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ZIĽU LAPA
~ AR SKATU UZ REĢIONA NĀKOTNI~

Šajā izdevumā:

Par 2014.gada KPR
Attīstības padomes sēdēm

Mīļie kurzemnieki!
Aizritējis 2014.gads - darbīgs, pilns aizraujošiem notikumiem,
tas nesis gan bezgalīgu prieku, gan pārdzīvojumu sāpes. Esam
dzīvojuši vienā laikā un telpā, bet katram no mums tas bijis
savādāks. Paldies katram no Jums par to, ka esam tik dažādi, bet
spējam kopā darīt lielus darbus, paldies par izdomu, mīlestību,
brīnišķīgo spēju radīt un baudīt, par iespēju būt kopā ar Jums.
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Novēlu katram no Jums tādu mazu nieciņu, kas liek klusībā
pasmaidīt un atkal pamanīt gaismu un aizraujošo dzīvi visapkārt.
Lai gribētos azartiski dziedāt, cept piparkūkas, ar pašu rokām
darinātām sniegpārsliņām rotāt māju, sajust cilvēkus sev blakus,
sadzirdēt to čukstus un nopūtas, rast spēku sirsnīgam vārdam.
Vienkārši būt cilvēcīgam un laimīgam.
Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Iededziet sveces Ziemassvētkos, lai gaisma un siltums ielīst Jūsu
mājās. Bet vienu, pavisam nelielu un mīļu, pataupiet, nolieciet to
plauktā vai uz kumodes. Tā būs skumjajām dienām. Un katru

reizi, kad tās Jūs pārņem un ļoti gribas aizdegt svecīti, nedaudz apstājieties un padomājiet, cik daudz
mīlestības un sirsnības sniedz mums tik vienkārša un sarežģīta lieta, ko vienā vārdā varam saukt par
dzīvi.
Lai mīlestība un prieks ienāk Jūsu mājās! Siltus un ģimeniskus Jums svētkus!
Lai laimīgs un veiksmīgs Jaunais 2015. gads!

Inga Bērziņa

Ar katru gadu nākas pārliecināties, ka laiks skrien arvien ātrāk, un arī 2014.gads nav
izņēmums, kas ir bijis piepildīts ar daudziem uzdevumiem un darbiem.
2014.gads sākās ar izmaiņām sabiedriskā transporta sistēmas organizācijā, esam
centušies pielikt maksimālas pūles, lai tas neradītu negatīvas sekas reģiona iedzīvotājiem. 2014.gadā pašvaldības vienojās par nepieciešamību stiprināt sadarbību reģiona ietvaros un celt administrācijas kapacitāti, nodrošinot līdzfinansējumu pašvaldībām un reģionam būtisku pasākumu īstenošanai. Pateicoties šim atbalstam, administrācija var veltīt lielākas pūles, gatavojoties jaunajam plānošanas periodam un strādājot pie jaunu projektu pieteikumu sagatavošanas.
2014.gadā uzsākām sagatavot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2015.-2030.gadam un Attīstības programmu 2015.-2020.gadam, un pieņēmām lēmumu par izsludināšanu publiskajā apspriešanā sākot ar 2014.gada
17.decembri. Publiskajai apspriešanai esam atvēlējuši lielāku laika periodu, nekā to
nosaka normatīvie akti, lai precīzāk un plašāk apzinātu sabiedrības viedokļus un
priekšlikumus domājot par nākotnes Kurzemi.
2015.gadā esam iecerējuši gan turpināt esošās iestrādnes, gan uzņemties papildus
Kurzemes plānošanas reģiona uzdevumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veicināšanu, pieaugušo izglītības sistēmas pilnveidošanu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, un, protams, tiks veltīta
Administrācijas vadītājs
būtiska uzmanība jaunu projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai atbalsta saņemšanai dažādām Eiropas
Savienības līdzfinansētām atbalsta programmām.
Saku lielu paldies Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai un padomes locekļiem par ieguldījumu un atbalstu plānošanas reģionam. Augsti novērtēju administrācijas speciālistu paveikto, lai ieceres, kas tika plānotas 2014.gadam, tiktu realizētas laikā un labā kvalitātē.
Vēlu gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu, un lai svētku laikā izdodas atrast laiku sev un saviem tuvajiem.
Ar cieņu, Kristiāns Godiņš

2014/Nr.4

2

PAR 2014.GADA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒM
2014.gadā ir norisinājušās 9 Kurzemes plānošanas reģiona attīstī- ros, formulējot reģiona viedokli un pašvaldību izpratni par pieejabas padomes sēdes, kurās tika pieņemti reģionam un administrāci- mo finanšu līdzekļu atbalstu laika posmā no 2015. – 2020.gadam.
jai būtiski lēmumi.
Līdzīgi kā citos gados, arī šogad padomes sēdē tika apstiprināti
reģiona administrācijas darba plāns, budžets, grozījumi struktūrā
Gada laikā sēdēs piedalījās pārstāvji no LR Vides aizsardzības un un Sabiedriskā transporta komisijas nolikumā, publiskais gada
reģionālās attīstības ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas, LR pārskats u.c. reģiona administrācijas darbības nodrošināšanai neFinanšu ministrijas, LR Iepirkumu uzraudzības biroja, LR Satik- pieciešamā dokumentācija.
smes ministrijas, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VSIA
„Autotransporta direkcija”, LR Kultūras ministrijas, LR Valsts Tāpat saskaņā ar LR Valsts Kontroles sagatavoto ziņojumu par
Kontroles, LR Aizsardzības ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un veikto revīziju, notika aktīvas diskusijas par plānošanas reģionu
glābšanas dienesta un Valsts policijas.
turpmāko darbību, kā rezultātā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija oktobra mēnesī sagatavoja informatīvo
Sākot ar 2014.gadu, padomes locekļi vienojās līdzfinansēt Kurze- ziņojumu par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu, kurā
mes plānošanas reģionu, finansējumu novirzot administratīvās līdztekus esošajām funkcijām tiek paredzēts, veikt darbības, lai
kapacitātes stiprināšanai, konkursa „Eiropas gada pašvaldība” stiprinātu plānošanas reģionus ar jaunām funkcijām. 2015.gads
1.kārtas organizēšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena parādīs vai iecerētie reģionu pozīcijas un loma nostiprināsies.
organizēšanai pašvaldību vadītājiem. Pašvaldību gatavība līdzfinansēt plānošanas reģiona darbību ļauj labāk sagatavoties nākama- Arī 2015.gadā esam iecerējuši turpināt aktīvi organizēt Attīstības
jam plānošanas periodam, lai ar projektu palīdzību piesaistītu fi- padomes sēdes, aicinot dažādas institūcijas, klātienē informēt
nansējumu reģiona attīstībai un iedzīvotājiem būtisku jautājumu padomes locekļus par to darbības plāniem un aktivitātēm, un risirisināšanai.
nāt citus pašvaldībām un reģionam būtiskus jautājumus.
2014.gadā padome pieņēma lēmumu par Kurzemes plānošanas
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un
Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu un
2014.gada 17.decembrī ir izsludināta minēto dokumentu publiskā
apspriešana. Apspriešanas termiņš norisināsies līdz 2015.gada
30.janvārim.
Sēdēs vairakkārt skatīti jautājumi par gatavošanos nākamajam
plānošanas periodam, par plānotajām aktivitātēm un atbalsta virzieniem ES struktūrfondu un pārrobežu sadarbības programmu ietva2014.GADA PĒDĒJO ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDI
NOSLĒDZ DISKUTĒJOT PAR DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM

Plašāku informāciju par Attīstības padomes sēdēm
skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”,
„AP dokumentu vietne” un “Informācija medijiem”.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja vietniece

dienestus, tajā tiks skatīts plašs jautājumu spektrs drošības un
aizsardzības jomā.

2014.gada 10.decembrī tika sasaukta gada pēdējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā, lai diskutētu par
drošības jautājumiem, piedalījās LR Aizsardzības ministrijas,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas
pārstāvji.
Sēdē tika nolemts no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada
30.janvārim nodot publiskajai apspriešanai Kurzemes plānošanas
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un
Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektus ar pielikumiem, kā arī paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā – Sabiedrības līdzdalība. Sēdes darba kārtībā kā nākamie tika skatīti un lēmumi pieņemti
jautājumos, kas tieši skar Kurzemes plānošanas reģiona ikdienas
darbu.
Turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības eksperte Inga Kalniņa sniedza informāciju par sociālās
jomas aktualitātēm 2014.gadā, kā arī prezentēja gatavošanos deinstitucionalizācijas (DI) procesam un tā īstenošanas iespējām Kurzemes reģionā.
Pirms pašvaldības pārstāvju rosinātās diskusijas par drošības un
aizsardzības jautājumiem, LR Aizsardzības ministrijas pārstāvis
J.Mačis, ar mērķi iepazīstināt klātesošos ar Nacionālo bruņoto
spēku uzdevumiem valsts apdraudējuma un civilmilitārās krīzes
pārvarēšanas gadījumos, sniedza informāciju par LR AM struktūrvienību uzdevumiem un iespējamo atbalstu pašvaldībām. J.Mačis
atbildot uz jautājumiem, kas ietilpst LR AM kompetencē un informējot par paredzēto semināru Kurzemes reģionā, aicināja tajā
piedalīties arī pašvaldību pārstāvjus, jo iesaistot Valsts drošības

Attēlā: LR Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Mobilizācijas un uzņēmējvalsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākais eksperts
Juris Mačis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības
pārvaldes priekšnieks M.Baltmanis sniedza praktisku informāciju
un atbildēja uz jautājumiem par civilās aizsardzības sistēmas organizāciju, par sadarbību starp institūcijām un Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem katastrofu gadījumā, kā arī par valsts materiālo rezervju iesaistīšanu un to, kā jārīkojas ārkārtējās situācijās.
Pēc šādas informācijas uzklausīšanas, pašvaldību vadītāji atzina,
ka papildus teorētiskajām mācībām ir nepieciešamas arī praktiskās apmācības par to, kā rīkoties ārkārtējās situācijās.
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Attēlā:
VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Baltmanis

Attēlā: Valsts policijas priekšnieka vietnieks un Galvenās kārtības
policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs

Savukārt Valsts policijas priekšnieka vietnieks un Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs raksturoja šī brīža drošības situāciju Kurzemes reģionā un atbildēja uz jautājumiem, kas, galvenokārt, skar kārtības nodrošināšanu, kadru un resursu nepietiekamību, kā arī Valsts policijas reģionālo pārvalžu savstarpējo sadarbību.
Noslēgumā Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa padomes locekļu vārdā izteica pateicību LR AM, VUGD un Valsts policijas
pārstāvjiem par atsaucību aicinājumam piedalīties diskusijā.
Informāciju sagatavoja: Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja vietniece
Foto: KPR

AKTUĀLAIS KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻĀ
Šā gada 5. augustā Ministru kabinetam apstiprinot Autoceļu padomes nolikumu tika atjaunota padomes darbība. Padomes sastāvā iekļauti arī plānošanas reģionu pilnvarotie pārstāvji. Kurzemes reģiona intereses padomē pārstāv Kuldīgas novada domes priekšsēdētajas
vietnieks Aleksandrs Lange.
Lai pilnvērtīgi sagatavotos darbam padomē Kurzemes plānošanas reģions mainīja Sabiedriskā transporta komisijas nolikumu un pārdēvēja to par Kurzemes plānošanas reģiona autoceļu un sabiedriskā transporta komisiju”. Komisija veica “Valsts autoceļu sakārtošanas
programmas 2014 – 2020 gadam” analīzi. Sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, tika apkopots pašvaldību viedoklis par prioritāri veicamajiem remontdarbiem uz valsts autoceļiem un komisijas sēdē organizēta tikšanā ar Valsts autoceļu pārstāvjiem Kurzemes reģionā. Lai
gūtu pilnvērtīgāku viedokli par valsts autoceļu stāvokli Kurzemē, paralēli sabiedriskā transporta pieturvietu apsekošanai uzsākta arī
reģiona valsts autoceļu apsekošana.
Jāatzīmē, ka apkopojot pašvaldību prioritātes, apmēram puse no tām diemžēl nesaskan ar Satiksmes ministrijas un Valsts autoceļu sagatavoto programmu. Tā, piemēram, programmā nav ietverti pēc pašvaldību uzskatiem akūti nepieciešami remontdarbi uz ceļiem: P117
“Skrunda–Aizpute”, “V1221 Rucava – Pape”, V1401 “Stende-Lauciene-Mērsrags” V1309 “Piltene – Zlēkas” V1289 “Ķikuri – Alsunga” V1222 “Nīca – Otaņķi – Grobiņa” Maģistrālās Selgas ielas un Roju šķērsojošā tilta kapitāla pārbūve uz autoceļa P 131 “Tukums –
Ķesterciems – Kolka” . un daudzi citi.
Valsts plāni autoceļu sakārtošanā nepatraukti tiek koriģēti un aktualizēti, tāpēc turpmākais plānošanas reģiona un
tās pārstāvja Autoceļu padomē darbs būs vērsts uz valsts
ceļu sakārtošanas plānu koriģēšanu ievērojot pašvaldību
priekšlikumus.
2015. gadā plānotie darbi redzami Autoceļa padomes
03.11.2014 sēdē prezentētajās kartēs
2014. / 2015. g. darbi autoceļu tīklā.
Ar pilnu prezentāciju var iepazīties ŠEIT>>

Informāciju sagatavoja:
Indulis Ozoliņš
Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas
Tīkla plānotājs
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2014.GADS KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRĀ
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2014. gads, kā pirmais gads jaunajā plānošanas periodā nebija dāsns ar daudzveidīgu un plašu projektu konkursu piedāvājumu.
Tomēr, rūpīgi izvērtējot esošo piedāvājumu un samērojot ar klienta vēlmi, iespējamos risinājumus tuvākā vai tālākā nākotnē varējām
ieteikt.
Projektu konkursu augstāka intensitāte gaidāma 2015. - 2016.gadā.

2014.gadā padarītais:

Kurzemnieku interesēs ir būt informētiem par plānotajiem projektu konkursiem, lai ES fondu apguve Kurzemē būtu veiksmīga.

1005 konsultācijas

Pozitīvas emocijas un vēlmi strādāt vēl labāk sniedz ES Struktūrfondu
informācijas centru klientu novērtējums, kas atspoguļots ikgadējā LR
Finanšu ministrijas pasūtītajā sabiedriskajā aptaujā.

10 semināri un konsultāciju dienas

10 publikācijas reģionālajos medijos

Pētījumu aģentūras „Latvijas fakti” 2014. gada nogalē veiktajā sabiedriskās domas aptaujā „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” uz jautājumu: “Kā vērtējat Jums sniegtos ES
struktūrfondu reģionālā informācijas centra pakalpojumus?” 86,7% aptaujāto devuši vērtējumu „ļoti pozitīvi” un „drīzāk pozitīvi”.

1800 jaunumu saņēmēji
e-pastos

Aptauja tika veikta izmantojot intervēšanas metodi respondentu dzīves
vietās visos Latvijas novados un tajā piedalījās respondenti ar dažādu
vecumu, izglītību un pārstāvēja dažādas profesijas

Uzturēts 5 reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru kopējais
portāls
www.esfinanses.lv

Saskaņā ar pētījuma datiem, Eiropas Savienības struktūrfondu reģionālajos informācijas centros 2014. gadā ir vērsušies nedaudz mazāk aptaujāto
Latvijas iedzīvotāju, nekā 2012. – 2014. gadā. Šis rādītājs ir objektīvs, jo,
mainoties plānošanas periodiem, arvien mazāk tiek izsludināti jauni projektu konkursi.

9 konkursi

Aptaujas pilnā versija pieejama ŠEIT>>

Lai Jaunais gads veiksmīgs visiem kurzemniekiem un piepildās mūsu klientu labās projektu idejas!

Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra
vadītāja Baiba Kūma

PAZIĽOJUMS PAR KPR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2015.-2030.GADAM PUBLISKO APSPRIEŠANU
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts.
Publiskās apspriešanas laiks: no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim.
Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona pašvaldību attīstības plānošanai un veido pamatu plānošanas koordinācijai reģionā.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu - vīziju 2030, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes,
ekonomikas profilu un telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus
un rīcības plānu to ieviešanai.
Dokumenti pieejami:
Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
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Sabiedriskā apspriede:
Kuldīgā, 2015.gada 21.janvārī plkst.14:00, 1905.gada ielā 3, Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē. Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz
19.janvārim (ieskaitot), reģistrējoties Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Semināri”.
KPR aicina Kurzemes pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām
idejām un redzējumu piedalīties Kurzemes attīstības plānošanā, iesaistīties sagatavoto plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā un
sniegt savus priekšlikumus dokumentu pilnveidošanai.
Atsauksmes iesniedzamas:
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 30.janvārim (ieskaitot), lejupielādējot komentāru veidlapu un aizpildītu to vai nu nosūtot pa
pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski Plānošanas nodaļas plānotājai Sanitai Astičai uz e-pastu: sanita.astica@kurzemesregions.lv.
Veidlapas komentāru sniegšanai:
Veidlapas pieejamas Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana
un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/
INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.
Papildus informācija: Sanita Astiča, KPR Plānošanas nodaļas plānotāja, Tālr.: 63321324, 27007448,
e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv.

PLĀNOŠANAS REĢIONI VIENOJAS PAR TURPMĀKIEM SADARBĪBAS
VIRZIENIEM
2014.gada 5.decembrī Rīgā Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji tikās ar kaimiņu reģionu – Rīgas plānošanas reģiona un Zemgales
plānošanas reģiona pārstāvjiem, lai apspriestu kopējas intereses un sadarbības virzienus izstrādājamo plānošanas dokumentu kontekstā.
Sanāksmes laikā dalībnieki pārrunāja vēlamos sadarbības virzienus gan telpiskajā aspektā, gan kopīgu projektu īstenošanā.
Ar Rīgas reģionu Kurzemi vieno kopējās interešu teritorijas - Baltijas jūras līcis un piekraste – kurortoloģijas attīstība, mazās ostas, pieejamība, zilā izaugsme/tūrisms, tai skaitā EuroVelo maršruti, kā arī Abavas ielejas telpa.
Savukārt Zemgales un Kurzemes reģiona kopīgie risināmie jautājumi ir: sauszemes transporta (autoceļa un dzelzceļa infrastruktūras)
attīstība, EuroVelo, pierobeža ar Lietuvu (dabas teritorijas un valoda), izpēte sabiedriskā transporta nodrošināšanai pierobežā, pakalpojumi. Zemgales reģiona dienvidrietumu teritoriju paredzēts attīstīt kā bioekonomikas zonu, kas varētu ietvert arī daļu Kurzemes teritorijas.
Kā starpreģionu sadarbības projektu tēmas tika atzītas: mūžizglītība, jahtu tūrisms, mazo ostu kuģošanas drošības un pakalpojumu attīstība, industriālā mantojuma attīstība un pielāgošana tūrisma vajadzībām, degradēto teritoriju revitalizācija un pielāgošana uzņēmējdarbībai, vienota un integrēta satiksmes sistēmas un transporta infrastruktūras plānošana.
Iegūtie secinājumi: plānošanas reģionus vieno funkcionālās saites, kas pārsniedz administratīvā iedalījuma ietvaru. Vajadzīga kopīga
plānošana, lai risinātu jautājumus par sabiedrisko transportu un sasniedzamību, pakalpojumu pieejamību, dabas teritoriju - upju ieleju
apsaimniekošanu, kopēju tūrisma un kultūras produktu attīstību, ainavu plānošanu un pārvaldību.
Prezentācijas no semināra pieejamas KPR mājaslapā
www.kurzemesregions.lv sadaļā „Kurzeme 2030”.
Seminārs tika rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta 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” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) īstenošanas ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Astiča,
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja

Attēlā: Sanāksmes dalībnieki kopīgā lēcienā uz turpmāko sadarbību
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ESEJU KONKURSA
“KĀ ES REDZU SAVU NĀKOTNES KURZEMI”
REZULTĀTI

6

7.-12.klašu skolēnu eseju konkurss „Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” un radošo darbu konkurss „Mana Kurzeme” tika
rīkoti Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030” ietvaros un norisinājās: I kārta – no
2014.gada 22.aprīļa līdz 19.maijam, II kārta - no 2014.gada 7.oktobra līdz 7.novembrim. Radošo darbu konkursā „Mana Kurzeme” nav
iesniegts neviens darbs, taču eseju konkursā jauniešu atsaucība ir negaidīti liela.
Pavisam konkursam ir iesniegtas 42 esejas, kuras pārsteidz ar oriģinalitāti un radošumu un liecina par jauniešu vēlmi redzēt Kurzemi
tīru, zaļu, sakoptu un drošu. Ar lepnumu ir uzsvērta Kurzemes neskartā daba un bagātais kultūras mantojums. Daudzi jaunieši saredz
savas mājas un turpmāko dzīvi saistībā ar Kurzemi, un vēlas, lai Kurzeme būtu sasniedzamāka, ģimenēm un darbam draudzīga vieta,
kurā dzīvot, augt un attīstīties. Par piekrastes attīstības galvenajiem virzieniem jaunieši nosauc kūrortu attīstību, tūrismu un zvejniecību.
Jaunieši vēlas ražot ekoloģisku pārtiku, kas gatavota no vietējiem produktiem, kā arī vēlas veidot savu karjeru, lai uzlabotu dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļajiem pensionāriem, maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem un atkarībās nonākušajiem.
Kurzemes plānošanas reģions izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem un īpaši - Druvas vidusskolai un Rucavas novada
Sikšľu pamatskolai par atsaucību un ieguldīto darbu jauniešu iesaistīšanā konkursā!
Saskaľā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu konkursa rezultāti ir šādi:
1.vieta
INTARS BUŠINSKIS
Druvas vidusskola /naudas balva 60 EUR
„Savu nākotnes Kurzemi es redzu ļoti attīstītu, tajā būs jauni apņēmīgi cilvēki, kuri gribēs attīstīt un izveidot jaunas darbavietas. Kurzeme ir un būs bagāta ar saviem mežiem un plašajām pļavām, kā vesela bagātība ir garais jūras krasts. Jau šobrīd mēs, kurzemnieki, pierādām to, ka varam daudz izdarīt un panākt
savas ieceres. Ir ļoti labi, ka kurzemnieki domā par savu un citu nākotni, jo tikai VISI un KOPĀ varam
izdarīt ko labu.”

2.vieta
ĒRIKS GLUŽĢIS
Rucavas novada Sikšņu pamatskola/
naudas balva 30 EUR
„Nākotnes Kurzemē cilvēku domāšana vairs nav
tāda kā agrāk. Cilvēki var vairāk atļauties – viņi
daudz strādā, labi pelna, vairāk ceļo un priecājas
par dzīvi. Ir sajūta – „es saņemu tik,
cik strādāju”.

3.vieta
MEGIJA ZUNDE
Druvas vidusskola /naudas balva 20 EUR
„Kādu es redzu Kurzemi nākotnē? Es to redzu modernu. Ar lidojošām siltumnīcām, kurās aug visdažādāko krāsu tomāti. Uz māju jumtiem aug puķes.
Un mašīnas benzīna vietā izmanto pienu. Šādu Kurzemi šobrīd ir grūti iztēloties, bet mūsdienās tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka viss ir iespējams.”

Kurzemes plānošanas reģions apsveica konkursa uzvarētājus:
1.-3.vietu, kā arī nākamās - 4.vietas ieguvēju Rūdolfu Priedoliņu no Pāvilostas vidusskolas un 5.vietas ieguvējus ar vienādu punktu
skaitu: Anniju Ansoni (Pāvilostas vidusskola), Māri Jāni Tiļugu (Sikšņu pamatskola), Evitu Maslabojevu (Pelču speciālā internātskola),
Līgu Koni (Liepājas valsts 1.ģimnāzija), Patrīciju Anni Ošenieci (Sikšņu pamatskola), Tomu Opeltu (Druvas vidusskola), Anniju Līvu
Staškovsku (Druvas vidusskola) un Loti Šilki (Druvas vidusskola).
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Balvu pasniegšana notika 17.decembrī Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur notika Multimediju dizaina un Reklāmas7
2014/Nr.1
dizaina izglītības programmu interaktīvās izstādes "Cilpa" atklāšana, Apģērbu dizaina izglītības programmas un Vizuālā tēla
stilistu izglītības programmas modes skate un dažādu mūziķu uzstāšanās.

Ar izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projektu un Attīstības programmas
2015.-2020.gadam projektu būs iespējams iepazīties to publiskās apspriešanas laikā reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv
sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
Par publiskās apspriešanas laiku un pasākumiem aicinām sekot līdzi aktualitātēm www.kurzemesregions.lv.

SASNIEGUMI UN IZAICINĀJUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ KURZEMĒ
Projekts „Mana sociālā atbildība” novērtēts kā viens no labākajiem
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam, pabeidzot šo projektu ieviešanas periodu, izvērtēja padarīto
un 8.decembrī rīkoja programmas noslēguma pasākumu. Rīgā pulcējās projektu īstenotāji, administrētāji, uzraudzītāji un vērtētāji. Tika
publiskoti skaitļi par projektiem, iesaistītajām organizācijām un cilvēkiem, par finansējumu un labākajiem sasniegumiem. Līdzās citiem par nominantu kļuva arī KPR īstenotais projekts „Mana sociālā atbildība” (My Response). Mums visiem par prieku projekts, kurā
sociālās jomas uzlabošanā sadarbojās 8 Latvijas-Kurzemes un 5 Lietuvas partneri, tika atzīts par labāko un saņēma diplomu nominācijā
„Lielāku reālās dzīves iespēju sniegšana” (Giving more real life opportunities).
Atgādināšu, ka projektā izmantota kompleksa pieeja risinot jautājumus, kas ietekmē cilvēku ar dažādām vajadzībām ikdienas dzīvi.
Īpaša uzmanība tika pievērsta universālā dizaina principu (turpmāk –
UD) ievērošanai kā nozīmīgam rīkam cilvēku ar invaliditāti sociālās
integrācijas uzlabošanā. Projekta ietvaros abu valstu speciālisti izglītoti par personu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas iespējām
un UD.
80 organizācijām sniegtas konsultācijas par vides atbilstību UD
principiem un sniegtas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Projekta partneru organizācijas veica pielāgojumus vidē atbilstoši UD
(piemēram, lifti un pacēlāji, pludmales pielāgošana cilvēkiem ar
redzes traucējumiem Liepājā) vai iegādājās speciālo aprīkojumu (kā
krēslus peldei Ventspilī un Liepājā) un kopīgi tika attīstīti 2 jauni
sociālie pakalpojumi – pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Papildus tika veikts pētījums par vides un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti,
īstenotas informatīvās kampaņas, izveidotas filmiņas , datu bāze un ceļojoša izstāde (5 pārvietojami stendi roll-up formā), sagatavota un
mājas lapās publicēta informācija par UD, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni un konference.
Projekta „Mana sociālā atbildība” mobilā izstāde kopš 5.decembra apskatāma Ventspils novadā, bet pirms tam ceļoja pa Talsiem. Arī
šobrīd Kurzemes pašvaldības un citas organizācijas var pieteikties mobilās izstādes demonstrēšanai savā pašvaldībā/organizācijā, nosūtot informāciju par šādu vēlmi uz e-pastu inga.kalnina@kurzemesregions.lv .
Projekts ir veicinājis cilvēku ar invaliditāti labāku sociālo integrāciju un vienlaicīgi uzlabojis vidi un pakalpojumus Kurzemē.
Lai aizsāktais nepazustu, KPR plāno nākamā periodā rakstīt jaunus pieteikumus un iespējams īstenot arī projekta 2.kārtu. Ieinteresētās
pašvaldības aicinātas sazināties par savām vēlmēm un vajadzībām, lai iespēju robežās iekļautu tās nākamā projektā.
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Turpinot pārdomas par DI ieviešanu Kurzemē

Labklājības ministrijas un plānošanas reģionu tikšanās.

Jebkuras pārmaiņas cilvēka dzīvē ir gan aizraujošas un uzmundrinošas,
gan satraucošas un bažu vai nezināmā pārpilnas. Arī pārmaiņas DI kontekstā ir reālas un nopietnas pārmaiņas daudzu cilvēku dzīvē. Primāri
mēs saprotam, ka tās ietekmēs bērnu namu un VSAC klientus, bet jāatceras, ka tik pat būtiskas tās būs arī šajās institūcijās strādājošajiem
darbiniekiem klientu ģimenēm, pašvaldību iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Turpinot aizsākto sadarbību, šī gada 4.decembrī Labklājības
ministrijas (turpmāk –LM) darbinieki tikās ar plānošanas
reģionu (turpmāk – PR) pārstāvjiem, lai apspriestu neskaidrības un radušos jautājumus par deinstitucionalizācijas
(turpmāk – DI) ieviešanas iespējām un PR izteiktos komentārus par atbilstošo Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu.

Tomēr pirms katrām pārmaiņām mēs uzdodam sev un citiem jautājumu – kāpēc?
Kāpēc vajag to, kāpēc šo, kāpēc tādas pārmaiņas un kāpēc tieši tagad? Ja mēģinām atbildēt, kāpēc vajag DI, tad viennozīmīgi atbildē
skan „Lai īstenotu cilvēktiesības”. ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām” ietver tiesības dzīvot sabiedrībā, nebūt izolētiem un nošķirtiem no tās, līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un citas. ANO Konvencijas „Par bērna tiesībām” nosaka, ka dalībvalstīm jāgādā par to, lai bērns netiktu šķirts no saviem vecākiem pretēji viņu gribai, kas nozīmē arī neaugt bērnu namā. Jāatzīmē, ka
atbilstoši sociālie pakalpojumi dzīvesvietā (aprūpe mājās, aktivitātes dienas centrā, atbalsts grupu dzīvoklī, prasmju apguve darbnīcās,
atbalsta vai pašpalīdzības grupas vecākiem ar bērniem utt.) un universālā dizaina principu ievērošana var palīdzēt minēto un citu tiesību nodrošināšanā.
Jau iepriekš rakstījām par nepieciešamību DI procesu plānot, iesaistīt visas puses, vēlmi un vajadzību sadarboties DI procesa ieviešanā.
Sadarbība jāīsteno starp dažādu pakalpojumu (veselības aprūpes, izglītības, transporta , kultūras un citu) sniedzējiem.
Projekta “Mana sociālā atbildība” ietvaros šī gada sākumā tika veikts pētījums „Sociālās integrācijas vajadzības Kurzemes reģionā”.
Saskaņā ar 2014.gada februāra datiem Kurzemes reģionā bija 29 reģistrēti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji: 5 institūcijas bērniem (BSAC), 18 – pieaugušajiem (PSAC ar pašvaldību finansējumu) un 1 institūcija personām ar
garīga rakstura traucējumiem (VSAC ar valsts finansējumu) ar 6 filiālēm. Pie kam divās VSAC filiālēs pakalpojumu sniedz bērniem.
Iepriekšējā gada beigās Kurzemes reģiona institūcijās pakalpojumu saņēma 1851 klients. No tiem 8% klientu bija BSAC, 43% – PSAC
un 49% – VSAC. Papildus tam atbilstoši institūciju sniegtajai informācijai 1189 klienti bija ar invaliditāti (BSAC - 36, PSAC - 373,
VSAC -780). Plašāka informācija atrodama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.
Cilvēktiesību ievērošana un līdz ar to DI īstenošana ir aktuāla arī Eiropā un visā pasaulē. Eiropas Savienība (turpmāk – ES) ir piekritusi
sniegt Latvijai finansiālu palīdzību DI īstenošanā 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā. Minētajā 7 gadu periodā LM plāno
īstenot DI LATVIJĀ ar divu fondu palīdzību: ESF un ERAF (t.sk. Valsts līdzfinansējums 15%). Atbilstoši publiskotajai LM informācijai, kopumā Latvijā DI uzsākšanai no ESF plānoti EUR 48 709 260. Papildus tam vēl 9 miljoni EUR plānoti Sociālo dienestu darba
efektivitātes un darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai. Savukārt pēc reģionu DI plānu izstrādes plānots, ka EUR 44 441 977 no
ERAF Latvijā tiks izmantoti infrastruktūras izmaiņām - sabiedrībā balstīto pakalpojumu izveidei vai pielāgošanai. Daļa ERAF finansējuma tiks novirzīta 9 republikas pilsētām (indikatīvi EUR 15 300 000) integrētai pilsētvides attīstībai.
Lai vieglāk izprast plānotās pārmaiņas, tagad pavisam īsi par mehānismu, ko LM iecerējusi DI ieviešanā. 5 plānošanas reģioni gatavos
projektu pieteikumus, kuros aprakstīs kā plāno īstenot atbalstāmās darbības, un piedalīsies projektu konkursā. Projektā jāparedz sadarbība ar reģiona teritorijā esošām pašvaldībām, VSAC un BSAC. Ar partneriem jānoslēdz nodomu protokoli vai sadarbības līgumi.
Šobrīd NVO plānoti kā sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēji (saņem finansējumu caur pašvaldībām) vai tikai kā klientu interešu
pārstāvji.
Atbilstoši MK noteikumu projektam DI ieviešanā reģioni drīkstēs iepirkt vai organizēt:
individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plāns) izstrādi;
PR deinstitucionalizācijas plānu izstrādi;
VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrādi;
pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem, kas uzturas VSAC, sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošanu personām ar GRT;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojuma īstenošanu bērniem invalīdiem;
speciālistu apmācības sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai;
informatīvus un izglītojošus pasākumus sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai;
informācijas un publicitātes pasākumus par projekta īstenošanu;
projekta vadību.
Pēc projektu apstiprināšanas plānošanas reģioni būs ESF finansējuma saņēmēji (apsaimniekotāji). Pašvaldības ik mēnesi iesniegs atskaiti par sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem un PR pēc dokumentu pārbaudes veiks pārskaitījumu. Aptuveni 15%
kopējā ESF (~6 823 908 EUR) varētu tikt izmantoti Kurzemes reģionā.
Tikpat īsi arī par plānoto DI procesā sasniedzamo rezultātu Latvijā un Kurzemes reģionā. Vispirms par Latvijā kopumā veicamo pārmaiņu apjomu.
Pēc 7 gadiem 2100 personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu jāsaņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, tai skaitā 700 personas, kas iepriekš saņēmušas pakalpojumus VSAC; 1760 BSAC bērniem veikts individuālo vajadzību izvērtējums
un iespēju robežās sniegts visa veida atbalsts, lai bērni augtu ģimenē vai saņemtu pakalpojumu vidē, kas pietuvināta ģimeniskai; 3400
bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus. Jāpiebilst, ka ir plānots slēgt 3 VSAC filiāles un
neizmantotos līdzekļus novirzīt sabiedrībā balstīto pakalpojumu finansēšanai.
Atbilstoši 7 gadu laikā KURZEMĒ plānots sasniegt ~315 pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem (110 no tiem iznāk no VSAC),
~193 bērnus no BSAC un 476 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenes.
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Vēl aizvien gaidām apstiprinātus normatīvos aktus, kas noteiks DI īstenošanas nosacījumus Latvijā turpmākajos 7 gados.
Tomēr KPR plāno nākamā gada sākumā organizēt tikšanās ar Kurzemes pašvaldībām, kurās diskutēs par DI īstenošanas iespējām konkrētajās pašvaldībās un reģionā kopumā.
Informāciju par DI ieviešanu turpināsim sniegt arī nākamās ziņu lapās.
Sociālo pakalpojumu attīstības programmas aktualizācijas process
“Kurzemes plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011.2018.gadam” (turpmāk – Programma) aktualizācijas process turpinās. Kopš 15.septembra
atbildes un/vai priekšlikumi saņemti no 9 reģiona pašvaldībām un LM. Sniegtā informācija
apkopota un veikta programmas aktualizācija. Aktualizētā programma tiks virzīta apstiprināšanai Attīstības padomē 2015.gada sakumā.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kalniņa
Kurzemes plānošanas reģiona
Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte

UZSĀKTA CILVĒKU DROŠĪBAS UN GLĀBŠANAS PLĀNA BALTIJAS
JŪRAS PIEKRASTEI KURZEMES REĢIONA TERITORIJĀ IZSTRĀDE
Šā gada oktobrī Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā uz- dīgajiem speciālistiem pārrunāti tādi jautājumi, kā esošajos pašsākts darbs pie Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras valdības plānošanas un saistošajos normatīvajos dokumentos
piekrastei Kurzemes reģiona teritorijā (Plāns) izstrādes.
ietvertais regulējums cilvēku drošības un glābšanas jomā, atbildīgo institūciju darbības un starpinstitūciju sadarbības esošais moPlāna izstrāde notiek sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona delis - stiprās un vājas puses, esošā infrastruktūra piekrastes sapašvaldībām, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis- sniedzamības un piekļuves kontekstā - nepieciešamie pilnveidojutriju (VARAM), Rīgas plānošanas reģiona administrāciju, kā arī par mi, cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanā iesaistītie cilcilvēku drošības un glābšanas jautājumiem atbildīgajām valsts un vēkresursi un profesionālās kvalifikācijas jautājumi, kā arī esošā
pašvaldību institūcijām, un tiek finansēta no Norvēģu finanšu in- prakse sabiedrības informēšanā un izglītošanā par cilvēku drošību
strumenta 2009.-2014.gada programmas projekta „Latvijas plānoša- un glābšanu.
nas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrā- No vairākām pašvaldībām ir saņemta arī detalizēta informācija
dāšana” 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrā- par
de Baltijas jūras piekrastei".
nepieciešamo informatīvo un materiāltehnisko ieguldījumu apjomu un sākotnējiem aprēķiniem.
Plāna konceptuālais mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē, uzlabojot piekrastes pārvaldību un sekmējot ar 2015.gada janvārī plānots turpināt darbu pie esošās situācijas
vides aizsardzības interesēm līdzsvarotu piekrastes vienotā dabas un apzināšanas un analīzes, kā arī tikties ar Liepājas pilsētas pašvalkultūras mantojuma attīstīšanu.
dības, Valsts Vides dienesta un Krasta apsardzes speciālistiem.
Savukārt Plāna uzdevums ir esošās situācijas apzināšana un
priekšlikumu izstrāde cilvēku drošības un glābšanas uzlabošanai
piekrastes teritorijā, tai skaitā publiskās infrastruktūras attīstībai un
starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanai ilgtermiņā.

Atbilstoši Plāna izstrādes laika grafikam esošās situācijas analīzi plānots pabeigt līdz 2015.gada janvāra beigām, kam sekos
problēmu risinājumu priekšlikumu izstrāde sadarbībā ar Rīgas
plānošanas reģionu, VARAM, valsts un pašvaldību atbildīgajām
iestādēm, kā arī noslēguma secinājumu sagatavošana.

Dokuments aptvers kopumā desmit no divdesmit Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām: Dundagas, Grobiņas, Mērsraga, Nīcas, Dokumenta izstrādi plānots pabeigt 2015.gada jūlijā.
Pāvilostas, Rojas, Rucavas un Ventspils novadu, kā arī Liepājas
pilsētas un Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas. Kopš darba
Informāciju sagatavoja:
uzsākšanas notikušas kopumā septiņas darba sanāksmes, tai skaitā
Baiba Endzele - Saulīte
VARAM (28.10.2014.), Rojas novada un Mērsraga novada pašvalKurzemes plānošanas reģiona administrācijas
dībās (04.11.2014.), Grobiņas novada un Pāvilostas novada pašvalCilvēku drošības un glābšanas plāna izstrādes eksperts
dībās (11.11.2014.), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
(19.11.2014.), Dundagas novada pašvaldībā (21.11.2014.), Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībās (25.11.2014. un
17.12.2014.) un Rucavas novada un Nīcas novada pašvaldībās
(04.12.2014.).
Ar pašvaldību vadītājiem un par cilvēku drošību un glābšanu atbil-

PROJEKTĀ “PIEKRASTES UN JŪRAS PLĀNOŠANA PĒRNAVAS LĪCĪ IGAUNIJĀ UN LATVIJAS
PIEKRASTES PAŠVALDĪBĀS” IZSTRĀDĀTAS

VADLĪNIJAS JŪRAS KRASTA EROZIJAS SEKU MAZINĀŠANAI
Ilgstošas jūras krasta erozijas rezultātā daudzviet Latvijā krasta līnija ir pietuvojusies apbūvētām piekrastes teritorijām, kur atrodas
dzīvojamās mājas, infrastruktūras objekti, kā arī citas vērtības. Tas nav nekas unikāls – līdzīgi apstākļi ir arī citās valstīs Baltijas jūras
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un citu jūru krastos. Par īpašu Latvijas situāciju var uzskatīt tāpēc,
ka atšķirībā no vairuma Eiropas valstu mums pagaidām nav savas
likumiski regulētas ilgtermiņa krasta aizsardzības stratēģijas.
Šāds regulējums ir nepieciešams, jo tādu krasta posmu kopējais
garums Latvijā, kur mūsdienās krasta līnija atkāpjas, ir aptuveni
120 km, turklāt pēdējo 20 gadu laikā tas notiek ar pieaugošu ātrumu un sagaidāms, ka nākotnē pastiprināsies vēl vairāk. Lai problēma nekļūtu lielāka kāda tā ir jau šobrīd, visiem piekrastes izmantotājiem un apsaimniekotājiem, pirmkārt, ir nepieciešama precīza
informācija par pašu eroziju, kā arī skaidrība par to, kur un ko krasta aizsardzībai drīkst darīt, kurš par to ir atbildīgs un – kam par to
būtu jāmaksā.
Diemžēl piekrastes pašvaldību iespējas erozijas „apsaimniekošanā”
ir ierobežotas. Aizsargjoslu likums gan atļauj īpašos gadījumos
būvēt krasta stiprinājumus, tomēr kādas metodes Latvijas apstākļiem ir piemērotas, un ko uzskatīt par „apdraudētu apbūvi” nav īsti
skaidrs. Atbilžu meklēšana uz doto jautājumu ir piekrastes pašvaldību amatpersonu vai apdraudēto teritoriju īpašnieku kompetencē.
Varētu jautāt: „Kas tur tik sarežģīts? Ja reiz krastu noskalo – tas
jāstiprina!” Ir pašsaprotami, ka krasta erozijas riska vietās dzīvojošie vēlas, lai to īpašums tiktu pasargāts. Tomēr kā liecina pasaules
pieredze (un mazākā mērā – arī Latvijas), šādi saimniekojot ļoti
bieži problēma tiek atrisināta tikai uz īsu brīdi, bet ilgākā laikā tā
tikai samilst, ierobežo „nostiprinātā” krasta posma izmantošanas
iespējas, un izmaksas, lai noturētu krasta līniju uz vietas, arvien
aug un aug.
Latvijā ir tā izcilā iespēja mācīties no citu kļūdām. Tā piemēram,
Itālijā 19. un 20. gadsimtā ir „nobetonēti” vairāk kā 620 km krasta
līnijas un lielā daļā gadījumu zaudējumi ir izrādījušies lielāki par
ieguvumiem – pazūd pludmales, aizsargbūves ir nepārtraukti jāuz1.Att. Jūras krasta erozijas riska iedalījums piecās klasēs
labo un jāpapildina, jo tās ir „pašas savas iznīcības instruments”.
(Ventspils piemērs ilustrācijai).
Līdzīga pieredze ir Polijā, Vācijā, ASV un citur. Tas gan nenozīmē, ka krasta eroziju nedrīkst ierobežot nekādā gadījumā, nē – to
var un vajag darīt, bet tikai tad, kad pats sliktākais scenārijs krastu var tikt noskaloti jau līdz 2025. gadam. Par vēlamu (tomēr ar sastiprināšanas gadījumā tomēr tiek atzīts par mazāko „ļaunumu”.
viem trūkumiem) erozijas mazināšanas metodi Latvijā ir uzskatāma
no jūras un, jo īpaši – no ostu kuģu ceļiem, izsmeltu smilšu pieEiropas Komisijas virzītā visu Eiropu aptverošā projektā tika for- bēršana vai uzskalošana krasta apdraudētajās vietās.
mulētas galvenās rekomendācijas krastu erozijas
„apsaimniekošanā” (dilstošā secībā pēc vēlamības):
Ar pilnu rekomendāciju tekstu un piekrastes sadalījumu klasēs
1. neiejaukšanās (pielāgošanās);
varēs iepazīties metodiskajā materiālā „Vadlīnijas jūras krasta
2. kāpu atjaunojoši augu stādījumi, smilšu piebēršana pludmalē;
erozijas
seku
mazināšanai”
KPR
mājaslapā
3. vienkāršas aizsargbūves ar īsu ekspluatācijas laiku un iespējami www.kurzemesregions.lv.
4. mazu skartā krasta posma garumu;
5. masīvas būves (betona sienas, molu sistēmas, viļņlauži).
Vadlīniju jūras krasta erozijas seku mazināšanai izstrādātājs ir
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.
Šīs rekomendācijas var šķist pārsteidzošas, tomēr tās tapušas bal- Metodiskais materiāls tapis projekta “Piekrastes un jūras telpiskā
stoties apjomīgā pagātnes pieredzē.
plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes
pašvaldībās” ietvaros.
Vadlīniju izstrādātāji vērtēja visu informāciju par to, kur un cik
strauji Latvijā jūra uzbrūk, cik veiksmīgi darbojas tās aizsargbūves, Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam, to atbalsta Igaunikas jau ir uzbūvētas, kā arī to, kāda ir kaimiņvalstu pieredze aiz- jas – Latvijas programma 2007.-2013. gadam, projekta īstenošanai
sargbūvju ierīkošanā un likumiskā regulējuma sakārtošanā. Uz šīs paredzot 83% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēanalīzes pamata, Latvijas piekraste tika sadalīta iecirkņos, kur kat- jumu. Projekta kopējais finansējums ir 518 072, 29 EUR, Latvijas
ram no tiem ir raksturīgs erozijas ātrums un citi nozīmīgi apstākļi partneru kopējais finansējums - 216 867 EUR.
(1. att.).
Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Šie īpašie apstākļi tad arī nosaka to, kādas darbības krasta erozijas
Zanda Zeidaka
ierobežošanā ir piemērotākas. Metodiskā materiālā ir sagatavota arī
e-pasts: zanda.zeidaka@kurzemesregions.lv
krasta erozijas izplatības prognoze 2025. un 2060. gadam, kas tiks
nodota visu piekrastes pašvaldību atbildīgo amatpersonu rīcībā, lai
to izmantotu plānojumu izstrādei.
Kopumā var atzīmēt, ka krasta nostiprināšana nav vēlama nekur,
bet 4. un 5. klases iecirkņos (hroniska un bieža hroniska erozija) tā
tomēr ir pieļaujama pavisam īsos posmos pie tādiem objektiem, kas
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LABA PARTNERĪBA SĀKAS AR STINGRU ROKAS SPIEDIENU UN
KOPĪGU PROJEKTU PLĀNOŠANU
2014.gada novembra otrajā nedēļā četri Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) administrācijas speciālisti devās uz Somiju,
Kymenlaakson reģionā esošajām Kotka un Kouvola pilsētām, lai
piedalītos pieredzes apmaiņas vizītē projekta Nr. PA-GRO-573
“Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju projektu
sagatavošanai 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros” ietvaros.

Vizītes ietvaros KPR speciālisti devās arī uz lielāko reģiona pilsētu Kouvola, kur atrodas otrs reģionālais attīstības uzņēmums –
Kouvola Innovation Oy. Tikšanās laikā tika nolemts strādāt kopīgi
pie uzņēmējdarbības attīstības projektu, par ko jau pirms brauciena notikusi savstarpējā sarakste. Tika pārrunāta iespēja arī strādāt
pie kopīgiem tūrisma jomas projektiem. Pēcāk apmeklējām Kouvola Reģiona Profesionālās izglītības koledžu, kuri arī labprāt
Kymenlaakson reģions atrodas divu stundu braucienā uz austru- vēlētos iesaistīties pārrobežu sadarbības projektos.
miem no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem. Kotka ir tieši Somijas
jūras līča krastā, bet Kouvola nepilnas stundas braucienā uz zieme- Pēc prezentētajām projektu idejām bija secināms, ka Kurzemes un
ļiem.
Kymenlaakso reģioniem ir daudz līdzīgu un kopēji adresējamu
problēmu, kuras iespējams atrisināt ieviešot kopīgus pārrobežu
Kotkas pilsētā uzņemošā organizācija – Kymenlaakson Reģiona sadarbības projektus. Tā kā norisinājās kopīgs darbs pie projektu
valde un Reģiona administrācijas – Cursor Oy bija sagatavojuši ideju ģenerēšanas, tad brauciens un projekta mērķis sasniegts piltiešām ļoti intensīvu sanāksmju programmu, kuras laikā bija iespēja nībā, jo KPR brauciena laikā ieguvis vairākus potenciālus ieinterepārrunāt projektu idejas par uzņēmējdarbības attīstību reģionālā sētus partnerus kopīgu projektu sagatavošanai, kā arī uzsākts darbs
līmenī, loģistikas tīklojuma izveides iespējām, ostu modernizācijas un sarunas par konkrētiem projektiem, kurus būtu interese kopīgi
projektiem.
sagatavot un iesniegt jau uz Centrālbaltijas programmas pirmo
uzsaukumu 2014.-2020.plānošanas perioda ietvaros.
Dienas gaitā tika prezentēta plaša informācija gan par reģionu un
Kotka pilsētu, gan reģionā vadošajām nozarēm, sniegts ekonomiskais un sociālais raksturojums. Curson Oy ir viena no divām reģiona attīstības kompānijām, kas veic uzņēmējdarbības atbalsta un
reģionālas attīstības funkcijas, ieviešot gan projektus, gan arī sniedzot konsultācijas un nodrošinot investīciju piesaistes aktivitātes,
fokusējoties lielākoties uz Krievijas tirgu. Krievijas tirgus reģionam
interesē tās ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ – tuvums Somijas un Krievijas robežai.
Kā viens no reģiona lepnumiem visiem tiek norādīts caur
Kymenlaakson reģionu kursējošais ātrvilciens uz Sanktpēterburgu,
uz kurieni no šejienes var nokļūt pusotrā stundā. Tieši tādēļ liela
daļa projektu virzīti uz Krievijas tirgu apgūšanu. Cursor kompānija
ļoti daudz strādā ar ES fondiem un savu prezentāciju laikā iezīmēja
vairākus nākotnes projektus, kuros labprāt redzētu tādu reģionālo
institūciju, kā Kurzemes Plānošanas reģionu. Arī KPR prezentēja
savas projektu idejas gan izglītības (profesionālā un augstākā), gan
uzņēmējdarbības attīstības un sociālās sfēras jomās.
Vēl pirmās vizītes dienas laikā KPR speciālisti apmeklēja arī EtelaKymenlaakson Profesionālās izglītības koledžu, kur tika prezentēta
skolas pieredze projektos un tās intereses nākotnes sadarbības veidošana ar skolām starptautiskā līmenī. Ņemot vērā, ka skolā ir
spēcīga pieaugušo izglītības nodaļa, kur liels skaits cilvēku tiek
apmācīti Sociālās un veselības aprūpes programmā, tad detalizētā
tika pārrunātas sadarbības iespējas sociālos projektos, kas saistīti ar
pieaugušo izglītošanu un pārkvalificēšanu, kā arī profesionālo skolu
lomu šāda veida izglītības nodrošināšanai Somijā un arī Latvijā.
Reģionā ļoti spēcīgas ir Kotkas Jūrniecības izpētes centrs un Ziemeļeiropas loģistikas institūts. Arī šo institūciju pārstāvji prezentēja
savus iepriekš ieviestos projektus un projektu idejas.
Ņemot vērā, ka arī KPR ir vairākas augstskolas ar lieliski attīstītu
pētniecību, tad nolēmām informāciju par sadarbības projektiem
tālāk prezentēt un nodot mūsu augstskolām Ventspilī un Liepājā.
Turklāt arī Kotkā ir Kymenlaakso Universitāte - KYAMK, kas ar
teicamiem panākumiem līdz šim strādājuši pie dažādu starptautisku
projektu ieviešanas tādās jomās, kā tālmācības (e-apmācības sistēmas) ieviešana, uzņēmējdarbības izglītības attīstība, veicinot jauniešu ieinteresētību uz sava potenciāla izmantošanu uzņēmējdarbībā,
sociālās un veselības aprūpes apmācību programmu attīstībā utt.
Vizītes laikā apskatījām arī KYAMK laboratorijas.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Briede
KPR projektu vadītāja
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PASNIEDZ KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJAS KVALITĀTES
BALVU “LIELAIS JĒKABS”
Ik gadus Kurzemes Tūrisma asociācija pasniedz kvalitātes balvu "Lielais Jēkabs" labākajiem Kurzemes tūrisma uzņēmumiem dažādās
nominācijās.
Šogad, pēc projekta "Riverways" iniciatīvas, tika izvirzīti 10 Kurzemes ūdens tūrisma uzņēmumi nominācijai "Dižā Kurzemes Laiva 2014", kuru vērtēšana notika pēc "Slepenā Pircēja" jeb "Slepenā Laivotāja" principa. Nomināciju "Dižā Kurzemes Laiva - 2014" ieguva
uzņēmums "Daba Laba" Ancē - www.dabalaba.lv, kura sniegto pakalpojumu - laivošanu pa upi, "Slepenais pircējs" pēc izveidotajiem
kritērijiem novērtēja visaugstāk.
Latvijā tūrisma uzņēmumu pakalpojumu kvalitāte arvien ir aktuāls jautājums, viesis ceļojot faktiski jau nepērk tikai nakšņošanu mīkstā
gultā vai gardas pusdienas, būtiskāka loma ir viesmīlībai, kā arī protams, sniegtā pakalpojuma atbilstībai vispārpieņemtajiem kvalitātes
standartiem, kuru galvenais "indikators" ir apmierināts viesis, kas vēlas atgriezties vēlreiz un iesaka to saviem draugiem un paziņām.
Tieši tādēļ projekta "Riverways" tapa vērtēšanas kritēriji tieši laivu nomu uzņēmumiem, jo to kvalitāte ir loti atšķirīga pat viena reģiona
ietvaros. Viskritiskāk vērtēta komunikācija - kā norit pakalpojuma rezervēšana, cik profesionāli uzņēmums sniedz informāciju un piedāvā piemērotāko maršrutu, kā norit instruktāža un padomu sniegšana pirms laivošanas.
Izstrādātie kritēriji tiks iestrādāti Latvijas tūrisma attīstības aģentūras izveidotajā Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „QLatvia”, papildinot jau esošās kategorijas ar ūdens tūrisma pakalpojuma sniedzējiem.
Informāciju sagatavoja:
Aiga Petkēvica,
KPR Projektu nodaļas vadītāja

KULTŪRAS ZIĽAS
Gada nogalē Kurzemes novada kultūras darbinieki piedalījās seminārā „Auditorijas zveja”, kas piedāvāja apgūt sociālo tīklu mārketinga teorijas pamatus un praktiskas iemaņas darboties sociālo tīklu jomā.
Sociālo mediju lielākais pluss ir tur esošā cilvēku auditorija, kas nozīmē, ka mums vairs nav potenciālais klients jāaicina pie sevis
(savu web lapu, blogu), bet izmantojot sociālos tīklus, mēs varam uzrunāt auditoriju ar interesantu un saistošu saturu.
Tajā brīdī, kad esam savu auditoriju ieinteresējuši un panākuši, kā tā mums sāk sekot sociālajos tīklos, mēs varam to uzrunāt ik reizi,
kad mums ir kas interesants sakāms.
Seminārā tika runāts par to, kā komunicēt
ar auditoriju, kā praktiski veidot auditorijas piesaisti, izmantojot savā ikdienas darbā sociālos tīklus ( Twitter, facebook, u.c.)
Seminārs kalpoja kā izzinošs starts tiem,
kas savā darba ikdienā sociālos tīklus neizmanto, vai izmanto ļoti maz. Semināru
vadīja lektore Krista Jansone

Informāciju sagatavoja:
Dace Reinkopa,
KPR Reģionālā kultūras plānotāja
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT>>

LIEPĀJAS
PILSĒTA

VENTSPILS
PILSĒTA

AIZPUTES
NOVADS

ALSUNGAS
NOVADS

BROCĒNU
NOVADS

DUNDAGAS
NOVADS

DURBES
NOVADS

GROBIŅAS
NOVADS

KULDĪGAS
NOVADS

MĒRSRAGA
NOVADS

NĪCAS
NOVADS

PĀVILOSTAS
NOVADS

PRIEKULES
NOVADS

ROJAS
NOVADS

RUCAVAS
NOVADS

SALDUS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

TALSU
NOVADS

VAIŅODES
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS
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Juridiskā adrese:
Saldus novads, Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Administrācija:
Rīga, Pulkveža Brieža iela 4-3, LV-1010

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

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

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

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!

