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KPR Administrācijas paveiktais 2015.gada I pusgadā 

• Līdzdalība pārrobežu programmu (ESTLAT, LATLIT, CB) 2014.-2020. 
apvienotajās programmēšanas komitejās un ES Struktūrfondu 2014. -
2020.g. plānošanas perioda Uzraudzības komitejā un apakškomitejās; 

• Plānošanas reģiona un pašvaldību projektu ideju aizstāvēšana 
Nacionālajā apakškomitejā; 

• Pabeigta izstrāde, saņemti gala atzinumi un apstiprinātas KPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un Attīstības programma 2015.-
2020.gadam; 

• Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (Ukmerģi) Kurzemes 
pašvaldību pārstāvjiem; 

• Aktualizēta sociālo pakalpojumu programma; 

• Gatavošanās DI procesa ieviešanai Kurzemē (tikšanās ar pašvaldībām, 
Labklājības ministriju un sadarbības partneriem, dokumentu gatavošana, 
konsultācijas, informācija mājas lapā un ziņu lapās, u.c.); 

• Sagatavots KPR 2014.gada Publiskais gada pārskats; 

• Nodrošināta publicitāte un sabiedrības informēšana par reģiona paveikto 
(sagatavotas preses relīzes, izdota Ziņu lapa, sniegta informācija par 
Kurzemes reģionā aktualitātēm sociālajos tīklos www.facebook.com un 
www.draugiem.lv, turpināts darbs ar Twitter kontu); 

• Veikts administratīvais darbs nodrošinot reģiona ikdienas darba 
organizāciju. 
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KPR Plānošanas nodaļas paveiktais  
2015.gada I pusgadā 

• Pabeigtas un apstiprinātas KPR IAS un AP: 

• Iestrādāti publiskās apspriešanas laikā saņemtie 

komentāri; 

• Noorganizētas sabiedriskās apspriedes; 

• Dokumentu pakete iesniegta VARAM. 
 

•Sniegti atzinumi: 

• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas – 2 

• Attīstības programmas – 1 
• Teritorijas plānojumi – 3 

 

•Mainīta izvērtēšanas kārtība, kādā KPR izvērtē pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 
 

•Sniegti komentāri nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem: 

• Piekrastes plānojums 

• Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums 

atbilstoši apdzīvojumam 
  

 



KPR Sabiedriskā transporta nodaļas  paveiktais  
2015.gada I pusgadā 

• Sagatavoti priekšlikumi par reģionālās nozīmes maršrutu 
grozījumiem (5)  
• Ventspils – Mazirbe – Ventspils (2014.gada esošā maršruta Ventspils – Kolka 

vietā); 

• jauns maršruts Talsu pilsētā, sakarā ar Talsu jaunās slimnīcas atvēršanu; 

• atkārtoti iesniegts maršruts Liepāja – Jūrmalciems – Liepāja; 

• grozījumi maršrutam Saldus – Remte – Jaunpils – Saldus.  

• Līdzdalība pie dokumentācijas gatavošanas iepirkumam par 
tiesībām par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Aizputes, 
Priekules, Saldus, Kuldīgas un Ventspils lotēs.  

• Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā (666) 

• Dalība un KPR viedokļu pārstāvība  Sabiedriskā transporta 
Padomes sēdēs.  

• Regulāru tikšanos organizēšana pašvaldību un iedzīvotāju 
viedokļu apzināšanai par maršrutu tīklu un tajā veicamajām 
izmaiņām, par iespējamo skolēnu maršrutu iekļaušanu un to 
sasaisti ar vietējiem reģionālajiem pārvadājumiem u.c. 
aktuālajiem jautājumiem. 



• Noslēgti 2 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekti: «Riverways» un «Piekrastes un jūras 

telpiskā plānošana»; 
 

• Noslēgts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

projekts «E-utilities»; 
 

• Ieviešanā «Intelligent Energy Europe»  projekts 

«Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde 

energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei 

Latvijā» (BUILD UP SKILLS FORCE); 

 

KPR Projektu nodaļas aktualitātes 2015.gada  
I pusgadā – projektu ieviešana 



• Centrālās Baltijas programmas 1.uzsaukums – projektu 

ideju atlases kārta – dalība 6 projektu ideju izstrādē: 

BEGIN (sapropeļa izpēte), COTO (piekrastes tūrisms), 

EDSPRINC (sociālā joma), LOFOTES (mājražotāji), 

NATUREXPO (dabas tūrisms), SMARTPORTS (jahtu ostu 

attīstība); 

• Baltijas jūras programma – dalība 2 projekta pieteikumu 

izstrādē – Baltic Blue (piekrastes tūrisms) un Baltic Blue 

Growth (gliemju audzēšana pilotferma) 

• Erasmus+ - dalība 1 projekta pieteikuma izstrādē EPARIS 

(pašvaldības speciālistu apmācības) 

KPR Projektu nodaļas aktualitātes 2015.gada  
I pusgadā  - projektu sagatavošana 



KPR Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
atbalsta centra 2015.gada I pusgada darbības rādītāji 

 
 
 

Sasniegtie rādītāji:   
• Noorganizēti 8 informatīvie semināri;  
• Publicētas 6 publikācijas reģionālajos medijos par ES 

struktūrfondiem;  

• Uzturēts 5 reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru 

kopējais portāls www.esfinanses.lv; 
• Nodrošinātas konsultācijas, informācijas popularizēšana par ES  

struktūrfondiem.  
 

• Sniegtas konsultācijas klātienē, telefoniski, e-pastā (123); 

• Noorganizēts informatīvs seminārs (1); 

• Notikušas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām; 

• Nodrošināta informācijas apkopošana, atjaunošana un 
izplatīšana    mājas lapā; 

• VARAM NFI projekta ietvaros: Organizēts iepirkums projekta 
apakšaktivitātē “Pašvaldību investīciju piedāvājumu investoru 
piesaistei sagatavošana” – 5 investīciju piesaistes materiāli. 

 
 

 

 

 

http://www.esfinanses.lv/


Reģionālā kultūras plānotāja funkcijas izpilde 
2015.gada I pusgadā 

 

• Sniegta metodiska un konsultatīva palīdzība Kurzemes pašvaldību 
kultūras speciālistiem; 

• Nodrošināta KPR pārstāvniecība Latvijas Nacionālā kultūras centra 
izveidotajā konsultatīvajā komisijā par profesionālās ievirzes izglītību; 

• Sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru noorganizētas 2 darba tikšanās 
– semināri par aktuālām tēmām amatiermākslas jomā un saistībā ar 
Latvijas valsts simtgadi; 

• Sagatavots projekta pieteikums VKKF Kurzemes kultūras programmai 
un saņemts finansējums, noorganizēts projektu konkurss; 

• Ievadīta informācija LDKK par 5 amatniekiem – prasmju nesējiem 
Kurzemē; 

• Apkopota informācija par nozīmīgākajām kultūras norisēm vasaras 
sezonā Kurzemē (informācija ievietota KPR mājas lapā); 

• Sniegta un izplatīta informācija pašvaldību kultūras darba speciālistiem 
par iespējamo finansējuma piesaisti no ES; 

• Uzsākta sarunu procedūra ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par 
Kurzemes Dziesmu svētku organizēšanu 2016.gadā Kuldīgā. 



Galvenie darbības virzieni 

2015.gada II pusgadā 



KPR administrācijas aktivitātes un galvenie darbības 
virzieni 2015.gada II pusgadā 

• Līdzdalība pārrobežu programmu (ESTLAT, LATLIT, CB) 2014.-2020. 
apvienotajās programmēšanas komitejās, ES Struktūrfondu 
Uzraudzības komitejās un apakškomitejās u.c. darba grupās; 
 

• Uzraudzības ziņojuma par Rīcības plāna mūžizglītības attīstībai 
Kurzemes plānošanas reģionā 2011. – 2015.gadam izpildi 
sagatavošana; 
 

• ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
darbības plāna izstrāde; 
 

• Projekta pieteikuma «Kurzeme visiem» izstrāde un iesniegšana; 
 

• Projektu konceptu un projektu pieteikumu sagatavošana un 
iesniegšana pārrobežu sadarbības programmās. 



KPR Plānošanas nodaļas plānotās darbības  
2015.g. II pusgadā 

• Nodrošināt plānošanas reģiona spēkā esošo attīstības 
plānošanas dokumentu ieviešanu un uzraudzību; 
 

• Koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu 
un lokālplānojumu izstrādi;  
 

• Sagatavot priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei – Jūras telpiskais plānojums, 
Ventas upes baseina apsaimniekošanas plāns, Piekrastes 
plānojums. 
 

• Izvērtēt dažādu normatīvo aktu projektus par teritorijas 
attīstības plānošanu un sniegt priekšlikumus atbildīgajai 
ministrijai – pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa 
panākšanai. 
 

• Organizēt seminārus un apmācības vietējo pašvaldību 
darbiniekiem (2) 

 



KPR Sabiedriskā transporta nodaļas plānotie darbi 
2015.gada II pusgadā 

 

• Kurzemes reģiona pašvaldību izveidoto maršrutu skolēnu 
pārvadāšanai precizēšana uzsākot jauno mācību gadu; 

• Pašvaldību viedokļu apkopojums par taksometru licenču 
izsniegšanu un funkcijas iespējamo pārņemšanu. 

• Veikt pieturvietu apsekošanu un datu ievadīšanu VSIA 
"Autotransporta direkcija" vienotajā datu bāzē; 

• Sagatavošanās process iepirkumam par Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu Kurzemes reģiona Aizputes, 
Priekules, Kuldīgas, Saldus un Ventspils lotēs (Maršrutu tīkla 
precizēšana, iepirkuma dokumentācijas apspriešana); 

• Sagatavošanās process jaunu tarifu ieviešanai Sabiedriskajā 
transportā (Tarifu tabulu projektu izskatīšana un labojumu 
veikšana); 

• KPR viedokļa pārstāvība Sabiedriskā transporta padomē. 



Projektu ideju attīstība un pieteikumu izstrāde: 

o Centrālās Baltijas programma – 2.konkurss – Projektu ideju 

atlase (24.08.2015. – 23.10.2015).  

• Virzienu priekšlikums: profesionālā izglītība, kultūrvēsturiskais 

mantojums, jūras un piekrastes plānošana 

o Igaunijas – Latvijas programma – Projektu ideju atlase – 

rudens; 

• Virzienu priekšlikums: kultūrvēsturiskais mantojums, uzņēmējdarbības 

atbalsts, sadarbībā ar VUGD – glābšanas infrastruktūras stiprināšana 

(Rīgas jūras līcis); jahtu ostu projekts;  

o Latvijas – Lietuvas programma – 1.konkurss – rudens; 

• Virzienu priekšlikums: sociālā joma, pieaugušo izglītība/mūžizglītība, 

kultūrvēsturiskais mantojums, vides aizsardzība, sadarbība publisko 

pakalpojumu/kapacitātes stiprināšanā (tehnisko projektu izstrāde / 
drošības jautājumi) 

 

KPR Projektu nodaļas plānotie darbi 
 2015.gada II pusgadā - 1 



 

• Dalība Pārrobežu sadarbības programmu Uzraudzības 

komitejās (ESTLAT; LATLIT; CB) un nacionāla līmeņa 

sanāksmēs (IPAK, NAK) –  Kurzemes reģiona projektu 

pieteikumu un projektu ideju aizstāvība un virzīšana 
 

• Atbalsts/konsultācijas Kurzemes 

pašvaldībām/institūcijām projektu ideju virzībai, 

partnerības veidošanai;  

KPR Projektu nodaļas plānotie darbi 
 2015.gada II pusgadā - 2 



KPR Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
atbalsta centra plānotie darbi 2015.gada II pusgadā 

 
 
 

Plānots noorganizēt šādas aktivitātes:  

• Informatīvo semināru organizēšana (7);  

• Publikācijas reģionālajos medijos par ES struktūrfondiem (6); 

• Konsultācijas, mājas lapas www.esfinanses.lv uzturēšana u.c. 
 

• 3 informatīvus seminārus; 

• tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām; 

• 2 pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem un pašvaldības 
uzņēmējdarbības speciālistiem; 

• Informācijas apkopošana, atjaunošana un izplatīšana mājas 
lapā; 

• Turpināt VARAM NFI projekta aktivitāti: Organizēt   iepirkumu 
projekta apakšaktivitātē “Pašvaldību   investīciju piedāvājumu 
investoru piesaistei   sagatavošana” – 5 investīciju piesaistes 
materiāli. 

http://www.esfinanses.lv/


 
• Īstenot Kurzemes kultūras programmu (līgumu izpilde, atskaites) 
 

• Semināru organizēšana (2) 
 

• Datu ievade Latvijas Digitālajā kartē 

Reģionālā kultūras plānotāja plānotie darbi  
2015.gada II pusgadā 



Paldies par uzmanību! 

Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācija  

Eksporta 12-212, Rīga 

www.kurzemesregions.lv   
pasts@kurzemesregions.lv  

Tālrunis: +371 67331492 
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mailto:pasts@kurzemesregions.lv

