

par braucieniem, tikai tad tiek veikta ekspedīcija pa pašu upi,
notiek fotografēšana un datu vākšana klātienē, bet nākamais un
pats sareţģītākais posms ir materiāla un foto fiksāţas un informācijas galējā apstrāde, aprakstu un fotogrāfiju savilkšana kopā,
lai tā būtu maksimāli korekta un nākotnē laivotājiem sniegtu
pēc iespējas detalizētāku un precīzāku informāciju.

Tomēr jāpiezīmē, ka 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. Ekspedīcija (laivošana) ir tikai viena nelielā daļa
no visa kopējā darbu cikla, ko nepieciešams veikt, lai rezultātā
varētu sagatavot kvalitatīvu un pilnvērtīgu materiālu par attiecīgo
upi – pirms brauciena tiek izpētīti visi iepriekš publicētie materiāli,
interneta resursos publicētie interesentu un profesionāļu apraksti

Kā zināms – ļoti daudz materiālu pieejami par Kurzemes TOP
upēm – Irbi, Abavu, Ventu, Durbi, tomēr arī tās ir vērts izlaivot,
jo situācija uz upēm ik gadu mainās. Kur nu vēl nozīmīgāk ir
pabūt uz tādām upēm, kurās ―kāju sper‖ tikai ekstrēmisti un
neprāši.
Jau iepriekš esam stāstījuši par savu laivošanas un pārgājienu
pieredzi ekspedīcijās uz Šķērveli un Letīţu, Ēdu un Šķēdi, Cietokšņa kanālu, Ālandes un Cieceres upēm.
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Lai arī Venta un Abava jau sen zināmas upes, tomēr tika nolemts laivot arī pa šīm upēm, lai ar GPS datiem piefiksētu atpūtas vietas,
noskaidrotu, vai tās ir privātas vai publiskas, kas tās uztur, kā arī ievāktu precīzu informāciju par apskates objektu atrašanos vietu un to
redzamību no upes. Protams, abas augstākminētās upes attaisno savu labo slavu un ir skaidri saprotams, kāpēc laivotāji galvenokārt
izvēlas tieši šīs upes. Skaistie klinšu atsegumi, krācītes un apburošās ainavas gan Ventā, gan arī Abavā sniedz īstu baudījumu.

Venta

Abava

Abavas upe posmā no Rendas līdz ietekai Ventā ir mazapdzīvota, līdz ar to civilizācijas postošās rokas neskarta vide. Nakšņošanai lielākoties izmantojamas laivotāju spontāni iekārtotās atpūtas vietas, kurās lielākoties lielākais labiekārtojums būs ar akmeņiem aplikta
ugunskura vieta. Dienā upe vairāk pieder laivotājiem, savukārt naktī – ap upi atdzīvojas cita pasaule: ik pa brīdim dzirdami plunkšķi,
švīksti un samirkušā kaţociņa izpurināšanas trokšņi.
Arī brauciens pa Rindu un Irbi ieved mūs neparastā pasaulē. Rindu pieveicam vienā elpas vilcienā – tā ir pļavu un krūmu un lapu koku
ieskauta. Irbe diezgan lielu tās posmu tek gar jūru, metot līkumus te tuvāk, te tālāk no smilšainā jūras krasta. Tas arī nosaka Irbes upes
krasta specifiku. Pielīkumojot tuvāk jūrai upes krasti un gultne izteikti smilšaina, ik pa brīdim dabīgi izveidojusies baltu smilšu pludmale. Uz Irbes upes strādājošie laivu operatori pie lielākajām atpūtas vietām, kur laivotājiem iespējams celt teltis un atpūsties, vai arī izcelties krastā, lai operators varētu piebraukt un savākt laivas, atzīmējuši ar simboliem (burtiem un cipariem) uz kokiem. Tās katru pavasari
tiek atjaunotas un laivotājiem, kuri izmanto konkrēto laivu operatoru pakalpojumus tiek izsniegtas arī kartes ar simbolu atzīmēm uz tās,
lai būtu vienkāršāk orientēties savā braucienā. Irbe guvusi savu popularitāti ne vien skaisto krastu dēļ, bet arī militārā mantojuma dēļ, ko
izkāpjot krastā laivotāji var apskatīt. Tomēr vislielākais un iespaidīgākais piedzīvojums ir upes ieteka jūrā, jo brīdī, kad acu priekšā paveras Baltijas jūras smilšainā un kailā pludmale, rodas dīvaina sajūta, jo te nu tu esi mazais puteklītis plašo ūdeņu priekšā.

Irbe

Irbes ieteka Baltijas jūrā

Īstens izaicinājums bija brauciens pa Vārtāju – upi, kas ietek Bārtā. Zemais ūdens līmenis un upes aizaugums bija liels izaicinājums. Upi
iemīļojuši arī bebri, kuri nebūt nekautrējas uzcelt tādus dambjus, kas laivotājiem pat jāpārceļ. Upes krastā izveidotas vairākas atpūtas
vietas ar projekta ―Riverways‖ gādību. Upe ir diezgan šaura un brīţam aizaugusi ar ūdenszālēm tik ļoti, ka brīţam airēšanas procesu
varējām saukt par lāpstošanu. Brīţam zema ūdens līmeņa dēļ vajadzēja pat laivu vilkt un izstumt caur akmeņaino gulti. Tomēr pie nedaudz augstāka ūdens līmeņa, upīte ir ļoti pievilcīga laivošanai.

Bebru dambis Vārtājā

Vārtāja
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Kā nākamais pārsteigums bija Rīvas upes apsekošana. Jau vairākkārtīgi daţādās publikācijās akcijas ―Upes oga‖ ietvaros parādījušies
raksti par to, ka šī mazā, bet skaistā upīte beidzot iztīrīta un pieejama laivošanai. Turklāt Rīva ir īstens atklājums un dārgakmens, jo tā
ir izteikti līkumaina un līkumo cauri tumšiem egļu meţiem, stāvkrastiem un vietām upē krācītes, lai laivotājam nezustu modrība. Ir
nozīmīgi izprast, ka upes attīrīšanas darbi nenozīmē krastu nolīdzināšanu un visu koku izcelšanu no upes, taisni otrādi – izvērtējot
situāciju daudz koku tiek atstāti, bet tikai izzāģēts ceļš laivotājam. Tas rada interesantu ne apgrūtinošu laivošanu, jo upē ir apbraucami
šķēršļi, nevis tādi, kas pastāvīgi jāapnes. Brauciena laikā īpaši baudāmi ir koku sakņu atsegumi.

Rīva
Un vēl tik viena upe, kuras aprakstu iekļaušu šajā rakstā – Engure.
Arī viena no daudzajām Kurzemes mazupītēm, kas laivojama visu gadu bezledus periodā. Engure savieno Usmas ezeru un Puzes ezeru
un nobraukt to iespējams visā tās garumā, tomēr mēs izvēlējāmies sākt savu ceļu no Dzirnavām un beigt savu laivošanu tieši pirms
Puzes ezera.
Arī Engures upe tika attīrīta projekta ietvaros, kā arī pie Dzirnavām, vidusposmā un pie mūsu izkāpšanas vietas pirms Usmas ezera ir
projekta ietvaros labiekārtotas atpūtas vietas. Engures upe mūs pārsteidza ar dzīvnieku daudzveidību tās krastos: te kāda maza stirniņa
ziņkārīgi lūkojās uz mums, te mazais spilgti zilais zivju dzenītis sargādams savu ligzdu mūs vilināja tālāk uz priekšu pa upi, te mums
pa priekšu cēli peldēja gulbju ģimene – mamma, tētis un pieci pelēkie gulbju jaunuļi.
Arī Engures upes daile slēpjas tās krastos esošo koku atsegtajos sakņu pinumos, stāvākos meţiem apaugušos un arī lēzenos un zālainos
vai smilgām aizaugušos krastos, tuvojoties Puzes ezeram.
Visas ainavas mijas savā starpā kopā radot īpašu upes auru. Upes krastos sastopama lielāka apdzīvotība, nekā iepriekš aprakstītajā Irbē
vai Rīvā, kā arī sastopams viens otrs aizrautīgs makšķernieks, kurš pastāsta, ka zivju loms šajā upē esot gana labs. Arī fotogrāfijās
iemūţinājām gan atpūtas vietas, gan sastapto gulbju ģimeni, bet nākamgad te jau iespējams būs sastopami jau jaunie gulbji.

Engure

Engure
Ekspedīcijas tiek veiktas un informācija par upēm vāktaq, lai projekta ietvaros izveidotu un publicētu daţādus mārketinga materiālus,
kā arī izveidotu mājas lapu par Latvijas un Dienvidigaunijas upēm. Tāpat projektā vēl līdz 2014.gada novembra beigām turpinās lielā
laivošanas akcija ―Upes oga‖ un nākamā gada sākumā tiks organizētas preses pārstāvju iepazīšanās tūres pa Latvijas upēm.
Informāciju sagatavoja:
Zanda Rūtenberga,
projekta tūrisma koordinatore Kurzemes reģionā
+371 67331492
zanda.rutenberga@kurzemesregions.lv
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT>>

LIEPĀJAS
PILSĒTA

VENTSPILS
PILSĒTA

AIZPUTES
NOVADS

ALSUNGAS
NOVADS

BROCĒNU
NOVADS

DUNDAGAS
NOVADS

DURBES
NOVADS

GROBIŅAS
NOVADS

KULDĪGAS
NOVADS

MĒRSRAGA
NOVADS

NĪCAS
NOVADS

PĀVILOSTAS
NOVADS

PRIEKULES
NOVADS

ROJAS
NOVADS

RUCAVAS
NOVADS

SALDUS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

TALSU
NOVADS

VAIŅODES
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS
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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!

