KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
2014.GADA
PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS

Godātie publiskā pārskata lasītāji!
Nododam Jūsu vērtējumam Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Publisko gada pārskatu
par paveikto laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Kurzemes plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona
attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un
finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.
2014.gada nozīmīgākais darbs norit pie Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtermiņa
attīstības stratēģijas 2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
programmas 2015. – 2020. gadam izstrādes. Izstrādes procesā viedokļu apzināšanai KPR
administrācija ir organizējusi dažādas darba grupas, sanāksmes, apspriedes, kā arī konkursus,
lai pēc iespējas vairāk iesaistītu dažādu līmeņu un nozaru speciālistus, visu paaudžu cilvēkus, un
izstrādātie dokumenti būtu pilnvērtīgs un mērķtiecīgs pamats tālākai reģiona virzībai un
attīstībai. Ļoti ceram, ka minētie dokumenti tiks pabeigti un apstiprināti līdz 2015.gada vidum.
Būtisku atbalstu 2014.gada plānošanas reģions saņēma no reģiona pašvaldībām, kas
pieņēma lēmumu stiprināt plānošanas reģiona kapacitāti, piešķirot tai finansējumu no pašvaldību
budžetiem, kopumā reģionam gada ietvarā papildinot budžetu par 26 000 EUR. Šāds finansējums
ļāva reģiona administrācijai piesaistīt papildus ekspertus, reģiona viedokļa pārstāvēšanai gan
strādājot pie ES Struktūrfondu, gan Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.20201.gadam plānošanas perioda dokumentu izstrādes, kā arī pašvaldībām nozīmīgu kopīgu
projektu iniciēšanas un izstrādes.
Sākot ar 2014.gadu, sakarā ar grozījumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likumā”, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai un Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta komisijai vairs nav tiešas lemšanas pār reģionālo vietējo maršrutu tīklu,
bet ir tikai konsultatīvs raksturs. Reģiona viedoklis tiek aizstāvēts Sabiedriskā transporta
komisijas sēdēs, kas, saskaņā ar iepriekšminēto likumu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ir tiesīga
pieņemt lēmumus gan par nepieciešamajiem grozījumiem starppilsētu un vietējā reģionālā
maršrutu tīklā, gan arī par dotācijām pārvadātājiem. Papildus minētajam, 2014.gadā Sabiedriskā
transporta nodaļas darbinieki veica reģionā esošo pieturvietu apsekošanu, kopā apsekojot vairāk
nekā 1600 pieturvietām.
2014.gadā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome vienojās papildināt
Sabiedriskā transporta komisijas atbildības jomas, un, sākot ar septembri, veiktas izmaiņas
komisijas nolikumā, attiecīgi mainot arī tās nosaukumu uz Kurzemes plānošanas reģiona autoceļu
un Sabiedriskā transporta komisiju.
Būtisku darba apjomu aizņem reģiona brīvprātīgās iniciatīvas, jeb dažādu reģionāla
līmeņa projektu īstenošana, pašvaldībām un reģionam kopumā būtisku jautājumu sakārtošanai,
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izpētei un problēmu risināšanai. 2014.gadā norit aktīvs darbs pie potenciālo projektu ideju
apzināšanas, sadarbības partneru piesaistes un projekta idejas izstrādes, kā arī turpinās aktīvs
darbs pie projektu ieviešanas, kopumā strādājot pie 14 projektu ieviešanas, t.sk. 4 Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekti, 2 Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekti, 1 Tehniskā palīdzība ERAF,
ESF, KF apgūšanai 2007.-2013. programmas projekts, 1 Intelligent Energy Europe programmas
projekts, 2 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas
projekti, un 4 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. Nozīmīgākās projektu
jomas ir vides aizsardzība, profesionālā izglītība, sociālā joma, uzņēmējdarbības atbalsts,
kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisma veicināšana un atjaunojamie energoresursi, kā arī
kapacitātes celšana reģiona pašvaldībās.
Kā katru gadu, arī 2014.gadā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar Kultūras ministriju, kas
laika periodā līdz 31.decembrim deleģēja Kurzemes plānošanas reģionu īstenot valsts
kultūrpolitiku reģionā - nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē
(LDKK), apzināt kultūras tūrisma produktu klāstu Plānošanas reģionā,.
Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti visu gadu ir aktīvi strādājuši, lai apzinātu un
sniegtu reģiona viedokli valsts pārvaldes un vietējā līmeņa uzraudzības komitejās, darba grupās,
semināros un konferencēs.
Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs arī
2014.gadā ir nodrošinājis reģiona iedzīvotājus, pašvaldību darbiniekus, uzņēmējus, nevalstisko
organizāciju pārstāvjus un citus interesentus ar jaunāko informāciju par ES struktūrfondu
līdzekļiem sniedzot konsultācijas klātienē un organizējot informatīvos seminārus potenciālajiem
projektu iesniedzējiem savu ideju realizēšanai,
2014.gadā tika turpināta 2013.gadā aizsāktā Kurzemes plānošanas reģions iniciatīva
reģiona iedzīvotāju informēšanā par paveikto – izdodot reģiona Ziņu lapu, kas elektroniskā
formātā ir pieejama mājas lapā vidēji reizi 2/3 mēnešos, kā arī tiek nosūtīta visām pašvaldībām
un sadarbības partneriem, gan valsts, gan pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām.
Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotais publiskais gada pārskats sniedz iespēju tā
lasītājiem uzzināt vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, par tā institucionālo ietvaru un
struktūru, par funkcijām un deleģējumiem, un par paveikto 2014.gadā.

Ar cieņu, I.Bērziņa
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja
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1. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
INSTITUCIONĀLAIS IETVARS
1.1.

Kurzemes plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas
nodrošina KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu
sadarbību.
KPR ir reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2006.gada 15.augustā ar kodu 90002183562.
KPR ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir savs zīmogs ar pilnu reģiona nosaukumu.
KPR darbu reglamentē Reģionālās attīstības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti, KPR
nolikums un uz to attiecināms Teritorijas plānošanas likums, kopš 01.12.2011. – Teritorijas
attīstības plānošanas likums.
KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas,
Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes,
Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās
pilsētas – Liepāja un Ventspils.
KPR lēmējorgāns ir KPR attīstības padome (turpmāk - Attīstības padome),
izpildinstitūcija – KPR administrācija (turpmāk – Administrācija).

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJU
KOPSAPULCE

ATTĪSTĪBAS PADOME

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

ADMINISTRĀCIJA
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Attēls Nr.1. Kurzemes plānošanas reģiona struktūra
Attīstības padomi ievēl Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvaldību vadītāju
kopsapulcē. Attīstības padomes priekšsēdētāja ir Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga
Bērziņa. Padomē ir ievēlēti 20 reģiona vietējo pašvaldību izvirzīti pastāvīgie locekļi un 18
aizvietotāji.
Saskaņā ar KPR vietējo pašvaldību 30.07.2013. kopsapulces lēmumu un pēc tam
10.12.2014. Kopsapulces veiktajiem grozījumiem, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē ir ievēlēti:
Pastāvīgais loceklis
Vilnis Vitkovskis
Jānis Vītoliņš
Aivars Šilis
Aivars Sokolovskis
Solvita Dūklava
Gunārs Laicāns
Jānis Ruško
Aivars Priedols
Inga Bērziņa
Lauris Karlsons
Agris Petermanis
Uldis Kristapsons
Vija Jablonska
Eva Kārkliņa
Irēna Šusta
Indra Rassa
Nellija Kleinberga – līdz
09.12.2014.
Loreta Robežniece – no
10.12.2014.
Aivars Lācarus
Visvaldis Jansons
Aivars Mucenieks

Aizvietotājs
Jurijs Hadarovičs
Aigo Gūtmanis
Juris Grasmanis
Ārijs Sproģis
Linda Pavlovska
Aivars Galeckis
Viktors Gotfridsons
Roberts Šiliņš
Inguna Lībeka
Jānis Vitrups
Ainars Cīrulis
Agris Jansons
Jānis Veits
Didzis Konuševskis
Aldis Zalgauckis

Pašvaldība
Liepājas pilsētas dome
Ventspils pilsētas dome
Aizputes novada pašvaldība
Alsungas novada dome
Brocēnu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība
Durbes novada pašvaldība
Grobiņas novada pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldība
Mērsraga novada dome
Nīcas novada pašvaldība
Pāvilostas novada pašvaldība
Priekules novada pašvaldība
Rojas novada pašvaldība
Rucavas novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldība

Normunds Tropiņš
Oļegs Jurjevs
Māris Dadzis

Talsu novada pašvaldība
Vaiņodes novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība

Administrācija ir Attīstības padomes izveidota KPR izpildinstitūcija, kas nodrošina tās
pieņemto lēmumu izpildi, veic Attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko
nodrošināšanu, kā arī sagatavo jautājumus un dokumentus izskatīšanai Attīstības padomes,
pastāvīgo komiteju sēdēs. Administrāciju vada Administrācijas vadītājs, kuru apstiprina un
atbrīvo no amata ar Attīstības padomes lēmumu. 2006.gada 13.decembra Attīstības padomes
sēdē par Administrācijas vadītāju, sākot ar 2007.gada 01.janvāri, apstiprināts Kristiāns Godiņš
(protokols Nr. 08/06, §2).
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Administrācijas vadītājs vada Administrācijas darbu, kā arī uzrauga un kontrolē Attīstības
padomes deleģēto funkciju izpildi un to izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu, par to ne
retāk kā reizi ceturksnī sniedzot pārskatu Attīstības padomei.
Administrācijas struktūrvienības 2014.gadā ir Plānošanas nodaļa, Sabiedriskā transporta
nodaļa, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs un Projektu
nodaļa.
2014.gadā Administrācijā un tās struktūrvienībās kopā strādāja divdesmit astoņi
darbinieki.
Administrācijas birojs 2014.gadā atradās Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3.
Plānošanas nodaļa atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā.
Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki strādā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3., 2.stāvā.
Projektu nodaļa 2014.gadā atradās Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3.
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs atrodas Saldū, Striķu ielā
2, 2.stāvā.

Attēls Nr.2. Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas struktūra

1.2.

Kurzemes plānošanas reģiona galvenās funkcijas

KPR galvenās funkcijas:
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 Sniegt priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei;
 Sniegt atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu
projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un
normatīvo aktu prasībām;
 Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi.
 Reģiona interešu pārstāvniecība nozaru ministriju, komisiju un komiteju līmenī;
 Sadarbības koordinācija starp reģiona pašvaldībām, valsts pārvaldes un pašvaldību
institūcijām;
 Reģionālas nozīmes projektu identificēšana, sagatavošana finansēšanai no dažādiem
finanšu avotiem, ieviešana un pašvaldību konsultēšana projektu sagatavošanā;
 Aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģiona
pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību
un uzņēmēju informēšana par iespējām piedalīties projektos, piesaistīt finansējumu.
Iedzīvotāju informēšana par aktuālākajiem pasākumiem un aktivitātēm plānošanas
reģionā;
 Plānošanas reģiona ikgadējā darba plāna izstrāde un apstiprināšana, nākamā gada
budžeta pieprasījuma sagatavošana;
 Sabiedriskā transporta pārzināšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā Kurzemes reģionā.

1.3.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti

2014.gadā bija spēkā šādi reģionālās nozīmes teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:


Kurzemes

plānošanas

reģiona

teritorijas

(telpiskais)

plānojums

2006.-

2026.gadam tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē
(Protokols Nr.1/08, § 4) un ir spēkā kopš 2008.gada 6.februāra. Plānojums sastāv no
vairākām daļām: esošās telpiskās struktūras, telpiskās attīstības perspektīvas 2006.2026.gadam, kā arī teritorijas plānošanas vadlīnijām 2006.-2026.gadam. Esošā
telpiskā struktūra ir plānojuma daļa, kurā parādīta Kurzemes reģiona vieta Latvijā un
Eiropā, reģiona telpiskā struktūra un teritorijas pašreizējā izmantošana, skatot
apdzīvojuma, infrastruktūras un sasniedzamības, lauku telpas struktūras un attīstības
jautājumus. Telpiskās attīstības perspektīva nosaka reģiona telpiskās attīstības
virzienus turpmākajiem 20 gadiem. Perspektīva ir izstrādāta, ievērojot valsts, reģionā
ietilpstošo bijušo rajonu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus. Tajā
norādītas ietekmes un prasības, kas izriet no esošajiem dažādu līmeņu telpiskās
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plānošanas dokumentiem, apraksta un grafiskā veidā attēlo reģiona telpiskās attīstības
vīziju, reģiona apdzīvojuma, infrastruktūras un lauku telpas vēlamo telpisko struktūru,
kā arī vēlamo reģiona integrēto telpisko struktūru, kopīgo interešu teritoriju
jautājumus un iespējamo perspektīvo sasaisti ar citiem plānošanas reģioniem.
Teritorijas plānojuma vadlīnijas sniedz ieteikumus vietējo pašvaldību plānošanai. Šīs
daļas sastāvā ir vispārējas rekomendācijas un konkrētas vadlīnijas zemāka līmeņa
attīstības plānošanas dokumentiem – vietējo pašvaldību attīstības programmām un
teritorijas plānojumiem par apdzīvojumu, lauku telpas un infrastruktūras attīstību un
sasniedzamību. Vadlīnijās iekļauti arī ierosinājumi pašvaldību un valsts institūcijām
plānošanas procesa uzlabošanai.


Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāns 2010.-2013.gadam, kuru Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja 2009.gada 4.novembrī. Ar
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2013.gada 11.decembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.08/13, 3.§) Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna ieviešanas
termiņš tika pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim. Reģiona rīcības plānā ir
definētas reģiona ilgtermiņa (20 gadiem) un īstermiņa (3 gadiem) attīstības prioritātes
un noteikti rīcības virzieni reģiona izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
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2. DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Reģiona pamatfunkcijas
2.1.1. Reģiona attīstības plānošana
2012.gada 14.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma
lēmumu (prot.Nr.06/12,2.§) uzsākt reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādi, un 2013.gada 11.decembrī apstiprināja darba uzdevumus KPR
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.2020.gadam izstrādei. Abi plānošanas dokumenti tiek izstrādāti EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda 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.4.324/NFI/INP-002) 1.aktivitātes īstenošanas ietvaros.
2014. gadā notika vairāki sabiedrības līdzdalības pasākumi Kurzemes plānošanas
reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.2020.gadam izstrādē. 2014.gada 5.septembrī Saldū notika tematiskais seminārs “Veselība un
sociālie pakalpojumi”, 11.septembrī Talsos – “Vide un resursu efektivitāte”, 30.septembrī
Kuldīgā – “Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība”, 9.oktobrī Ventspilī – “Transports
un mobilitāte” un 6.novembrī Liepājā – “Uzņēmējdarbība un pētniecība, izglītība un darba
tirgus”. Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra
lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tika nodots KPR Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.2020.gadam projekts.
2.1.2. Atzinumu sniegšana par vietēja un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem
Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim Kurzemes plānošanas reģions ir
nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un sagatavojis:
 3 nosacījumus vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei: 1 - teritorijas plānojuma un 2 - lokālplānojuma izstrādei;
 4 atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un to stratēģisko ietekmes
uz vidi novērtējumu vides pārskatiem;
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 11 atzinumus par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un to stratēģisko
ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem;
 5 atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām un to stratēģisko ietekmes
uz vidi novērtējumu vides pārskatiem;
 6 atzinumus par prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros realizējamo projekta
ideju rezumējumiem;
 1 atzinumu par vietējās rīcības grupas Vietējās attīstības stratēģijas grozījumiem.
2.1.3. Reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī
Kurzemes plānošanas reģiona intereses ir pārstāvētas sekojošās institūcijās:
 Eiropas Savienības fondu (ESF) 2007.-2013. Uzraudzības komiteja;
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. pagaidu
uzraudzības komiteja;
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda Uzraudzības komiteja (UK) un Apakškomitejas (AK)
 Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.apakškomiteja;
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) 2007-2013.g.
apakškomiteja;
 Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013. Uzraudzības komiteja;
 Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. Uzraudzības komiteja;
 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas 2007-2013. Uzraudzības
komiteja;
 Koordinācijas padome;
 Pārrobežu programmu Nacionālā apakškomiteja (NAK);
 Interreg IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.
Uzraudzības komiteja;
 Interreg IVA Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.
Vadības komiteja
 Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā
programmēšanas komiteja;
 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. Uzraudzības
komiteja;
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 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā
programmēšanas komiteja;
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. Uzraudzības un
vadības komiteja;
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. Apvienotā
uzraudzības vadības komiteja;
 ES

struktūrfondu

2014.-2020.gada

plānošanas

perioda

„Eiropas

teritoriālās

sadarbības” (ETS) mērķa darbības programmu konsultatīvā darba grupa
 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada perioda Uzraudzības komiteja;
 Latvijas - Šveices sadarbības programmas vadības komiteja;
 Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos” uzraudzības komiteja;
 Sabiedrības integrācijas fonda padome;
 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja;
 Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” uzraudzības komisija;
 Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome;
 Tūrisma konsultatīvā padome;
 Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīvā padome „Izglītība visiem”;
 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komiteja;
 Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvā padome;
 Kultūras ministrijas konsultatīvā komiteja;
 Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupa;
 Ainavu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupa;
 Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa;
 Sociālo pakalpojumu attīstības padome
 Latvijas – Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupa –
Starpvaldību komisija (SKV);
 Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisija;
2.1.4. Sabiedriskā transporta funkcijas organizēšana vietējā reģionālā maršrutu tīklā
No 2014. gada stājušās spēka izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā,
paredzot centralizētu un vienotu maršrutu tīklu plānošanu valstī.

Kurzemes plānošanas

reģions ar 2014. gada 1. janvāri ir nodevis pasūtītāja funkciju reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutu tīklā

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”. Maršrutu tīkla plānošanai valstī
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izveidota Sabiedriskā transporta padome, kuras darbā piedalās Kurzemes plānošanas reģiona
pārstāvis. Pārskata periodā notikušas 18 sabiedriskā transporta padomes sēdes, kurās
izskatītas vienpadsmit Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotas vai saskaņotas izmaiņas
Kurzemes reģiona maršrutu tīklā. Piemēram, uzlabota satiksme Talsu pilsētā un atvērts jauns
maršruts Liepāja – Jūrmalciems, tika veikti eksperimentāli pārvadājumi maršrutā Ventspils –
Kolka.
Plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa 2014. gadā uzsāka autobusu
pieturvietu apsekošanu Kurzemes reģionā, lai izveidotu valstī vienotu pieturvietu datu bāzi.
Pārskata periodā apsekotas 1670 pieturvietas. Vienlaicīgi sadarbībā ar pašvaldībām tika veikta
atsevišķu pieturvietu lietderības analīze.
Sadarbībā ar VAS “Autotransporta direkcija” 2014. gadā tika uzsākts darbs pie valstī
vienotas sabiedriskā transporta tarifu politikas izstrādes. Jauno tarifu ieviešana tiks uzsākta
2015. gadā.

2.1.5. Administratīvie darbi
Sagatavots un Attīstības padomes sēdē apstiprināts reģiona publiskais gada pārskats
par 2013.gadu, finanšu gada pārskats par 2013.gadu, darba plāns un budžets 2014. gadam, kā
arī sagatavotas par 2014.gada mēnešiem un ceturkšņiem finanšu atskaites un darba plāna
atskaites pa ceturkšņiem.
Sagatavotas un noorganizētas 9 Attīstības padomes sēdes.
Organizēta un nodrošināta Administrācijas saimnieciskā darbība.
2.1.6. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes
2014.gadā ir notikušas 9 Attīstības padomes sēdes, kurās Attīstības padome ir
pieņēmusi 40 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir izpildīti, izņemot tos lēmumus, kuriem izpildes
termiņi nav beigušies. Pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Administrācija.
2.1.7. Reģionālās kultūras funkcijas īstenošana
Saskaņā ar Deleģējuma līgumu nr. 5.1-10-6, kas noslēgts 2014. gada 10.martā starp
LR Kultūras ministriju (turpmāk tekstā saīsināti – „KM”) un Kurzemes plānošanas reģionu
(turpmāk tekstā saīsināti – „KPR”), 2014. gadā KPR noteikti sekojoši uzdevumi:
 Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, turpmāk tekstā –
„LDKK”, atbilstoši šī Līguma, Valsts statistiskās informācijas programmas, Valsts
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statistikas likuma un Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1074
„Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā” prasībām;
 Apzināt un sagatavot informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Kurzemes
plānošanas reģionā atbilstoši Deleģējuma līguma nosacījumiem;
 Sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un
konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Kurzemes plānošanas reģiona
pašvaldībās.
Līgums stājās spēkā 2014. gada 10.martā un nosaka, ka minētie valsts pārvaldes
uzdevumi tiek veikti no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža līdz 2014. gada 31. decembrim.
Lielākais uzsvars 2014.gadā tika likts uz datu ieguvi un ievadīšanu LDDK, kā arī
veikts metodiskais darbs ar reģiona pašvaldību kultūras speciālistiem.
2014.gadā paveiktais:
 Ievadīta informācija par 15 radošām industrijām, 3 mākslas galerijām, 3 radošām
rezidencēm, 15 nevalstiskām organizācijām;
 Pārskatīta informācija par LDKK ievietotajām nevalstiskajām organizācijām,
Radošajām rezidencēm un Mākslas galerijām;
 Aktualizēta informācija par kultūrtūrisma maršrutiem Kurzemē, sagatavota
informācija par 10 maršrutiem.
 Sagatavota informācija par 25 kultūrvēsturiskām vietām, un kultūrtūrisma maršrutiem
Kurzemē un 7 amatu prasmēm;
 Noorganizētas 2 darba tikšanās – semināri par kultūrtūrisma tēmu
 ( 29.04. un 21.05.)
 Izstrādāts priekšlikums „Kultūras un tūrisma nozaru speciālistu sadarbības modeļi
kultūrtūrisma produktu veidošanā”
 Noorganizēti 2 semināri „Pagastu un novadu svētku izaicinājumi”, sadarbībā ar
CULTURELAB 28.10., un seminārs par sociālo tīklu izmantošanu „Auditorijas
zveja” 17. Novembrī
 Sniegta un izplatīta informācija reģiona pašvaldību kultūras darba speciālistiem par
nozīmīgāko kultūras notikumu Kurzemē – Kurzemes Mākslas un Dzejas dienām
Tukumā, 2014. gada 12. Septembrī.
 Sniegta metodiska un koordinējoša palīdzība, organizējot Kurzemes pārstāvniecību
Novadu dienās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumā;
 Nodrošināta KPR kultūras nozares speciālistu dalība 14. Kurzemes tūrisma
konferencē Talsos, 2014.gada 29. Aprīlī, un dalība seminārā „Kultūra un radošums,
tūrisms un atpazīstamība” 2014.gada 30. Septembrī;
Lappuse 14 no 50

 Izstrādāts priekšlikums „Kultūras un tūrisma nozaru speciālistu sadarbības modeļi
kultūrtūrisma produktu veidošanā”.

2.2. Brīvprātīgās iniciatīvas
Brīvprātīgās iniciatīvas ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz reģiona attīstības
plānošanas programmu izpildi. Plānošanas reģions ar dalību dažādās pārstāvniecībās un ar
piesaistīto projektu līdzekļu palīdzību ir centies risināt arī tās funkcijas, kas nav tieši noteiktas
Reģionālajā attīstības likumā, bet ir uzskatāmas par būtiskām reģiona attīstībai.
Brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, plānošanas reģionā no 2014.gada 1.marta ir pieņemts
Sociālo pakalpojumu attīstības eksperts, kā arī uz nepilnu slodzi projektu vadītāji, kas
sadarbojoties ar pašvaldībām, iniciē un strādā pie reģionālu projektu ideju iniciēšanas,
vajadzību apzināšanas, kā arī pārstāv reģiona un pašvaldību viedokli Pārrobežu sadarbības
programmas uzraudzības komitejās.
2.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana

1)

„Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes
pašvaldībās”
2014.gadā ir turpināta Igaunijas – Latvijas programmas 2007. – 2013.gadam projekta

EU43084 „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes
pašvaldībās” (saīsinātais nosaukums – Piekrastes un jūras plānošana) īstenošana.
Projekta partneri Igaunijā: Igaunijas Iekšlietu ministrija (vadošais partneris) un Pērnavas
apgabala pārvalde; partneri Latvijā – Kurzemes plānošanas reģions, Rojas novada dome,
Pāvilostas novada pašvaldība, Engures novada dome. Projekta netiešie, bet stratēģiskie
partneri Latvijā ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Rīgas
Plānošanas reģions.
Projekta mērķis ir veikt pilot pasākumus, lai risinātu konfliktus starp dažādu sektoru
interesēm un plānotu Pērnavas līča jūras telpas izmantošanu nākotnē, kā arī uzlabotu Latvijas
piekrastes teritoriju sasniedzamību, jūras un sauszemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un
mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi piekrastē.
Projekta ietvaros 2014.gadā veiktas šādas darbības:
 Pabeigta Jūras telpiskās plānošanas metodoloģijas izstāde Igaunijai un jūras telpiskā
plānojuma izstrāde Pērnavas līča teritorijai, ietverot stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu;
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 Izstrādāti Dabas aizsardzības plāni Natura 2000 teritorijām: dabas liegumam ‘Ovīši’
un dabas liegumam ‘Užava’;
 Izstrādāts Metodiskais materiāls „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās
sasaistes nodrošināšanu”;
 Izstrādāts Metodiskais materiāls „Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku mazināšanai”
un sagatavotas materiālu brošūras;
 Noorganizēta starptautiska konference saistībā ar piekrastes plānošanas jautājumiem;
 Uzsākta Publicitātes materiāla sagatavošana un izdošana par Latvijas piekrasti.
Projekta īstenošanas laiks: 09.07.2012. – 30.06.2015.
Kopējais projekta budžets: EUR 518 072, 29
Programmas (ERAF) finansējums (83%): EUR 430 000
Nacionālais līdzfinansējums (17%): EUR 88 072,29
Igaunijas partneru kopējais finansējums (58,1%): EUR 301 205,29
Latvijas partneru kopējais finansējums (41,9%): EUR 216 867
2)

„Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”
Jau 2012. gada 2. aprīlī tika uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības

programmas 2007.-2013. gadam līdzfinansētā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
projekta Nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un
Lietuvā” ieviešana. Projekta ieviešana turpinājās līdz 2014.gada 1.augustam.
Galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu
ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Mērķa
sasniegšanai projektā bez plānošanas reģiona iesaistījušies vēl 7 partneri no Latvijas
(Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona
administrācija, partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu,
Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī
partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā
arī Klaipēdas Universitāte.
Projekts risina ezeru un to sateces baseinu teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas
problēmas, kas saistītas ar neatbilstošu infrastruktūru vai tās trūkumu, plānošanai un
pārvaldībai nepieciešamās informācijas trūkumu un ezeru teritoriju nepietiekamu zinātnisku
izpēti, sadarbības un sabiedrības iesaistes problēmām. Projektā paredzēta gan īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas aizsardzības plānu izstrāde, gan esošajos
dabas aizsardzības plānos paredzēto pasākumu ieviešana. Liela daļa ezeru ir noteiktas kā īpaši
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aizsargājamās dabas teritorijas un iekļautas Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā (Natura
2000), tādējādi projekts sniedz ieguldījumu šo teritoriju dabas vērtību aizsardzībā,
pamatojoties uz EK Sugu un biotopu, kā arī Putnu direktīvām. Ezeri un to sateces baseini ir
EK Ūdens struktūrdirektīvas redzeslokā kā ūdensobjekti, kuriem jānodrošina laba ūdens
kvalitāte. Projektā risināmie jautājumi sniegs ieguldījumu arī tādu apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanā, kas veicinās ūdens kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības
veicināšanu.
Ieviešot šo projektu, tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru
teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas
nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām
pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to
ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu
par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Projekta ieviešanas termiņš: 02.04.2012.– 01.08.2014
Projekta partneri un finansējums:
ERAF finansējums:

EUR 860 671,02

Partneru līdzfinansējums:

EUR 151 883,12

KOPĀ: 1 012 554,14 EUR
1. Kurzemes plānošanas reģions (LV) – EUR 87 206,58
2. Liepājas pilsētas dome (LV) - EUR 15 795,32
3. Saldus novada dome (LV) – EUR 121 821,16
4. Durbes novada dome (LV) – EUR 150 811,39
5. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LV) – EUR 48 899,86
6. Talsu novada dome (LV) – EUR 28 288,42
7. Kuldīgas novada pašvaldība (LV) – EUR 117 849,59
8. Klaipēdas Universitāte (LT) – EUR 123 155,00
9. Biržu Reģionālā parka direkcija (LT) – EUR 31 920,00
10. Tituvenu Reģionālā parka direkcija ( LT) – EUR 185 412,28
11. Žemaitijas Nacionālā parka direkcija ( LT) – EUR 44 414,92
12. Mērsraga novada dome ( LV) – EUR 54 979,62
Mērķa grupas:
(1) Reģiona iedzīvotāji, kuri ir galvenie dabas resursu izmantotāji;
(2) Projekta partneru institūciju speciālisti, projekta teritorijas vides speciālisti,
plānošanas speciālisti, lēmējvaras pārstāvji, pētnieki, reģionālo un nacionālo dabas
parku administrācijas.
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Projektā veicamās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:
Dabas aizsardzība un apsaimniekošana
 Dabas apsaimniekošanas plāna ieviešana Liepājā (Bioloģiski vērtīgo teritoriju
pļaušana Liepājas ezera piekrastē) un publiskās atpūtas vietas labiekārtošana (Liepājas
dome);
 Licenzētās makšķerēšanas licenču uzskaites datorprogrammas izstrāde Kurzemes
reģionam (Kurzemes plānošanas reģions);
 Pievedceļa rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvi Durbes upes ietekai Durbes ezerā;
 Labiekārtotas peldvietas ierīkošana pie Saldus ezera, kā arī laivas ar niedru un zāļu
pļaušanas aprīkojuma iegāde (Saldus novada dome);
 Tehniskā projekta „Birds Islands” (putnu salas) izstrāde Natura 2000 tīklā iekļautajam
Engures ezeram (Mērsraga novada dome);
 Laidzes un Sasmakas ezera slūžu rekonstrukcijas projektu izstrāde (Talsu novada
dome);
 Neliela tilta būvniecība pie Kirkelo ezera, piekļuves nodrošināšanai un iedzīvotāju
plūsmas novirzīšanai prom no vērtīgiem biotopiem Biržu Reģionālajā parkā, kā arī
informācijas stendu tehnisko projektu izstrāde;
 Vides izglītībai un atpūtnieku plūsmas novirzīšanai paredzēta kompleksa būvniecība
un teritorijas labiekārtošana pie Gilius ezera Tytuvėnų reģionālajā parkā;
 Tehniskā projekta izstrāde stāvlaukuma būvniecībai pie Kirkilai ezeriem Biržu
reģionālajā parkā;
 Informatīvā stenda izgatavošana par Kirkilai ezeriem Biržu reģionālajā parkā;
 Pārgāzes būvniecība starp diviem Nabes ezeriem, ezeru hidroloģiskā režīma
stabilizēšanai un ezeru ziemeļu piekļuves nodrošināšanai, tehniskā projekta izstāde
Vilgāles ezera slūžu izbūvei (Kuldīgas novada dome).
Plānošana, izpēte un pieredzes apmaiņa
 5 dažādu ezeru vides pētījumu izstrāde, lai veiktu vides novērtējumu (Klaipēdas
Universitāte);
 Durbes ezera ūdens kvalitātes novērtējums un pasākuma plāna izstrāde kvalitātes
uzlabošanai (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs);
 Plateļu ezera apsaimniekošanas plāna uzraudzības sistēmas izstrāde (Žemaitijas
Nacionālais parks);
 Varlinis un Miškiņu ezeru izpēte rekomendāciju izstrādei par ūdens kvalitātes
uzlabošanu un vides apsaimniekošanu (Tytuvėnų reģionālais parks);
 Nabes un Vilgāle ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde (Kuldīgas novada dome);
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 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Talsu paugurainei (Talsu novada dome);
 Studiju vizītes Latvijas un Lietuvas ezeros, pieredzes apmaiņa un labākās pieredzes
apkopojums (brošūra);
 Ilgtspējīgas ezeru apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde un publicēšana (Kurzemes
plānošanas reģiona administrācija);
 Ezeru monitorings vides datu ieguvei Kirkilai ainavas liegumā Biržu reģionālajā
parkā.
Sabiedrības līdzdalība un informēšana
 Rokasgrāmatas izstrāde par sabiedriskās vides apsaimniekošanu (Lake Watch)
(Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija);
 Semināru organizēšana par rokasgrāmatas saturu un partneru mājas lapu papildināšana
ar informāciju no rokasgrāmatas;
 Informatīvās un publicitātes aktivitātes (visiem partneriem);
 Ceļojošās foto izstādes izveide (Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija);
 Bukleta izstrāde par partneru ezeriem (Kurzemes Plānošanas reģiona administrācija);
 Kabatas bukleta-kartes izstrāde par projektā iekļautajiem ezeriem (praktiska
informācija par ģeogrāfiju, ezeros esošām zivīm u.c.) (Kurzemes Plānošanas reģiona
administrācija);
 Vides inspektoru apmācība (Liepājas pilsētas dome);
 Projekta noslēguma konferences organizēšana.

3)

,Mana sociālā atbildība” (My Response)
2014.gadā KPR pabeidza īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības

programmas 2007. – 2013. gadam projektu LLIV-322 ,,Mana sociālā atbildība” (My
Response) .
Projekta mērķis bija veicināt vienlīdzīgu pieeju nodrošināšanu un invalīdu integrāciju
sabiedrībā. Projekts "Mana sociālā atbildība", tiešā veidā veicināja vides pieejamības
uzlabošanos, izglītoja sabiedrību par Universālo dizainu un tā ietvaros tika veikti pielāgojumi
Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībās. Lai novērstu invalīdu diskrimināciju un veicinātu
vienlīdzīgu attieksmi pret tiem un uzlabotu invalīdu sociālo integrāciju, projektā tika īstenotas
specifiskas aktivitātes, kas palīdzējušas veidot kā dzīvošanai (tostarp integrācijai) pievilcīgu
vidi, tā ilgtspējīgu sabiedrību. Projektā bija iekļautas pētniecības, izglītojošas, vidi
pielāgojošas, jaunus sociālos pakalpojumus attīstošas, pieredzes apmaiņas, informāciju
izplatošas un vienlaicīgi esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību paaugstinošas aktivitātes:
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 semināri par darbu ar invalīdiem un viņiem līdzvērtīgām, specifiskām klientu grupām;
 semināri un konsultācijas par universālo dizainu un invalīdu integrācijas
nodrošināšanu ar tā principu palīdzību;
 pilotēti 2 jauni sociālie pakalpojumi (pavadonis - asistents un īslaicīgas uzturēšanās
pakalpojums);
 uzlabojumi pašvaldību infrastruktūrā, pielāgojot to invalīdu vajadzībām (lifti un
pacēlāji ēkās, laipas, peldēšanai paredzēti riteņkrēsli pludmalēs, ēku pielāgojumi
atbilstoši universālā dizaina prasībām, u.c.);


publicitātes pasākumi: datu bāze par sociāliem pakalpojumiem, pieredzes apmaiņas
braucieni, informācija internetā par universālo dizainu, informatīvi raksti presē,
mobilā izstāde, informācijas kampaņa pašvaldībās, datu bāze par sociāliem
pakalpojumiem, projekta noslēguma konference u.c.
Projekta ieviešanā bija iesaistīti astoņi Latvijas un pieci Lietuvas partneri, no tiem

Kurzemes plānošanas reģions bija projekta vadošais partneris.
Partneri no Latvijas: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas domes
Sociālais dienests”, Liepājas pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests”, Nīcas un Skrundas novadu domes, Dundagas un Saldus novada pašvaldības;
Partneri no Lietuvas: Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Šauļu NVO “Educational projects”,
Jonišku pamatskola “Saules”, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs, Klaipēdas pilsētas
pašvaldības administrācija;
Projekta budžets: EUR 1 137 609,23. Programmas līdzfinansējums 85% jeb
EUR 966 967,85 un partneru līdzfinansējums 15% jeb EUR 170 641,38. Infrastruktūras
pilnveidei bija plānoti 60% no kopējā budžeta.
Projekta ieviešanas laiks: 02.04.2012. – 30.05.2014.

4)

”Tehniskā

palīdzība

Kurzemes

plānošanas

reģiona

ES

struktūrfondu

informācijas centra darbības nodrošināšanai”
Projekts ”Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu
informācijas centra darbības nodrošināšanai” ilgst no 2011.gada 7.decembra līdz 2015.gada
31.decembrim.
Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves
efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā.
Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības fondu informatīvos un
publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes plānošanas reģionā.
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Projektā iestrādātas sekojošas aktivitātes: Eiropas Savienības fondu informatīvie un
publicitātes pasākumi un Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas
Savienības

fondu

finansējuma

apguves

efektivitāti.

Projekta

kopējais

budžets

ir

EUR 320 129,11.

5)

"Informācijas

un

komunikāciju

tehnoloģiju

izmantošana

komunālo

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai" (E-Utilities)
2014.gada 5.martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā Vadošo
iestādi un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju tika parakstīts Subsīdiju līgums par
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 gadam projekta LLV-393
,,Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai’’ (E-utilities) ieviešanu.
Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu
tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu IKT un radītu jaunus
elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.
Projekta realizācijas rezultātā vairākās Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu
pašvaldībās tiks ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām balstīta komunālo pakalpojumu (ūdens
apgādes un siltumapgādes) uzskaites un norēķinu sistēma, kas ievērojami atvieglos un uzlabos
sadarbību un komunikāciju starp publisko pakalpojumu sniedzējiem un to klientiem pašvaldību iedzīvotājiem. Šāda komunālo pakalpojumu attīstība sekmēs turpmāk to ieviešanu
arī pārējās reģiona pašvaldībās. 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, un izstrādāts „viedās” ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts vienā
pašvaldībā. Papildus pašvaldību, pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbinieki
tiks apmācīti iekārtu apkalpošanā un infrastruktūras uzturēšanā.
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta partneri Latvijā ir Saldus
novada pašvaldības komunālais uzņēmums ,,Saldus komunālserviss’’, Ventspils pilsētas
komunālie uzņēmumi ,,ŪDEKA’’ un ,,Ventspils siltums’’, Liepājas pilsētas dome, Jēkabpils
pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības
un to komunālie uzņēmumi, kā arī Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas partneri Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un Kauņas Tehniskā
Universitāte. Projekta kopējais budžets ir 405 716,30 EUR, no kuriem 344 858,86 EUR ir ES
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līdzfinansējums. Projekta termiņš ir 12 mēneši – tas uzsākās 2014.gada 1.martā un ilgst līdz
2015.gada 28.februārim.

6)

,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku
būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP SKILLS FORCE)
2013.gada maijā noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ietvaros tika

izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai. Plāns
paredz: paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un
enerģijas mērķu sasniegšanai, ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un
prasmes par ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī
panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana
tiek veicināta vai padarīta par obligātu.
Projekts Build up Skills FORCE turpina Build up Skills Latvija projektā aizsākto un tā
ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās pilnveides programmas energoefektīvu ēku
strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu
pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides
programmu ilgtspējai, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansēšanas
mehānismi.
Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema
energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.
Galvenie rīcības virzieni:
Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju
un no-robežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver
mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas
reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 strādniekiem un
novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā arī šo programmu akreditācija un licencēšana
sešos profesionālās izglītības kompetenču centros;
Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā,
ko no-drošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finanšu instrumenti.
Plānotie projekta rezultāti:
Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi strādnieki, kuri prot
praksē izmantot tehnoloģijas un materiālus energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko
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nodrošina divu izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu un metožu
izstrāde, pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.
Programmas ir licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros
Latvijā un tiek īstenotas pēc projekta beigām.
Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides
programmu īstenošanu Latvijā, projekta ietvaros aktīvi sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas
sistēmas izveidi – šo programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un
ieviešanu.
Būvniecības sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem strādniekiem
energoefektīvu ēku būvniecībā un rekonstrukcijā.
Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions,
Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts
dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas
reģions.
Atbalsta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latgales plānošanas reģions,
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Būvnieku
asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Būvmateriālu ražotāju asociācija,
SIA “Knauf”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Profesionālās izglītības
kompetenču centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības
centrs, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums, Daugavpils celtniecības profesionālā
vidusskola.
Projektu finansē Eiropas Savienības “Intelligent Energy Europe” programma.
Projekta kopējais budžets ir 0,48 MEUR un to īsteno no 2013.g.novembra līdz
2016.g.aprīlim.
7)

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” (VocEdu)
Līdz 2014.gada 1.augustam turpinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta

Nr. LLIV-265 „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”
(VocEdu) ieviešana. Kurzemes plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris. Projekts
apvieno 16 partnerus – 8 profesionālās izglītības iestādes no Latvijas - Cīravas profesionālā
vidusskola, Jelgavas Tehnikums, Kuldīgas tehnoloģijas un tūrisma profesionālā vidusskola,
Liepājas Valsts tehnikums, Laidzes profesionālā vidusskola, Saldus profesionālā vidusskola ,
Skrundas profesionālā vidusskola, Ventspils tehnikums, kā arī 7 partnerus no Lietuvas - 4
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profesionālās izglītības iestādes - Panevežu profesionālās izglītības centrs, Kauņas pārtikas
skola, Kauņas celtniecības apmācību centrs, Skuodas lauksaimniecības tirdzniecības un
pakalpojumu skola, 1 augstskolu - Kauņas tehniskā universitāte un 2 reģiona attīstības
aģentūras - Panevežu uzņēmējdarbības konsultāciju centrs un Šauļu reģiona attīstības
aģentūra
Projekta mērķis: Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus
prasībām un nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību
reģionā
Specifiskie mērķi:
 Stiprināt sadarbību starp profesionālo izglītību un darba tirgu, uzlabojot izglītības
programmas atbilstoši darba tirgus prasībām;
 Uzlabot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, organizējot meistarklases, apmācības,
kopīgas pieredzes apmaiņas;
 Uzlabot praktisko apmācību bāzi profesionālajās skolās;
 Vecināt profesionālās izglītības prestižu un skolēnu piesaisti profesionālajām skolām
Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 999 214,95, t.sk. EUR 176 332,05

–

Nacionālais līdzfinansējums un EUR 1 175 547 Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējums.
55,69% - EUR 654 685 no kopējā budžeta plānoti skolu aprīkojumam un iekārtām.
Projekta nozīmīgākie sagaidāmie rezultāti:
 Uzlabotas izglītības programmas un mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē
iesaistot uzņēmējus un nozaru profesionālās organizācijas un stiprinot sadarbību starp
profesionālajām skolām un darba tirgu;
 Paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība un pieredzes
apmaiņa ar Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm;
 Celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Kurzemes reģionā;
 Uzlabota profesionālo skolu praktisko apmācību bāze – izveidojot apmācību darbnīcas
un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu
praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām;
 Kurzemes reģiona profesionālās izglītības iestādes būtiski uzlabos savu materiāli
tehnisko bāzi tieši prakstiskās apmācības jomā:
 Cīravas profesionālā vidusskola – pilnveidota apmācību programma „Lauksaimiecības
tehnika” un iegādāts traktors un arkls praktisko apmācību nodrošināšanai;
 Kuldīgas tehnoloģijas un tūrisma profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības
programma „Autotransports” un iegādāts praktisko apmācību aprīkojums vieglo un
kravas automašīnu remontdarbu veikšanas apmācībām;
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 Liepājas Valsts tehnikums – pilnveidota izglītības programma un izstrādāti mācību
metodoloģiskie materiāli „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” un iekārtota
šūšanas darbnīca praktisko apmācību nodrošināšanai;
 Laidzes profesionālā vidusskola – pilnveidota apmācību programma „Būvnieks” un
iekārtotas praktisko apmācību darbnīca apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, sausās
būves darbu apmācībām;
 Saldus profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības programma „Kokizstrādājumu
izgatavošana” un aprīkota darbnīca praktisko apmācību nodrošināšanai;
 Skrundas profesionālā vidusskola – pilnveidota izglītības programma „Ēdināšanas
pakalpojumi” un izstrādāti mācību metodiskie materiāli. Aprīkota praktisko apmācību
laboratorija ēdiena gatavošanas un servēšanas apmācību nodrošināšanai;
 Ventspils tehnikums – izstrādātas Modulārās apmācības programmas „Metinātājs” un
„Elektriķis” un aprīkotas elektriķu un metinātāju praktisko apmācību darbnīcas.
2014.gadā projekta ietvaros nodrošināta projekta partneru pieredzes apmaiņa Latviā un
Lietuvā, organizēta projekta noslēguma konference un parakstīta Sadarbības deklarācija par
turpmāko sadarbību starp 29 organizācijām – profesionālās izglītības iestādēm Latvijā un
Lietuvā un Kurzemes plānošanas reģionu.

8)

„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā"

(Riverways)

2014.gadā turpinājās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā"
(Riverways) ieviešana. Projekts apvieno 39 partnerus no Kurzemes, Vidzemes, Rīgas
plānošanas reģioniem, Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas.
Projekta mērķi ir:
 kopīgas sadarbības platformas izveide ūdenstūrisma attīstībai – esošo piedāvājumu
izvērtējums, sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām, tūrisma
uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām tūrisma produktu veidošanā, resursu
apsaimniekošanā, mārketingā;
 Ūdenstūrisma operatoru zināšanu pilnveide un savstarpēja pieredzes apmaiņa un
sadarbība;
 Ūdenstūrisma resursu pieejamības uzlabošana ilgtspējīgai un videi draudzīgai
apsaimniekošanai (piestātņu un laivošanas apmetņu vietu iekārtošana, upju kartēšana,
informatīvo norāžu uzstādīšana);
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 Ūdenstūrisma produktu mārketings un popularizēšana, veicinot tūrisma plūsmu
starp pārrobežas reģioniem un piesaistot ārvalstu tūristus.
2014.gadā projekta ietvaros partneri - KPR reģiona pašvaldības turpināja aktīvi strādāt
pie infrastruktūras aktivitāšu ieviešanas – veidojot un labiekārtojot laivotāju atpūtas vietas
upju krastos, attīrot upes no kritušajiem kokiem un sanesumiem. Uzsākts darbs arī pie
marketinga aktivitāšu ieviešanas kopā ar Igaunijas partneriem – sagatavota ūdenstūrisma
imidža brošūra, turpinās darbs pie mājas lapas izstrādes un detālo karšu sagatavošanas
Kurzemes upēm. 2014.gada vasarā tika organizēta laivošanas veicināšanas akcija „Upesoga”.
Notikuši arī vairāki informatīvi semināri Kurzemes pašvaldībās ar mērķi izvērtēt
ūdenstūrisma potenciālu, veicināt sadarbību starp tūrisma uzņēmumiem, t.sk. ūdenstūrisma
uzņēmumiem. Pakalpojumu kvalitātes celšanas nolūkos, 10 ūdenstūrisma uzņēmumos veikts
t.s. „Slepenā viesa” apmeklējums un vērtēta pakalpojuma kvalitāte. Balstoties uz rezultātiem
izstrādāti kritēriji kvalitatīvam ūdenstūrisma pakalpojumam un iekļauti nacionālajā Q-Latvia
kvalitātes zīmē.

9)

„Latvijas

plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana”
Projekta ieviešana uzsākta 2014.gada janvārī. Tā vadošais partneris – Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, seši partneri no Latvijas, t.sk. pieci Latvijas
plānošanas reģioni, kā arī „Urban Institute”, kā arī četri partneri no Norvēģijas (reģionālā
līmeņa pašvaldības un ministrija). Projekta ieviešana turpināsies 2015.gadā.
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu
teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu projektus.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR - 1 195 972 (viens miljons, simt deviņdesmit
pieci tūkstoši, deviņsimt septiņdesmit divi euro), ekvivalents latos - LVL 840 534 (astoņsimt
četrdesmit tūkstoši, piecsimt trīsdesmit četri lati).
Mērķa grupas.
Primārās mērķa grupas ir Latvijas plānošanas reģioni, pašvaldības un vietējās kopienas.
Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu
attīstības plānošanā, ir paredzētas projekta 1.aktivitātē (visi plānošanas reģioni) un 4.aktivitātē
(Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni). Darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas
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pašvaldību kapacitātes stiprināšanu attīstības plānošanā, paredzētas projekta 2.un 3.aktivitātēs,
bet darbības, kuras tiks tieši vērstas uz Latvijas vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanu,
paredzētas projekta 2.aktivitātē.
Sekundārās mērķa grupas ir Latvijas valsts institūcijas un citas juridiskas un fiziskas personas.
Kurzemes plānošanas reģions 2014.gadā piedalījies šādu projekta aktivitāšu īstenošanā:
-

Projekta 0.aktivitātes „Projekta vadība” ietvaros nodrošinājis reģiona pārstāvja
piedalīšanos projekta Vadības komitejas sanāksmēs.

-

Projekta 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions izstrādājis
Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu
un piedalījies pieredzes apmaiņas pasākumos, kuri paredzēti Latvijas plānošanas
reģionu kapacitātes palielināšanai plānošanas jomā.

-

Projekta 4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas
jūras piekrastei” ietvaros sadarbojies ar VARAM plānojuma izstrādes laikā, kā arī
uzsācis darbu pie Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna Baltijas jūras
piekrastei sagatavošanas, kura atrodas Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā.

-

Projekta 5.aktivitātes „Publicitāte” ietvaros sadarbojies ar projekta īstenotāju preses
relīžu sagatavošanā.

10)

Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju reģionālu projektu
sagatavošanai 2014. – 2020. plānošanas perioda ietvaros
2014.gadā projekta ietvaros 4 KPR administrācijas darbinieki devās vizītē uz

Kymenlaakso reģionu Somijā. Vizītes laikā vairākās jomās (uzņēmējdarbības atbalstam, vides
aizsardzības jomā, sociālā sektorā, tūrismā un izglītībā) tika identificēta kopīgas projektu
idejas un vienošanās turpmākai sadarbībai, virzot projektu ideju izstrādi Centrālās Baltijas
programmas ietvaros.

11)

„Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā”
2014.gadā un 2015.gadā tika izveidota darba grupa, lai attīstītu projektu par gliemeņu

audzēšanu Baltijas jūrā lielā mērogā, aptverot gandrīz visas Baltijas jūras reģiona valstis.
Projekta partneri uzsāka projekta idejas uz partneru apzināšanu.
Projekta mērķis ir izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu
Baltijas jūrā.
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Projekta ietvaros tiek veiktas šādas darbības:
1. Ņemot vērā projektā BalticEcoMussel apkopoto informāciju, Latvijas partneru interese
‘Baltic Blue Growth’ projektā ir izveidot vairākas gliemeņu audzēšanas pilot-fermas
Baltijas jūrā Latvijas teritorijā, ar mērķi pētīt un analizēt dažādus tehnoloģiskus, vides un
biznesa aspektus, un rezultātā iegūt praksē pārbaudītus rezultātus un ieteikumus gliemeņu
audzēšanai Latvijas teritorijā. Bez tālākiem pētījumiem un izmēģinājumiem šajā jomā,
gliemeņu audzēšana Latvijā nevarēs attīstīties.
2. Izpētīt ekonomiskos un vides jautājumus, kas veicinātu gliemeņu audzēšanas attīstību
Baltijas jūrā.
3. Izvērtēt sociālekonomiskos faktorus, kas kavē vai veicina gliemeņu audzēšanas nozares
attīstību.
4. Izpētīt gliemeņu barības pārstrādes rūpnīcu iespējas un izvērtēt izmaksu izdevīgumu.
5. Apskatīt likumdošanas jautājumus, kuri kavē gliemeņu attīstības iespējas, kā arī kopskatīt
gliemeņu audzēšanu saistībā ar jūras telpisko plānojumu.
Kurzemes plānošanas reģions veiks ekonomiskos pētījumus sadarbībā ar ORBICORN un
Zviedrija Piekrastes pētniecības un vadības institūtu, kā arī nodrošinās sadarbību ar Latvijas
zvejniekiem un interesentiem, organizēs tikšanās ar Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm.
Projekta īstenošanas laikā Kurzemes plānošanas reģions piesaistīs zvejniekus, lai viņi gūtu
praktisku priekšstatu par gliemeņu audzēšanu un lai varētu nākotnē ar to nodarboties, kopā ar
citiem partneriem organizēs apmācības par audzēšanas tehnoloģijām.
Ar Latvijas Hidroekoloģijas atbalstu organizēs izbraukumus uz Latvijas fermām, kā arī
apkopos informāciju par gliemeņu apjomiem Latvijas piekrastē.
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2016. – 30.12.2018.
Kopējais projekta budžets: EUR 5 969 406 EUR
Programmas (ERAF) finansējums (77%): EUR 4 580 889, no kuriem Latvijai
paredzamais ERAF finansējums (12%) EUR 549 920, kas ietver Latvijas Hidroekoloģijas
institūta finansējumu (9%) 391 342 EUR un Kurzemes Plānošanas Reģiona kopējais
finansējumu (3%): 158 578 EUR.

2.3. Pašvaldību atbalsts plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai.
Sākot ar 2014.gadu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma lēmumu
līdzdarboties plānošanas reģiona kapacitātes stiprināšanai, piešķirot tam finansējumu 1500.00
EUR apmērā no pašvaldības budžeta konkrētiem mērķiem:
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1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu
iniciēšanai un izstrādei, t.sk. nozaru speciālistu piesaistei;
2. Eiropas gada pašvaldība konkursa 1. Kārtas „Eiropas gada pašvaldība
Kurzemē” organizēšanai saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes lēmumu;
3. Kurzemes plānošanas

reģiona

pašvaldību

vadītāju

un/vai darbinieku

kapacitātes stiprināšanas pasākumu organizēšanai;
4. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas
Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. Programmēšanas procesā;
5. Kurzemes plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai;
6. citiem uzdevumiem saskaņā ar KPRAP lēmumiem.
Kopumā līdzfinansējuma līgumi tika noslēgti ar 18 pašvaldībām, kas kopumā
plānošanas reģionam piešķīra 26 000.00 EUR. Pateicoties finansējumam plānošanas reģions
piesaistīja tā darbības nodrošināšanai ar dažādu noslodzi tādus ekspertus, kā sociālās jomas
eksperts, eksperts izglītības jomā, sabiedrisko attiecību speciālists. Noorganizēja labās prakses
apgūšanas braucienu laika posmā no 12.-14.maijam uz Igauniju, Kuresāri un Tallinu, kur
pašvaldību vadītājiem un speciālistiem bija iespēja tikties ar pašvaldību vadītājiem un
pārrunāt gan ar ikdienas darba organizāciju saistītos jautājumus, gan iepazīties ar investīciju
piesaisti pašvaldībās un paveikto ES struktūrfondu 2007.-2013.g. programmēšanas perioda
ietvaros.
Būtisks plānošanas reģiona ekspertu darbs tika ieguldīts strādājot pie Eiropas
teritoriālo sadarbības programmu 2014. – 2020.g. plānošanas perioda, kā arī pie ES
Struktūrfondu 2014.-2020.g. plānošanas perioda dokumentu programmēšanas, aizstāvot
reģiona viedokli un intereses, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām iezīmējot potenciālo sadarbību
nākamā plānošanas perioda projektos.

2.4. Rezultatīvie rādītāji
1. RAL noteikto funkciju īstenošana
Plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
un
attīstības
programmas izstrāde

Uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.2031.gadam un Attīstības programmas
2014.-2020.gadam izstrāde (Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes
14.11.2012.
sēdes
lēmums
(prot.Nr.06/12,2.§))
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Plānošanas reģiona attīstības plānošanas Pārskats par KPR telpiskā (teritorijas)
dokumentu
ieviešanas/uzraudzības plānojuma
īstenošanu
apstiprināts
nodrošināšana
09.04.2014. KPR Rīcības plāna ieviešanas
progresa
pārskats
par
2013.gadu
apstiprināts 27.06.2014.
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo Sniegti
atzinumi
par
pašvaldību
pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ilgtspējīgas attīstības stratēģiju redakcijām
un attīstības programmu savstarpējās un to stratēģisko ietekmes uz vidi
saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas novērtējumu vides pārskatiem (9)
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem
Sniegti atzinumi par pašvaldību attīstības
programmu redakcijām to stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma vides
pārskata projektiem (5)
Sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumu izstrādei (1);
Sniegti atzinumi par pašvaldību teritorijas
plānojumu un to grozījumu redakcijām,
un to stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma vides pārskata projektiem (3)
Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
Sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās
pašvaldību metodiskās vadības
informācijas
aģentūru
pašvaldībām
nodrošināšana attīstības programmu izstrādē noorganizēts seminārs „Aktuālākais par
Vietējo ģeodēzisko tīklu augstumu
sistēmu - EVRS” (05.11.2014., Kuldīgā);
Sadarbībā
ar
SIA
„Eurofortis”
pašvaldībām
noorganizēts
seminārs
„Jaunas iespējas novadu attīstības
plānošanai, sekojot izcilības pieejas
principiem” (26.11.2014., Kuldīga)
Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības
14.01.2014.
sagatavoti
un
sniegti
plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas komentāri par „Lietuvas Republikas jūras
reģiona attīstības plānošanas dokumentiem
telpisko plānu”;
21.07.2014. sniegti priekšlikumi MK
noteikumu projekta „Noteikumi par Valsts
statistiskās
informācijas
programmu
2015.gadam” un Valsts statistiskās
informācijas programmas 2015.gadam
projekta izstrādei;
Sniegti komentāri par pētījuma „Publisko
individuālo
pakalpojumu
klāsta
izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”
1.starpatskaiti par demogrāfisko izmaiņu
raksturojumu un prognozēm;
21.02.2014.
sniegti
komentāri
un
priekšlikumi informatīvam ziņojumam
„Par pilsētvides policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem ES
fondos 2014.-2020.gadam”
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu
Sniegti atzinumi par projekta ideju
juridisku personu projektu iesniegumiem
rezumējumiem prioritātes „Policentriska
reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai
attīstība” ietvaros (4)
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Informācijas pieejamības nodrošināšana par
vietējo pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem

Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju
izveidotajās vadības / uzraudzības un citās
komitejās / komisijās.

Sniegts atzinums par projekta ideju
rezumējumu prioritātes „Policentriska
attīstība” ietvaros – Ventspils pilsētas
domei par projekta ideju „Ventspils
Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles
funkciju attīstība, I kārta”
Regulāri tiek atjaunota informācija
digitālajā datu bāzē par Kurzemes
plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību
spēkā esošajiem un izstrādes stadijā
esošajiem teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības
stratēģijām, attīstības programmām un
teritorijas plānojumiem.
Igaunijas - Latvijas programmas 2014.2020.programmēšans Komitejas sēdēs;
Latvijas - Lietuvas programmas 2014.2020. Programmēšanas Komitejas sēdēs;
Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2007 - 2013 Uzraudzības
komitejas sēdēs; Igaunijas - Latvijas
Pārrobežu sadarbības programmas 2007 2013 Uzraudzības komitejas sēdēs;
Igaunijas - Latvijas programmas 2014.2020.programmēšanas Komitejas sēdēs;
CentrālBaltijas 2014.2020.programmēšanas Komitejas sēdēs;
Latvijas - Šveices sadarbības programmas
individuālā projekta
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
vadības komitejas sēdēs; Līdzdalība
Latvijas tūrisma konsultatīvajā
sanāksmēs, Latvijas – Šveices sadarbības
programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu
attīstībai attālos vai mazattīstītos
reģionos” uzraudzības komitejas sēdēs;
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda Uzraudzības komitejas
(UK) un Apakškomiteju (AK) sēdēs;
Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komitejas sēdēs ;Sociālo
pakalpojumu attīstības padomes sēdēs

2.Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana
Nodrošināta sabiedriskā transporta kustība Sniegti priekšlikumi par reģionālās
reģionālajos maršrutos plānošanas reģiona nozīmes maršrutu grozījumiem (6)
pašvaldību un iedzīvotāju interesēs
Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona
teritorijā (1600)
Dalība Sabiedriskā transporta padomē
Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja
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dalība un viedokļa pārstāvēšana padomes
sēdēs (18)
3. PR administrācijas darbības nodrošināšana
Nodrošināt PR attīstības padomes darbu
Organizētas attīstības padomes sēdes (9)
Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par Sagatavotas un iesniegtas VARAM
plānošanas reģiona darbību
ceturkšņa darba plāna atskaites (4) un
finanšu atskaites (4)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM
mēneša finanšu atskaites (10)
Sagatavots un iesniegts VARAM gada
pārskats (1)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba
plāna atskaites (5)
4 Finansējums ES Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai
Konsultāciju pakalpojumi
Sniegtas konsultācijas klātienē (380), pa
e-pastu vai telefonu (1000).
Informatīvu
semināru
organizēšana Organizēti informatīvie semināri (5)
Kurzemes reģionā
Sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju Līdzdalība citu plānošanas reģionu
organizēšana
informācijas
centru
rīkotajās
koordinācijas sanāksmēs (2)
Mājas lapas papildināšana un atjaunošana
Papildināta
informācija
Kurzemes
plānošanas reģiona ES struktūrfondu
informācijas centra mājas lapā vismaz trīs
reizes mēnesī (36).
BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS
Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā”
(Baltic Eco Mussel) Projekta Nr. CB58
Gliemju komerciālas audzēšanas uzsākšanai Sagatavots un publicēts mājas lapā
nepieciešamo dokumentu kopuma izstrāde
informācijas apkopojums angļu un
latviešu valodā, ietverot šādas daļas:
(1) Gliemeņu
audzēšanas
vides
aspekti, t.sk. monitoringa un
novērtēšanas
metodoloģija,
sinerģija ar citām jūras teritoriju
izmantošanas
jomām,
pilotpētījumi par lipīdu, proteīnu
un smago metālu saturu gliemenēs
Kurzemes
piekrastē,
risku
novērtējums
audzēšanu
ietekmējošiem vides faktoriem
Kurzemes piekrastē;
(2) Sociālekonomiskie aspekti;
(3) Tehniskie un finansiālie aspekti;
(4) Biznesa plānu paraugi.
Reģionālo darba grupu sanāksmes

Organizētas 3 reģionālās darba grupas
sanāksmes
Latvijā,
piesaistīts
zivsaimniecības
nozares
reģionālais
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eksperts
Veikti pētījumi

-

-

pilotpētījums par ēdamgliemenes
Mytilus
trossulus
kāpuru
piestiprināšanos
mākslīgajam
substrātam Baltijas jūras Kurzemes
piekrastē;
Tehniskā priekšizpēte gliemeņu
audzēšanas
pilot-fermu
izveidei
Baltijas jūrā, Kurzemes piekrastē

Izdota un izplatīta mērķa grupām
brošūra “Gliemeņu audzēšana – jauna
akvakultūras apakšnozare Baltijas
jūrā” (angļu valodā – 200 gab.,
zviedru valodā - 250, somu valodā 100, latviešu valodā – 150 gab.)
Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”
Projekta Nr. LLIV-326
Ezeru infrastruktūras sakārtošana (peldvietu 1. Pabeigti Saldus ezera peldvietas
iekārtošana, tiltiņu un pievadceļu izbūve, labiekārtošanas darbi, noorganizēta
slūžu izbūve, u.c.) (6 aktivitātes zem WP2) oficiālā atklāšana 2013.gada II ceturksnī;
2.Liepājas ezera apkārtnes sakārtošanas
darbi noslēgušies 2013.gada III ceturksnī;
3.Pievadceļa pie Durbes ezera
rekonstrukcijas darbi noslēgušies
2013.gada IV ceturksnī;
4. Drenāžas sistēmas izbūves darbi starp
Nabes ezeriem izpildīti un nodoti.
5. Tilta izbūves darbi Biržai (Lietuva)
izpildīti;
6. Gillius ezera (Tytuvenai reģionālais
parks, Lietuva) publiskās piekļuves vietas
labiekārtošanas darbi noslēgušies.
Tehnisko
projektu
izstrāde
ezeru 1. Izstrādāts Sasmakas ezera slūžu
labiekārtošanai (WP2)
rekonstrukcijas tehniskais projekts;
2. Izstrādāts tehniskais projekts Engures
ezera labiekārtošanai / "Putnu salu"
izveidei;
3.izstrādāts tehniskais projekts
informācijas stendu uzstādīšanai.
E-pakalpojuma
izveide
Kurzemē Izveidots portāls:
makšķerēšanas licenču iegādei ezeros un http://copesatlaujas.lv/lv/, kur pieejama
upēs (WP2)
informācija par Kurzemes ezeriem un
licencēm makšķerēšanai uz tiem.
Ezeru ūdens un vides novērtējumu izstrāde 1. Durbes ezera ūdens kvalitātes
(WP3)
novērtējuma sagatavošanai pabeigti ūdens
paraugu ņemšanas darbi, tika veikta
analīzes rezultātā iegūto datu un mērījumu
pētīšana, apkopošana un novērtējuma
ziņojuma sagatavošana;
2. Pilnā apmērā izstrādāti trīs pētījumi
Izdevumi

-
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ezeru vides novērtēšanai un praktisku datu
iegūšanai par vides stāvokli (Lietuva);
3. Izstrādāts iepirkums vides monitoringa
sistēmas vadības plāns Plateļu ezeram;
4. Kirkilai ezera vides izpēte un
monitorings;
5. Izstrādātas Varlinis un Miškinu ezeru
izpētes rekomendācijas;
6. Izstrādāts Nabes un Vilgāles ezeru
vides menedžmenta plāns;
7. Izstrādāts vides menedžmenta plāns
"Talsu Paugurainei".
Izstrādātas un publicētas Ilgtspējīgas
ezeru apsaimniekošanas vadlīnijas.
Organizētas trīs vizītes: Biržai, Lietuvā;
Papē, Latvijā un Kuldīgā, Latvijā.

Ilgtspējīgas
ezeru
apsaimniekošanas
vadlīniju izstrāde un publicēšana un
pieredzes apmaiņas vizīšu (studiju vizīšu)
organizēšana, labo prakses piemēru
iekļaušana vadlīnijās
Rokasgrāmatas izstrāde par sabiedrisko Organizēti 4 lokālie semināri 2014.gada I
vides monitoringu (Lake Watch)
– II ceturkšņos Biržu Reģionālajā parkā.
Rokasgrāmata izstrādāta un sagatavota
web-platforma sabiedriskā monitoringa
aktivitāšu ilgtspējīgai ieviešanai.
Lietuvas partneriem veikta mājas lapas
uzlabošana, tajās iekļaujot sabiedriskā
monitoringa funkciju - darbi ieviesti
2014.gada I-II cet.
Info lapas / brošūru par projekta partneriem Publicētas info lapas un brošūras.
un par projekta teritorijā esošiem ezeriem
publicēšana
„Mana sociālā atbildība” (My Response) Projekta Nr. LLIV-322
Projekta kopējās vadības un uzraudzības
nodrošināšana

Apmācības par darbu ar invalīdiem un tiem
līdzvērtīgām specifiskām klientu grupām
Pieredzes apmaiņas brauciens

Īslaicīgas uzturēšanās pakalpojuma koncepcijas
izstrāde
Apmācības (seminārs un konsultācijas) par
invalīdu integrācijas nodrošināšanu ar
universālā dizaina (UD) principu palīdzību

Projektā nodarbināti 3 darbinieki,
nodrošināta projekta vadība un uzraudzība
(kontaktēšanās ar partneriem un ATS,
organizētas darba un citu grupu tikšanās.
Organizētas apmācības par darbu ar
invalīdiem un tiem līdzvērtīgām
specifiskām klientu grupām.
Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts
15.01.2013.
Izstrādāta īslaicīgas uzturēšanās
pakalpojuma koncepcija.
Organizēts 1 papildseminārs, nodrošinātas
UD konsultācijas Latvijā un Lietuvā.
Nepietiekamā pieprasījuma Lietuvā dēļ,
radīta iespēja pieteikties papildus
konsultācijām Latvijā
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Sabiedrības kampaņa pašvaldībās

Regulāri sagatavota un izvietota
informācija mājas lapā, turpinās darbs pie
web sadaļas informācijas papildināšanas.
Sagatavoti un ievietoti informatīvie raksti
medijos.
Sabiedrības kampaņa pašvaldībās
Organizēta viena sabiedrības kampaņa
Kurzemes reģiona pašvaldībās.
Informācijas kampaņa sociālajos tīklos
Iepirkuma rezultātā organizēta viena
informatīvā kampaņa sociālajos tīklos.
Projekts „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu
informācijas centra darbības nodrošināšanai”
Eiropas Savienības fondu informatīvie un Nodrošinātas publikācijas, informatīvie
publicitātes pasākumi
sludinājumi (10) un izveidoti radio/TV
sižeti.
Publicitāte nodrošināta KPR mājas lapā
un mājas lapā www.esfondi.lv..
Apmācības, konferences un semināri, kas Noorganizēti 10 semināri, apmācības,
veicina
Eiropas
Savienības
fondu konferences un informatīvās dienas.
finansējuma apguves efektivitāti
Projekts „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei”
(Cult Identity)
Seno kulta vietu apzināšana, izpēte, Pabeigta un pieejama apmeklētājiem
dokumentēšana un mājas lapas/virtuālā mājas lapa/ virtuālais muzejs
muzeja izveide
www.ancientsites.eu
Tūrisma maršrutu izstrāde, informācijas Izveidoti 2 tūrisma maršruti par senajām
zīmju izvietošana dabā
dabas svētvietām- "Zaļie dievnami" un
"Pa kuršu pēdām". Izstrādāti 12 tūrisma
ceļveži pa seno dabas svētvietu
maršrutiem projekta teritorijā, sagatavots
1 ceļvedis pa Kurzemi
Informācijas stendu un zīmju uzstādīšana
Izvietotas 11 norādes zīmes un 7
informācijas stendi pie senajām dabas
svētvietām Kurzemes reģionā.
Seno dabas svētvietu atpazīstamības Ar mērķi informēt plašāku sabiedrību par
veicināšana
jauno tūrisma produktu, tika ieviesta
papildus aktivitāte- 20 slēpņu izvietošana
pie senajām kulta vietām Kurzemē un tās
reģistrētas
mājas
lapā
www.geocaching.com.
Organizēta
projekta noslēguma konference, kā arī
izveidots video materiāls par kuršiem,
viņu vēsturi un rituāliem.
"Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai" (E-Utilities)
Projekta Nr. LLV-393
Uzlabota komunālo pakalpojumu kvalitāte, Ūdens/siltuma
apgādes
attālinātās
uzstādot ūdens/siltuma apgādes attālinātās nolasīšanas un vadības iekārtu uzstādīšana
nolasīšanas un vadības iekārtas
ir veikta, notiek iekārtu testēšana un
nodošana
ekspluatācijā.
Nodošana
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ekspluatācijā tiks pabeigta 2015.gada
1.ceturksnī
Uzlabota komunālo pakalpojumu kvalitāte, Lietus notekūdeņu attālinātās kontroles un
uzstādot lietus notekūdeņu attālinātās vadības iekārtu ir veikta, notiek iekārtu
kontroles un vadības iekārtu
testēšana un nodošana ekspluatācijā.
Nodošana ekspluatācijā tiks pabeigta
2015.gada 1.ceturksnī
Izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija Viedās ielu apgaismes sistēmas tehniskā
viedajai ielu apgaismes sistēmai
projekta izstrāde ir veikta notiek projekta
sabiedriskā apspriešana. Tehniskā projeta
dokumentācijas izstrāde pilnībā tiks
pabeigta 2015.gada 1.ceturksnī.
,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku
būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP SKILLS FORCE)
Projekta Nr. IEE/12/BWI/337/SI2.659667
Izstrādāti divu profesionālās pilnveides
programmu mācību materiāli un metodes

Sagatavoti mācību vadītāji (15 cilvēki)

Programmas licencētas profesionālās izglītības
6 kompetenču centros Latvijā.

Ir izstrādāti abu mācību programmu un
atbilstošo modeļu apraksti. Notiek darbs pie
pašu mācību programmu izstrādes. Tiek
papildināts ekspertu panelis tālākam darbam
pie izglītības programmām. Programmu
izstrādi plānots pabeigt 2015.gada2.pusgadā
Turpinās
organizatoriskie
pasākumi
aktivitātes realizēšanai uz Kurzemes reģiona
profesionālās izglītības kompetenču centra Liepājas valsts tehnikuma bāzes. Mācību
vadītāju apmācības notiks 2015.gadā

Aktivitāte
periodos

tiks

realizēta

nākamajos

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” (VocEdu)
Projekta Nr. LLIV-265
Projekta
vadības
nodrošināšana.

un

ieviešanas Noorganizēta projekta uzraudzības grupas
sanāksme (1) un darba grupas sanāksme
(1), starpnovertējuma sanāksme (1)

Pētījuma
izstrāde
par
profesionālās Izstrādāts pētījums, izstrādātas
izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām prakses
vadītājiem
un
un sadarbības modeļa izstrāde.
apmācības
Apzināts
un
profesionālo
izglītības
piedāvājums, izdota brošūra,
priekšlikumi
profesionālo
iestāžu darbības uzlabošanai.

vadlīnijas
novadītas
izvērtēts
iestāžu
sagatavoti
izglītības

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā"
(Riverways) Projekta Nr. EU 43385

Nodrošināta efektīva projekta vadība un Organizēta projekta uzsākšanas sanāksme
projekta ieviešana
un 2 Projekta uzraudzības grupas un 2
projekta darba grupas sanāksmes.
Sagatavots projekta 1.perioda atskaites.
Nodrošināta projekta publicitāte un vizuālā Izstrādāts projekta logo, vizuālā identitāte
identitāte
un komunikācijas plāns; Nodrošināta
projekta
publicitāte
www.kurzemesregions.lv,
izveidots
projekta profils www.facebook.com
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Sagatavota metodoloģija ekspedīciju
norisei, apkopoti ūdenstūrisma uzņēmēju
kontakti tālākai sadarbībai; Noorganizēta
1.diskusijas
ar
Abavas
upes
ūdenstūrisma
operatoriem,
tūrisma
plānotājiem,
dabas
aizsardzības
speciālistiem;
Izplānots
ekspedīciju
pasākumu grafiks 2014.gada 1.un
2.ceturksnī
4 pieredzes apmaiņas vizītes - Latvijā, Lietuvā, Noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte
Igaunijā, Somijā turisma uzņēmējiem un Somija
(26.-29.09.2013),
uzsākta
plānotājiem par labās prakses piemēriem pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana
ūdenstūrisma infrastruktūras un piedāvājuma Latvijā
(1.-3.10.2013); Noorganizēta
veidošanā
pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (1.3.10), uzņemot Igaunijas ūdenstūrisma
uzņēmējus un plānotājus
Mārketinga
aktivitāšu
plāna
izstrāde Sagatavots mārketinga aktivitāšu plāns,
ūdenstūrisma popularizēšanai
un
izstrādāti
galvenie
principi
iespiedmateriāliem, mājas lapai un
mobilai aplikācijai, ceļošanas kampaņai,
ar mērķi uzsākt aktivitāšu ieviešanu
2014.gadā.
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu
izstrādāšana”
Izpētes un plānošanas ekspedīcijas reģionā, lai
identificētu aktīvā un dabas tūrisma potenciālu
un veicinātu tā attīstību un 5 jaunu tūrisma
produktu izveidi

Projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-002

Izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģija:
1. piesaistīti eksperti ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
izstrādei
un
tehniskais
aprīkojums ekspertu darba nodrošināšanai
(1)
Noorganizēts
publiskās
apspriešanas
seminārs, par IAS izstrādes gaitu (1)
Piesaistīti eksperti attīstības programmu
izstrādei un tehniskais aprīkojums ekspertu
darba nodrošināšanai (1)
noorganizēts
publiskās
apspriešanas
seminārs, par AP izstrādes gaitu (1)
Izstrādāts Cilvēku glābšanas un drošības
nodrošināšanas
plāns
Baltijas
jūras
piekrastei (1)
Noorganizēts Cilvēku glābšanas un drošības
nodrošināšanas plāna seminārs (1)

Sagatavots
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas projekts, piesaistīti divi
eksperti ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādei, izmantots tehniskais aprīkojums
darbu izpildei
n/a
Piesaistīti
divi
eksperti
attīstības
programmas
izstrādei,
izmantots
tehniskais aprīkojums darbu izpildei
n/a
n/a

n/a

2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija darbības nodrošināšanai ir izstrādājusi un
iepazīstinājusi darbiniekus ar šādām instrukcijām:
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 Ugunsdrošības instrukcija;
 Darbinieku rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā;
 Darba kārtības noteikumi;
 Ievadinstrukcija darba aizsardzībā;
 Kārtība, kādā tiek nodrošināta VSS izsludināto noteikumu projektu izvērtēšana un
saskaņošana ar pašvaldībām un VARAM;
 Kurzemes plānošanas reģiona autotransporta lietošanas kārtība un transportlīdzekļu
izmantošanas izdevumu uzskaite;
 Kurzemes plānošanas reģiona darbinieku novērtēšanas nolikums;
 Nolikums „Kārtība, kādā tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā
minēto pakalpojumu iepirkums Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
vajadzībām”;
 Lietvedības instrukcija;
 Kurzemes plānošanas reģiona dokumentu aprites shēma;
 Iepirkumu komisijas nolikums;
 Kurzemes plānošanas reģiona ētikas kodekss;
u.c.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
3.1. Iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 2014. gadā
Kurzemes plānošanas reģions 2014.gadā pastāvīgi sastādīja, pieprasīja, apstiprināja un
izpildīja 2014.gada budžetu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, izpildes gaitā stingri ievērojot
likumu „Par budžetu un finanšu vadību”.
KPR pamatbudžeta ieņēmumus veido valsts budžeta finansējums no vispārējiem
ieņēmumiem, 2014.gada plāns – EUR 239189.00, piešķirtais budžets 2014.gadā - EUR
239189.00 apmērā, tā izpilde ir EUR 239189.00 jeb 100 %.
KPR pamatbudžeta izdevumi pavisam kopsummā 2014.gadā bija plānoti EUR
239189,00 tā izpilde ir EUR 239189.00 jeb 100 %.
Iestādes pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 2014.gadā

N.p.k.

Finanšu līdzekļi
Finanšu
izdevumu
(kopā)

1

resursi
segšanai

2013. gadā
(faktiskā
izpilde, EUR)

2014.gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā, EUR
izpilde, EUR

242445.00

239189.00

239189.00

242445.00

239189.00

239189.00

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

0.00

0.00

0.00

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

0.00

0.00

0.00

2

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas
izdevumi
(kopā)
subsīdijas un dotācijas,
t.sk.,
iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
pārējie
uzturēšanas
izdevumi
izdevumi
kapitālieguldījumiem

242445.00

239189.00

239189.00

242445.00

239189.00

239189.00

0.00

0.00

0.00

242445.00

239189.00

239189.00

0.00

0.00

0.00

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Kurzemes plānošanas reģions 2014.gadā ir saņēmi pašvaldību līdzfinansējumu 26500,00
EUR apmērā, kas izlietots atbilstoši līgumā par līdzfinansējumu paredzētajām aktivitātēm.
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3.2. Personāls
Kurzemes plānošanas reģionā 2014.gada janvāra mēnesī darbojās trīs struktūrvienības.
Galvenā struktūrvienība - Administrācija, kura 2014.gadā atradās Rīgā, Pulkveža Brieža ielā
4-3. Administrācija 2014.gadā nodarbināja 10 štata darbiniekus.
Struktūrvienība „Kurzemes Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs”
(KRSIC) ar 2008.gada 1.janvāri tika pārņemta no Kurzemes Attīstības aģentūras un tā atrodas
Saldū, Striķu ielā 2. KRSIC nodarbina 2 štata darbiniekus, un arī 4 darbiniekus no projekta
„Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā
palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības
nodrošināšanai”.
2008.gada 1.janvārī tika pārņemta vietējo teritorijas plānojumu izvērtēšanas funkcija no
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā rezultātā tika izveidota struktūrvienība
„Plānošanas nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa atrodas Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 3. Šajā struktūrvienībā strādā 2 štata darbinieki.
2010.gada 1.janvārī no Rajonu padomēm tika pārņemta Sabiedriskā transporta
pakalpojuma organizēšanas funkcija vietējā reģionālā maršrutu tīklā, kā rezultātā tika
izveidota struktūrvienība „Sabiedriskā transporta nodaļa”. Kurzemes Plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļa atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2. Šajā struktūrvienībā strādā
3 štata darbinieki.
2012.gada 3.septembrī Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā tika izveidota
Projektu nodaļa. Projektu nodaļa 2014.gadā atradās Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 4-3. Šajā
struktūrvienībā strādā 2 štata darbinieki.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
KPR ir izveidota mājas lapa internetā latviešu un angļu valodā, kas nodrošina piekļuvi
aktuālai informācijai par svarīgākajām norisēm reģionā gan KPR pašvaldībām, gan valsts
institūcijām, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām, gan ikvienam interesentam Latvijā,
gan ārpus tās robežām.
KPR mājas lapas, adrese ir http://www.kurzemesregions.lv

Attēls Nr.4. http://www.kurzemesregions.lv
KPR mājas lapa http://www.kurzemesregions.lv lasītājiem piedāvā iepazīties ar KPR
administratīvo struktūru, Attīstības padomi un Administrāciju.
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KPR mājas lapā http://www.kurzemesregions.lv pieejama informācija par Kurzemes
Plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centru un tā aktivitātēm, aktuālākajiem
projektu konkursiem, dažādiem semināriem.
Mājas lapā publiskai pieejai tiek izvietoti Administrācijas pārziņā esošie reģionam
būtiskie dokumenti.
Lasītāji ar mājas lapas palīdzību tiek informēti par dažādiem jautājumiem ES
Struktūrfondu jomā, kā arī par notiekošajām aktivitātēm KPR.
Mājas lapas Aktualitāšu sadaļa tiek pastāvīgi papildināta ar aktuālāko informāciju par
KPR pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu ieviešanas
gaitu, par svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā, zinātnē, kultūrā un sociālajā sfērā,
kā arī par administrācijas plānotajiem un arī veiktajiem pasākumiem.
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā ir plaši pieejama informācija par projektiem,
kuros Kurzemes reģions darbojas gan kā vadošais partneris, gan līdzdarbojas kā sadarbības
partneris. Katra projekta sadaļa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par projektu
norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.
2014.gadā Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā tika izveidot sadaļa „Galerijas”,
kurā tiek ievietotas fotogrāfijas no pasākumiem, kuros KPR administrācijas darbinieki
piedalās un organizē. Tādējādi sniedzot vizuālu priekšstatu par dažādām aktivitātēm.
Sekojot līdzi apmeklētāju statistikai, tiek secināts, ka KPR mājas lapu iedzīvotāji
pašvaldību darbinieki apmeklē arvien vairāk un biežāk. Ņemot vērā šo apmeklējuma
paaugstināšanās tendenci, īpaši tiek domāts pie mājas lapas nepārtrauktas informācijas
pieejamības un kvalitātes uzlabošanas.
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļa „Teritorijas attīstības plānošana”
papildināta ar vairākām apakš sadaļām.
Apakšsadaļā „Kurzeme 2030”, var iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.2020.gadam izstrādes gaitu un procesa virzību.
Apakšsadaļā „Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu
vērtēšanas kārtība” ievietota informācija par kārtību, kādā Kurzemes plānošanas reģions
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.
Apakšsadaļā „Metodika par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes nodrošināšanu”
var iepazīties ar projektā „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas
piekrastes pašvaldībās” izstrādāto metodiku par jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes
nodrošināšanu. Metodikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sauszemes un jūras telpiskās
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plānošanas savstarpējo sasaisti un sniegt metodiskos ieteikumus nacionālās telpiskās
plānošanas politikas pilnveidošanai.
Sekmīgi darbību turpina izveidotais konts sociālajā vietnē www.twitter.com, kas tika
veidots ar mērķi nodrošināt ātrāku Kurzemes plānošanas reģiona informācijas plūsmas
pieejamību plašākai auditorijai. Kurzemes plānošanas reģiona atpazīstamību nodrošina
izvēlētais lietotāja vārds @Kurzemesregions, kam 2014.gadā ir jau vairāk kā 500 sekotāju.
To vidū ir gan reģiona pašvaldību, valstisku institūciju un nevalstisku organizāciju, gan
izglītības iestāžu un uzņēmēju, gan privāti iedzīvotāju un politiķu konti.
Izveidoto Twitter kontu ikdienā lieto visi Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki,
tādējādi nododot interesentiem daudzveidīgu informāciju, kas aptver visu jomu aktualitātes.
2014.gadā sociālajā vietnē Facebook.com un Draugiem.lv tika izveidoti Kurzemes
plānošanas reģiona lietotāja konti. Ar šo kontu starpniecību ir iespēja dalīties ne tikai ar
aktuālāko informāciju Kurzemes plānošanas reģiona darbā, bet arī iespēja nodot tālāk un
izplatīt informāciju par jaunumiem reģiona pašvaldībās.
Lai atspoguļotu galvenās aktualitātes, kas skar reģiona ikdienas darbu Kurzemes
plānošanas reģions arī 2014.gadā turpina izplatīt
informatīvo

izdevumu

„Ziņu

Lapa”.

Informatīvajā izdevumā ir iespējams iepazīties
ar

aktualitātēm

un

plānošanas

reģiona

lēmējinstitūciju (Kurzemes plānošanas reģiona
attīstības padomes un Kurzemes plānošanas
reģiona

Sabiedriskā

transporta

komisijas)

pieņemtajiem lēmumiem. „Ziņu Lapa” ietver
informāciju par plānošanas reģiona funkcijām
un to īstenošanas gaitu, par ieviešanā esošajiem
aktuālajiem projektiem, Attīstības padomes sēžu
skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm,
kas

ir

būtiskas

nevalstiskajām

reģiona

organizācijām,

pašvaldībām,
izglītības

iestādēm, uzņēmējiem un citām institūcijām,
kuru darbība ir vērsta uz Latvijas un Kurzemes
reģiona attīstību.
Pie izdevuma satura veidošanas piedalās visi Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti,
kas veido rakstus par konkrētām tēmām vai aktivitātēm, kurās tie piedalījušies vai īstenojuši
reģiona ietvaros.
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Informatīvais izdevums „Ziņu Lapa” tiek izplatīts izsūtot tos noteiktam adresātu
sarakstam, preses relīžu listē esošajiem medijiem un sociālajā vietnē „Twitter” , „Facebook”
un „Draugiem”. Adresātu saraksts tiek papildināts ar tiem interesentiem, kuri piesakās caur epasta adresi info@kurzemesregions.lv
2014.gadā tika sagatavoti, publicēti un izplatīti četri informatīvā izdevuma „Ziņu lapa”
numuri.

Ar

tiem

var

iepazīties

Kurzemes

plānošanas

reģiona

mājas

lapā:

www.kurzemesregions.lv/sakums/Informativais_izdevums
2014.gadā tiek turpināta labā prakse sabiedrības informēšanā ar preses relīžu
starpniecību. Preses relīžu listē iekļaujot valstiskas institūcijas, reģiona pašvaldības,
nevalstiskas organizācijas un lielākos Latvijas medijus, iedzīvotājiem tiek nodota informācija,
kas skar ne tikai Attīstības padomes sēžu aktualitātes, bet arī citus svarīgus pasākumus un
notikumus, kuros piedalās Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadība un darbinieki.
Ar publicētajām preses relīzēm var iepazīties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā
www.kurzemesregions.lv/sakums/Informacija_medijiem .
Lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par notiekošo Kurzemē ES struktūrfondu
un Kurzemes plānošanas reģiona darbībā sniedz Kurzemes plānošanas reģiona ES
Struktūrfondu informācijas centrs (turpmāk – KRSIC), kas atrodas Saldū, Striķu ielā 2.

Attēls Nr.5. KRSIC logo
KRSIC darbības mērķis ir veicināt Eiropas Savienības fondu finansējuma, Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākumu finansējuma apguvi, kā arī pārrobežu sadarbības un
citu programmu apguves efektivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. KRSIC nodrošina
informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus Kurzemes
plānošanas reģionā.
2014. gadā KRSIC darbinieki par valsts budžeta dotācijām snieguši vispārīgas
konsultācijas klātienē; katru nedēļu izsūtīta aktuālā informācija par ES struktūrfondiem vairāk
kā 1700 interesentiem, regulāri papildinājuši informāciju KPR mājas lapā un organizējuši 4
informatīvus seminārus, sagatavoti prezentācijas materiāli, izplatīta informācija Kurzemes
reģionālajos laikrakstos, televīzijā un radio.
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KRSIC darbinieki realizē projektu „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” saskaņā ar vienošanos Nr.
VSID/TP/CFLA/11/09/007 un tās ietvaros ir informējuši interesentus par ES struktūrfondiem,
ES struktūrfondu vadības jautājumiem, ES struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijām un
grantu shēmu apsaimniekotājiem; ir snieguši vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem,
organizējuši 10 informatīvos seminārus un informatīvās dienas, sagatavojuši informatīvos
materiālus par ES struktūrfondiem un uzturējuši un atjaunojuši informāciju mājas lapā 120
reizes, nodrošinājuši 10 publikāciju ievietošanu reģionālajos medijos.
Lai veicinātu Kurzemes reģiona iedzīvotāju informētību par ES struktūrfondu
īstenotajiem projektiem Kurzemes reģionā, laika posmā no 04.03.2014. – 31.10.2014. tika
rīkots konkurss. Konkurss norisinājās astoņās kārtās. Lai piedalītos konkursā, interesentiem
bija jāatbild uz jautājumiem. Starp pareizo atbilžu autoriem tika izlozētas balvas – 32 un 16
GB USB atmiņas kartes. Katrā kārtā konkursā vidēji piedalījās 40 interesenti, kas liecina par
Kurzemes iedzīvotāju ieinteresētību.
Ar mērķi – pievērst iedzīvotāju uzmanību realizētajiem ES struktūrfondu projektiem
Kurzemes pilsētās, tika organizēts gada noslēguma konkurss „Atpazīsti Kurzemes pilsētas”.
Iedzīvotājiem pēc fotokolāžām (skat. zemāk), kurās attēloti realizētie projekti Kurzemes
pilsētās, bija tās jāatpazīst.

Kuldīga
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Liepāja

Saldus
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Talsi

Ventspils
No iesūtītajām 22 atbildēm – 21 bija pareiza – iedzīvotāji ļoti labi atpazīst Kurzemes
pilsētas un ir informēti par tajās realizētajiem projektiem. Laimīgie uzvarētāji balvās saņēma
jaukas pildspalvas.
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5. PLĀNI 2015. GADAM
1.

Izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.2020.gadam;

2.

Nodrošināt dalību nacionāla līmeņa jūras telpiskā plānojuma izstrādē un
izstrādāt Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu Baltijas jūras
piekrastei;

3.

Nodrošināt plānošanas reģiona pārstāvību Sabiedriskā transporta padomē;

4.

Sagatavot projektu pieteikumus (6) reģiona attīstības veicināšanai;

5.

Izveidot Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centru.
un

Nodrošināt

sniegt

informatīvos

un

konsultatīvos

pasākumus

uzņēmējdarbības atbalstam;
6.

Izstrādāt Kurzemes Uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības plānu;

7.

Pārstāvēt reģionu un piedalīties Eiropas Savienības SF, t.sk. Eiropas
Teritoriālās Sadarbības programmu 2014 – 2020 Uzraudzības komitejās;

8.

Nodrošināt iepirkumu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
investīciju piedāvājumu izstrādei;

9.

Stiprināt reģiona ostu darbību un attīstību konkurētspējas veicināšanai
nacionālajā un starptautiskajā līmenī;

10.

Attīstīt sadarbību un radīt pozitīvu tēlu par reģionu attiecībās ar citu valstu
reģioniem

un

pašvaldībām,

izglītības

institūcijām,

starptautiskajām

institūcijām, citiem sadarbības partneriem un/vai potenciālajiem investoriem;
11.

Pārstāvēt reģiona pašvaldību intereses attiecībās ar valsts, citu reģionu,
starptautiskajām institūcijām un ārvalstīm.

12.

Veicināt izpratni par UD principiem un to pielietojumu Kurzemes reģionā.

13.

Sadarbībā ar pašvaldībām un Labklājības ministriju veikt pasākumus
deinstitucionalizācijas principa ieviešanas izvērtējumam un to īstenošanai
reģionā.

14.

Apzināt reģiona lomu un iespējas attīstīt vai veidot pieaugušo izglītības tīklu
reģionā. jomā.

15.

Nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu (4)

16.

Veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pašvaldību dažādu nozaru
speciālistiem, veidojot regulāras speciālistu tikšanās kopīgu projektu
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iniciēšanā, atbalsta sniegšanā projektu partneru piesaistē, aktuālās informācijas
apmaiņā, operatīva viedokļa iegūšanā no pašvaldībām pirms svarīgu lēmumu
pieņemšanas uzraudzības un Vadības komitejās.
17.

Nodrošināt deleģējuma līgumā ar Kultūras ministriju definēto uzdevumu
izpildi kultūras jomā.

5.2. Prioritātēm piešķirtais finansējums 2015. gadā
Prioritāte

Finansējums, EUR

Kurzemes plānošanas reģiona pamatbudžets

157 902

Informācijas centra budžets

27 627

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana

9815

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

6200

Sabiedriskā transporta funkcijas nodrošināšana

43000

Kurzemes plānošanas reģiona projekts
"Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un
Latvijas piekrastes pašvaldībās"
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (E-Utilities)
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un
Igaunijā
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde
energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā”
(BUILD UP SKILLS FORCE)
Kurzemes plānošanas reģiona projekts
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana”
Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas
fonda projekts„Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”
„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde”
Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju reģionālu
projektu sagatavošanai 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros
"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība
Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG))"

0,00

3200

0,00
13820

0,00

42716

5000
0,00
603
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5.3. Plānotie projekti
Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros plānots turpināt šādu projektu ieviešanu:
Projekta nosaukums
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai (E-Utilities)
Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma
elements Latvijā un Igaunijā (Riverways)
„Piekrastes un jūras telpiskā plānošana
Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes
pašvaldībās”(Coastal and Maritime Spatial
Planning)
„Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
darbības nodrošināšanai”
,,Profesionālās pilnveides izglītības programmu
izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības
prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP
SKILLS FORCE)
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana”
„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu
izstrāde”
Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā
kopēju reģionālu projektu sagatavošanai 20142020 plānošanas perioda ietvaros
"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue
Growth (BBG))"

Finanšu instrumenta avots
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2007 – 2013
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2007 - 2013
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2007 – 2013
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)
Programma ,,Intelligent Energy Europe’’

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instruments
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmā „Valsts
administrācija”
Eiropas Savienības Konkurētspējas un
inovācijas ietvarprogrammas
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas politikas atbalsta programma
(ICT PSP)
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