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2015.gads pilnīgi nemanot un 

ātriem soļiem jau steidzas prom, 

un mūsu ikdienu sāk iekrāsot 

mandarīnu un piparkūku smaržas. 

Šis pirmssvētku laiks neviļus 

mudina uz pārdomām. Pārdomām 

par piedzīvoto un paveikto visa 

gada garumā. 

 

Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijai šis gads iezīmējās 

ar dažādām pārmaiņām, kas ne-

sušas vairākas jaunas vēsmas un jaunus darbus, tomēr tas 

mums nav traucējis paveikt tos darbus, kas tika iecerēti 

gada sākumā. 

 

Šī gada vidū Kurzemes plānošanas reģions apstiprināja 

Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015. - 2030.gadam un 

Attīstības programmu 2015. – 2020.gadam, kas turpmākos 

gadus kalpos kā vienots ceļrādis uz Kurzemes reģiona 

attīstību. Darbs ilga 2 gadus un dokumentu tapšanā tika 

iesaistīti daudzi valsts, pašvaldību un citu institūciju speci-

ālisti, kuri ar savām zināšanām nemitīgi papildināja un 

pilnveidoja tos. Liels paldies visiem un ikvienam, kas 

piedalījās šo dokumentu izstrādes procesā. Jo īpaši lielu 

paldies vēlos pateikties dokumentu izstrādes kodolam: 

Dacei Strazdiņai, Kasparam Rasam, Sanitai Astičai, Ar-

mandam Pužulim un Lienei Stikānei.  

Paldies! 

 

2015.gadā noslēdzās iepriekšējais Eiropas Savienības 

fondu plānošanas periods un reģions lūkoja pabeigt visus 

iesāktos projektus, lai ar jauniem spēkiem un domām varē-

tu pievērsties jauniem projektiem. Un šogad ir bijis aktīvs 

darbs tieši jaunu projekta ideju iestrādē, gan līdzdarbojo-

ties pie pārrobežu sadarbības programmu programmēša-

nas, gan potenciālo sadarbības partneru identificēšanas un 

projekta ideju apzināšanas. 

 

Šogad jau esam paspējuši identificēt un kopā ar citiem 

partneriem iesniegt 10 projektu idejas vērtēšanai, un par 3 

projektiem esam saņēmuši apstiprinājumu. Šobrīd ir zi-

nāms, ka nākamo gadu sāksim ar projektu “SmartPorts”, 

kā ietvaros tiks atbalstīti infrastruktūras uzlabošanas darbi 

Pāvilostas un Mērsraga ostām, tiks veidots Baltijas jūras 

jahtu ostu un burātāju portāls un citi mārketinga pasākumi, 

lai veicinātu mūsu Kurzemes reģiona ostu atpazīstamību 

un sekmētu to ekonomisko aktivitāti. 

 

Atbalstu ir guvis projekts "Baltijas izaugsme – liela mēro-

ga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā", kura ietva-

ros tiks pētīta iespēja, vai Baltijas jūrā ir iespējama glie-

meņu fermu izveide un vai to ir iespējams attīstīt kā vienu 

Mīļie kurzemnieki! 

 

Lai labi klājas! Lai ir darbs un dzīvesprieks!  

Ēst veselīgi un ar mēru, mazāk sēdēt, vairāk staigāt un sajust brīnišķīgo 

 dzīves garšu!  

Lai katra sirdī ielīst mīlestība, lai mājas piepilda miers  un sirsnība!  

      Esiet laimīgi!  
 

Inga Bērziņa, 

KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja  

no uzņēmējdarbības veidiem piekrastē. 

 

No Eiropas Sociālā fonda atbalsts ir saņemts Kurzeme 

reģiona deinstitucionalizācijas projektam “Kurzeme 

Visiem”, kurš tiks īstenots līdz 2022.gadam. Šis projekts 

būs ļoti apjomīgs, ne tikai iesaistīto partneru skaita dēļ, 

jo tajā tiks iesaistītas gandrīz visas Kurzemes reģiona 

pašvaldības, bet gan arī to plānoto aktivitāšu dēļ. Tomēr 

mēs zinām, ka kopīgiem spēkiem mēs paveiksim ieplā-

noto. 

 

Kā var nojaust, Kurzemes plānošanas reģiona adminis-

trācijas speciālisti nesēdēs rokas klēpī salikuši un rūpē-

sies par reģiona attīstību kopā ar pašvaldībām un citiem 

iesaistītajiem partneriem dažādās jomās. Un gan šobrīd, 

gan arī nākamajā gadā turpināsim strādāt pie idejām gan 

industriālā mantojuma tūrisma projektam, gan energo-

efektīvu vēsturisko ēku saglabāšanas un atjaunošanas, 

solārās enerģijas potenciāla izmantošanas, uzņēmējdarbī-

bas veicināšanas, pieaugušo izglītības jomas, piekrastes 

drošības kapacitātes paaugstināšanas, sociālās jomas un 

citiem projektiem. 

 

Paldies manai komandai par paveikto šajā pārmaiņu 

gadā, par kopīgām idejām un domām, par atbalstu pārņe-

mot administrācijas vadītāja pienākumus no tās ilggadējā 

vadītāja Kristiāna Godiņa, kurš gada sākumā pieņēma 

jaunu izaicinājumu savā karjerā. Kopīgiem spēkiem un 

papildinot viens otru, mēs esam gatavi pieņemt jaunus 

izaicinājumus. 

 

Sirsnīgs paldies Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes priekšsēdētājai Ingai Bērziņa un priekšsēdētājas 

vietniecei Vijai Jablonskai par ieguldījumu un reģiona 

pārstāvību. Šis atbalsts ir nozīmīgs un liecina par pašval-

dību ieinteresētību un atbalstu reģionam. Vēlos pateikties 

par man uzticēto pienākumu un sniegto atbalstu izvirzot 

Administrācijas vadītājas amatā. 

 

Paldies visiem Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes locekļiem par sapratni un atsaucību mūsu ikdie-

nas komunikācijā un Attīstības padomes sēžu darbā. Lai 

mums visiem ir labi padarīta darba sajūta. 

 

Lai visiem ir laiks pārdomām par paveikto un piedzīvoto 

šajā gadā, un izjust svētkus sajūtas, kas jau virmo gaisā. 

Lai miers un saticība Jūsu ģimenēs un piparkūku smarža 

pilda Jūsu prātus un sirdis ar gaišām un skaistām do-

mām. 

 

Ar cieņu, 

 Evita Dreijere 

KPR Administrācijas vadītāja  
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PAR AKTUALITĀTĒM KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PADOMES DARBĀ  

2015.gada 2.pusgadā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome tika sasaukta piecas reizes, 09.jūnija, 15.jūlijā, 02.septembrī,  

07.oktobrī  un 25.novembrī. 

 

2015.gada 09.jūnija sēdē tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona Publiskais gada pārskats, bet sēdes turpinājumā par Latvijas 

simtgades pasākumiem informēja LR Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja 

J.Borīte, uzsverot, ka svinību mērķis ir Latvijas sabiedrības valsts gribas un piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu un 

sadarbības veicināšana. Prezentējot simtgades organizatorisko struktūru un pasākuma radošo koncepciju, J.Borīte aicināja klātesošos 

apzināties un izpētīt savas pašvaldības vēsturi, vietas, cilvēkus, sasniegumus un sadarbojoties ar dažādām iestādēm un organizācijām, 

iesaistīties, iniciēt un atbalstīt Latvijas simtgades pasākumu. 

 

Noslēdzot sēdes informatīvo daļu, biedrības "Īrijas - Latvijas tirdzniecības kamera" ģenerāldirektore Ilze Krēsliņa sniedza plašāku infor-

māciju par pasākumiem, kas 2015.gada rudenī norisināsies "Kurzemnieku dienas Īrijā 2015" ietvaros.  I.Krēsliņa aicināja pašvaldības 

pieteikt dalību pasākumā, tādējādi gūstot iespēju piedalīties Latvijas novadu dienās ar pašvaldību, kultūras kopu, uzņēmēju, amatnieku 

un sportistu piedalīšanos, kas nodrošinās informācijas apriti starp diasporu, pašvaldībām un uzņēmējiem Latvijā, kā arī iepazīstinot īrus 

ar latviešu kultūras mantojumu, tūrismu un biznesu, veicinās sapratni starp sadarbības iespējām 

Turpinot sēdi un ņemot vērā pirms sēdes notikušo tikšanos ar VSIA „Autotransporta direkcija” pārstāvjiem, padomes locekļi pieņēma 

lēmumu, lai veicinātu autoostu nozares politikas sakārtošanu, rosināt LR Satiksmes ministriju autoostu uzraudzības funkciju nodot VSI-

A „Autotransporta direkcija” pārziņā 

 

Sēdes izskaņā Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa informēja par dalību Latvijas plānošanas reģionu vadības sēdē, kuras laikā 

tika skatīts jautājums par likumprojektu „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā” un iesniegto priekšlikumu par 

valsts pārvaldes reģioniem. Būtiskākā savstarpējā vienošanas, kas panākta sēdes laikā, ir stiprināt esošo plānošanas reģionus, deleģējot 

tiem papildus funkcijas ar atbilstošu finansējumu, kā arī neatbalstīt deviņu valsts pārvaldes reģionu izveidi. Plānošanas reģioni vienojās 

lūgt Latvijas Pašvaldību savienības viedokli un atbalstu esošo plānošanas reģionu saglabāšanā, kā arī neatbalstīt jaunu valsts pārvaldes 

2015.gada 15.jūlija sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

programmu2015. - 2020.gadam.  

 

Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Norvēģijas finanšu instru-

menta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvē-

ģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitā-

tes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāša-

na” ietvaros. 

 

Tāpat sēdē klātesošie padomes locekļi vienojās izteikt atbalstu 

biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” aicinājumam iesais-

tīties Kurzemes plānošanas reģionam kā sadarbības partnerim suitu 

kultūrtelpas saglabāšanā un piedalīties nodoma protokola parakstīša-

nā, tādējādi izrādot savu labo gribu un vēlmi saglabāt unikālu vērtību 

Latvijas un visas pasaules mērogā – Suitu kultūrtelpu 

 

Sēdes informatīvajā daļā notika diskusija ar LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Eviju Papuli un 

ministrijas atbildīgajiem speciālistiem, gan par IZM pārziņā esošajām 

aktivitātēm ES struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, 

gan par jauno pedagogu atalgojuma modeli.  

 

E.Paipule informēja par ES struktūrfondu atbalstu izglītības sistēmai 

2014.-2020. gada plānošanas periodā, konkrētāk komentējot plānoto 

finansējumu kompleksam atbalstam vispārējai izglītībai, kas paredz 

izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanu, mācību satura piln-

veidi un skolēnu individuālo kompetenču attīstību, minot katra speci-

fiskā atbalsta mērķa atbalstāmās darbības un atbalsta nosacījumus. 

 

Turpinājumā LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie speciālis-

ti prezentēja MK noteikumu projektu «Pedagogu darba samaksas un 

valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un pie-

šķiršanas noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikša-

nas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielu-

mu, kā arī kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotā-

ciju valsts, pašvaldības un privāto izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai. Noslēdzot prezentāciju, tika akcentēti arī jaunā pedagogu 

darba samaksas modeļa pozitīvais devums izglītības sistēmai.  

 

Uzklausot LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju ziņoto un 

diskusijas laikā saņemot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, 

pašvaldību pārstāvji tika aicināti rakstiski sniegt savus priekšlikumus 

un komentārus par prezentēto informāciju.  

2015.gada 02.septembra sēdē  kā viens no galvenajiem jautājumiem tika skatīts šobrīd starp institūcijām saskaņošanas procesā esošais 

„Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015-2020”. Pašvaldību vadītājiem tika sniegta informācija par šobrīd plānā 

paredzēto sadarbības modeli pieaugušo izglītības īstenošanā, akcentējot nepieciešamību pieaugušo izglītības jomu saistīt ar reģiona un 

pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. 

 
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” un tās papildinājumos plānošanas reģioniem un pašvaldībām ir noteikts sadarbības 

partnera statuss specifiskā atbalsta mērķa 8.4.1. „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā, un šāds ievieša-

nas mehānisms būtu jāparedz arī izstrādātajā plānā. To apliecina Attīstības padomes locekļu pieņemtais lēmums, konceptuāli atbalstīt 
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pieaugušo izglītības koordinēšanas funkcijas deleģēšanu Kurzemes plānošanas reģionam. 

 
Sēdē tika prezentēts projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināša-

na un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros izstrādātais “Cilvēku drošības un glābšanas plāns Baltijas jūras piekrastei 

Kurzemes reģionā”, kas veidots kā pielikums Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānojumam Baltijas jūras piekrastei ar mērķi pilnveidot 

cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanas procesu Kurzemes reģiona piekrastē. Minētā dokumenta sabiedriskā apspriešana tiek plā-

nota 2015.gada septembrī 

 
Tāpat padomes locekļiem tika sniegta informācija par budžeta izpildi un Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2015.gada I pusgadā, kā 

arī par galvenajiem darbības virzieniem 2015.gada otrajā pusgadā, kurā iecerēts turpināt darbu pie esošajām iestrādēm un iestādes orga-

nizatoriskajiem darbiem 

 

Sēdes noslēgumā tika iekļauts papildus jautājums par taksometru pārvadājumiem .Šobrīd taksometru saistošos noteikumus nosaka un 

licences izsniedz pašvaldības un to darbība robežojas ar pašvaldības administratīvo teritoriju. Ņemot vērā pašvaldību sadrumstalotību, 

kā arī taksometru pārvadājumu darbības specifiku, taksometru vadītājiem ir nepieciešams liels skaits licenču, lai varētu veikt savu darbī-

bu. Līdz šim Satiksmes ministrijas organizētajās darba grupas par taksometru nozares jautājumiem sanāksmēs, panākta vienošanās par 

licenču izsniegšanas deleģēšanu 9 republikas pilsētām un plānošanas reģioniem. Līdz ar to nepieciešams pašvaldību viedoklis par šīs 

2015.gada 02.septembra sēdē tika sasaukta gada pēdējā Kurze-

mes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras laikā 

diskutēts par pašvaldību rīcību pedagogu streika gadījumā, 

uzklausīta Latviešu Samariešu apvienības pārstāvju sniegtā 

informācija, kā arī lemts par pašvaldību līdzfinansējumu Kurze-

mes plānošanas reģionam 2016.gadā. 

 

Pirms sākt diskusiju par pašvaldību rīcību pedagogu streika gadīju-

mā, sniegt savu viedokli un nostāju, par šobrīd tik aktuālo jautājumu, 

tika aicināta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

valdes priekšsēdētāja I.Vanaga. 

 

I.Vanaga klātesošajiem prezentēja kā dažādos formātos un sastāvos 

tika risināti problēmjautājumi, īpaši kontekstā ar pedagogu jauno 

darba samaksas modeli, bet netiekot saklausītiem, Darba strīda liku-

ma ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijai tika izvirzītas septiņas 

prasības. Notiekot trīs izlīgšanas komisijas sēdēm, kurās panākta 

vienošanos par divām no prasībām, tika pieņemts lēmums rīkot vie-

nas dienas brīdinājuma streiku, par galvenajām prasībām izvirzot 

pedagogu darba samaksas jaunā modeļa pilnveidošanu, ņemot vērā 

LIZDA priekšlikumus, kā arī zinātnes un augstākās izglītības darbi-

nieku darba samaksas paaugstināšanu. 

 

Noslēdzot prezentāciju, I.Vanaga pauda LIZDA viedokli, kas uzska-

ta, ka pašvaldības var maksāt nozares darbiniekiem arī streika dienā, 

ja ir noslēgta vienošanās ar arodbiedrību. Kā arī informēja, ka Izglī-

tības un zinātnes ministrijai ir izteikts priekšlikums vienoties par 

darba samaksu streika dienā, tādējādi nepalielinot administratīvo 

slogu pašvaldībām, apliecinot rūpes par izglītojamajiem, izrādot 

cieņu pret nozarē strādājošajiem un pierādot, ka cilvēks svarīgāks 

par normatīvo aktu nepilnībām. 

 

Par pašvaldību rīcību pedagogu streika gadījumā, diskutējot savu 

viedokli izteica gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan pašvaldību 

vadītāji, mēģinot saprast, vai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

pašvaldība ir tiesīga, slēdzot atsevišķu vienošanos ar LIZDA, veikt 

darba samaksu streikojošajiem pašvaldības izglītības iestāžu darbi-

niekiem. Kādu lēmumu pašvaldības pieņems, paliek katras paš-

valdības ziņā.  

 

Sēdes turpinājumā Latvijas Samariešu apvienības “Samariešu 

atbalsts mājās” vadītājs Viesturs Kleinbergs informēja par sociālo 

pakalpojumu attīstību un aprūpi mājās iespējām lauku reģionos, 

kas tiek īstenots patiecoties projekta Open Society Foundations 

piešķirtajam finansējumam.  

 

2014.gadā uzsākot pakalpojuma nodrošināšanu reģionos un 

2015.gadā turpinoties veiksmīgai pakalpojumu nodrošināšanai, 

arvien palielinās sadarbība ar pašvaldībām un to personu skaits, 

kurām ir iespēja saņemt kvalitatīvu aprūpi mājās. 

 

Izmantojot šādu pakalpojumu pašvaldībās, kurām līdz šim ir 

bijusi pašu organizēta aprūpe, ekonomija ir no 15 – 34%, savu-

kārt ilgtermiņa ekonomija – personas institucionālā aprūpē nonāk 

2-3 gadus vēlāk, kā arī uzlabojas pakalpojuma kvalitāte, pieejams 

plašāks pakalpojumu klāsts, sociālajam dienestam vairāk laika un 

resursu pildīt savu pamatfunkciju. 

 

Sēdes noslēgumā, uzklausot Kurzemes plānošanas reģiona admi-

nistrācijas vadītajās E.Dreijeres sniegto informāciju, par pašvaldī-

bu līdzfinansējuma izlietojumu 2015.gadā, tika apstiprināts paš-

valdību līdzfinansējuma maksājums Kurzemes plānošanas reģi-

ona administrācijas kapacitātes stiprināšanai 2016.gadā.  

 

Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa, noslēdzot sēdi, pa-

domes locekļu vārdā izteica pateicību visiem pieaicinātajiem 

speciālistiem par dalību sēdē. 

 

 

 

Plašāku informāciju par AP sēdi  un tās darba kārtību  

skatīt www.kurzemesregions.lv 

sadaļā „KPR Attīstības padome”, 

 „AP dokumentu vietne 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS DODAS KONTAKTU DIBINĀŠANAS 

KOMANDĒJUMĀ UZ STOKHOLMU 

Šī gada 19.-21.oktobrī Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) administrācijas pārstāvji – vadītāja Evita Dreijere, projektu nodaļas vadītāja 

Aiga Petkēvica un plānotāja Liene Stikāne – apmeklēja Stokholmu, lai iepazītos ar vairāku organizāciju pārstāvjiem un apspriestu nākot-

nes sadarbības iespējas. 

 

KPR pārstāvji apmeklēja Sodertornas augstskolu (Södertörn Högskola), kur tikās ar projekta BONUS BALTSPACE pētniekiem. Projek-

ta ietvaros tiek izstrādātas jaunas metodes un rīki jūras telpiskajā plānošanā un tika pārrunātas iespējas izmēģināt šīs metodes Kurzemē, 

kā arī nākotnē veidot kopīgus projektus. Sodertornas augstskolā KPR tikās arī ar pārstāvjiem no Valsts administrācijas akadēmijas 

(Förvaltningsakademin), lai iepazītos ar akadēmijas darbu un iepazīstinātu ar KPR funkcijām. 

 

Vērtīga bija KPR tikšanās ar Zviedrijas institūtu (Svenska institutet). Institūts veicina Zviedrijas atpazīstamību pasaulē, kā arī veicina 

sadarbību Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas institūts ir organizācija, kura var sniegt būtisku palīdzību partnerību veidošanā ar zviedru 

http://www.kurzemesregions.lv/
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partneriem, kā arī piedāvā finansēt projektu izstrādes posmus projektos, kur Zviedrijas puse ir vadošais partneris.  Interesanta bija arī 

tikšanās ar Stokholmas reģiona (Stockholm läns landstig) plānotājiem un projektu koordinatoriem. Līdzīgi kā Latvijā, arī Stokholmas 

reģions ir atbildīgs par satiksmes plānošanu, reģionālās attīstības jautājumiem un kultūras plānošanu. Stokholmas reģions nodrošina arī 

veselības aprūpi. Abi reģioni iepazīstināja ar organizāciju struktūru un savām funkcijām (att.), kā arī apsprieda virzienus, kuros varētu 

sadarboties. 

Kurzemes nākotne un tālāka attīstība nav iedomāja bez 

sadarbības starptautiskā mērogā. Tiekoties klātienē, ir 

vienkāršāk atrast kopīgu valodu un uzrunāt iespējamos 

partnerus.  

 

Kurzemes pārstāvji atgriezās mājās ar labi padarīta dar-

ba sajūtu un atziņu, ka neskatoties uz attālumu un ievē-

rojamām atšķirībām abās valstīs, sarunu laikā atklājās 

neviens vien kopīgs izaicinājums, kuriem, tikai kopīgi 

rīkojoties, iespējams rast risinājumus. 

 

 

Vizīte Stokholmā tika sponsorēta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija” projekta “Pieredzes 

apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju reģionālu projektu sagatavošanai 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros” ietvaros. 

Stokholmas reģiona darbinieki iepazīstina KPR  

pārstāvjus ar Stokholmas reģionu un tā funkcijām  

(Foto: L. Stikāne) 

2015.GADA NOSLĒGUMS KPR ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS UN 

UZĽĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRĀ 

Pēc vasaras atvaļinājumu laika, kad mūsu klienti baudīja atpūtu, septembris nāca ar jaunu un sparīgu darba cēlienu. Zemnieki beidzot 

sagaidīja vairākas programmas lauksaimniecības atbalstam.  

Svarīgs, tāpēc labi apmeklēts, bija 2015. gada 27. augusta seminārs Kuldīgā „Iespējas 

uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014. 

- 2020. gadam: pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotie 

atbalsta pasākumi un CFLA loma”. 

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra Klientu apkalpošanas centra vadītāja Dina Kau-

pere iepazīstināja ar aģentūras darbu, un kā tiks īstenota struktūrfondu projektu vadība 

jaunajā plānošanas periodā. Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp 

iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai paredzētos pienākumus. Semi-

nāra dalībnieki uzklausīja ieteikumus, kas ņemami vērā visās projekta stadijās – sagata-

vošanas, īstenošanas un pēcuzraudzības posmā. 

 

Priecē, ka "IGAUNIJAS–LATVIJAS programmā 2014 -2020" šobrīd plānota vēl nebiju-

si atbalsta intensitāte uzņēmējiem – līdz 85%. Programma būs izaicinājums uzņēmē-

jiem, jo projektam jābūt labai idejai un jāmeklē labs sadarbības partneris Igaunijā, lai 

veidotu kopīgus produktus un pakalpojumus, īstenotu kopīgus mārketinga pasākumus 

un celtu uzņēmējdarbības kapacitāti.  

 

“Attīstības finanšu institūcija Altum” Liepājas un Ventspils reģionālo centru vadītāja 

Ira Jākobsone klātesošos iepazīstināja ar valsts atbalsta programmām uzņēmējdarbības 

izveidei un attīstībai. Programmas ir daudzveidīgas, elastīgas un sarunu ceļā tiek pie-

meklēts visatbilstošākais risinājums katrai klienta vajadzībai. 

 

Iedvesmai semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem. 

Ar projektu "Tūrisma projekts Riverways - Uzņēmēju iesaiste projekta aktivitātēs" iepazīstināja projektu vadītājā Aiga Petkēvica, bet par 

projekta "GoodFruit" „Igaunijas un Latvijas pārtikas industrijas konkurētspējas palielināšana ar no vietējiem augļiem un ogām ražo-

tiem jauniem un uzlabotiem produktiem” īstenošanu un rezultātiem stāstīja Jānis Lepsis. Abi stāsti bija vērtīgi – gan ideju “špikošanai”, 

gan kā izvairīties no “kāpšanas uz grābekļiem”. 

 

Liela interese bija par septembra semināriem Ventspilī un Saldū, ko vadīja lektore Inguna Leibus „Uzņēmējdarbības formu  izvēle veik-

smīgai  līdzdalībai ES struktūrfondu projektos”. Noderīgu informāciju guva gan tie, kas tikai gatavojas startēt uzņēmējdarbībā, gan tie, 

kam jau ilggadīga biznesa pieredze. Uzņēmējdarbības formas ir gana daudzveidīgas, un ikvienam ir svarīgs profesionāls komentārs, lai 

savai darbībai izvēlētos atbilstošāko formu. 

 

Septembrī Talsos un Saldū aicinājām Kurzemes pašvaldību darbiniekus uz lektores Agneses Irmejas semināriem par iepirkumu organi-

zēšanu pašvaldībās. Tika stāstīts par izmaiņām likumdošanā, daudzie jautājumi liecināja, ka iepirkumu procedūra ir komplicēts process, 

kurā kļūdīties nedrīkst. 

 

Kupli apmeklēts bija 22. oktobrī Liepājā Ekonomikas ministrijas organizētais forums „Atbalsts uzņēmējiem”, lai informētu komersantus 
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par pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai.  

 

Foruma laikā Ekonomikas ministrijas, “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pārstāvji informēja komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plāno-

šanas periodā. Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par banku sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības attīstībai. Tā kā forums notika 

jaunajā koncertzālē “Lielais dzintars”, tad daudzi izmantoja iespēju pirmo reizi apskatīt skaisto celtni un iepazīties ar ekspozīciju, kas stāstī-

ja par nama projektēšanu un celtniecību 

 

Decembrī rīkojām konkursa „ES struktūrfondi Kurzemei 2” divās kārtās ar mērķi popularizēt projektus, kas Kurzemē īstenoti ar struktūr-

fondu finansējumu. Konkursā piedalījās 41 zinošs dalībnieks, jo nepareizas bija tikai septiņas atbildes. Diviem uzvarētājiem dāvinājām 

USB atmiņu. 

 

Decembra vidū kopā pulcinājām mājražotājus, lai smeltos pieredzi pie Zemgales reģiona mājražotājiem, veicinot mājražotāju uzņēmumu 

attīstību Kurzemes reģionā. 

 

Pabijām pie SIA „Antek” Ozolnieku novada Dalbes pagastā. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir ķiploku audzēšana un pārstrāde – 

tiek marinēti ķiploku ziedi, gatavots ķiploku pulveris, čipsi, kā arī dažādi konservi no tomātiem, kabačiem, paprikas un citiem dārzeņiem, 

kuriem klāt kā obligāta sastāvdaļas tiek pievienots ķiploks. Pārsteidza, cik daudz no viena parasta ķiploka var “izspiest” uzņēmīgs cilvēks. 

 

Ciemojāmies arī Jelgavas novada Svētes pagasta SIA „Svētes maize”, kas dibināta 2011. gadā un ir darba devēja 5 cilvēkiem. Uzņēmums 

ražo bioloģisko maizi un konditorejas izstrādājumus, izmantojot bioloģiskas sertificētas izejvielas, maize tiek dabīgi raudzēta un cepta mal-

kas krāsnī. 

 

Savukārt, zemnieku saimniecība „Blūdži” Jelgavas novada Svētes pagastā mājražošanai pievērsušies 2011. gadā, uzsākot dārzeņu pārstrādi, 

kā pirmo produktu piedāvājot mazsālītus gurķus. Šobrīd produktu klāsts ir plašinājies un saimniecība tirdziņos piedāvā dažādus dārzeņu 

konservus, kā arī tomātus un avenes želejā. Īpaši iecienīti ir asie kāposti. 2012. gadā, uzsākot piena pārstrādi mājas apstākļos, saimniecībā 

radīts jauns produkts – mājās gatavots siers. 

 

Visu, ko var ražot no kaņepēm, uzzinājām Jelgavas novada Sesavas pagastā no Ingusa Niedra, kurš ir aizrautīgs stāstnieks un sava darba 

profesionālis. Mūs priecēja šokolāde ar kaņepēm, kaņepju eļļa, kaņepju sviests un citi izstrādājumi. 

Braucienu noslēdzām “Pārtikas amatnieku sētā” Jelgavā, kur notika seminārs 

 

„Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības perspektīva”. Zemgaliešiem ideja par vietējo pārtikas ražotāju spēku apvieno-

šanu radās 2011.gada rudenī, kad Jelgavas konsultāciju birojā tika īstenots apmācību cikls „Kā uzsākt, kā attīstīt un pārdot mājas apstākļos 

saražoto produkciju nelielos daudzumos?” Biedrība „Pārtikas amatnieki” ir realizējuši LEADER projektu un ar Jelgavas novada pašvaldī-

bas atbalstu izveidojuši amatniecības sētu ar mērķi sekmēt Jelgavas novada nevalstisko organizāciju sadarbību sociālās uzņēmējdarbības 

jomā, kā arī popularizēt Jelgavas novada amatnieku izstrādājumus.  

 

Labās prakses piemēri, iepazītie interesantie un spējīgie cilvēki, degustētie un iegādātie mājražošanas produkti ir patiesi iedvesmas avoti 

uzsākt vai turpināt mājražošanu ikvienam kurzemniekam. 

 

Pēc deviņiem interesantā darbā pavadītiem gadiem Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu Informācijas centrs 

pārtop Uzņēmējdarbības centrā. Centrā turpmāk koncentrēsies uz atbalsta sniegšanu esošiem un topošiem uzņēmējiem. 

Paldies ikvienam mūsu sadarbības partnerim - jutām patiesu cilvēku vēlmi dzīvot un strādāt Kurzemē, vietā, kur rosība notiek gan pašvaldī-

bās, gan biznesā, gan vietējās kopienās. 

 

Godprātīgi cenšamies sasniegt mērķi: informēt kurzemniekus par iespējām, kādas piedāvā ES struktūrfondi, lai iespējami lielāks finansē-

jums ar dažādu projektu starpniecību nonāktu Kurzemes laukos un pilsētās. 

 

 

 

KPR ES Struktūrfondu informācijas 

 un uzņēmējdarbības centra kolektīvs 

KURZEMES PAŠVALDĪBU UZĽĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA  

SPECIALISTU PIEREDZES BRAUCIENS UZ IGAUNIJU 
Iespaidiem bagāts izvērtās Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdar-

bības centra organizētais pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību 

uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem uz Igauniju, Hāpsalu, Lēnes 

apriľķi un Pērnavu.  

 

Vizītes mērķis - iepazīties ar Igaunijas pieredzi uzņēmējdarbības at-

balsta, investīciju un eksporta veicināšanai, kā arī ar Igaunijas pašval-

dību pieredzi un plāniem Eiropas Savienības finansējuma apguvē un 

investīciju piesaistei.  

 

Braucienā tika pārstāvēta lielākā daļa no Kurzemes pašvaldībām: 

Ventspils pilsēta, Ventspils, Nīcas, Saldus, Brocēnu, Priekules, Pāvil-

ostas, Rucavas, Alsungas, Mērsraga, Vaiņodes, Kuldīgas novads. 
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Jaunus idejas un mērķus uz ko tiekties ieguvām tiekoties ar Hāpsa-

las pilsētas pašvaldības vadītāju un vicemēru. Īpaši noderīga šī tik-

šanās bija Kurzemes piejūras pašvaldībām. Hāpsala, izmantojot 

veiksmīgo ģeogrāfisko novietojumu pie jūras, vēsturiskās liecības 

un objektus, uzņēmējdarbības potenciālu saskata tūrisma nozarē, 

veicot mērķtiecīgus ieguldījumus tā attīstībā. Hāpsala vēsturiski ir 

bijusi kūrortpilsēta, kurā atpūtusies augstākā sabiedrība. 

 

Hāpsalas pašvaldībā tikāmies arī ar tūrisma informācijas centra 

pārstāvi, kura prezentēja būtiskākos tūrisma objektus un pasāku-

mus. Investīciju departamentu pārstāve iepazīstināja mūs ar pašval-

dības investīciju piesaistes situāciju un attīstības plāniem. Būtiskākā 

atšķirība – Igaunijā pašvaldībās jau ir izveidotas industriālās terito-

rijas, kurām šobrīd meklē investorus. Latvijā – šīs teritorijas tikai 

top, bet atšķirībā no Igaunijas – tās tiek ierīkotas jau priekš iepriekš 

piesaistītiem investoriem, tā nodrošinoties pret nelietderīgi ieguldī-

jumiem. 

 

Lai iepazītos arī ar mazo uzņēmējdarbību laukos, devāmies uz Lē-

nes apriņķi, kur apmeklējām vietējos mikro uzņēmumus, kuri pie-

saistot Leader finansējumu, ir veiksmīgi attīstījušies. Uzņēmumu 

nodarbošanās – poligrāfija (dažādas uzdrukas uz apģērbiem, aksesu-

āriem) un stikla izstrādājumu ražošana. 

 

 Šo uzņēmumu pieredze pierāda – arī laukos var veiksmīgi attīstīt 

uzņēmējdarbību un gūt ienākumus. Mums par pārsteigumu, poligrā-

fijas uzņēmums Lēnes apriņķī izpilda pasūtījumus arī Latvijas tir-

gum. 

  

Nākamā dienā tikāmies ar Pērnavas pilsētas pašvaldības Attīstības 

departamenta pārstāvjiem, kas iepazīstināja ar pilsētas attīstības 

virzieniem. Turpat uzklausījām arī Igaunijas Investīciju aģentūras 

(līdzīgi kā pie mums LIAA) darbinieku Rietumigaunijā, kurš pre-

zentēja pamatnoteikumus biznesa attīstībai un investīciju piesaistē, 

kā arī parādīja reālus piemērus. Apmeklējām vietējos uzņēmumus – 

nesen atklāto viesnīcu un SPA kompleksu, kas ir nozīmīgs investīci-

ju objekts pašvaldībā. Diemžēl – ne numuriņus ne pašu SPA kom-

pleksu apskatīt neizdevās, jo tā mēs traucētu esošajiem apmeklētā-

jiem izbaudīt atpūtu. Mazā biznesa attīstībai ir izveidota Amatu 

māja vecpilsētā, kur pārstāvēti dažādi amatnieki. Apmeklējām arī 

nesen izveidotu Biznesa inkubatoru.  

 

Brauciena noslēgumā interesantā stāstījuma dēļ aizraujošs izvērtās 

uzņēmuma Vecta Design apmeklējums. Uzņēmums ražo un uzstāda 

ievelkamos griestus. Uzņēmums individuāli pielāgojas klientam un 

savas kvalitātes dēļ ir iekarojis pasaules tirgus, pat Arābu Emirātus, kur ievērību izpelnījušies ievelkamie griesti ar kristāliem 2500 

EUR/m2 vērtībā. 

 

Brauciena dalībnieki ieguva vērtīgu pieredzi un iedvesmu turpmākajā darbā. Arī nodibinātie kontakti noderēs turpmāku sadarbības pro-

jektu īstenošanā. Brauciens bija veiksmīgs arī personisku kontaktu dibināšanā Kurzemes pašvaldību starpā – jo neformālā gaisotnē, 

vairāku dienu garumā bijām kopā un atklājās, ka arī kaimiņu pašvaldībai ir līdzīgas problēmas un ir lietas, ko var risināt kopā. 

 

Informāciju sagatavoja: 

Baiba Kūma, KPR ES struktūrfondu informācijas 

 un uzņēmējdarbības centra vadītāja 

JAUNUMI SOCIĀLAJĀ JOMĀ KURZEMĒ  

Eiropas Komisijas mājas lapā raksts par projektu „My Response”  

 

Eiropas Komisijas mājas lapas sadaļā par reģionālo politiku (projektu datu bāze) 2015.gada 19.augustā ievietots raksts „Better quality of 

life for disabled people in Latvia and Lithuania” par projektu „Mana sociālā atbildība” jeb „My Response”.  

 

Projekts laika periodā no 2012.gada aprīļa līdz 2014.gada maijam tika īstenots ar  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007.-2013.gadam finansiālu atbalstu.  

 

Tā ietvaros 8 Latvijas un 5 Lietuvas partneri uzlaboja apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti, īpašu uzmanību pievēr-

šot Universālā dizaina principiem un to nozīmei sociālā integrācijas uzlabošanā.  
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Ar projekta starpniecību tika dzīvē īstenotas ANO konvencijas par „Personu ar invaliditāti tiesībām” 19.pantā definētās tiesības: 

 

Rakstu EK mājas lapā var skatīt ŠEIT>> 

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 

19. pants. 

Patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā 

 
Šīs konvencijas dalībvalstis atzīst, ka visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvē-

les brīvību kā citiem cilvēkiem, un veic efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu personām ar invaliditāti šo tiesību 

izmantošanu un pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, tostarp nodrošinot, ka: 

a) personām ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem ir iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur un ar ko tās dzīvo, un ka tām neliek 

dzīvot kādos noteiktos apstākļos; 

 

b) personām ar invaliditāti ir pieejami dažādi mājās un dzīvesvietā sniegtie pakalpojumi un citi sociālā atbalsta pasākumi, tos-

tarp personīgā palīdzība, kas nepieciešama, lai dzīvotu un iekļautos sabiedrībā un lai nepieļautu izolēšanu vai nošķiršanu no 

sabiedrības; 

 

c) plašai sabiedrībai paredzētie sociālie pakalpojumi un objekti ir vienlīdz pieejami arī personām ar invaliditāti un atbilst to 

vajadzībām. 

Projekts „Kurzeme visiem” apstiprināts 

 

Atbilstoši izsludinātajai projektu iesniegumu atlasei, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija (KPRA) sagatavoja un septembrī 

izvērtēšanai iesniedza  projekta „Kurzeme visiem” iesniegumu. Oktobrī tika saņemta vēstule, kurā apliecināts, ka projekts apstiprināts 

ar nosacījumiem, bet novembra vidū, ka izvirzītie nosacījumi izpildīti. Saskaņā ar saņemto pieprasījumu, novembrī tika sagatavota un 

iesniegta informācija un dokumenti finansēšanas līguma sagatavošanai. Šobrīd visas procedūras ir pabeigtas un Vienošanās par Eiro-

pas Savienības fonda projekta „Kurzeme visiem” (Nr.9.2.2.1./15/I/004) īstenošanu ar CFLA noslēgta.   

 

Noslēgtā vienošanās apliecina iespēju ar Eiropas Sociālā fonda un vēlāk ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu (ar 9.3.1.1.SAM 

projektu starpniecību) sniegt nozīmīgu ieguldījumu Kurzemes reģiona sociālā jomā – pakalpojumos un infrastruktūrā, kam parasti trūkst 

pašvaldību līdzekļu un resursu.  

 

Kopumā nodomu protokolus, kas izsaka gatavību un apņemšanos iesaistīties projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā, parakstīja 22 sadar-

bības partneri, tai skaitā 19 reģiona pašvaldības, 4 bērnu aprūpes iestādes (BSAC) un Valsts sociālās aprūpes centrs 

„Kurzeme” (VSAC).  

 

Iespējams, ka projekta partneru loku papildinās dažas citu reģionu pašvaldības, ja, īstenojot projektu un vērtējot Kurzemes VSAC per-

sonu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības un sagatavojot atbalsta plānus, veidotos atbilstošas situācijas. Citu reģionu pašvaldības 

kā partneri iespējami, ja VSAC „Kurzeme” personas ar garīga rakstura traucējumiem izsaka vēlmi mainīt dzīvesvietu uz cita reģiona 

pašvaldībām un atbilstošās pašvaldības spētu nodrošināt nepieciešamos sociālos pakalpojumus un citus atbalsta resursus.  

 

Kā rāda projektu ieviešanas pieredze, arī šī projekta uzsākšana prasīs kādu laiku. Piemēram, tuvākajā laikā ir jānokomplektē projekta 

personāls, jānoskaidro partneru kontaktpersonas un sadarbības līguma teksts jāpapildina ar informāciju par pienākumiem un atbildībām, 

kas izriet no finansēšanas līguma nosacījumiem. Tiklīdz tas būs padarīts, visdrīzāk 2016.gada janvārī KPR sāks sadarbības līgumu slēg-

šanu ar visiem projekta partneriem. Līgumu slēgšanas procedūras laikā, pašvaldībām, BSAC un VSAC būs iespēja pārrunāt līguma 

nosacījumus, precizēt informāciju par „Kurzeme visiem” ieviešanu un uzdot jautājumus par projekta darbībām/aktivitātēm un norēķinu 

un atskaitīšanās kārtību. 

  

Projekta „Kurzeme visiem” mērķis ir  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 

  

Projekta mērķi plānots sasniegt īstenojot šādas galvenās projekta darbības: 

 individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā;  

 Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde; 

 Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde; 

 Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

 sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT; 

 sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT ; 

 Kurzemes reģiona speciālistu apmācības; 

 informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā. 

 

Visu projekta laiku tiks nodrošināta Projekta vadība un publicitātes pasākumu īstenošana.   

  

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks palielināts personu ar invaliditāti un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem individuālajām vajadzī-

bām atbilstošu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāsts. Tādējādi tiks novērsti šķēršļi, kuri šobrīd Kurzemes plānošanas reģionā ierobežo 

personu ar invaliditāti un citu atstumtības sociālajam riskam pakļauto personu vienlīdzīgās iespējas. KPR nodrošinās pakalpojumu plā-

nošanu, palīdzēs pašvaldībām sadarboties un noteikt labāko risinājumu pakalpojumu pieejamībai reģionālā skatījumā. Izstrādājot iestā-

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/lithuania/better-quality-of-life-for-disabled-people-in-latvia-and-lithuania
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žu reorganizācijas plānus, tajos tiks iestrādāti arī principi, kā pārveidot infrastruktūru, lai varētu nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpo-

jumus.  

 

Ar ESF atbalstu tiks veicināta vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām paredzēto 

pienākumu izpilde, kas attiecas uz pakalpojumu, vides un informācijas pieejamību, piemēram, sniegti sociālie pakalpojumi personām ar 

GRT pašvaldībās, kurās tas līdz šim nav bijis iespējams (tai skaitā aprūpe mājās, dienas aprūpes centri u.c.) un tiks nodrošināts sociālā 

mentora atbalsts.  

 

Plānotais projekta ilgums ir 7 gadi līdz 31.12.2022. Projekta kopējās izmaksas ir 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansē-

jums (5342488,85 EUR)  un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR. Tāpat kā līdz šim, KPR projekta īstenošanas laikā turpinās 

konsultēt reģiona pašvaldības par DI īstenošanas iespējām konkrētajās pašvaldībās un Kurzemes reģionā un sniegs informāciju par pro-

jekta īstenošanas aktualitātēm KPR mājas lapā, telefoniski un citās formās.   

 

Atgādinājumam, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 313 „Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2.specifiskā atbalsta 

mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakal-

pojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” apstiprināti 

2015.gada 16.jūnijā un stājās spēkā 2015.gada 1.jūlijā.  

 

Darbosimies kopīgi un mērķtiecīgi kā komanda, 

 lai uzlabotu Kurzemē dzīvojošo bērnu un pieaugušo cilvēku ikdienas dzīvi!   

Kurzemes reģiona interešu pārstāvība 

 

Turpinot pārstāvēt Kurzemes reģiona pašvaldību un iedzīvotāju intereses arī šogad nodrošināta KPR līdzdalība dažādās ar sociālo jomu 

saistītās komitejās, komisijās, sēdēs un tikšanās reizēs, ko organizē dažādas organizācijas vai iestādes, piemēram, Labklājības, Finanšu 

un Veselības ministrijas, nevalstiskās organizācijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra utt. Tika izskatīti un komentēti norma-

tīvo aktu projekti, pārskati, stratēģijas un citi dokumenti. 

 

Informāciju sagatavoja: 

 Inga Kalniņa 

Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja un  

Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA -  BŪT VAI NEBŪT? 

20.novembrī Kuldīgā tika pulcināti reģiona pašvaldību speciālisti, kuri koordinē pieaugušo 

izglītību. Viens no dienas kārtības jautājumiem bija aktualitātes pieaugušo izglītības politi-

kā. Nevairoties no tautoloģijas, jāsaka, ka jautājums par aktualitātēm joprojām ir aktuāls. Jo 

skaidrības tajā nav. 

 

Gatavojoties jaunajam 2014. – 2020. gada plānošanas periodam, pieaugušo izglītībā tika 

plānoti divi  būtiski jauninājumi: 

1)  mazinot bezdarbnieku mācīšanu, nodrošināt strādājošo kvalifikācijas celšanu;  

2) piešķirt Valsts finansējumu darba devēju atbalstam savu darbinieku izglītošanai.  

 

Grozījumi Izglītības likumā, kuri paredz šo Valsts finansējumu, tika veikti 2010.gadā. To 

spēkā stāšanās tika noteikta ar 2015.gada 1.janvāri, šobrīd termiņš ir – ne vēlāk kā 

2017.gada 31.decembrī. Savukārt, lai uzsāktu strādājošo mācībām paredzēto struktūrfondu 

apguvi, Latvijai bija nepieciešams apstiprināts Rīcības plāns pieaugušo izglītībā, kurā no-

teiktas visas mērķgrupas, visas iesaistītās puses un to pienākumi. Plāna pirmā versija tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē 2.jūlijā 

un saņēma daudz kritisku atzinumu. Tika gatavotas jaunas versijas, veiktas konsultācijas, bet rezultāta joprojām nav. Diemžēl Izglītības 

un zinātnes ministrija (IZM) nav uzklausījusi plānošanas reģionu kopīgo aicinājumu tikties un izrunāt strīdīgos jautājumus atklātā disku-

sijā. Jo jautājumi ir. Piemēram, kāpēc un uz kāda pamata IZM sagatavotā plāna versijās tiek ignorēts Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

2014. – 2020.g. un Darbības programmā “izaugsme un nodarbinātība” noteiktais, ka plānošanas reģioni iesaistās pieaugušo izglītības 

koordinēšanā? Tieši šis risinājums nodrošinātu pāreju no centralizētā pārvaldības modeļa, kurā resursus plāno un sadala nacionālā līme-

nī, novirzot tos programmu īstenotājiem bez pašvaldību starpniecības, uz decentralizēto, kurā  resursus pašvaldībām sadala plānošanas 

reģions pēc kopīgi izstrādātiem kritērijiem, bet pašvaldības var piedalīties plānošanā, iesniedzot savus priekšlikumus. Būt vai nebūt 

pieaugušo izglītībai tuvāk cilvēkiem? Būt vai nebūt iespējām pašiem lemt par savu vajadzību nodrošināšanu? Ir jautājumi, nav atbilžu, 

nav virzības jautājumu izlemšanā. 

 

Lai arī inerce politisko lēmumu pieņemšanā ir liela, un tas izraisa risku laikus neapgūt pieejamos finanšu līdzekļus, dzīves virzību nosa-

ka tās objektīvās vajadzības.  Pieaugušo izglītības vajadzības ir atspoguļotas pašvaldību plānošanas dokumentos, par tām tika runāts 

Kuldīgas tikšanās laikā. 

 

Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015. – 2020.gadam minēts, ka  “Liepājas mūžizglītības piedāvājums ir sadrumstalots, nekoordi-

nēts un nenodrošina pārkvalifikāciju atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Lai stiprinātu darbaspējīgo iedzīvotāju konkurētspēju darba 
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tirgū, ir nepieciešams mērķtiecīgs un koordinēts mūžizglītības programmu piedāvājums, veidojot to ciešā sadarbībā ar Liepājas un tās 

apkārtnes uzņēmējiem”. Situācijas uzlabošanai tiek plānotas rīcības:  

  “Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, tai skaitā veicot 

nepieciešamo izpēti. 

  Izvērtēt nepieciešamību izveidot mūžizglītības koordinācijas centru, kas veiktu koordinējošas funkcijas un pilnveidotu sadarbību starp 

izglītības iestādēm, apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā.” 

 

Brocēnu novada Attīstības programma 2014. – 2020.gadam paredz veicināt mūžizglītības centra izveidi Brocēnu vidusskolā. Šobrīd Bro-

cēnu novada pašvaldībā Jauniešu garantijas ietvaros uz daļēju slodzi strādā  jaunatnes lietu speciālists. Pašvaldība plāno, kad tiks uzsākta 

struktūrfondu apguve pieaugušo izglītībā, speciālistam deleģēt arī pieaugušo izglītības koordinatora funkcijas.  Racionāls risinājums ar 

struktūrfondu izmantošanu nodrošināt pašvaldības speciālistu divās jomās. Pieaugušo izglītības pilnveide tiek plānota arī Talsu un citu 

novadu attīstības programmās.  

 

Līdz ar ikdienas darbu – kursu un semināru organizēšanu –Kurzemē  tiek īstenoti arī lielāki pieaugušo izglītības projekti. Grobiņas nova-

da Pieaugušo izglītības centrs ir viens no diviem pretendentiem, kuri Latvijā ieguvuši finansiālu atbalstu Erasmus + pieaugušo izglītības 

projektiem un no 2015.gada 15.oktobra īsteno projektu “Developing EU through online innovation” jeb ”Dzīve onlainā”. Projektā plā-

nots izstrādāt sešas pieaugušo izglītības programmas un mājas lapu, kurā tās tiks izvietotas. 

 

Kuldīgas tikšanās laikā dalībnieki diskutēja par to, kas ļautu turpmāk strādāt rezultatīvāk. Tika minēta nepieciešamība pēc pieredzes 

apmaiņas, metodoloģijas mācību vajadzību apzināšanai, kā arī kopīgas datu bāzes par īstenojamajām programmām. Grobiņas mācību 

centra direktore Mārīte Bruža stāstīja, kā pieaugušo izglītība Kurzemē tika organizēta pirms krīzes, un ir skaidrs, ka šodienas vajadzību 

kontekstā svarīgi ir atjaunot pieaugušo izglītības koordinējošo tīklu reģionā. Par to, kā to varētu īstenot, piesaistot atbilstošus finanšu 

līdzekļus, plānots runāt nākošajā tikšanās reizē janvārī. Kurzemes reģiona pieaugušo izglītības tradīcijas tiks attīstītas. 

CEĻĀ UZ “IDEĀLU” SKOLU TĪKLU  

Izglītība arvien vairāk tiek saistīta ar darba tirgu. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisijas sagatavotajā starpziņojumā “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas eko-

nomikas stiprināšanai” tiek skatīti ekonomiskie izaicinājumi globālo attīstības 

tendenču kontekstā.  

Analizējot demogrāfisko situāciju, ziņojuma autori secina, ka  nepieciešama  

izglītības sistēmas tālāka strukturāla sakārtošana, kas vairāk atbilstu darba tir-

gus vajadzībām.  Izteikts priekšlikums veidot “ideālu” skolu tīklu, kompleksi 

risinot skolu infrastruktūras, pedagogu motivācijas, skolēnu pārvadājumu un 

izmaksu efektivitātes jautājumus. Par piedāvātajiem priekšlikumiem bija izvēr-

sta diskusija. 

Kurzemes plānošanas reģions aicināja izteikt viedokli pašvaldības, kā arī veica pētījumu 

par vecāku skolas izvēles kritērijiem. Izglītības pasūtītājs ir vecāki, un tieši viņi pieņem 

lēmumu par to, kuru skolu apmeklēs bērns. Tādēļ uzskatījām par svarīgu apzināt vecāku  

argumentus un vajadzības. Reālā prakse spēj sniegt plašāku un objektīvāku situācijas 

redzējumu, veidot pamatu racionāliem un dzīvotspējīgiem politikas risinājumiem. 

 

Laika posmā no 22.oktobra līdz 4.novembrim Interneta aptaujā piedalījās 500 vecāki, 

kuriem ir skolas vecuma bērni, tai skaitā –303  no Kurzemes reģiona.  “Ideālais” skolu 

tīkls paredz veikt investīcijas lielo skolu infrastruktūrā un slēgt skolas ar nelielu skolēnu 

skaitu, nodrošinot skolēnu pārvadājumus. Pētījumā gribējām noskaidrot, cik lielā mērā 

vecāku izvēli nosaka skolas pieejamība un cik – izglītības kvalitāte. 

 

Sākotnēji apzinājām, kāda ir reālā prakse bērnu nokļūšanai skolā. To ietekmē attālums, 

kurš bērnam jāveic no mājām līdz skolai (skat. 1.att.). Aptuveni trešā daļa respondentu 

(32%) dzīvo praktiski līdzās skolai – 1 km attālumā vai tuvāk. Taču gandrīz tikpat 

daudz (29%) mēro ceļu uz skolu, kurš ir garāks par 5 km. Pārējie dzīvo 2 – 5 km attālu-

mā. Jāņem vērā, ka aptaujā piedalījās 58% respondentu, kuru bērni apmeklē skolu pilsē-

tā, un 42%, kuru bērni mācās pagasta skolā. 

 

Kaut arī skolas tuvumu mājām vecāki min kā vienu no visnozīmīgākajiem kritērijiem 

(skat. 3. att.), reālā skolas izvēle bieži notiek pēc citiem apsvērumiem. Uz mājām tuvā-

ko skolu bērnus sūta 66% vecāku, 34% izvēlas citu skolu. Izvēli pēc sev nozīmīgiem 

kvalitātes kritērijiem  veic pilsētas skolu skolēnu vecāki, šajā kategorijā 50% vecāku 

izvēlas skolu tuvāk mājām, bet 50% - pēc citiem principiem.  

 

Pagasta skolās mācās 87% skolēnu, kuriem tā ir mājām tuvākā, un 13% skolēnu, kuru 

vecāki tuvākās skolas vietā ir izvēlējušies kādu citu. Pēc vecumposma pazīmes atšķirī-

bas tuvākās skolas izvēlē neparādās. Mājām tuvāko skolu apmeklē 65% 1. – 6. klašu 

skolēni un 68% 7. – 12.klašu skolēni. 
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1.att. Attālums no skolas līdz mājām 

Skolas tuvums mājām ļauj 35% bērnu iet uz skolu kājām (skat. 2.att.). 

Sabiedrisko transportu izmanto vien 10% respondentu un skolēnu autobu-

su -  13%. Maz ir to, kas brauc ar divriteni – 3%, toties ar privāto transpor-

tu bērnus uz skolu ved vairāk kā trešā daļa vecāku – 34%. 

 

Vecāku brīvās atbildes liecina, ka attālums nav vienīgais faktors, kas nosa-

ka pārvietošanās veidu. Pieaugot nodarbinātības mobilitātei, arvien vairāk 

vecāku dodas uz darbu, braucot ar personīgo transportu. Ģimenei ir ērtāk 

arī bērnus pie viena aizvest uz skolu, kā dēļ tiek izvēlēta vecāku izpratnē 

labāka skola vai skola, kura ērtāk iederas kopīgajā maršrutā.  

 

Pamatā vecāki ir apmierināti ar to, kā bērns nokļūst skolā.  

 

Taču ir arī zināmas  problēmas: 

 jābrauc ar 2 transportiem, no kuriem viens kursē reizi stundā 

 autobuss varētu būt piemērotākā laikā, ne tik agri 

 sabiedriskais transports nekursē tādā laikā ,lai varētu paspēt uz mācību 

sākumu 

 skola atrodas cita pagastā, bet skolas  autobuss kursē tikai viena pagas-

ta ietvaros 

 autobuss kavē 15 - 20 min katru rītu 

 braucot uz skolu ar sabiedrisko transportu, bieži tiek kavēts pirmās stun-

das sākums.  

 

Atzīmējot plusus, kas piemīt izvēlei “iet uz skolu ar kājām”– pastaiga, 

svaigs gaiss, patstāvība, vecāki vairāk akcentē bērnu drošības nozīmību: 

 

 varētu jau iet ar kājām, bet tagad jau bailīgi bērnus vienus laist kaut kur 

 bērns iet kopā ar citiem bērniem, tādēļ droši 

 bērnam ir ļoti ērti, bet vēl labāk būtu, ja varētu iet ar kājām Šobrīd tas 

nav droši 

 neapmierina, jo nav nodrošinātas ietves un gājēju pārejas skolas tuvumā 

 labvēlīgos laika apstākļos skolā nokļūst patstāvīgi ar divriteni. 

 ir bīstami ceļa posmi 

 trūkst apgaismotas ietves 

 labāk nogādāju pati, jo tad esmu droša, ka ar bērnu nekas nenotiks.  

2.att. Bērnu nokļūšana skolā 

Drošības aspekts ir tas, kā dēļ vecāki iespēju robežās izvēlas vest bērnus uz skolu paši un 

reizēm pakārto tam savu dienas kārtību. Kāda māmiņa, kurai bija trīs skolas vecuma bērni, 

raksta, ka šajā periodā ģimene ir īrējusi  dzīvokli pilsētā, lai bērni tajā var uzturēties pēc 

stundām, un vakarā pēc darba visa ģimene ar auto ir atgriezusies mājās laukos. Tas nozī-

mē, ka vecāki, plānojot ģimenes ikdienas pārvietojumus, vadās no kompleksa: darbs un 

nokļūšana uz darbu – skola un nokļūšana uz skolu – bērna aizņemtība skolā vai interešu 

izglītībā – bērna drošība. Vecāku nodarbinātība un loģika būtu jārespektē un jāanalizē 

konkrētās vietas kontekstā, izstrādājot skolu tīkla optimizācijas plānus.   

 

Tikpat svarīga kā skolas pieejamība vecākiem ir arī izglītības kvalitāte. Kopumā vecāki ir 

apmierināti ar izglītības kvalitāti bērna skolā – 40% pilnīgi apmierināti un 49% pamatā 

apmierināti. Interesanti, ka vecāki, kuru bērni mācās pagasta skolās, uzrāda augstāku ap-

mierinātību ar kvalitāti nekā pilsētas skolu bērnu vecāki.  Respondentiem no lauku teritori-

jām ir lielāks īpatsvars atzīmei “pilnīgi apmierināts”.  

 

Kā redzams no rakstā citētajiem vecāku viedokļiem, arī izpratne par izglītības kvalitāti ir 

atšķirīga.  Aptaujā tika piedāvāts atzīmēt trīs nozīmīgākos skolu izvēles kritērijus (skat. 

3.att.).  

 

Vērtējot skolu izvēles kritērijus, visaugstākais nozīmīgums ir kritērijam “skolā strādā sko-

lotāji, kuriem labprāt uzticētu savu bērnu” – 222 respondenti (skat. 15.att.). Tam seko 

pieejamības kritērijs “skola atrodas netālu no mājām” – 210 respondenti. Nākošais nozī-

mīgākais ir “bērnam patīk šai skolā mācīties” – 164 respondenti, tam seko -“labiekārtota 

un moderni aprīkota skola” – 146 respondenti un “skola uzrāda augstus skolēnu mācību 

sasniegumus” – 139 respondenti. Kritēriju nozīmīguma vērtējums liecina, ka vecāki par 

būtiskākiem uzskata faktorus, kuri ietekmē tieši viņu bērnu (uzticami skolotāji, bērnam 

patīk mācīties), un tikai pēc tam pievērš uzmanību skolas kvalitātes kritērijiem - skolēnu 

mācību sasniegumi un moderns aprīkojums. Savukārt politikas plānošanā  visbiežāk tieši 

pēdējie tiek izmantoti kā   izglītības kvalitātes rādītāji, uz kuru pamata pieņem stratēģiskos 

lēmumus. 
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3.att. Skolu izvēles kritēriju nozīmīgums 

Vecākiem tika piedāvāts apsvērt iespējamo rīcību bērna skolas slēgšanas gadījumā (skat. 4.att.) 

 

Vairāki vecāki vienkārši nepieļāva tādu iespēju, argumentējot, ka viņu skola ir ļoti laba. Kopumā atbildes apstiprināja viedokli, ka 

skolas tuvums un transporta nodrošinājums nav primārais faktors, uz kura pamata vecāki pieņem lēmumu par skolu. Tikai 125 respon-

denti (26 %) sūtītu bērnu uz tuvāko viņa vecumam atbilstošo skolu, ja tiek nodrošināta skolēnu izvadāšana. Pārējos 74% tuvākā skola 

neapmierina. 258 respondenti (53,8%) sūtītu bērnu uz citu skolu, kas vairāk atbilst viņu vajadzībām, un patstāvīgi nodrošinātu izvadā-

šanu. 52 respondenti (10,8%) kopā ar ģimeni pārvāktos uz vietu, kur ir bērna vajadzībām atbilstoša skola. Šo izvēli norāda responden-

ti, kuri dzīvo lauku teritorijās. 10 respondenti (2,1%) nosūtītu bērnu uz internātskolu vai dzīvot pie radiem, kur tuvumā ir labāka skola. 

35 respondentiem (7,3%) ir cits risinājums, pamatā – izbraukšana uz ārzemēm. Ir arī atbilde, ka bērnu vispār nelaistu skolā. 

 

Aptaujas rezultāti liek aizdomāties, ka skolu tīkla optimizācija pēc formāliem kritērijiem satur vairākus riskus. Slēdzot pagastu skolas, 

kurās skolēnu skaits ir neliels, var tikt veicināta iedzīvotāju migrācija no laukiem uz pilsētām vai pat izbraukšana uz ārvalstīm. Sama-

zinoties iedzīvotāju skaitam,  samazinās arī pašvaldības budžets un iespēja sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Tūlītējie ieguvumi no 

izmaksu ekonomijas satur potenciālos zaudējumus nākotnē.  Tie ir ne vien ekonomiskie, jo vairākas slēgšanas riskam pakļautās pagas-

tu skolas atrodas kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās – pilīs, kuras paliek tukšas, un arī skola pārstāj funkcionēt kā vietējais kultūras 

dzīves centrs Novirzot investīcijas uz skolām, kuras uzrāda augstākus skolēnu mācību sasniegumus, politikas plānotāji paļaujas, ka 

vecāki izvēlēsies tieši šīs skolas. Daži vecāki arī paši atzīst, ka pilsētu skolās ir augstāka izglītības kvalitāte. Taču tas nav viennozīmī-

gi. Vecāki bieži augstāk novērtē skolotāju labvēlīgo attieksmi, individuālo pieeju bērnam, kā arī skolas sadarbību ar vecākiem, drošu 

un draudzīgu vidi.  Kopumā viņus interesē rezultāts – bērnu dzīves prasmes, konkurētspēja, prieks mācīties, spēja gūt panākumus 

dzīvē un būt laimīgiem.  

 

Kvalitatīva izglītība - izaugsme jebkuram bērnam (no nesekmīga par sekmīgu, no labi uz izcili, no regulāra kavētāja par regulāru 

skolas apmeklētāju). Un mana bērna skola tāda ir. 

4.att. Vecāku rīcība skolas slēgšanas gadījumā 
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Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izstrādātajā dokumentā iezīmēta virzība 

uz “ideālu” skolu tīklu.  

Taču nav sniegts skaidrojums, ko ar to saprotam. Komisijas locekļu diskusijā iz-

skanēja, ka “ideāls” skolu tīkls ir tāds, kas nodrošina augstu izglītības kvalitāti. 

Interesanti, ka vecāki nepiekrīt šo jēdzienu tiešai sasaistei: 

 

 ideāls skolu tīkls nav liekams zem izglītības kvalitātes - te ir finanses, kas valda 

pār izglītības kvalitāti 

 "Ideāls skolu tīkls" - tīkls, kurā vienlīdzīgi atbalstītas no valsts puses tiek gan 

valsts/pašvaldību skolas gan arī privātās - vecāku dibinātās skolas 

 kvalitatīva izglītība NAV valstij ideāls skolu tīkls. Kvalitatīva izglītība ir KATRA 

skolēna spēju maksimāla attīstība. 

 

Pastāvot apstākļu un viedokļu daudzveidībai, nenoliedzami tomēr ir tas, ka vecāku 

viedoklis ir rūpīgi jāapzina un ar to ir jārēķinās. Tā ka man ir svarīga bērna nākot-

ne un es esmu atbildīga par saviem bērniem nevis valsts, tad , ja vajadzētu, vestu, 

ja gribētu, mainītu dzīvesvietu.  

Kurzemes plānošanas reģiona iesniegtajos priekšlikumos Saeimas komisijai tika paustas 

vairākas šī pētījuma atziņas. Komisijas noslēguma dokumentā “Par uzdevumiem, kas veica-

mi kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobi-

litāti saistīto problēmu risināšanai” ir iestrādāts uzdevums, kas paredz arī vecāku iesaisti: 

“skolu tīkla izstrādei IZM sadarbībā ar pašvaldībām un nozares sociālajiem partneriem saga-

tavo izmērāmu (starp skolām salīdzināmu), kā arī publiski pieejamu izglītības kvalitātes 

novērtēšanas kritēriju kopumu, kas aptver pašu izglītojamo sniegumu (tai skaitā nacionālo 

un starptautisko sniegumu), pedagogu profesionalitāti, inovācijas izglītības procesā, vecāku 

vērtējumu un citus parametrus”.  

Esam ceļā uz “ideālu” skolu tīklu, un tas pieļauj jaunas iespējas.  

Gribētos vienīgi skaidrāk salasāmus ceļa rādītājus uz krustcelēm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informāciju sagatavoja: 

Ingrīda Muraškovska 

Kurzemes plānošanas  

reģiona izglītības eksperte 

UZSĀKTS PROJEKTS KURZEMES MAZO OSTU ATTĪSTĪBAI 

2015.gada 13.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē (Kick-off meeting) Centrālās 

Baltijas Programmas 2014-20120, 3.prioritātes ,,Labi savienots Centrālās Baltijas reģions’’, Specifiskā mērķa 3.2. ,,Uzlaboti pakalpo-

jumi esošajās mazajās ostās lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā’’ ietvaros realizējamā 

projektam Nr. CB239 ,,Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu 

un uzlabotiem ostu pakalpojumiem „‟ ( ,,Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information 

system, joint marketing and improved port Services „’Akronīms: SmartPorts).  

 

Minētā projekta mērķi ir programmas teritorijā ietilpstošo reģionu mazo ostu infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu navigācijas drošības 

un vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī paplašinātu ostas pakalpojumu klāstu un uzlabotu to kvalitāti atbilstoši noteiktiem standar-

tiem, kas tiek nodrošināti vienā līmenī visās mazajās ostās kuras projekta gaitā izveidos vienotu tīklu. 

 

Šāda tīkla izveide ir vārsta uz to, lai potenciālie ostu apmeklētāji (galvenokārt burātāji), plānojot savus tūrisma maršrutus, varētu rēķi-

nāties ar to, ka tiem šajā tīklā esošajās ostās tiks nodrošināti noteikta līmeņa un apjoma pakalpojumi. Lai efektīvi novadītu informāciju 

par šādu pakalpojumu pieejamību līdz atbilstošajām mērķa grupām, projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes informatīvo sistēmu iz-

veidei, izmantojot IKT risinājumus. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas mazajās ostās tiks veikta: 

 nepieciešamo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide piestātnēs; 

 bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu izveide; 

 piesārņojumu likvidēšanas iekārtu iegāde un personāla apmācība; 
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 nepieciešamo navigācijas zīmju un boju atjaunošana un uzstādīšana. 

 meteoroloģiskās stacijas izveide 

 ostas kontroles un novērošanas sistēmu izveide; 

 

IKT risinājumu izmantošana interaktīvās tūrisma un kuģošanas informācijas stendu sistēmas izveidei vienotajā ostu tīklā. 

 

Īstenojot augstāk minētās darbības, tiks pilnveidots un uzlabots nozīmīgs Kurzemes reģiona saimnieciskās infrastruktūras segments - 

mazās ostas, kuras kļūst par aizvien nozīmīgākiem spēlētājiem reģiona ekonomiskās attīstības procesā. Izveidotais mazo ostu tīkls būs 

nozīmīgs piesaistes faktors ārvalstu tūristiem, kuri savos ceļojumos izvēlas doties izmatojot Baltijas jūru, jo tiem tiks sniegta informāci-

ja gan par to, ka šajā tīklā esošajās ostās tie varēs saņemt noteiktiem standartiem atbilstošus ostu pakalpojumus, gan arī vispusīga infor-

mācija par citiem tūrisma objektiem, notikumiem un pasākumiem, kuri ir pieejami ostām apkārt esošajā teritorijā.  

 

Šim mērķim ir plānots izveidot interaktīvu informācijas stendu sistēmu, kur katrā no projektā iesaistītajām ostām tiks izvietoti skārien-

jūtīgi interaktīvie informācijas stendi ar virkni funkciju, tajā skaitā ar iespēju nodrošināt burātājus ar visu nepieciešamo ostu tehnisko 

informāciju un navigācijas datiem, kā aŗī iespēju pasūtīt virkni ostu pakalpojumu un veikt dažādas nepieciešamās formalitātes, saņemt 

meteoroloģisko informāciju, kā arī saņemt visu nepieciešamo tūrisma informāciju par apkārtnē pieejamajiem pakalpojumiem, atpūtas 

un izklaides iespējām u.t.t. Tas radīs tiešu pozitīvo ietekmi uz virkni saimnieciskās darbības sfēru ostu tuvākajā apkārtnē, tā veicinot 

kopējo ekonomisko attīstību reģionā. Ne mazāk svarīgs ir arī navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanas aspekts, kas 

arī ir viens no projekta ieviešanas rezultātiem. 

 

Projekta partneri ir: 

Igaunijas mazo ostu attīstības centrs - vadošais partneris,  

Kurzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Pāvilostas osta, Mērsraga osta, Salacgrīvas/Kuivižu osta, Skultes osta, Jūrma-

las ostas pārvalde,  

kā arī Igaunijas mazajās ostas - Purtse osta, Kärdla osta, Kalev Yacht Club, Lõunaranna osta, Kõigusteosta osta, Sottungas osta Somijā, 

Stokholmas reģiona Archipelago - Lidö osta un Arholma osta. 

 

 

Kopējais projekta budžets ir € 1 468 657,60.  

No kura ERAF līdzfinansējums ir € 1 236 309,96 (84,18%).  

Projekta ieviešanas termiņš 01.10.2015. – 30.09.2017. 

PROJEKTA „BUILD UP SKILLS FORCE”  AKTUALITĀTES 

JAU PAVISAM DRĪZ STRĀDĀJOŠIE VARĒS APGŪT 

JAUNĀS PROFESIONĀLAS PILNVEIDES PROGRAMMAS 

ENERGOEFEKTĪVĀ BŪVNIECĪBĀ 

 

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības 

programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietva-

ros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas 

darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju 

izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietoja-

mas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. 

Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības 

programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā 

plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības divām grupām 

– potenciālajiem programmu pasniedzējiem un strādājošajiem. 

 

“BUILD UP Skills FORCE” profesionālās pilnveides izglītības 

programmas būs paredzētas būvniecībā strādājošajiem un profesi-

onālo izglītības iestāžu un mācību centru skolotājiem. Strādnieki 

un tehniķi, kuri iepriekš apguvuši kādu no būvniecības profesijām 

(I, II, III kvalifikācijas līmenis) vai kuriem ir vidējā izglītība ar 

darba devēja apliecinājumu par praktisko darbu pieredzi, noslēdzot 

160 stundu mācību programmu, iegūs valsts atzītu apliecību par 

profesionālās pilnveides programmas apguvi, kas apliecinās viņu 

zināšanas un prasmes zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā un 

renovācijā.  

 

Programmu ietvaros dalībnieki iegūs kā teorētiskas, tā arī praktis-

kas zināšanas par energoefektīvu jaunu ēku būvniecību un esošo 

ēku atjaunošanu. Viņi iepazīsies ar dažādiem siltumizolācijas ma-

teriāliem, to īpašībām, logu un jumtu siltināšanas principiem un 

metodēm, ventilācijas sistēmu, efektīvu apkures un karstā ūdens 

sistēmu izbūves principiem, kā arī ar dažādu atjaunojamo energo-

resursu izmantošanas iespējām apkurei un karstā ūdens sagatavo-

šanai.  

Kursu ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības, kuru ietvaros 

dalībnieki strādās pie praktisku uzdevumu veikšanās, kas saistīti 

ar pareizu logu iebūvi, pašlīmējošo lentu izmantošanu, mansarda 

jumtu un jumta renovāciju, savukārt inženierkomunikāciju grupa 

praktiski apgūs termoregulatoru darbību, apkures sistēmas regulē-

šanu, karstā ūdens sistēmas, siltummezglu siltināšanu un cauruļ-

vadu montāžas paņēmienus.  

 

Apmācību laikā vērtēsim biežāk pieļautās kļūdas ēku renovācijā 

un to ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņu un komfortu telpās. 

Par iespēju pieteikties strādnieku pilotkursam ziņosim jau tuvāka-

jā laikā, tāpēc sekojiet aktuālajai informācijai projekta  

mājaslapā>>  

 

Ar Rīgas plānošanas reģiona vadību tiek ieviests projekts 

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energo-

efektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP 

Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības 

„Saprātīga enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Projekta mēr-

ķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un pras-

mes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamī-

bu būvniecības nozarei.  

 

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plāno-

šanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženie-

ru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides 

investīciju fonds.  

 

Vairāk par projektu ŠEIT>> 
 

Papildu informācija: 

 Agris Kamenders,  
projekta vadītājs, 

 Rīgas plānošanas reģions 

http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
http://www.rpr.gov.lv/bus-force/
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NOSLĒDZIES PROJEKTS “RIVERWAYS” 

2015.gada vasarā, karstākajā laivošanas sezonā veiksmīgi noslēdzās vairāk kā 2 gadus garais Igaunijas – Latvijas pārrobežu program-

mas sadarbības projekts “Riverways”, kurā ar mērķi attīstīt ūdenstūrismu apvienojās 39 partneri un kuru iniciēja un vadošo lomu uzņē-

mās Kurzemes plānošanas regions. 

 

Kurzemi projektā pārstāvēja 11 pašvaldības, kuru teritorijās ir laivošanai piemērotas upes, un kurām bija nepieciešami uzlabojumi, lai 

tās būtu draudzīgākas ūdenstūristiem.  

Kas kopumā izdarīts Kurzemē ūdenstūrisma  

veicināšanai?  

 

Lielākais izaicinājums bija upju tīrīšanas darbi, jo 

pieredze šādās aktivitātēs līdz šim bija neliela, un 

būtiskākais jautājums – kā nodrošināt to, ka izvei-

dotie marštuti upju tīrītajos posmos ir pieejami arī 

pēc gada un vairāk.  Kurzemē tīrīšanas darbi īsākos 

un garākos posmos tika veikti šādās upēs - Vārtāja, 

Škēde, Ēda, Cietokšna kanāls Liepāja, Tebra, 

Durbe, Jaunā Ruņa, Apše, Roja, Ciecere, Engure, 

Rīva. Iztīrītie posmi kopā sastāda ~ 200 km.  

 

Ūdenstūrisma infrastruktūra uzlabota pie sekojošām 

upēm – Irbe, Rinda, Engure, Roja, Rīva, Abava, 

Venta, Bārta, Vārtāja, Liepājas Cietokšņa kanāls, 

Tebra, Durbe, kopā izveidojot 33 atpūtas vietas, 42 

informācijas stendus, 152 zīmes, uzlabojot 5 pieejas 

ceļus, uzstādot 1 skatu binokli. Kopējās investīcijas 

sastādīja 354 842 EUR, ko pašvaldības novirzījušas 

ūdenstūrisma infrastruktūras uzlabošanai.  

Papildus infratruktūrai, ieviestas arī mārketinga aktivitātes, lai reklamētu laivošanu kā brīvā laika 

pavadīšanas iespēju, kā arī veidu, kā iepazīt Latviju un Igauniju.  

Latvijā izveidots zīmols Upesoga, kas kalpo kā atpazīšanās zīme visam, kas saistīts ar laivošanu 

mūsu upēs, ezeros un piekrastē  

Kurzemē ar ūdenstūrisma maršrutiem iepazinās mēdiju pārstāvji no Lietuvas, kas iepazina Tebru un 

jūras laivošanu. Labākos un populārākos maršrutus izrādījām mūsu pašu žurnālistiem, kas iemēģināja 

Rīvas upi, staigāšanu un laivošanu jūrā!  

Izveidotajā mājas lapā www.upesoga.lv ikviens var piemeklēt sev tīkamo maršrutu, plānojot apskates 

vietas, apmetnes un kempinga vietas, kā arī atrodot savu laivu iznomātāju.  

 

Par jaunumiem ūdenstūrismā var sekot www.facebook.com ŠEIT>> 

Sagatavotas un izdotas arī 12 upju kartes Kurzemē, kas iekļaujas kopējā izdevumā, kurā laivotāji var izvēlēties starp 46 dažādām upēm 

Igaunijā un Kurzemē, kur pavadīt savas brīvdienas.  

 

Atsevišķās upju kartes, kā arī komplektu meklējiet sev tuvākajā Tūrisma informācijas centra vai Kurzemes plānošanas reģionā, Rīgā, 

Eksporta ielā 12-212.  

 

Savukārt, tiem, kas savas brīvdienas nevar iedomāties bez sava viedtālruņa, arī laivošanas 

maršruti ir iekļauti aplikācijā – www.routeyou.com, kurā pieejamas arī Kurzemes upes ar 

tūrisma informāciju.  

 

Ar investīcijām projekta teritorijā var iepazīties ŠEIT>> 

http://www.upesoga.lv
https://www.facebook.com/upesoga
http://www.routeyou.com
C:/Documents and Settings/Lietotajs/Desktop/Final report Riverways_communication.pdf
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APSTIPRINĀTA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015-2030  

UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015-2020  

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠVALDĪBU PLĀNOTĀJI  

TIEKAS SEMINĀRĀ  

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 20. 

punktu, Kurzemes plānošanas reģions (KPR) 2015. gada 13. maijā iesniedza KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam 

un attīstības programmu 2015. – 2020. gadam (plānošanas dokumenti) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma 

saņemšanai.  

Abi plānošanas dokumenti saņēma pozitīvu atzinumu un tajos bija nepieciešams veikt nebūtiskus labojumus. Labojumi tika veikti un 

2015. gada 26. jūnijā tie tika publicēti Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

jas sniegtajiem atzinumiem iespējams iepazīties Pārskatā par plānošanas dokumentu izstrādi. 

 

2015. gada 15. jūlijā notika KPR Attīstības padomes sēde, kurā plānošanas dokumentu izstrādes vadītājs Kaspars Rasa ziņoja par veik-

tajiem labojumiem un klātesošie Attīstības padomes locekļi vienbalsīgi nobalsoja par Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstī-

bas stratēģijas 2015. – 2030. gadam un Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam apstiprināšanu.  

 

Ar plānošanas dokumentu galīgajām versijām un lēmumu par plānošanas dokumentu īstenošanu ar iepazīties pieejams KPR mājaslapā 

www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, kā arī tie publicēti Teritorijas Attīstības Plānošanas Informācijas Sistēmā 

(TAPIS). Līdz ar to ir noslēdzies plānošanas dokumentu izstrādes posms un uzsākta dokumentu īstenošana.  

Vienlaikus sadarbībā ar VARAM turpinās bukletu par KPR IAS izstrāde un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

izdruku gatavošana. 

 

Informāciju sagatavoja: 

Liene Stikāne 

KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 

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 Nr.4.3.-24/

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

bas plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros  

 

 

Atbilstoši gada plānam, plānošanas nodaļa gada izskaņā, 8.decembrī Kuldīgā rīkoja seminārus Kurzemes plānošanas reģiona plānotā-

jiem. 1.semināra ietvaros tika runāts par aktualitātēm normatīvajos aktos, bet 2.seminārs tika veltīts sabiedrības iesaistes metodēm. 

 

1.seminārā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji iepazīstināja aktualitātēm. Daiga Paršova no Zemes politi-

kas nodaļas plašāk iepazīstināja ar Zemes pārvaldības likumu, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī, skaidroja izmaiņas, kas ir būtiskas 

plānotāja darbā līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos. Andris Eglītis no Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas informēja par aktualitā-

tēm nozaru politiku plānošanā. Abi runātāji saņēma daudz jautājumu un prezentācijas izraisīja produktīvas diskusijas. 

2.seminārā Kurzemes plānošanas reģiona plānotāji uzzināja par sabiedrības līdzdalības iespējām. Vija Zīverte, Jaunpils novada domes 

attīstības nodaļas vadītāja dalījās ar sava novada pieredzi iedzīvotāju foruma organizēšanā, pašvaldības dalību “Future city Game”, 

mazo ciemu dienu organizēšanu un ciemu attīstības plānu veidošanu. Iveta Rorbaha, Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja dalījās 

ar Talsu pieredzi iedzīvotāju foruma organizēšanā. Abās prezentācijās tika uzsvērts, ka būtiska ir precīza iedzīvotāju iesaistes plānoša-

na, kā arī nepieciešams arvien meklēt jaunas, atraktīvas formas, kā sadarboties ar iedzīvotājiem.  

Informāciju sagatavoja: 

Liene Stikāne, KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 

e-pasts: liene.stikane@kurzemesregions.lv 

http://www.kurzemesregions.lv
mailto:liene.stikane@kurzemesregions.lv
mailto:liene.stikane@kurzemesregions.lv
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 AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT>> 

LIEPĀJAS 

PILSĒTA 
VENTSPILS 

PILSĒTA 
AIZPUTES  

NOVADS 

ALSUNGAS 

NOVADS 

BROCĒNU 

NOVADS 

DUNDAGAS 

NOVADS 
DURBES 

NOVADS 
GROBIŅAS  

NOVADS 

KULDĪGAS 

NOVADS 

MĒRSRAGA 

NOVADS 

NĪCAS 

NOVADS 
PĀVILOSTAS 

NOVADS 
PRIEKULES  

NOVADS 

ROJAS 

NOVADS 

RUCAVAS 

NOVADS 

SALDUS 

NOVADS 
SKRUNDAS 

NOVADS 
TALSU  

NOVADS 

VAIŅODES 

NOVADS 
VENTSPILS 

NOVADS 

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 

     Sabiedriskā transporta 

nodaļa: 
Kuldīga,  

Pilsētas laukums 3,  

2.stāvs, LV–3301 

Uz šo e-pastu:  

 

info@kurzemesregions.lv,  

gaidīsim Jūsu ieteikumus  

“Ziņu lapas” pilnveidošanai  

un uzlabošanai! 

Izmanto iespēju saņemt  

“Ziņu lapu” savā e-pastā! 

 

Sūti pieteikumu uz e-pastu:  

info@kurzemesregions.lv 

 
Administrācija: 

Rīga,  

Eksporta iela 12-212, 

LV-1045 

Plānošanas nodaļa: 

Kuldīga,  

Pilsētas laukums 3, 

2.stāvs,  

LV–3301 

KPR ES Struktūrfondu 

informācijas centrs: 
Saldus, Striķu iela 2, 

2.stāvs,  

LV- 3801 


