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Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes  

priekšsēdētāja Inga Bērziņa 

Cienījamie, kurzemnieki! 

 

Pirms dažām dienām Saeima ir ievēlējusi jaunu Latvijas valsts prezidentu. Kurze-

mes plānošanas reģiona vārdā vēlos sveikt jauno prezidentu Raimondu Vējoni, kā 

arī vēlēt izturību, veiksmi, iedzīvotāju uzticību un mīlestību, pildot valstī augstā-

kās amatpersonas pienākumus. Priecē, ka prezidentam ir ilgstoša darba pieredze 

kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministram, tas ir, atbildī-

gajam ministram arī par plānošanas reģioniem. 

 

Pēdējā laikā VARAM izstrādātie dokumenti par valsts pārvaldes reģionu izveidi 

nerada pārliecību par atbildīgu un pārdomātu ministrijas nostāju šajā jautājumā. 

Uzskatām, ka Latvijā nav nepieciešami mākslīgi veidoti valsts pārvaldes reģioni, 

lai koordinētu dažādu valsts institūciju darbu pilsētās un novados.  

Stiprinot esošo plānošanas reģioni kapacitāti, tie spēj uzņemties papildus valsts 

funkciju pildīšanu, ja kādai no institūcijām tas ir nepieciešams.  

Papildus šobrīd nacionālajos, reģionālajos centros un visos pārējos novados tiks 

veidotie dažādu līmeņu vienotie valsts un pašvaldības pakalpojumu centri, kas arī 

koordinēs valsts institūciju darbību reģionos.  

 

Kopīgi ar citiem plānošanas reģioniem, mēs - kurzemnieki, esam sagatavojuši 

kopīgu viedokli par plānošanas reģionu paveikto pašvaldību labā, kas viennozīmī-

gi pamato to nepieciešamību, kā arī izteikuši neizpratni par VARAM  

Kurzemes plānošanas reģiona  

 Administrācijas vadītāja  

Evita Dreijere 

2015.gada pirmais pusgads paskrējis vēja spārniem. Plānošanas reģiona administrā-

cijas galvenie darbi šajā laikā noritējuši pie vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības 

dokumentu izstrādes, un ļoti ceram, ka jau jūnija beigās Kurzemes plānošanas reģi-

ona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības programma 2015. – 2020.gadam tiks apstiprināti Attīstības pado-

mes sēdē. 

 

Būtiski darbi norit pie reģionāla līmeņa projektu ideju aizstāvēšanas un sagatavoša-

nās, iesniegšanai atbalsta saņemšanai Eiropas Teritoriālo sadarbības programmu 

ietvaros pieejamajam atbalstam. Jaunais plānošanas periods uzliek arvien augstākas 

sadarbības prasības un pēc iespējas vairāku valstu iesaisti, kas šos projektus padara 

vēl lielākus un nozīmīgākus.  

Līdz šim brīdim administrācijai ir izdevies aizstāvēt projektu idejas ieceri, kura 

ietvaros tiks sniegts atbalsts reģionā esošajām mazajām ostām, sekmējot starptautis-

ko atpazīstamību un iekļaujot Centrālās Baltijas jūras reģiona valstu mazo ostu 

kopīgās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu burātāju plūs-

mu.  Minētā projekta īstenošana iecerēta divu gadu ietvarā un ļoti ceram, ka reģiona 

administrācijai kopā ar sadarbības partneriem izdosies sagatavot kvalitatīvu projek-

ta pieteikumu, kas saņems atbalstu.  

 

Tāpat esam saņēmuši atbalstu projektu idejai, kas ļaus veikt izpēti saistībā ar glie-

meņu audzēšanu Baltijas jūrā. Kā zināms, gliemeņu audzēšana ir veids, kā mazināt 

Baltijas jūras piesārņojumu ar barības vielām, mazinot eitrofikācijas problēmas, kā arī attīstīt Baltijas jūras reģionā 

jaunu saimnieciskās darbības veidu, uzlabojot nodarbinātības iespējas un veicinot jaunu produktu attīstību un nodroši-

not pārstrādes iespējas.  

 

Projekta rezultātā tiks sagatavoti dokumenti, kas kalpos gan kā pamats jūras teritoriju rezervēšanai gliemeņu audzēša-

nai un ietekmes uz vidi novērtēšanai. Tiek plānots veidot pilotfermas gliemeņu audzēšanai, kas ļaus identificēt biznesa 

iespējas un riskus Latvijas apstākļos. 

Turpinām arī citu projektu ideju izstrādi un aizstāvēšanu dažādās programmu uzraudzības komitejās, un ceram, ka arī 

jaunais plānošanas periods nesīs ievērojamus ieguldījumus mūsu pašvaldībām.            

Ar cieņu,  

Evita Dreijere 

viedokli par valsts pārvaldes reģioniem. 

Ceram, ka kopīgi ar katru no Jums - Kurzemes reģiona pašvaldībām, mums izdosies stiprināt plānošanas reģionus ! 

 

Jauku un saulainu vasaru vēlot, Inga Bērziņa 
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PAR AKTUALITĀTĒM KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PADOMES DARBĀ  

2015.gada 2. ceturksnī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padome tika sasaukta kopā divas reizes, 27. martā un 29.aprīlī. 

 
2015.gada 27.marta attīstības padomes sēdē tika lemts vai apstipri-

nāt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saga-

tavoto informatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu darbības piln-

veidošanu, par kuru klātienē informēja LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās 

attīstības jautājumos Ilona Raugze. 

I.Raugze iepazīstināja ar ministrijas redzējumu par turpmākajiem 

reģionālas pārvaldes attīstības virzieniem un funkcijām, ņemot vērā 

gan pašreizējo valsts pārvaldes darba organizāciju, gan vietējo 

administratīvi teritoriālo struktūru. Informatīvā ziņojuma mērķis ir 

apskatīt pašreizējo plānošanas reģionu kompetenci un iespēju to 

pilnveidot. 

 

Pēc sniegtās informācijas, Kurzemes plānošanas reģiona adminis-

trācija izteica pateicību LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-

bas ministrijai par informatīvajā ziņojumā iestrādātajam iecerēm, 

tomēr pauda viedokli, ka pilnvērtīgu funkciju īstenošana nevar tikt 

nodrošināta tikai pateicoties ārvalstu finanšu instrumentiem, bet 

finansē-jums funkcijām būtu jāparedz arī no valsts budžeta līdzek-

ļiem. 

 

Uzklausot I.Raugzes sniegto informāciju, attīstības padomes locek-

ļi nolēma apstiprināt informatīvo ziņojumu par plānošanas reģiona 

darbības pilnveidošanu, ar iebildumiem. Padome uzskata, ka, ņe-

mot vērā vēl neizdiskutēto jautājumu par reģionālās pārvaldes 

modeli, atsauce uz Valsts pārvaldes politikas pamatnostādnēm no 

informatīvā ziņojuma ir ņemama ārā. 

 
Turpinot labo praksi pieaicināt pārstāvjus no dažādām valsts iestā-

dēm, Kurzemes plānošanas reģions uz sēdi aicināja pārstāvi no 

Drošības policijas, kurš sniedza ieskatu drošības policijas funkci-

jās un kompetencē, kā arī sniedza informāciju par nacionālās dro-

šības aspektiem pašvaldību darbā. 

 
Sēdes turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīs-

tības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 

2015.-2020.gadam izstrādes procesa virzītājs K.Rasa sniedza in-

formāciju par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un 

turpmākajiem darbiem un laika grafiku. 

 

2015.gada 29.aprīlī notikušajā sēdē viens no būtiskākajiem lēmu-

miem tika pieņemts par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 

2015.-2020.gadam iesniegšanu LR Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrijai gala atzinumu saņemšanai.  Pozitīva atzi-

numa gadījumā, minētie dokumenti tiks virzīti uz apstiprināšanu 

tuvākā iespējamā padomes sēdē. 

 
Tāpat sēdē tika turpināts jautājumus par sociālās jomas aktualitā-

tēm un apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Sociālo pakal-

pojumu programmas aktualizētā versija. Padomes locekļi tika 

aicināti izteikt viedokli par sagatavoto nodomu protokolu par paš-

valdību iespējamo dalību deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā 

Kurzemes reģionā, un diskusijas rezultāta Administrācijai tika 

uzdots līdz ar nodomu protokola projekta precizēšanu, sagatavoto 

diskusijai Sadarbības līguma projektu, kas jau paredzēs detalizētus 

sadarbības nosacījumus projekta ietvaros. 

 

Nākamā padomes sēde paredzēta jau 9. jūnijā, kurā ir aicināti 

pārstāvji no Kultūras ministrijas, kas stāstīs par Latvijas 100gades 

ietvaros plānotajiem pasākumiem. 

 

 

Plašāku informāciju par AP sēdi  un tās darba kārtību  

skatīt www.kurzemesregions.lv  

sadaļā „KPR Attīstības padome”, 

 „AP dokumentu vietne. 

2015.GADA PAVASARIS KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

 ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRĀ 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centrā Saldū, Striķu ielā 2 jūtam 

pavasari– gluži kā gājputni ir atgriezušies  mūsu apmeklētāji klātienē. Ziemā priekšroka tika dota 

saziņai e-pastos un telefonsarunās. 

 

Kurzemes plānošanas reģiona struktūrfondu Informācijas centra speciālisti turpina izbraukumu 

informatīvās dienas „Nauda sekos idejām!‖ Kurzemes novadu centros, ko īstenojam sadarbībā ar 

pašvaldībām, kuras mums nodrošina telpas un informatīvo atbalstu.  

 

Martā devāmies uz Mērsragu, bet aprīlī uz Aizputi. Paldies  Aizputes pašvaldībai, kas nodrošinā-

ja labu informatīvo kampaņu un uz konsultācijām ieradās visi, kas vēlējās. Aizputnieki bija rūpī-

gi gatavojušies, jo visi klientu jautājumi bija pārdomāti un konkrēti. Aizputē bija pārstāvēts viss 

mūsu klientu spektrs – uzņēmēji, pašvaldība, biedrības.  

 

Interese daudzveidīga: lauku atbalsta programmas, atbalsts uzņēmējiem gan biznesa uzsākšanai, 

gan attīstībai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas iespējas, finansējums izglītības un kultū-

ras projektiem. Gandarījums par tikšanos gan ar tiem, kas jau īstenojuši projektus, gan tiem, kas 

http://www.kurzemesregions.lv/
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pirmo reizi plāno finansējumu piesaistīt savu ideju īstenošanai ar projekta metodi. Plānotās četras stundas paskrēja nemanot,  pauzes 

nebija, jo klienti bija visu laiku. 

Kupli apmeklēts bija 16. aprīļa seminārs Saldū „Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana ES fondu projektos‖, jo tēma ir 

aktuāla gan pašvaldību būvvaldēm, gan būvniekiem. Seminārs pagāja jautājumu – atbilžu formātā un krietni ieilga. Labi, ka daļa jautāju-

mi tika iesūtīti pirms semināra rakstiski un lektore Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilze 

Oša varēja sagatavot atbildes.  

 

Jūnijā plānojam uzsākt semināru ciklu piecās dažādās Kurzemes pilsētās uzņēmējiem „Nodokļu sistēma Latvijā. Kas jāzina uzņēmējiem 

par nodokļiem uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu", lektore Inguna Leibuss. Seminārā aicināti piedalīties esošie un 

topošie uzņēmēji, pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, kā arī ikviens interesents. 

 

       

 Informāciju sagatavoja:  

Inguna Balcere un Baiba Kūma 

Kurzemes plānošanas reģiona 

 ES Struktūrfondu informācijas centrs 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2015-2030 UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015-2020 

PROJEKTU IZSTRĀDES NORISES AKTUALITĀTES  

Pēc Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020. 

gadam (plānošanas dokumenti) projektu publiskās apspriešanas, kas norisinājās no 2014. gada 17. decembra līdz 2015.gada 30.janvārim 

un kurā tika saņemti vairāk kā 300 komentāri par plānošanas dokumentiem, 2015. gada 10. aprīlī tika publicētas plānošanas dokumentu 

pilnveidotās versijas.  

 
KPR Ilgtspējīgas attīstības programma 2015. – 2030. gadam ar pielikumiem, Attīstības programma 2015. – 2020. gadam ar pieliku-

miem, pašreizējās situācijas raksturojums un pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi pieejams KPR mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība‖.  

Priekšlikumi un iebildumi par pilnveidotajiem KPR plānošanas 

dokumentiem pieejami pārskata par izstrādi 2.un 3. pielikumā. 

 
Atkārtotā sabiedriskā apspriede notika 2015. gada 24. aprīlī 

Ventspilī.  

 
Sanāksmes dalībnieki, galvenokārt pārstāvji no Kurzemes reģiona 

pašvaldībām, izteica savu viedokli par pilnveidotajiem plānošanas 

dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.  

 
Atkārtotajā sabiedriskajā apspriedē izteiktie priekšlikumi ir apko-

poti un pievienoti publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem sabied-

rības iebildumiem un priekšlikumiem, kā arī iestrādāti pilnveidota-

jās KPR plānošanas dokumentu redakcijās. 

 

2015. gada 29. aprīlī notika KPR Attīstības padomes sēde, kurā tika nolemts, ka KPR plānošanas dokumenti iesniedzami Vides aizsar-

dzības un reģionālās attīstības ministrijā gala atzinuma saņemšanai.  

 
Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo atzinumu un pozitīva atzinuma gadījumā KPR plānošanas doku-

mentus paredzēts apstiprināt 2015. gada jūnijā. 

 

Informāciju sagatavoja: 

Liene Stikāne 

KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 

Tel: 26441064 

e-pasts: liene.stikane@kurzemesregions.lv  

Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr4.3.-24/NFI/

INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. 

http://www.kurzemesregions.lv
mailto:liene.stikane@kurzemesregions.lv
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PAR IZMAIĽĀM KĀRTĪBĀ, KĀDĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

IZVĒRTĒ PAŠVALDĪBU  ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

Kārtībā, kādā Kurzemes plānošanas reģions izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas  (Kārtība) veik-

tas izmaiņas. Pirmkārt, no Kārtības izslēgta neaktuāla informācija, otrkārt, ir veikta aktualizācija atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos.  

 

No Kārtības izslēgts 2.punkts: Kārtība neattiecas uz attīstības programmām tām pašvaldībām, kas ir noteiktas kā finansējuma saņēmējas 

2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ prioritātes „Policentriska attīstība‖ ietvaros. 

2007.-2013.gada plānošanas periods ir beidzies un punkts ir zaudējis aktualitāti.  

 

Šī gada 1. maijā stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi (MKN) nr. 628 ―Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem‖, kas pieņemti 2014. gada 14.oktobrī. Līdz ar to spēku zaudējuši MKN nr. 711 ―Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīs-

tības plānošanas dokumentiem‖.  Tāpēc ir veiktas izmaiņas Kārtības 1.pielikumā Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas atbilstību Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām 

un 2.pielikumā Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām. 

 

Abos Kārtības pielikumos mainīti normatīvie akti, uz kuriem balstās izvirzītie kritēriji. Kārtības 1.pielikumā ir svītrota 5.sadaļa Ilgtspējī-

gas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība un 4.2. sadaļa Telpiskās attīstības perspektīvā ir ietverti nozīmīgākie esošās telpiskās 

struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas, jo MKN nr. 628 to neparedz. Kārtības 2.pielikumā 

3.sadaļa Rīcību un investīciju plāns sadalīta 2 sadaļās: Rīcības plāns un Investīciju plāns, jo MKN nr. 628 paredz atšķirīgos nosacījumos 

to izstrādē. 

 

MKN nr. 628 144. punkts paredz, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina iz-

strādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulē-

jumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Pašvaldības, kuru plānošanas dokumenti ir izstrādes stadijā un 

ir uzsākti pirms šī gada 1.maija, procesuāli var atbilst gan jaunajai, gan iepriekšējai kārtībai.  

Grozījumi apstiprināti ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2015. gada 1. jūnija lēmumu Nr.1. un pieejami Kurzemes 

plānošanas reģionā mājaslapā sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”>> 
 

Informāciju sagatavoja: 

Liene Stikāne 

KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 

Tel: 26441064 

e-pasts: liene.stikane@kurzemesregions.lv  

 

 

JAUNUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ KURZEMĒ  

Sociālo pakalpojumu Programmas aktualizācija 
 

“Kurzemes plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011.-2018.gadam” (turpmāk – Programma) aktualizācijas 

process tika uzsākts 2014.gada septembrī un pabeigts šī gada 17.aprīlī.  

 

Arī šajā reizē pašvaldības izteikušas vēlmi paplašināt alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu  dažā-

dām un specifiskām mērķa grupām, kas pilnībā sakrīt ar Programmā definētajiem uzdevumiem.  

 

Programmas aktualizētā versija tika apstiprināta 2015.gada 29.aprīļa  Kurzemes reģiona Attīstības padomes sēdē un detalizēti ar to var 

iepazīties KPR mājas lapā>> 

Eiropas Komisijas interese par projektu Kurzemē 

 „My Response” 

 

KPR īstenotais Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības program-

mas 2007.-2013.gadam atbalstītais projekts „Mana sociālā atbildī-

ba‖ (My Response), kurā sociālās jomas uzlabošanā sadarbojās 8 

Kurzemes un 5 Lietuvas partneri izraisījis Eiropas Komisijas inte-

resi. 

 

Projektā īpaša uzmanība tika pievērsta universālā dizaina principu 

(turpmāk – UD) ievērošanai kā nozīmīgam rīkam cilvēku ar invali-

ditāti sociālās integrācijas uzlabošanā. 

 

Projekts ir veicinājis cilvēku ar invaliditāti labāku sociālo integrā-

ciju un vienlaicīgi uzlabojis vidi un pakalpojumus Kurzemē, iz-

mantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. 

ERAF ir viens no galvenajiem Eiropas kohēzijas politikas finanšu 

instrumentiem. Tā mērķis ir palīdzēt samazināt Eiropas reģionu 

attīstības līmeņu atšķirības.  

 

Projekts ir sniedzis ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sa-

sniegšanā. Lai parādītu Kohēzijas politikas ietekmi un rezultātus, 

Eiropas Komisija uztura projektu labās prakses piemēru datubāzi.  

 

Projekts „My Response‖ ir ieteikts kā labās prakses piemērs un 

Eiropas Komisija lūgusi sagatavot aprakstu par projektu, ko gata-

vojas ievietot minētajā datu bāzē. 

http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Teritorijas_attistibas_planosana/Teritorijas_attistibas_planosana/Attistibas_programmu_vertesanas_kartiba
mailto:liene.stikane@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemesregions.lv/news/308
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Diskusijas ar pašvaldībām par deinstitucionalizācijas (DI) ieviešanu Kurzemē 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija laikā no 2015. gada 21.janvāra līdz 9.aprīlim organizēja tikšanās ar visām reģiona pašval-

dībām, lai diskutētu par deinstitucionalizācijas (DI)  īstenošanas iespējām konkrētajās pašvaldībās un Kurzemes reģionā.  

 

 Diskusiju mērķis bija veidot sākotnējo izpratni par plānoto DI procesu Latvijā un Kurzemē tuvākajos 7 gados jeb 2014.-2020.gadu 

periodā. Kopumā informāciju uzklausīja 94 dalībnieki - pašvaldību domes pārstāvji, attīstības plānotāji, sociālo dienestu darbinieki, 

bāriņtiesu, sociālo un izglītības iestāžu vadītāji. Bieži tika diskutēts par alternatīvo pakalpojumu izmaksām un pakalpojumu nodrošinā-

šanu pēc DI īstenošanas. Lai arī vēl aizvien ir neskaidrības par procesa detalizētu norisi, ir būtiski saskatīt iespējamos risinājumus un 

piedāvātās iespējas. 

 

Saredzam, ka veiksmīga procesa norisei mums nepieciešama pastāvīga un laba sadarbība kā starp reģiona administrāciju un pašvaldī-

bām, tā starp visām iesaistītajām organizācijām un personām. Šobrīd jāturpina iesāktie gatavošanās darbi: jānozīmē atbildīgie darbinieki 

par DI procesa ieviešanu pašvaldībā, jāprecizē situācijas pašvaldībās, piemēram, par potenciālajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpo-

juma saņēmējiem, jānoskaidro cik pašvaldību klienti šobrīd atrodas valsts sociālās aprūpes centru dažādajās filiālēs, jāprecizē situācija 

par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ģimenēs un bērniem aprūpes iestādēs, jānoskaidro esošo sociālo pakalpojumu sniedzēju 

potenciāls, jāsazinās ar vietējiem veselības aprūpes pakalpojuma nodrošinātājiem personām ar garīga rakstura traucējumiem un citi.  

 

Tāpat jāsagaida atbilstošo Ministru Kabineta noteikumu apstiprināšanu. Pēc tā sekos reģionālā projekta pieteikuma sagatavošana un 

iesniegšana projektu konkursā. Projekta pieteikumam būs jāpievieno nodomu protokoli vai sadarbības līgumi ar DI procesā iesaistītajām 

reģiona pašvaldībām un ilgstošas aprūpes iestādēm. Iespējams, ka jau rudens pusē uzsāksim DI īstenošanu.  

  

Papildus informāciju var iegūt KPR mājas lapā>> vai sazinoties ar Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības eks-

perti Ingu Kalniľu elektroniski inga.kalnina@kurzemesregions.lv . 

 

Informāciju sagatavoja: 

 Inga Kalniņa 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte 

VAI LAIVOTĀJAM VIENMĒR IR TAISNĪBA? 

Uz šādu jautājumu atbildi meklēja ducis Kurzemes ūdenstūrisma uzņēmēju, kuri 2015.gada 14.aprīlī piedalījās praktiskā seminārā - 

komunikācijas un sadarbības treniņā Kuldīgā. Gan kopīgu diskusiju rezultātā, gan ekspertu padomu mudināti, secinātu, kāds tad tieši ir 

tas īstenais komunikācijas un sadarbības ceļš ejams, lai uzņēmēja sniegtie pakalpojumi būtu ar augstu kvalitāti un viņa klients vienmēr 

vēlētos atgriezties un laivot atkal un atkal. 

 

Semināra aktuālie jautājumi, jeb saturs tika veidots, balstoties uz iepriekšējā vasarā „Riverways‖ ietvaros veikto pētījumu par ūdenstū-

risma pakalpojumu kvalitāti kvalitātes zīmola „Q-Latvia‖ ietvaros. Pētījuma laikā, izmantojot „slepenā viesa‖ metodi, tika apmeklēti 

Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģiona ūdenstūrisma uzņēmumi, un vērtēta viņu saziņa ar klientu, viņu piedāvājums, kā arī citi pakalpo-

juma sniegšanas kritēriji. Apmācību laikā īpaša nozīme tika pievērsta tiem saskarsmes un sadarbības aspektiem, kuri pētījumā saņēma 

viszemāko novērtējumu. Tika runāts gan par netiešo komunikāciju – saziņu pa telefonu un elektroniski, gan arī par tiešo komunikāciju 

un saskarsmes valodu un kultūru. Aktīvi piedaloties treniņā, uzņēmēji izspēlēja dažādas situācijas no savas darba ikdienas, kas ļāva vi-

ņiem iejusties klienta lomā jeb „iekāpt laivotāja kurpēs” un paskatīties uz savu pakalpojumu no malas. Uzņēmēji plašās diskusijās ap-

mainījās ar pieredzi un kopīgi meklēja labākos veidus, kā sadarboties ar visdažādākajiem klientiem atšķirīgās situācijās, lai vienlaikus 

gan apmierinātu laivotāju vēlmes, gan iegūtu sev pastāvīgu klientu. 

 

Semināru vadīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta speciālisti. Kuldīgā to apmeklēja Kurzemes reģiona ūdenstūrisma 

uzņēmēji, kā Sofijas laivas, Jūras laivas, Daba Laba, Upmaļsilēni, Abavas laivas, Mučas, kā arī Kurzemes tūrisma informācijas centru 

pārstāvji. Jāatzīmē, ka „slepenā viesa‖ apmeklējums pie uzņēmējiem tika vērtēts un trīs Kurzemes uzņēmēji ieguva augstu vērtējumu un 

saņēma „Q-Latvija‖ kvalitātes zīmi. Suminām ģimenes uzņēmumu grupu „Jūras laivas‖, Sofijas laivas un Daba Laba. 

 

Tomēr ar semināru organizēšanu vien aktivitātes nebeidzas, jo  materiāli un semināru ierakstu video būs pieejami projekta partneru mā-

jas lapā, kā arī tiks izdots ceļvedis ar praktiskiem padomiem par veiksmīga un kvalitatīva ūdenstūrisma izveidi. Tāpat uzņēmējiem vēl ir 

iespēja pieteikties un saņemt individuālas ekspertu konsultācijas, lai paaugstinātu zināšanas veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai, kā 

arī risinātu tieši individuālos problēmjautājumus. Lai pieteiktu savu uzņēmumu eksperta apmeklējumam, iespējams aizpildīt pievienoto 

anketu>>, nosūtot to uz ei@lza.lv. 

 

Jau iepriekš informēts, ka visas aktivitātes tiek ieviestas Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas atbalstītā projekta „Ūdenstūrisma kā 

dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā‖ jeb Riverways ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspē-

jīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā. 

 

Semināra prezentācija apskatāma ŠEIT>> Facebook>>      

 

Informāciju sagatavoja: 

Zanda Rūtenberga,  

projekta tūrisma koordinatore Kurzemes reģi-

onā 

+371 67331492 

zanda.rutenberga@kurzemesregions.lv  

http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Sociala_nozare_Kurzeme/Svariga_informacija
mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv
mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv
C:/Documents and Settings/Lietotajs/Desktop/Ziņu lapa/2015/Ziņu lapa Nr.2_2015/SALIKTS/Riwer/PIETEIKUMS_KONSULTACIJAM.doc
C:/Documents and Settings/Lietotajs/Desktop/Ziņu lapa/2015/Ziņu lapa Nr.2_2015/SALIKTS/Riwer/PIETEIKUMS_KONSULTACIJAM.doc
mailto:ei@lza.lv
C:/Documents and Settings/Lietotajs/Desktop/Ziņu lapa/2015/Ziņu lapa Nr.2_2015/SALIKTS/Riwer/Prezent_cija.pptx
https://lv-lv.facebook.com/upesoga
mailto:zanda.rutenberga@kurzemesregions.lv
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PROJEKTA „BUILD UP SKILLS FORCE”  AKTUALITĀTES 

JAUNĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ENERGOEFKTĪVĀ BŪVNIECĪBĀ SA-

ŅEM NOZARES EKSPERTU ATBALSTU  
 

Projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar 

būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgo ministri-

ju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros izstrādātajām 

profesionālās pilnveides programmām un aktualizētu kvalificēta 

darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē. Jau ie-

priekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros tiek 

izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, 

lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku 

siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija‖ un 

„Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi‖. Projekta pārstāvji ir 

tikušies gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), gan ar 

Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP), gan Ekonomikas 

ministrijas (EM) pārstāvjiem. Tuvākajā nākotnē plānotas arī tikša-

nās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un citu to institūciju pārstāvjiem 

institūcijām, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un izglītības 

attīstība Latvijā. 

 

Sarunās ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departa-

menta vecāko referentu Raimondu Brīdaku un NVA pārstāvjiem, 

kas atbildīgi par apmācībām, NVA Apmācību nodaļas vadītāja 

Valda Puiše atzinīgi izteicās par jaunajām mācību programmām, 

kuru lielākā priekšrocība būtu aktuālas un tirgū pieprasītas zināša-

nas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un energoefektivi-

tātes risinājumiem ēku renovācijā. Tā kā viņa uzskata, ka šīs prog-

rammas varētu būt noderīgas esošajiem bezdarbniekiem, NVA ir 

gatavi iesaistīties šo programmu realizēšanā, taču projekta koman-

dai jāturpina darbs, lai gan programmas, gan arī izglītības iestādes, 

kurās šīs programmas varēs apgūt, būtu licencētas un reģistrētas 

NVA izglītības iestāžu reģistrā. 

 

Lai varētu uzsākt sarunas ar ministriju atbildīgajām amatpersonām 

par atbalstu projekta BUILD UP Skills FORCE izglītības program-

mām un nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem būvniecībā 

nodarbināto kvalifikācijas celšanai, nepieciešams saņemt būvnie-

cības nozares profesionāļu NEP atzinumu par izveidoto izglītības 

programmu piemērotību būvniecības profesionālās izglītības kva-

litātes paaugstināšanai un iekļaušanu valsts un privātajās būvnie-

cības profesionālajās izglītības programmās. 19. februārī aizvadī-

tajā NEP sanāksmē tika saņemts atbalsts šo programmu izstrādei 

un realizācijai nākotnē 

 

Līdz ar to 11. martā aizvadīta pirmā tikšanās ar EM Būvniecības 

un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas 

vadītāju Renāru Špadi. Tikšanās laikā projekta pārstāvji iepazīsti-

nāja EM pārstāvi ar priekšlikumiem, kas veicinātu stingrāku pra-

sību piemērošanu būvniecībā strādājošo izglītībai un kvalifikāci-

jai, kas savukārt celtu būvniecības nozares efektivitāti. Projekta 

eksperti uzskata, ka šādas kvalifikācijas prasības būtu jāiestrādā 

Eiropas Savienības grantu 2014.-2020. gadam saņemšanas kritēri-

jos – būvlaukumā strādājošajiem ir jābūt apmācītiem. EM šādu 

iniciatīvu konceptuāli atbalsta, jo jau šobrīd izstrādātie vispārīgie 

būvnoteikumi iekļauj terminu „kvalificēts būvdarbu izpildītājs‖, 

kas dod iespēju iepirkumos izvirzīt kvalifikācijas prasības ne vien 

pret tehniskā projekta izstrādātajiem, bet arī pret būvniecībā ie-

saistītajiem strādniekiem, tādejādi veicinot strādājošo kvalifikāci-

jas paaugstināšanu.  Līdz ar to šāda prasība grantu saņemšanas 

kritērijos veicinātu esošās likumdošanas ieviešanu. 

 

Laikā no 2014. līdz 2016. gadam tiek ieviests projekts 

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energo-

efektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā‖ (BUILD UP 

Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības 

„Intelligent Energy Europe‖ programmas ietvaros. Projekta mēr-

ķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par 

gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. 

Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas 

reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģi-

ons, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts 

dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. 

 

Vairāk par projektu ŠEIT>> 

DISKUTĒ PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJĀM ENERGOEFEKTĪVU ĒKU BŪVNIECĪBĀ  
 

Projekts BUILD UP Skills FORCE ir viena no iniciatīvām, kuras mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības piedāvājumu energoefektīvu 

ēku būvniecības un renovācijas prasmju pilnveidei. Energoefektīvas būvniecības aktualitāti apstiprina diskusiju seminārā „Profesionālā 

izglītība energoefektīvu ēku būvniecībai‖ runātais, kuru 5. martā organizēja SIA Vides investīciju fonds un biedrība Passive House 

Latvija, un kurā piedalījās arī projekta BUILD UP Skills FORCE vadītājs Agris Kamenders. Semināra mērķis bija diskutēt un rast atbil-

di uz jautājumu, vai Latvijas profesionālās izglītības sistēma ir gatava nodrošināt atbilstoši izglītotus speciālistus gandrīz nulles enerģi-

jas ēku būvniecībai. Semināru apmeklēja gan būvniecības uzņēmumu pārstāvji, gan izglītības iestāžu pārstāvji, gan arhitekti un citi 

būvniecības nozarē strādājošie profesionāļi. 

 

Semināra laikā biedrība Passive House Latvija iepazīstināja ar biedrības veikto pētījumu „Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības 

un neformālās izglītības programmu novērtējums energoefektīvu ēku būvniecībai‖, kas veikts projekta „CEPH AT: LV,EST‖ ietvaros, 

kā arī atskatījās uz pirmajiem sertificētajiem Pasīvo ēku projektētāju kursiem latviešu valodā, kas aizvadīti 2014. gada nogalē. 

 

SIA Vides investīciju fonds projekta „Pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu reģioni‖ (PassREg) ietvaros iepazīstināja ar veikto 

pētījumu par gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku jomas attīstību Latvijā.  Tika uzsvērta darbaspēka kvalifikācijas nozīme un kapacitā-

tes celšana, organizējot apmācības un Pasīvo ēku Amatnieku kursus, kuri jau trešo reizi tika pasniegti latviešu valodā. 

http://www.rpr.gov.lv/bus-force/


 2015/Nr.2 7 

KVALIFICĒTS DARBASPĒKS—ENERGOEFEKTĪVAS 

BŪVNIECĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMS 

 
Šobrīd viens no būtiskākajiem jautājumiem būvniecības nozarē ir 

ēku energoefektivitātes uzlabošana, veicinot kvalitatīvu ēku būv-

niecību un renovāciju. Ēkas renovācija, ja to veic kvalificēts dar-

baspēks, paaugstina komfortu telpās, samazina ēkas uzturēšanas 

izmaksas kā arī uzlabo ēkas vizuālo izskatu. 

 

Veicot ēku energoefektīvu renovāciju, svarīga ir veikto darbu 

kvalitāte, kuru var nodrošināt kvalificēts darbaspēks. Lai veicinā-

tu ilgtspējīgu būvniecību Latvijā, tiek īstenots projekts „BUILD 

UP Skills FORCE” ar mērķi paaugstināt būvniecībā strādājošo 

zināšanas un prasmes ļoti zema enerģijas patēriņa ēku renovācijā 

un/vai būvniecībā. 

 

Projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros kopā ir aicināti 

būvniecības, izglītības un enerģētikas eksperti, lai izstrādātu divas 

profesionālās pilnveides programmas, kas ļaus būvniecības nozarē 

strādājošajiem papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitā-

tes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā: 

„Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija‖; 

„Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi‖.  

 
Lai varētu uzsākt sarunas ar ministriju atbildīgajām amatperso-

nām par atbalstu projekta BUILD UP Skills FORCE izglītības 

programmām un nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem 

būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas celšanai, nepieciešams 

saņemt būvniecības nozares profesionāļu NEP atzinumu par izvei-

doto izglītības programmu piemērotību būvniecības profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un iekļaušanu valsts un privā-

tajās būvniecības profesionālajās izglītības programmās. Aizvadī-

tajā NEP sanāksmē tika saņemts atbalsts šo programmu izstrādei 

un realizācijai nākotnē. 

 
Energoefektīvas būvniecības aktualitāti apstiprina diskusiju semi-

nārā „Profesionālā izglītība energoefektīvu ēku būvniecībai‖ ru-

nātais, kuru organizēja SIA Vides investīciju fonds un biedrība 

Passive House Latvija, un kurā piedalījās arī projekta BUILD UP 

Skills FORCE vadītājs Agris Kamenders. Semināra mērķis bija 

diskutēt un rast atbildi uz jautājumu, vai Latvijas profesionālās 

izglītības sistēma ir gatava nodrošināt atbilstoši izglītotus speci-

ālistus gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai. Semināru apmek-

lēja gan būvniecības uzņēmumu pārstāvji, gan izglītības iestāžu 

pārstāvji, gan arhitekti un citi būvniecības nozarē strādājošie pro-

fesionāļi. 

 

Semināra laikā projekta BUILD UP Skills FORCE vadītājs iepa-

zīstināja ar projekta ietvaros izstrādājamo profesionālās pilnvei-

des izglītības programmu saturu un izstrādes gaitu, kā arī pārrunā-

ja Pasīvo ēku projektētāju kursu satura integrēšanu šajās program-

mās. Sarunas gaitā būvniecības nozares pārstāvji izrādīja interesi 

par jaunajām izglītības programmām un izteica vēlmi apmācīt 

savus darbiniekus energoefektīvu ēku būvniecībā un renovācijā. 

To var uzskatīt par būtisku panākumu, jo tieši darba devēju ieinte-

resētība būvnieku profesionālajā pilnveidē ir svarīgs priekšnosacī-

jums kvalitatīvas gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai Latvijā. 

 

Laikā no 2013. līdz 2016. gadam tiek ieviests projekts 

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energo-

efektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā‖ (BUILD UP 

Skills FORCE).  

 
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy Eu-

rope‖ programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būv-

niecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģi-

jas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: 

Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidze-

mes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas 

Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Lat-

vijas Vides investīciju fonds. 

 

Vairāk par projektu ŠEIT>> 

Papildu informācija: 

 Agris Kamenders,  

projekta vadītājs,  

Rīgas plānošanas reģions, 

 e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv, tālr. 29145442 

vukārt projekta BUILD UP Skills FORCE vadītājs iepazīstināja ar 

projekta ietvaros izstrādājamo profesionālās pilnveides izglītības 

programmu saturu un izstrādes gaitu, kā arī pārrunāja Pasīvo ēku 

projektētāju kursu satura integrēšanu šajās programmās. Sarunas gaitā 

būvniecības nozares pārstāvji izrādīja interesi par jaunajām izglītības 

programmām un izteica vēlmi apmācīt savus darbiniekus energoefek-

tīvu ēku būvniecībā un renovācijā. To var uzskatīt par būtisku panā-

kumu, jo tieši darba devēju ieinteresētība būvnieku profesionālajā 

pilnveidē ir svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvas gandrīz nulles ener-

ģijas ēku būvniecībai Latvijā. 

 

Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros 

tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, 

lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku silti-

nāšanas darbi  un energoefektīva renovācija‖ un 

„Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi‖. 

Laikā no 2013. līdz 2016. gadam tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku 

būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā‖ (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy 

Europe‖ programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas 

ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plāno-

šanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides inves-

http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
mailto:agris.kamenders@rtu.lv
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PAR VALSTS KULTŪRKAPITĀLA  FONDA UN LATVIJAS VALSTS 

MEŢU ATBALSTĪTĀS  

 KULTŪRAS PROGRAMMAS 2015 REZULTĀTIEM 

Šā gada 30. aprīlī noslēdzās Latvijas valsts mežu atbalstītās Kurzemes kultūras programmas 2015‖ konkurss, kurā komisija atbalstīja un 

līdzfinansējumu piešķīra 45 projektu pieteikumiem, kas tiks realizēti Kurzemē. 

 

Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms, kas tika sadalīts ideju realizēšanai, ir EUR 72 696,00 

 

AR ATBALSTĪTAJIEM PROJEKTIEM VAR IEPAZĪTIES ŠEIT>> 

 

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras projektu atbalstam 

Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas paredz bagātināt 

Kurzemes kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību un nodrošināt Kurzemes vēsturis-

ko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu. 

 

Ekspertu komisija vērtēja 113 konkursā iesniegtos projektu pieteikumus, kas tika izvērtēti atbilstoši šī gada konkursa nolikuma prioritā-

tēm. 

Informāciju sagatavoja: 

Dace Reinkopa 

Kurzemes plānošanas reģiona kultūras speciāliste 

Tālr. 29 110981, 

e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv 

 

NOZĪMĪGĀKIE KULTŪRAS NOTIKUMI UN PASĀKUMI 

 KURZEMĒ 2015.GADA VASARĀ 
JŪNIJS 

● 15. jūnijs – 12. jūlijs  ―Starptautiskais glezniecības plenērs Kuldīgā‖  (Kuldīgas mākslinieku rezidence ) 

● 20. jūnijs ―Tautas mākslas svētki Kuldīgā‖ (Pilsētas dārzs, Brīvdabas estrāde) 

● 21.jūnijs ―Cīravas saulgriežu sagaidīšanas svētki‖ (Cīravas ūdensdzirnavas) 

● 21.jūnijs ―Vasaras Saulgriežu svētku svinēšana‖ (Jūrkalnē Ugunspļavā)   

● 21.jūnijs ―Vasaras saulgrieži Ziemupē‖ (Ziemupē, Pāvilostas novads) 

● 21.jūnijs ―Emīla tirgus ar 17 sieriem un vēžiem‖ (Ēdoles pils, Kuldīgas novads) 
● 23. jūnijs  ―Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā‖ (Pāvilosta) 

● 23.-24.jīnijs ―Līgo svētki‖ (koncertdārzs ―Pūt vējiņi‖, Liepāja) 

● 27.jūnijs  ―Kurzemes folkloras svētki‖ (Dundaga) 

 

JŪLIJS 

   02.-05.jūlijs Talsu pilsētas svētki ―Vasaras vidus svinēšana‖ (Talsi) 

   4.jūlijs ―Saldumu svētki Saldū‖ (Saldus, Saldus kalnsētas parka estrāde) 

   01.-07.jūlijs ―Mākslas plenērs Jūrkalnē‖ (Jūrkalne) 

   10.-11.jūlijs Festivāls ―LMT Summer Saound‖ (Liepājas pludmale un Jūrmalas parks) 

   11.jūlijs ―Jūras svētki Liepājā‖ (Liepājas pludmale) 

   11.jūlijs ―Zvejnieksvētki Pāvilostā‖ (Pāvilosta) 

   11.-25.jūlijs ―ROJAL Mākslas laboratorija‖ (Roja) 

   16.-19.jūlijs Kuldīgas pilsētas festivāls ―Dzīres Kuldīgā‖ (Kuldīga) 

   18.jūlijs ―Bebes svētki Pāvilostā‖ (Pāvilosta) 

   18.jūlijs Valdemārpils pilsētas svētki ―Liepu ziedēšanas laikā‖ (Valdemārpils) 

   18.jūlijs ―Kolkasragam—apaļi 975!‖ (Kolka) 

   23.-26-jūlijs ―Sabiles vīna svētki‖ (Sabile) 

   24.-25.jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls ―Zaļais stars‖ (Pāvilosta, Sakas Lejas baznīca) 

   24.-27.jūlijs 6.Elektroniskās mūzikas festivāls ―Shine Café‖ (Liepāja) 

   25.jūlijs Pilsētas svētki ―Piltenei 720‖ (Piltene) 

   25.jūlijs ―Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā‖  (Pūķspārna vasaras skola Ziemupē) 

   25.jūlijs Talsu pauguraines ―Stirnu buks 2015‖ Ģimeņu skriešanas sacensības (Talsi) 

   25.jūlijs ―Sklandraušu svētki Dundagā‖ (Dundaga) 

   31.jūlijs—01.augusts ―Dizaina filmu festivāls 2015‖ (Kuldīga, KKC, Brīvdabas kinoteātris Pilsētas dārzā 

 

AUGUSTS 

● 01.augusts ―Morica svētki Usmā‖ (Usma) 

● 01.augusts ―X ezera svētki‖ (Ķūļciems, Talsu novads) 

 

http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzemes_KP_rezultati_publicessana.doc
mailto:kultura@kurzemesregions.lv
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AKTUĀLAIS KPR  SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻĀ 

 
● 01.augusts ―Lai skan Talsos džezs!‖ (Talsi) 

● 01.-02.augusts Ielu teātru festivāls ―Zeme. Debess. Jūra‖ (Liepāja) 

● 02.-10.augusts ―Starptautiskā vasaras fotogrāfiju skola (ISSP)‖ (Pelču pagasts, Kuldīga) 

● 08.auguts Liepājas Modes svētki un modes izrāde ―Skaistuma simpozijs‖ (Liepāja) 

● 08.augusts ―IKARA‖ svētki Priekulē (Priekule) 

● 08.augusts Amatierteātru festivāls—salidojums ―Spiets‖ (Brīvdabas estrāde ―Liepu birzs‖, Vārmes pagasts,  

     Kuldīgas novads) 
● 08.-09.augusts Rokmūzikas festivāls pieaugušajiem ―Live Fest 2015‖ (Kuldīgas pilsētas estrāde) 

● 13.-30.augusts Kamermūzikas festivāls ―VIA Baltica‖ (Liepāja) 

● 14.-16.augusts ―Fontaine Festivāls Liepājā‖ (Liepājas pilsētvide) 

● 15.-16.augusts ―Zāļu dienas svētki Jūrkalnē‖ (Jūrkalne) 

● 15.augusts Festivāls ―Ventspils Groove‖ (Ventspils Kultūras centrs) 

● 21.-29.augusts Starptautiskais grafikas plenērs ―Ventspils‖ (Ventspils) 

● 29.augusts ―Senās uguns nakts‖ (Pāvilostas novads) 

● 29.augusts ―Senās uguns nakts‖ (Ziemupe, Pāvilostas novads) 

● 30.augusts Kamermūzikas festivāla ―VIA Baltica‖ noslēguma concerts ―Senā uguns nakts‖ (Liepājas pludmale) 

 

Kopš 2014.gada Kurzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki veic autobusu pieturvietu apsekošanu Kurze-

mes reģionā un šobrīd tā tuvojas noslēgumam. Šobrīd apsekotas 2157 pieturvietas. Neapsekotas palikušas ne vairāk kā 100 pieturvietas. 

Diemžēl precīzu skaitu nevar nosaukt, jo ne visas pieturvietas, kādas eksistē dabā, iekļautas iepriekš veidotājā datu bāzē un iekļautas 

kāda konkrēta maršruta pieturu sarakstā. Tāpat virkne pieturvietu, kuras reiz ir bijušas iekļautas VSIA ―Autotransporta direkcija‖ 

veidotajā datu bāzē, vairs neeksistē. Piemēram, pieturvieta ―Sarkanā bulta‖ uz autoceļa Rīga – Vents-pils. 

 
Apsekojot pieturvietas, KPR darbiniekiem ir radušies novērojumi un pārdomas.  Runājot par pieturvietu nosaukumiem, pilnībā ir pazu-

duši Padomju patriotisma‖ garā veidotie ar kolhoziem saistītie nosaukumi – Komunisms, Komunārs vai dažādi veidojumi ar Ļeņina 

vārdu. Toties neitrālāki nosaukumi saglabājušies. Piemēram, pieturvietas ar nosaukumu ― Draudzības: 

Talsu novads 

Aizputes novads 

Saldus novads 

Tāpat ir saglabājusies Vienība, Baltija u.t.t. Nereti sastopamai nosaukumi, kuros saglabājušies bijušo,  un nu jau par drupām kļuvušo, 

fermu nosaukumi  dažādas darbnīcas, vai piemēram ―Meliorācija‖. 

P.v. “Meliorācija” 
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Daži šāda veida nosaukumi dziļi iesakņojušies un pat guvuši atspoguļojumu šī brīža apdzīvoto vietu nosaukumos. Turpretim citus, iespē-

jams, vajadzētu mainīt. Neveiksmīgi reizēm izrādījušies arī salīdzinoši nesen dotie pieturu nosaukumi, kur, piemēram, veikals, kura vār-

dā nosaukta pietura, jau beidzis savu eksistenci, vai firma bankrotējusi. Tāpēc, ja pašvaldībām ir kādi priekšlikumi pieturvietu nosauku-

mu maiņai, šobrīd sakārtojot sistēmu būtu izdevīgs brīdis to izdarīt. 

 

Padomju gadu mantojums saglabājies arī pieturvietu nojumju arhitektūrā, jo nereti kolhozu vadība uzskatīja, ka tā ir sava veida vizītkar-

te. Šobrīd, reizumis senā godība ir stipri zaudējusi savu spozmi, bet dažviet, pateicoties pašvaldības gādībai, joprojām priecē pasažierus. 

Tāpat var novērot, ka vairākas pieturvietas gadu gaitā zaudējušas savu nozīmi un pasažieru skaits, kuri agrāk šeit gaidījuši autobusus, 

šobrīd ir ļoti sarucis vai pat praktiski nav, tik ik pa laikam pieturā parādoties pa kādam sēņotājam vai ogotājam.  

Par to liecina arīdzan pieturvietu izskats tai palēnām ieaugot krūmos vai soliņiem satrunot. 

Bet vietās kur pasažieri joprojām pulcējas, reizēm paši cilvēki iniciatīvu ņem savās rokās un izmantojot dažādus līdzekļus, veido un  

aprīko pieturvietas, lai autobusu gaidīšana būtu iespējami komfortabla.  

 

Vai pat kā pēdējā attēlā paši izveido pieturvietu sev izdevīgā vietā. 
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Informāciju sagatavoja:  

Indulis Ozoliņš 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas 

Tīkla plānotājs 

KURZEMES PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJI IEPAZĪTS KAIMIĽVALSTU 

PIEREDZI  

Kurzemes plānošanas reģions, laika posmā no 2015.gada 16. līdz 18.martam, organizēja labās prakse apgūšanas braucienu uz Lietuvu, 

lai iepazītos ar Ukmerģes rajona pašvaldības pieredzi par darba organizāciju pašvaldībā un tikko notikušo tiešo pašvaldību vadītāju 

vēlēšanu norisi un rezultātiem. Ukmerģes reģiona teritorijā ietilpst 10 pilsētas, un iedzīvotāju skaits ir nedaudz virs 22 tūkstošiem. 

 

Braucienā piedalījās pārstāvji no 13 Kurzemes reģiona pašvaldībām, pašvaldību vadītāji, vietnieki, kā arī attīstības un projektu nodaļas 

vadītāji. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pašvaldības pieredzi ikdienas darbu organizēšanā, atbildībā, pārvaldes modeli pašvaldību 

un reģionālā griezumā, kā arī investīciju piesaisti pašvaldības sakārtošanā un problēmjautājumu risināšanā. 

 

Delegācija tikās ar Ukmerģes rajona pašvaldības mēru Vydas Paknys, vicemēru Rolandu Janickas, pašvaldības administratīvo direktoru 

Stasys Jackūnas. Tikšanās piedalījās arī rajona pašvaldību padomes pārstāve Klavdija Stepanova, Finanšu nodaļas vadītāja Vida 

Butkevičienė, stratēģiskās attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Rima Boškevičienė, Izglītības un sporta departamenta vadītāja Dale 

Steponavičienė, kā arī kultūras un sabiedrisko attiecību departamen-

ta speciāliste Violeta Širmenio. 

 

Vizītes laikā delegācija tika iepazīstināta ar tikko notikušajām tieša-

jām pašvaldību vēlēšanām, kas šādā veidā notiek pirmo reizi Lietu-

vā. Kā atzina pašvaldību pārstāvji no Lietuvas, tiešās vēlēšanas 

vairākās Lietuvas pilsētās ir ieviesušas būtiskas izmaiņas un par 

pašvaldību vadītājiem ir izvirzītas arī personas, kuras iepriekš nav 

darbojušās politikā.  

 

Delegācija iepazinās ar rajona pašvaldību atbildību un veicamajām 

funkcijām. Diskutējot par izglītības jautājumiem, Ukmerges rajona 

pašvaldības kolēģi informēja, izglītības sistēma tiek finansēta pēc 

principa „nauda seko skolēnam‖ un nekādi savstarpējie norēķini 

starp rajonu pašvaldībām, kā tas šobrīd notiek Latvijā, nav. Līdzīgi 
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kā Latvijā, arī Lietuvā, tostarp arī Ukmerģes rajona pašvaldībā, skolēnu skaits nemitīgi samazinās. Pēdējo 5 gadu laikā Ukmerges rajonā 

skolēnu skaits ir sarucis aptuveni par 1200 skolēniem, līdz ar to arī notiek skolu optimizēšana, atsevišķas mazākās skolas pārveidojot par 

filiālēm. Ukmerges rajona pašvaldībā mazākā skolā 

mācās ap 60 skolēniem. 

 

Sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumus rajona teritorijā organizē rajona pašvaldība, un tas tiek dotēts no valsts budžeta, turpretī 

starppilsētu pārvadājumi Lietuvā ir pilnībā nodoti privāto uzņēmēju pārziņā un no valsts netiek dotēti. 

 

Līdztekus delegācijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar paveikto pilsētas sakārtošanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā ES 

struktūrfondu 2007.-2013.g. plānošanas perioda ietvaros, kur pašvaldība kopumā ir īstenojusi/īsteno 112 projektus, piesaistot aptuveni 40 

milj. EUR lielu finansējumu. 

 

Delegācija kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja vecpilsētu, Ukmerģes ģimnāziju, tehnoloģiju un biznesa skolu, klātienē iepazīsto-

ties ar fondu ietvaros paveikto, kā arī pārrunājot nākotnes plānus un ieceres. 

Vizītes laikā tika iegūta vērtīga pieredze pašvaldību jautājumu kārtošanā, kā arī iegūti kontakti jaunas sadarbības veidošanai.  

  

 

 

 Informāciju sagatavoja:  

Evita Dreijere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītāja  

SEMINĀRS PAR CILVĒKU DROŠĪBU UN GLĀBŠANU BALTIJAS JŪRAS 

PIEKRASTĒ KURZEMES REĢIONĀ 

Šā gada 3.jūnijā Kuldīgas mākslas namā (1905.gada ielā 6, Kuldīgā) norisinājās seminārs par cilvēku drošību un glābšanu Baltijas 

jūras piekrastē Kurzemes reģionā. 

 
Pasākuma ietvaros tika informēts par Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras piekrastei Kurzemes reģionā izstrādes gaitu 

un piekrastes pašvaldību iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kā arī iepazīstināts ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatlie-

kamās medicīniskās palīdzības dienesta un Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) lomu un iespējām cilvēku 

drošības un glābšanas nodrošināšanā Baltijas jūras piekrastē Kurzemes reģionā. 

 
Līdzās tam notika diskusija par cilvēku drošības un glābšanas jomas aktuālajiem jautājumiem, attīstības priekšnosacījumiem un iespē-

jamiem risinājumiem.  

 
Seminārā piedalījas Kurzemes reģiona piekrastes pašvaldību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldī-

bu savienības, pašvaldību policijas , Valsts policijas, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) pār-

stāvji.  

 

Seminārs tika rīkots Cilvēku drošības un glābšanas plāna Baltijas jūras piekrastei Kurzemes reģionā izstrādes ietvaros un tiek finan-

sēts no Norvēģu finanšu instrumenta projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana‖ līdzekļiem. 

 
Vairāk informācijas: Baiba Endzele, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas eksperte cilvēku drošības un glābšanas plāna iz-

strādē, tālrunis: 29205206, e-pasts: baiba.endzele@kurzemesregions.lv. 

 

 

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

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādāšana” 

 

@Kurzemesregions Kurzemesregions Kurzemesregions 

https://twitter.com/Kurzemesregions
https://www.facebook.com/kurzemesregions
Kurzemesregions
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 AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT>> 

LIEPĀJAS 

PILSĒTA 
VENTSPILS 

PILSĒTA 
AIZPUTES  

NOVADS 

ALSUNGAS 

NOVADS 

BROCĒNU 

NOVADS 

DUNDAGAS 

NOVADS 
DURBES 

NOVADS 
GROBIŅAS  

NOVADS 

KULDĪGAS 

NOVADS 

MĒRSRAGA 

NOVADS 

NĪCAS 

NOVADS 
PĀVILOSTAS 

NOVADS 
PRIEKULES  

NOVADS 

ROJAS 

NOVADS 

RUCAVAS 

NOVADS 

SALDUS 

NOVADS 
SKRUNDAS 

NOVADS 
TALSU  

NOVADS 

VAIŅODES 

NOVADS 
VENTSPILS 

NOVADS 

http://www.liepaja.lv/page/1
http://www.liepaja.lv/page/1
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.aizputesnovads.lv/
http://www.aizputesnovads.lv/
http://www.alsunga.lv/
http://www.alsunga.lv/
http://www.broceni.lv/
http://www.broceni.lv/
http://www.dundaga.lv/
http://www.dundaga.lv/
http://www.durbe.lv/
http://www.durbe.lv/
http://www.grobina.lv/
http://www.grobina.lv/
http://www.kuldiga.lv/lv/
http://www.kuldiga.lv/lv/
http://www.mersrags.lv/
http://www.mersrags.lv/
http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.priekule.lv/
http://www.priekule.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
http://www.saldus.lv/#0
http://www.saldus.lv/#0
http://www.skrunda.lv/
http://www.skrunda.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.vainode.lv/
http://www.vainode.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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Juridiskā adrese:  

Saldus novads, Saldus,  

Avotu iela 12,  

LV-3801 

 

Administrācija: 

Rīga, Eksporta iela 12-212,  

LV-1045 

Sabiedriskā transporta nodaļa: 

Rīga, Pulkveţa Brieţa iela 4-3,  

LV 1010   

 

Plānošanas nodaļa: 

Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, 

LV 3301 

 

KPR ES SIC: 

Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs,  

LV 3801 

 

Izmanto iespēju saņemt  

“Ziņu lapu” savā e-pastā! 

Sūti pieteikumu uz e-pastu:  

info@kurzemesregions.lv 

Uz šo e-pastu:  

info@kurzemesregions.lv,  

gaidīsim Jūsu ieteikumus  

“Ziņu lapas”  

pilnveidošanai un uzlabošanai! 


