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Cienījamie, Kurzemes reģiona iedzīvotāji!

ŠAJĀ IZDEVUMĀ:

Ar ziedošām ievām un spirdzinošu zaļumu visapkārt ir atnācis pavasaris.
Dienas kļuvušas garākas, un siltais laiks mūs vedina laukā no mājām.
Nedēļas nogalēs Kurzemi apciemo aizvien vairāk tūristu, kuri dodas uz
jaukām un dvēseliskām vietām. Un šādu vietu ar katru pavasari kļūst vairāk.
Kurzemē dzīvo čakli ļaudis, kuri ar mīlestību rūpējas par savām mājām,
dārziem un sētām. Reizē ar plaukstošajiem kastaņu ziedu pumpuriem,
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saplauks ziedi balkonos un puķu dobēs, izsprauksies garšaugu asni un sazaļos apstrādātie
lauki. Skaistums veldzēs mūsu dvēseles, un sirdīs ielīs gandarījuma prieks. Un gribēsies
dzīvot tikai Latvijā, kā mūsu novadniekam, gadsimta lieciniekam un sirdsapziņai, Ēvaldam
Valteram. Lai mums izdodas!
Inga Bērziņa
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja

Lai arī ziema tikko ir beigusies, straujiem soļiem tuvojas vasara. Un līdzīgi
ir ar plānošanas reģiona administrācijas darbiem – viena nav beigušies,
bet straujiem soļiem iet uz priekšu nākamie. Šogad norit aktīvs darbs pie
jaunā ES fondu plānošanas perioda piedāvātajām iespējām un tiek
meklēti risinājumi projektu ideju veidā, kā realizēt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmā iezīmētās rīcības un īstenot tās dzīvē.
Tikpat straujiem soļiem norit arī pagājušā deputātiem un 26. aprīlī ar LR Saeimas
gada nogalē apstiprinātā deinstitucionalizāci- valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju.
jas jeb sabiedrībā balstīto pakalpojumu Tikšanās laikā tika pārrunāti pašvaldībām
attīstības projekts “Kurzeme visiem”, kur aktuālie jautājumi, uzklausīts deputātu
tikko ir noslēgusies sadarbības līgumu viedoklis un panākta vienošanās par šādas
slēgšana ar reģiona pašvaldībām. Projektā ir sadarbības turpināšanu.
iesaistījušās visas reģiona pašvaldības un tā ir
S.Dolgopolovs: “Šobrīd diskusijai par
laba zīme. Mums būs iespēja izstrādāt
plānošanas reģionu likvidēšanu ir pielikts
reģionālo deinstitucionalizācijas plānu, iekpunkts.”
ļaujot visas pašvaldības un to rīcībā esošos
resursus un, veidojot pēc iespējas efektīvāku Mūsuprāt šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, jo,
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā to laikā pašvaldību vadītāji var ne tikai
balstīto pakalpojumu piedāvājumu Kurzemes diskutēt par tiem svarīgām tēmām, bet jau
reģionā.
sniegt konkrētus priekšlikumus. Jāatzīst, ka
Šis gads ir iezīmējies ar ciešāku sadarbības arvien vairāk rodas sajūta, ka plānošanas
veidošanu starp Kurzemes plānošanas reģionu loma tiek novērtēta un, kā pēdējā
reģiona attīstības padomi un Saeimas tikšanās reizē atzīmēja S.Dolgopolova
deputātiem. Šādas sadarbības iniciatore ir kungs, šobrīd diskusijai par plānošanas
bijusī Skrundas novada domes priekšsēdētāja reģionu likvidēšanu ir pielikts punkts.
un tagadējā LR Saeimas deputāte Nellija Bet mūsu darbiem un idejām Kurzemes
Kleinberga. Līdz šim brīdim ir notikušas divas reģiona
attīstības
veicināšanai
ir
tikšanās.
nebeidzama daudzpunkte!
Š.g. 1. aprīlī Attīstības padome tikās ar no
Evita Dreijere
KPR Administrācijas vadītāja
Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētajiem
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
2016. gada sākumā KPR Attīstības padomes ir aktīvi strādājusi - tika sasauktas divas KPR Attīstības padomes sēdes, organizēts
pieredzes apmaiņas brauciens uz Druskininkai (Lietuva) un Suvalki (Polija) pašvaldībām, kā arī notika Attīstības padomes tikšanās
ar no Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētiem LR Saeimas deputātiem, VAS Latvijas ceļi vadību un LR Saeimas Valsts pārvaldes
un pašvaldību komisijas deputātiem.
2016. gada 27. janvāra Attīstības padomes sēdē tika
apstiprināts KPR darba plāns un budžets 2016. gadam, nolemts
darbam Ventas upju baseinu apgabalu konsultatīvajā padomē
izvirzīt pārstāvjus no Kuldīgas novada, Ventspils novada, Saldus
novada un Skrundas novada, kā arī tika apstiprināts projekta
“Kurzeme visiem” reģionālās vadības grupas sastāvs. Sēdes
turpinājumā KPR Sabiedriskā transporta nodaļas plānotājs
I.Ozoliņš iepazīstināja ar aktualitātēm skolēnu pārvadājumos
Kurzemes plānošanas reģionā.
VSIA “Autotransporta direkcija” aicina pašvaldības uz
sadarbību, lai rastu risinājumu sabiedriskā transporta tīkla
optimizēšanai un skolēnu maršrutu iekļaušanai vienotajā
reģionālo maršrutu tīklā.
Diskutējot par skolēnu pārvadājumiem un iespēju skolēnu
maršrutus iekļaut vienotajā reģionālajā tīklā, tika secināts, ka tas
ir atbalstāms, tomēr ne visur ir iespējams, jo pašvaldību
transports piebrauc bērnam lauku rajonos maksimāli tuvu, bet
sabiedriskais transports to nevar nodrošināt. Tika atzīmēts, ka
svarīgi ir domāt par bērnu drošību. Pašvaldības ir gatavas
sadarboties skolēnu maršrutu iekļaušanai vienotajā reģionālajā
tīklā, izvērtējot katru atsevišķu maršrutu. Sēdes informatīvajā
daļā Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja
D.Reinkopa informēja par šīs vasaras Kurzemes Dziesmu un
Deju svētku aktualitātēm un organizatoru iecerēm. Pietiekšanās
dalībai jau ir noslēgusies.
Dalībai šīs vasaras Kurzemes Dziesmu un Deju svētkos ir
pieteikušies ap 2500 dalībnieku.
No Valsts Kultūrkapitāla fonda ir piesaistīti 15000,00 eiro svētku
norises nodrošināšanai. Plānota plaša programma un lemts, ka
Deju svētku koncerts notiks 18. jūnijā Liepājas Olimpiskajā
centrā, bet Kurzemes Dziesmu svētku koncerts notiks 2. jūlijā
Kuldīgas brīvdabas estrādē. Notiks arī atsevišķs pūtēju orķestru
koncerts. Dalībai Liepājas Deju svētkos dalībnieku kolektīviem
būs jāmaksā dalības maksa. Pašvaldību vadītāji tika aicināti
atbalstīt savu novadu dalībniekus, gan gatavošanās procesā, gan
svētku laikā, kā arī apmeklēt svētku pasākumus un koncertus.

2016. gada 02. marta attīstības padomes sēdē tika
apstiprināts KPR finanšu gada pārskats par 2015. gadu. Sēdes
turpinājumā KPR Plānošanas nodaļas vadītāja A.Petkēvica
iepazīstināja attīstības padomes locekļus ar Latvijas – Lietuvas
un Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmās
2014. - 2020. gadam noteiktajām prioritātēm, mērķiem,
atbalstāmajām aktivitātēm un rezultatīvajiem rādītājiem. Tika
prezentētas arī idejas par plānotajiem projektiem. Pašvaldības
tika aicinātas sagatavot priekšlikumus par ideju projektiem,
kuros ir vislielākā sagatavotība un tēmu aktualitāte, kā arī
apzināt iespējamos sadarbības partnerus. Svarīgi ir
neaizmirst, ka uz projektu iesniegšanas brīdi jābūt
sagatavotam tehniskajam projektam.
Sēdes noslēgumā Labklājības ministrijas ES struktūrfondu
departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa un Labklājības
ministrijas ES struktūrfondu departamenta vecākā eksperte
Ilona Grodska iepazīstināja ar plānoto ES fondu ieguldījumu
labklājības nozarē 2014. – 2020.gadā, kā arī par plānoto
atbalstu pašvaldībām. Lielu interesi izraisīja uzsāktais
deinstitucionalizācijas (DI) projekts. Klātesošie interesējās par
DI projekta mērķiem un iecerētajiem mehānismiem to
sasniegšanai. Vairākkārt izskanēja bažas par projektā
sasniedzamajiem rezultātiem. LM pārstāve S.Uzuliņa
skaidroja, ka:
“DI procesa ietvaros ir jāizveido pakalpojumu sistēma, kas
palīdzēs cilvēkiem adaptēties dzīvei ārpus aprūpes
iestādēm.”
Ir secināts, ka diemžēl šobrīd nereti nav iespējams saņemt
alternatīvus pakalpojumus pašvaldībās. DI procesa ietvaros,
izmantojot ES Sociālā fonda līdzekļus, ir plānots sagatavot
cilvēkus un palīdzēt tiem adaptēties dzīvei ārpus aprūpes
iestādēm. Pašvaldību pārstāvji tika aicināti būt aktīvākiem un
iesaistīties Labklājības ministrijas ES fondu programmās un
projektos, deleģējot savus speciālistus apmācībām,
izmantojot LM sniegtos atbalsta instrumentus, kas gan
atslogotu pašvaldību budžetus, gan celtu speciālistu
kvalifikāciju.
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2016. gada 6. – 9.marta Kurzemes plānošanas reģions
organizēja labās prakses apgūšanas braucienu uz Druskininku
(Lietuva) un Suvalki (Polija) pašvaldībām. Braucienā piedalījās
15 Kurzemes reģiona novadu pašvaldību priekšsēdētāji vai to
vietnieki, pašvaldību speciālisti, kā arī Kurzemes plānošanas
reģiona administrācijas pārstāvji. Braucienā piedalījās arī LR
Saeimas deputāte Nellija Kleinberga. Druskininku pašvaldībā
notika tikšanās ar pašvaldības mēru Ričardas Malinauskas un
citiem darbiniekiem, kuri sniedza plašu ieskatu par pašvaldībā
paveikto pēdējo 15 gadu laikā.

Lai arī Druskininkai pazīstama kā kūrorta pilsēta, tomēr ar
ārstniecisko kurortoloģiju ir bijis par maz. Kopš 2000.gada
pilsētas prioritātes ir gan ārstnieciskā kurortoloģija, gan tūrisma
attīstība, uz ko arī ir mērķtiecīgi strādāts vairāku gadu garumā.
Kopumā, kopš 2000.gadu sākuma, investīcijas pašvaldībā ir
pieaugušas 60 reizes. Infrastruktūras attīstībā ir investēti gan
pašvaldības, gan Eiropas Savienības, gan arī uzņēmēju un
privāto investoru līdzekļi. Šobrīd Druskininkos ir 19 viesnīcas un
8 sanatorijas, un ar naktsmītnēm var nodrošināt ap 7500
tūristus. Tāpat Druskininku pašvaldība var lepoties ar ļoti
augstiem rādītājiem daudzdzīvokļu māju renovēšanā, kur
pašvaldība ieņemt 1.vietu Lietuvā. Pieredzes apmaiņa notika arī
jautājumos par infrastruktūras attīstības iespējām, veco un
nolaisto ēku sakopšanas iespējām, problēmu risinājumiem
mazinot iedzīvotāju aizplūšanu uz ārzemēm un lielākām
pilsētām, veselības aprūpes un izglītības jautājumiem.

Par delegācijas vizīti pašvaldībā, ir pieejama arī ziņa Druskinin kai mājas lapā:
Vēlāk Kurzemes reģiona delegācija viesojās Suvalki pašvaldībā,
Polijā, kur tikās ar Suvalki pašvaldības mēru Czeslaw
Renkiewicz un citiem pašvaldības speciālistiem.

Tikšanās laikā Latvijas delegācija tika iepazīstināta ar
pašvaldības darbu, piesaistītajām investīcijām un nākotnes
plāniem, sociālekonomisko raksturojumu un esošo nodokļu
politiku. Suvalki pašvaldība, iepriekšējā plānošanas periodā, no
Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, pilsētas attīstībai ir
saņēmusi apmēram 125 milj. EUR, aptuveni 7.5 milj. ir investēti
ēku energoefektivitātes sakārtošanā. Pašvaldības galvenā
specialitāte ir kokapstrāde, koka un metāla mēbeļu ražošana.
Bezdarbs pašvaldībā ir 8%. Vidējais atalgojums pašvaldības
teritorijā ir 800.00 EUR, Polijā vidēja tas ir 1000.00 EUR.
Izglītība Polijā tiek finansēta no valsts budžeta, sedzot ne tikai
pedagogu atalgojumu, bet arī pārējās izmaksas, tomēr, kā
atzina mērs, šis finansējums nav pietiekams, un, piemēram,
2016.gadā
pašvaldības
līdzfinansējums
izglītības
nodrošināšanai būs ap 8 milj. EUR.

Delegācija klātienē tika iepazīstināta arī ar dažādiem
objektiem: gan Sniega arēnu, izbraucot ar pacēlēju, gan
apskatot Akvaparkā nesen kā atklāto SPA centru “Flores”, kā arī
apskatot pārrobežu sadarbības programmas ietvaros renovēto
katlu māju, kas nu tapusi par Jauniešu centru.
Suvalki sporta komplekss (Foto: KPR)

Druskinikai SPA centrs “Flores” un Sniega arēna (Foto: KPR)

Delegācija tika iepazīstināta ar Suvalki pašvaldības galvenajiem
objektiem, kuros veiktas ievērojamas investīcijas. Tika apskatīti
gan sporta stadioni, gan akvaparks, gan pašvaldības kultūras
nams, kuri izveidoti vai renovēti pateicoties Eiropas Savienības
fondu finansējumam.
Par delegācijas vizīti pašvaldībā, ir pieejama arī ziņa Suvalki
mājas lapā:
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2016.gada 01.aprīlī Kuldīgā notika KPR Attīstības padomes
tikšanās ar no Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētiem Saeimas
deputātiem. Uz tikšanos bija ieradušies deputāti G.Bērziņš,
J.Kursīte-Pakule, N.Kleinberga, I.Lībiņa–Egnere, S.Āboltiņa,
G.Daudze, A.Barča, V.Skujiņš, E.Putra, V.Agešins.

Saeimas deputāti tika aicināti izteikt savu viedokli par
reģionālo/pašvaldību reformu, kā arī plānošanas reģionu lomu.
Visi klātesošie Saeimas deputāti pauda atbalstu uz brīvprātības
principiem balstītām reformām, kas būtu pamatotas ar
esošajām vajadzībām katrā konkrētā teritorijā.
Saeimas deputāti pauda atzinību un atbalstu plānošanas
reģionu darbam, uzsverot nepieciešamību stiprināt
plānošanas reģionus, ar iespēju paplašināt to funkcijas.
Diskusiju turpinājumā tika runāts par plānoto izglītības
reformu. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd strādā pie
izglītības reformas izstrādes un plānots, ka pedagogu
atalgojuma jaunais modelis stāsies spēkā š.g. 1.septembrī.
2016.gada valsts budžetā ir paredzēti 9 miljoni jaunajam
pedagogu atalgojuma modelim un izglītības joma ir izvirzīta kā
prioritāte arī nākamā gada budžetā. Vairākums Saeimas
deputātu atbalsta ideju par skolu tīklu optimizāciju, ar
nosacījumu, ka pirmajām četrām līdz sešām mācību klasēm
jābūt maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai. S.Āboltiņa uzsvēra, ka
izglītības reformas gadījumā ir jāizvērtē mērķi, kurus vēlas
sasniegt un jāvērtē ne tikai skolotāju atalgojuma vai mazo skolu
slēgšanas jautājums, bet arī izglītības kvalitātes aspekts.
I.Lībiņa–Egnere aicināja domāt par reģionos esošo augstskolu
attīstību, nodrošinot iespēju reģionos iegūt kvalitatīvu
augstāko izglītību. N.Kleinberga norādīja, ka skolu
optimizācijas sakarā jāatbalsta diskusijas plānošanas reģionu
līmenī, apzinot reālo situāciju uz vietām. Klātesošie bija
vienprātīgi, ka jāceļ arī augstākās izglītības kvalitāte. Vairākkārt
izskanēja viedoklis, ka būtu jāpanāk, lai studenti, kuri studējuši
par valsts budžeta finansējumu, noteiktu gadu skaitu strādā
apgūtajā specialitātē. Tika spriests, ka valstij regulāri būtu
jāpārvērtē, kurās nozarēs ir pieprasījums, lai valsts līdzekļi
netiktu tērēti studijām, pēc kurām darba tirgū nav
pieprasījuma.
Mazo pašvaldību vadītāji vērsa uzmanību, ka to iespējas ES
fondu līdzekļu piesaistē ir ierobežotas, jo noteiktie kritēriji

izslēdz iespēju nelielām pašvaldībām piedalīties ES fondu
apguvē. Tas pats attiecas uz ES fondu piesaisti skolu
modernizēšanai. Noteiktie ierobežojumi neļauj attīstīt esošās
skolas, kas nākotnē var novest arī pie to slēgšanas. Diskusiju
noslēgumā gan Saeimas deputāti, gan pašvaldību vadītāji
atzinīgi novērtēja tikšanos ar likumdevēju organizēšanu,
vienojoties, ka turpmāk šādas tikšanās varētu tikt organizētas
regulāri, reizi pusgadā.
2016.gada 05.aprīlī notika KPR Attīstības padomes tikšanās ar
VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) vadību un pārstāvjiem.
Klātesošie tika iepazīstināti ar LVC padarīto darbu apjomiem un
finansējumu 2015.gadā, aktualitātēm 2016.gada valsts
autoceļu būvdarbu sezonā, t.sk. par paredzētajiem būvdarbiem
Kurzemes reģionā. Jaunums ir, ka LVC kopš 2016.gada 1.marta
ir pielāgojuši LVC reģionu robežas plānošanas reģionu
robežām. Klātesošie tika informēti par autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu organizēšanu, aicinot gadījumos, ja kādos
ceļa posmos ir satiksmes problēmas, zvanīt uz Satiksmes
informācijas centra (SIC) tālruni 80005555, kas darbojās 24
stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācija par satiksmes
norisēm ir ievietota arī sociālo tīklu tīmekļa vietnēs Facebook,
Twitter un Waze. LVC aicināja pašvaldības uz sadarbību,
informējot LVC arī par teritoriju attīstības plāniem, mobilitāti
un attīstības centru izveidēm, lai LVC varētu strādāt,
nodrošinot ceļu infrastruktūru.

Turpinājumā LVC Audita daļas vadītāja M.Kalpaka iepazīstināja
ar galvenajām konstatētajām neatbilstībām pašvaldību
mērķdotācijas pašvaldību ceļiem (ielām) izlietošanas atbilstību
auditos, t.sk. galvenajām konstatētajām neatbilstībām
2015.gadā, minot konkrētus piemērus un kļūdas
grāmatvedības reģistru ierakstos un dokumentu aizpildīšanā.
Tāpat tika akcentēts, ka, veicot autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbus, ir jāuztur atbilstoša dokumentācija, t.sk. autoceļu
uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas pielāgotas
konkrētajām vajadzībām, autoceļu tehniskā stāvokļa
apsekošanas žurnāls un darbu pieņemšanas un nodošanas
žurnāls. Tā kā neskaidrību un kļūdu normatīvās bāzes
pielietojumā ir daudz, pašvaldības aicināja LVC organizēt
kvalitatīvas apmācības pašvaldību speciālistiem par autoceļu
projektēšanas un uzturēšanas darbiem, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. LVC pārstāvji šādu iniciatīvu atbalstīja, aicinot
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pašvaldības interesējošos un neskaidros jautājumus sagatavot
un iesniegt rakstveidā, lai LVC speciālisti varētu tos apzināt un
organizēt apmācības. Diskusiju turpinājumā LVC pārstāvji
atbildēja uz konkrētiem pašvaldību pārstāvju jautājumiem par
autoceļu sakārtošanu novados un sniedza informāciju par
iespējamiem risinājumiem katrā situācijā. Lai arī LVC pārstāvji
atzina, ka autoceļu sakārtošanā nereti problēmu pamatā ir
finansējuma trūkums, pašvaldības tika aicinātas sniegt
informāciju LVC, lai katrā konkrētā gadījumā rastu iespējami
labākos risinājumus.
2016.gada 26. aprīlī Kuldīgā notika LR Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldību komisijas (Komisija) izbraukuma sēde,
kurā tika aicināta piedalīties arī KPR Attīstības padome.

Lai uzsāktu diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem par
administratīvi teritoriālās reformas turpinājumu un citām
aktualitātēm, šādas Komisijas izbraukuma sēdes plānots rīkot
regulāri. Uzsākot diskusijas, Kuldīgas novada domes
priekšsēdētāja I.Bērziņa informēja Komisiju, par to, ka
vairākums Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāju atbalsta
administratīvi teritoriālo reformu tikai tad, ja tā balstīta uz
brīvprātīgu sadarbību vai pašvaldību apvienošanos, kā arī
informēja, ka Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvju vairākums
uzskata, ka plānošanas reģionu loma ir jāstiprina, jo tas ir veids,
kā pašvaldības var sadarboties, apmainīties ar pieredzi, risināt
problēmas, īstenot dažādas funkcijas, domāt par finansējuma
piesaisti un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem.
LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas darba
kārtībā ir 12 likumprojekti, kas tieši attiecināmi uz pašvaldību
darbu.
Komisijas vadītājs S.Dolgopolovs norādīja, ka Komisija atbalsta
tikai brīvprātīgas sadarbības principus un nepieciešams
izstrādāt mehānismu, kā tās varētu notikt, kā arī uzsvēra, ka
Komisija vienmēr ir atbalstījusi plānošanas reģionu esamību un
diskusijas par plānošanas reģionu likvidāciju ir beigušās, bet
novitātes paredz plānošanas reģionu iespēju paplašināšanu.

Rosoties diskusijām par pašvaldību izpilddirektoru pilnvaru
termiņu pārskatīšanu, S.Dolgopolovs norādīja, ka tas vēl nav
Komisijas darba kārtībā, tāpēc diskusijas ir pāragras.
Plašākas diskusijas izvērtās par uzsākto iniciatīvu pārskatīt
pašvaldību izdotos informatīvos izdevumus. Pašvaldību vadītāji
skaidroja, ka pašvaldību drukātajos izdevumos pamatā ir
ietverta iedzīvotājiem svarīga informācija, kas saistīta ar
aktualitātēm pašvaldībā, tās ikdienas darbu un saimniecisko
dzīvi, kā arī ietverta kultūrvēsturiska informācija. Turklāt
pašvaldību avīze bieži ir vienīgais drukātais laikraksts, ko saņem
katras lauku sētas iedzīvotāji. Vairākkārt tika atzīmēts, ka
pašvaldību izdevumi ir vienīgie mediji, kas izplata arī labas ziņas.
Bieži šī ir informācija nav peļņu nesoša, tādēļ komerciālajiem
medijiem nav interesanta, bet iedzīvotājiem ļoti svarīga.
Izskanēja arī viedoklis, ka samazinoties drukāto izdevumu
popularitātei kopumā, var būt gadījumi, kad pašvaldības
laikraksts ir vienīgais drukātais medijs novadā un citur reklāmas
ievietot nevar. Uzklausījis pašvaldību viedokļus, S.Dolgopolovs
uzsvēra:
“Netiek paredzēts aizliegt pašvaldībām informēt savus
iedzīvotājus, bet ir nepieciešams rast regulējumu to saturam,
lai novērstu negodīgu konkurenci reklāmas tirgū.”
Pašvaldību medijos nebūtu jāpublicē komerciāla rakstura
informācija. Visi ierobežojumi tiks rūpīgi izvērtēti un rasts
pieņemamākais risinājums.
Diskusiju turpinājumā pašvaldību vadītāji izteica viedokļus par
grozījumiem likumā par Valsts kontroli (VK). Nīcas novada
domes priekšsēdētājs A.Petermanis, rādot sagatavotu
prezentāciju, kas balstīta uz pieredzi, kad VK veica revīziju Nīcas
novada domē, paskaidroja, ka neatbalsta VK funkciju
paplašināšanu. Tika norādīts uz virkni nepilnībām VK
sagatavotajos dokumentos un neatbilstību normatīvajiem
aktiem, kā arī VK kļūdām likuma tiesību normu piemērošanā. Arī
citu novadu vadītāji ar konkrētiem piemēriem argumentēja
viedokli, kāpēc VK funkciju paplašināšana netiek atbalstīta.
Šajā jautājumā KPR attīstības padomei ir vienots viedoklis: VK
tiesību paplašināšana netiek atbalstīta. S.Dolgopolovs apsolīja,
ka viss dzirdētais tiks ņemts vērā un vērtēts, strādājot pie
grozījumiem likumā par Valsts kontroli, uzsverot, ka jāstrādā pie
revīzijas standartu, prasību un revīzijas kultūras ieviešanas, lai
zvērinātu revidentu atzinumi sakristu vai būtu ļoti tuvi ar VK
revīzijas atzinumiem. Visi tika aicināti līdz š.g. 3. maijam iesniegt
priekšlikumus attiecībā par grozījumiem likumā par Valsts
kontroli, apsolot, ka visi rakstiski saņemtie priekšlikumi tiks
izskatīti Komisijas sēdē.
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS 2016. GADA SĀKUMĀ
KPR Uzņēmējdarbības centrā gada sākums aizritēja, plānojot
darāmos darbus un tiekoties ar citām uzņēmējdarbību
atbalstošajām institūcijām, lai vienotos par turpmāku
sadarbības modeli. Ja pagājušajā gadā Uzņēmējdarbības
centrs (UC) darbojās paralēli ES Struktūrfondu informācijas
centram, tad šo gadu centrs uzsāka tikai kā UC, jo iedzīvotāju
informēšanas par fondiem funkciju pārņēmusi Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra.
Tiesa, Uzņēmējdarbības centrs,
redzot lielo pieprasījumu, turpina
stāstīt un konsultēt esošos un
topošos
uzņēmējus
par
finansējuma piesaistes iespējām.
Vislielākā interese ir par šobrīd
aktuālo Leader programmu un
Lauku atbalsta dienesta plānoto projektu konkursu
nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai laukos, kā arī ALTUM
finanšu institūcijas piedāvātājām iespējām.
Runājot par Leader projektu konkursiem – UC piedalījās
Zemkopības ministrijas izveidotajā Vietējo rīcības grupu
izstrādāto stratēģiju vērtēšanas komitejā. Mums bija prieks un
gandarījums par Kurzemes Vietējo rīcības grupu izstrādātajām
kvalitatīvajām stratēģijām. Bija jūtams, ka pie stratēģiju
izstrādes tika iesaistīti vietējie iedzīvotāji, un ņemts vērā viņu
viedoklis. Virkne Kurzemes Vietējo rīcības grupu jau ir
izsludinājušas projektu konkursus.
“Aicinām uzņēmējus pievērst uzmanību Vietējo rīcības
grupu izsludinātajiem projektu konkursiem, jo programmas
nosacījumi ir īpaši labvēlīgi jaunajiem un mazajiem
uzņēmējiem.”
Februārī KPR UC bija pagodināts, organizēt un piedalīties
Gruzijas vēstnieka vizītē pie Kurzemes uzņēmējiem.
Gruzijas Vēstnieks tikās ar KPR
Attīstības padomes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, kā arī
vairākiem Kuldīgas puses
uzņēmējiem. Uzņēmēji tika
iepazīstināti ar biznesa iespējām un uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem Gruzijā.
Martā būtiskākā tēma bija “Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras” plānotā jaunā Biznesa inkubatoru modeļa izveide
un ieviešana. Bažījāmies par plānoto inkubatoru tīkla
pietiekamu plānojumu reģionā, tādēļ aktīvi iesaistījāmies un
komunicējām gan ar pašvaldībām, gan ar LIAA. Bažas par
Biznesa inkubatoru pārklājumu reģionā pastāv vēl joprojām.

Aprīlis UC paskrēja, kā pavasara vēja brāzma. Papildus ikdienas
darbiem, ik pa laikam saņemam vēl uzdevumus no mūsu
uzraugošās ministrijas VARAM, piemēram, veikt Kurzemes
pašvaldību aptauju attiecībā uz dažādām tēmām, kas saistītas ar
uzņēmējdarbību. Nākas apkopot resursus un censties visu
padarīt savlaicīgi un neskatoties uz īsajiem terminiem –
kvalitatīvi. Plānojam arī iesaistīties konkursa Biznesa ekspresis
organizēšanā, kas veiksmīgi norisinājās pagājušajā gadā un, ko
plānots turpināt arī šī gada otrajā pusē.
Gada sākumā apkopojām un salīdzinājām ar citiem reģioniem
mūsu uzņēmēju sasniegumus saistībā ar ES Struktūrfondu
piesaisti uzņēmumu attīstībai:
Uzņēmēju īstenotie projekti reģionos 2007.-2013. gada ES
fondu plānošanas periodā*
Rīgas PR
Kurzemes PR
Zemgales PR
Latgales PR
Vidzemes PR

Skaits

Kop.fin.
milj. eiro

ES fondu fin.
milj.eiro

2758
319
239
171
220

550.28
159.25
100.49
56.91
74.87

204.39
61.17
37.25
19.02
24.25

*Analizēta 2. darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas».
Finansējuma tiešie saņēmēji – uzņēmēji (SIA, I/K, A/S, K/S)

ES saņemtais
līdzfinansējums vidēji
vienam uzņēmējdarbības
projektam, %

Uzņēmēju aktivitāte ES struktūrfondu
finansējuma piesaistē lielajās pilsētās*

Rīga
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Vidzeme

Rīga
Daugavpils
Ventspils
Liepāja
Valmiera
Jelgava

37
38
37
33
32

Īstenoto proj.
skaits

Kopējais fin.
milj.eiro

2170
353.12
83
28.36
33
66.66
200 Uzņēmējdarbības
44.26 centra
vadītāja
Baiba Kūma
29
14.00
64
28.00

*Analizēta 2. darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas»

Prieks, ka, salīdzinot ar citu reģionu uzņēmēju veikumu,
Kurzemes uzņēmēji attiecībā uz ES Struktūrfondu piesaisti ir
otrie. Pirmais ir Rīgas PR, ar kuru pārējo reģionu uzņēmējiem ir
grūti konkurēt. Gan valsts, gan arī ES finansējuma koncentrācija
lielākoties notiek nacionālas nozīmes pilsētās, jo vairāk izceļot
to dominanci un ietekmi. Nevar noliegt, ka pilsētas reģiona
kontekstā ir būtiski spēlētāji un lieli pakalpojumu centri, tomēr
nedrīkst aizmirst pārējās pašvaldības, kur jau šobrīd ir visgrūtāk
noturēt un motivēt iedzīvotājus neatstāt dzimtās mājas. Ir
jāspēj sabalansēt un rast iespēju arī mazākajās pašvaldībās
nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos ikdienas pakalpojumus, veicināt uzņēmējdarbību un piesaistīt investorus
teritorijās, kur ir iespējama uzņēmējdarbības attīstība.
Sagatavoja: KPR UC vadītāja Baiba Kūma
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AKTUALITĀTES KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ
. GADA SĀKUMĀ
IZSTRĀDĀTI BUKLETI PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJU 2015.-2030. GADAM
NFI projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1. aktivitātes
“Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Kurzemes,
Zemgales un Rīgas plānošanas reģioniem ir izstrādāti bukleti par
2015. gadā apstiprinātajām ilgtspējīgas attīstības stratēģijām.
Bukleti ir pieejami latviešu un angļu valodās digitālā un drukātā
formā.
Buklets paredzēts Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2015. – 2030. popularizēšanai dažādām

mērķauditorijām. Bukletā ir konspektīvi izklāstīti svarīgākie
fakti par Kurzemi un vienkāršotā, saīsinātā formā atspoguļota
ilgtermiņa vīzija, stratēģiskie uzstādījumi un mērķi. Buklets
papildināts ar Kurzemes reģionu raksturojošiem fotoattēliem
un kartogrāfisko materiālu, kas padara informāciju veiklāk
uztveramu. Izstrādātie bukleti ir vērtīgs reprezentatīvs
materiāls par Kurzemes plānošanas reģionu.
Līdz ar bukletu izdošanu ir noslēdzies darbs pie Kurzemes
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes un sācies darbs pie dokumentu
ieviešanas un uzraudzības.
Bukleti digitālā formā pieejami:

Plānošanas dokumenti un bukleti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

TURPINĀS DARBS PIE VALSTS ILGTERMIŅA TEMATISKĀ PLĀNOJUMA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTEI
IZSTRĀDES
Kopš 2014. gada beigām norisinās aktīvs darbs pie valsts
ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei
(turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes. Kurzemes
plānošanas reģions iesaistījies Piekrastes plānojuma izstrādē
pārstāvot reģiona intereses Piekrastes sadarbības un
koordinācijas grupā, kā arī iesaistoties viena no Piekrastes
plānojuma pielikumiem – Cilvēku drošības un glābšanas
iespēju nodrošinājuma izvērtējuma piekrastē – izstrādē.
Š.g. 18.februārī norisinājās publicitātes seminārs par
piekrastes plānojuma izstrādi. Tajā tika runāts par Piekrastes
plānojuma izstrādes gaitā iegūtajiem rezultātiem un iespējam
tos pielietot, par vadlīnijām publisko ūdeņu pārvaldībā un
EiroVelo 13 ieviešanu un izaicinājumiem. Piekrastes plānojuma
izstrādes laikā apkopots plašs unikāls kartogrāfiskais māteri -

āls, kas pieejams tiešsaistē. Pieejami dati par antropogēno slo dzi pludmalē, pieejamo infrastruktūru un piekļuves jūrai
novērtē-jumu, kā arī kultūras un dabas mantojumu. Seminārā
uzstājās arī Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas nodaļas
vadītāja Liene Stikāne un runāja par cilvēku drošības un
glābšanas jautājumiem piekrastē. Prezentācijas laikā tika
akcentēts nepietiekamais glābšanas dienestu pārklājums
piekrastē, lokālo piekļuves vietu trūkums un tālākās iespējamās
rīcības drošības uzlabošanai piekrastē. Tika uzsvērta
nepieciešamība pēc papildus finansējuma piesaistes, piekrastes
interešu lobēšanas politiskā līmenī un sadarbības turpināšanas.
Šobrīd norisinās darbs pie Piekrastes plānojuma galīgās
redakcijas izstrādes un tuvākajā laikā sagaidāma pilnveidota
redakcija.
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Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei
ir izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”
ietvaros.
L.Stikāne informē par Cilvēku drošības un glābšanas iespēju

Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu pieejama:

nodrošinājuma izvērtējuma piekrastē rezultātiem (Foto: M.Grels)

2016. GADS – IZMĒĢINĀJUMA GADS PERIFĒRO JŪRAS REĢIONU KONFERENCES
BALTIJAS JŪRAS KOMISIJĀ

2016. gadā Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni ir dalībnieki
perifēro jūras reģionu konferences Baltijas jūras komisijā. Tas
iespējams Perifēro jūras reģionu konferences ierosinātā un
īstenotā projekta “Baltic Sea Commision goes Baltic” dēļ, kuru
finansiāli atbalsta Zviedrijas institūts.
Perifēro jūras reģionu konference ir starptautiska
organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt un virzīt reģionu
intereses Eiropas Savienības līmenī.
Tajā pārstāvēti 160 reģioni no 24 valstīm. Perifēro jūras reģionu
konference iedalīta 6 komisijās, no kurām Kurzemes reģio9ns
pārstāvēts vienā – Baltijas jūras komisijā. Līdz šim Baltijas jūras
komisijā plašāk pārstāvēti reģioni no Baltijas jūras rietumu
piekrastes, tāpēc visaptverošākais reģiona interešu
pārstāvniecībai iniciēts šis projekts. Projekta ietvaros reģionu
pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas “izmēģina” būt
Baltijas jūras komisijas dalībnieki, lai varētu vērtēt, cik lietderīgi
un vērtīgi tas ir reģioniem.
Baltijas jūras komisija aktīvi strādā piesekojošiem jautājumiem
– jūras telpiskā plānošana, transporta attīstība, enerģētika un
kohēzijas politika. Šī gada sākumā, 13.jamvārī Kurzemes
plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Liene Stikāne
un Rīgas plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs Edgars
Rantiņš apmeklēja Baltijas jūras komisijas darba grupas
tikšanos un konferenci par Zilās ekonomikas attīstības iespējām
Baltijas jūrā, kas norisinājās Eiropas Parlamentā.
Arī turpmāk šajā gadā Kurzemes reģiona pārstāvjiem būs
iespēja piedalīties Perifēro jūras reģionu konferences pasāku mos. Sadarbībā ar Zviedrijas institūtu vairākus no Baltijas jūras
komisijas pasākumiem reģiona pārstāvji var apmeklēt bez

Perifēro jūras reģionu konferencē ietilpstošie reģioni

maksas. Dalība šādā starptautiskā tīklā ir gan iespēja gūt
pieredzi no citiem reģioniem pasaulē, gan iepazīties ar
potenciāliem nākotnes projektu partneriem.
Vairāk informācijas par Perifēro jūras reģionu konferenci:
Vairāk par Baltijas jūras komisiju:
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
. GADA SĀKUMĀ

KURZEMĒ VEIDOJAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS TĪKLS
Kurzemes plānošanas reģiona darba plānā 2016. gadam viens
no uzdevumiem ir pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu
tīkla izveide. Šobrīd pieaugušo izglītībā Kurzemes reģionā aktīvi
darbojas Kuldīgas, Ventspils, Talsu un Grobiņas pašvaldības,
kurās šim nolūkam ir izveidots mācību centrs. Interesanta ir
Nīcas novada pieredze, kur pieaugušo izglītības aktivitātes
iniciē novada iedzīvotāji, iesaistoties sabiedrības centru
darbībā, bet pašvaldība to finansiāli atbalsta. Pārējās
pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri
iespēju robežās sniedz informāciju, rīko pasākumus vai
piesaista
lektorus.
Kopīgā
problēma
ir
darbības
sadrumstalotība un aktuālās informācijas trūkums.

Lai
Lai apkopotu
apkopotu informāciju
informāciju par
par pieaugušo izglītības aktivitātēm
reģionā
reģionā un
un padarītu
padarītu to
to pieejamu
pieejamu plašākam iedzīvotāju lokam,
esam
esam izveidojuši
izveidojuši Kurzemes
Kurzemes mūžizglītības
mūžizglītības kalendāru. Tas
pieejams
pieejams Kurzemes
Kurzemes plānošanas
plānošanas reģiona
reģiona mājas lapā:
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/ban_pdf/KPR_04_1.pd
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/ban_pdf/KPR_04_1.p
f,df,kākāarīarīvairāku
vairāku pašvaldību
pašvaldību mājas
mājas lapās.
lapās. Informācija
Informācija katru
mēnesi
mēnesitiek
tiekatjaunināta
atjauninātaun
unpapildināta,
papildināta, kā
kā arī tiek domāts, kā šo
piedāvājumu
piedāvājumuattīstīt.
attīstīt.

Lai to novērstu, reģiona administrācija uzsākusi reizi divos
mēnešos rīkot pašvaldību koordinatoru sanāksmes. Š.g.
26. janvārī šāda sanāksme notika Saldū.

Kuldīgā.
Pašvaldību
Kolēģus
koordinatoru
uzņēmatīkla
un pieredzē
otra tikšanās
dalījās
notika
Kuldīgas
š.g. 24.martā
novada
Pieaugušo
Kuldīgā. Kolēģus
izglītības
uzņēma
centraun
komanda.
pieredzēCentrs
dalījāsaktīvi
Kuldīgas
darbojas
novada
ar
dažādiem
Pieaugušoprojektiem,
izglītības centra
kā arīkomanda.
veido savuCentrs
izglītības
aktīvi
piedāvājumu.
darbojas ar
Šīs
dažādiem
tikšanās
projektiem,
reizes kā
aktualitāte
arī veido savu
bija izglītības
Pieaugušo
piedāvājumu.
izglītības
pārvaldības
Šīs tikšanās
modeļa
reizesieviešanas
aktualitāte
plānsbija
2016.Pieaugušo
– 2020.gadam,
izglītības
kurš
irpārvaldības
izsludinātsmodeļa
Valsts ieviešanas
sekretāru plāns
sanāksmē.
2016. –Par
2020.gadam,
sagaidāmajām
kurš
izmaiņām
ir izsludināts
plāna
Valsts
kontekstā
sekretāru
rosināja
sanāksmē.
domāt Par
izglītības
sagaidāmajām
eksperte
Ingrīda
izmaiņām
Muraškovska.
plāna kontekstāPlāns
rosināja
paredz
domāt pašvaldību
izglītības eksperte
lomas
pieaugumu
Ingrīda Muraškovska.
pieaugušo izglītībā.
Plāns Uzsākot
paredz specifiskā
pašvaldībuatbalsta
lomas
mērķa
pieaugumu
8.4.1.pieaugušo
īstenošanu,
izglītībā.
pašvaldībām
Uzsākotbūs
specifiskā
iespēja atbalsta
slēgt
sadarbības
mērķa 8.4.1.
līgumu
īstenošanu,
ar VIAA,
pašvaldībām
lai nodrošinātu
būs iespēja
pašvaldības
slēgt
koordinatora
sadarbības līgumu
darbu. Indikatīvi
ar VIAA,samaksas
lai nodrošinātu
par šo darbu
pašvaldības
apjoms
plānots
koordinatora
EUR 150
darbu.
mēnesī.
Indikatīvi
Koordinatoru
samaksas
galvenais
par šo uzdevums
darbu apjoms
būs
apzināt
plānotsiedzīvotāju
EUR 150 mēnesī.
izglītības
Koordinatoru
vajadzības.galvenais
Balstoties
uzdevums
uz vajadzību
būs
apkopojumu,
apzināt iedzīvotāju
taps izglītības
izglītībaspiedāvājums,
vajadzības. Balstoties
kuru varēs
uz vajadzību
izmantot
strādājošie
apkopojumu,
pieaugušie.
taps izglītības
Iezīmējas
piedāvājums,
saistība kuru
starpvarēs
koordinatora
izmantot
aktivitāti
strādājošieun
pieaugušie.
pašvaldības
Iezīmējas
iedzīvotāju
saistība starp
iespējām
koordinatora
saņemt
struktūrfondu
aktivitāti un finansētus
pašvaldības
izglītības
iedzīvotāju
pakalpojumus.
iespējām
Tādēļ
saņemt
būtu
jāsāk
struktūrfondu
jau šobrīd finansētus
domāt, kuršizglītības
no pašvaldības
pakalpojumus.
speciālistiem
Tādēļvarētu
būtu
veikt
jāsāk jau
koordinatora
šobrīd domāt,
darbu.
kurš noŠis
pašvaldības
jautājums
speciālistiem
izsauca varētu
aktīvu
dalībnieku
veikt koordinatora
diskusiju. Pie
darbu.
tā noteikti
Šis nāksies
jautājums
atgriezties,
izsaucalaiaktīvu
labāk
sagatavotos
dalībnieku diskusiju.
jaunajamPie
izaicinājumam.
tā noteikti nāksies atgriezties, lai labāk
sagatavotos
jaunajampieaugušo
izaicinājumam.
Nākošā
pašvaldību
izglītības koordinatoru tīkla

Pieaugušo izglītībā viens no mērķiem ir nodarbinātības
veicināšana, kas cieši saistīta ar uzņēmējdarbību. Tādēļ
dalībniekus ar KPR Uzņēmējdarbības centra darbību un
iespējām iepazīstināja tā vadītāja Baiba Kūma. Otrs jautājums,
kuru izskatīšanai piedāvāja KPR izglītības eksperte Ingrīda
Muraškovska, bija par aktuālajiem projektu konkursiem
pieaugušo izglītībā. Plašāku ieskatu par reģiona iecerēm
pārrobežu sadarbības projektos sniedza KPR projektu nodaļas
vadītāja Aiga Petkēvica. Tam sekoja dalībnieku grupu diskusijas
par projektu idejām. Rezultātā Kurzemes plānošanas reģions ir
sagatavojis un iesniedzis divus projektu pieteikumus: ODEon –
Openess to Diversity trough community Education un Literacy for
Life Skills and a Genuine Life Interest of the 2030 Adults Golden
Generation. Abi projekti ir vērsti uz pieaugušo izglītotāju
kompetenču paaugstināšanu, daloties pieredzē ar Eiropas
kolēģiem. Atbildes par atbalstu projektiem sagaidāmas jūnijā.

Lai apkopotu
Lai apkopotu
informāciju
informāciju
par pieaugušo
par pieaugušo
izglītības
izglītības
aktivitātēm
reģionā
aktivitātēm
un padarītu
reģionā
to pieejamu
un padarītu
plašākam
to pieejamu
iedzīvotāju
plašākam
lokam,
iedzīvotāju
esam izveidojuši
lokam, esam
Kurzemes
izveidojuši
mūžizglītības
Kurzemeskalendāru
mūžizglītības
kalendāru
Pašvaldību koordinatoru tīkla
otra tikšanās notika š.g. 24.martā

sanāksme
Nākošā pašvaldību
plānota 19.maijā
pieaugušo
Ventspilī.
izglītības
Tā būs
koordinatoru
lieliska iespēja
tīkla
iepazīties
sanāksmearplānota
Ventspils
19.maijā
digitālā Ventspilī.
centra darbu
Tā un
būsrisināt
lieliska
jautājumu
iespēja
par
iepazīties
pašvaldību
ar Ventspils
sadarbību
digitālā
IT izglītības
centra darbu
piedāvājuma
un risināt
jomā.
jautājumu
par pašvaldību
sadarbību
IT izglītības piedāvājuma jomā.
Gudri
cilvēki veido
gudru Kurzemi!
Gudri cilvēki veido gudru Kurzemi!

Sagatavoja:
Sagatavoja:
Kurzemes plānošanas
reģionaplānošanas
izglītības eksperte
Kurzemes
reģiona
Dr.paed. Ingrīda
Muraškovska
izglītības
eksperte
Dr.paed. Ingrīda Muraškovska
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KPR PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
. GADA
Š.g. 22. aprīlī noslēdzās Igaunijas - Latvijas programmas
Projektu ideju konkurss, kurā Kurzemes plānošanas reģions
kopā ar sadarbības partneriem pieteica trīs idejas.
Pirmā ideja - par industriālā mantojuma izmantošanu tūrismā attīstījusies jau kopš pagājušā gada rudens. Projekta mērķis ir
akcentēt industriālo mantojumu un pielāgot to tūrisma
vajadzībām. Projektā apvienojušās 5 reģionāla līmeņa
organizācijas - Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas
reģioni, Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas tūrisma
asociācijas, kā arī 30 industriālā mantojuma objekti, no
Kurzemes - Airītes dzelzceļa stacija, Aizputes ūdenstornis,
Pāces vilnas fabrika un Kuldīgas telegrāfa tornis bijušajā Adatu
fabrikas teritorijā. Šajos objektos tiks veidots jauns tūrisma
piedāvājums, atraktīvā veidā ļaujot iepazīt konkrētā objekta
vēsturi. Pārējie objekti citos reģionos ir dzirnavas, senās
ražotnes, dzelzceļa objekti un tehnikas muzeji.
Arī otra projekta ideja ir tūrisma jomā. Sadarbībā ar "Lauku
ceļotāju" ir pieteikta ideja garās distances kājāmgājēju maršruta
izveidei gar Baltijas jūru. Kurzemē tie ir vairāk nekā 300 km,
projekta teritorijā kopumā - Latvijas un Igaunijas piekrastē vairāk nekā 1000 km. Projekta mērķis ir iezīmēt dabā šo
maršrutu un popularizēt ar dažādām mārketinga aktivitātēm, kā
arī iekļauties Eiropas garās distances maršrutā E9, kas ietver
mūsu piekrasti.

SĀKUMĀ
Savukārt trešā projekta ideja "SAFE SEA" ir pieteikta Vides
aizsardzības prioritātē un kopīgā sadarbībā ar Valsts
ugunsdrošības un glābšanas dienestu, ar mērķi uzlabot
dienesta kapacitāti un sadarbību ar igauņu kolēģiem
ekoloģisko katastrofu gadījumos Rīgas jūras līcī. Kurzemē
projekta rezultātā tiks pilnveidots VUGD aprīkojums glābšanas
darbiem jūrā - Rojas un Dundagas stacijās, kā arī izveidotas
atbilstošas pieejas jūrai Ventspils un Rojas novados.
Projektu ideju konkursa rezultāti, vai projekta idejas ir
apstiprinātas un tām dota iespēja izstrādāt detalizētu projekta
pieteikumu, taps zināmi jūlija sākumā. Šobrīd jau zinām, ka
kopumā ir pieteiktas 122 idejas.
Tūrisma jomā konkurence ir augsta, tajā pieteiktas 25 projektu
idejas ar kopējo pieteikto budžetu 12,3 miljoni eiro, kas
sacentīsies par pieejamajiem 4 miljoniem eiro.
Savukārt vides aizsardzības prioritātē pieteiktas 7 idejas ar
kopējo budžetu 2,7 miljoni eiro, bet šajā prioritātē pieejami ir
1,5 miljoni eiro.
Sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
Projektu nodaļas vadītāja
Aiga Petkēvica
Tel 67331634

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Lai Latvijā ilgtermiņā radītu tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un
maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu, ir uzsākts deinstitucionalizācijas process, kuru
līdz 2022.gadam Kurzemē īsteno ar ESF atbalstu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
Turpinot projekta ieviešanu 2016.gada pirmajos 4 mēnešos ir 
īstenota projekta vadība un sagatavošanās aktivitāšu ieviešanai,
ar to saprotot šādus paveiktos nozīmīgākos darbus:

 izveidota projekta vadības komanda – projekta vadītājs,
projekta vadītāja asistents, tehniskais asistents, finanšu 
vadītājs un grāmatvedis, juriskonsults un sabiedrisko
attiecību speciālists;

noslēgti sadarbības līgumi ar visiem sadarbības
partneriem, notikušas kopīgas un individuālas tikšanās,
skaidrojot un konsultējot par projekta ieviešanu;
apstiprināta reģionālās DI vadības grupas izveide un
sastāvs, notikusi grupas pirmā tikšanās;
uzsākta speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem un bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei;


Kurzemes plānošanas
reģions
Eksporta iela 12-212, Rīga. Tālr. 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv

11





uzsākts darbs personu ar garīga rakstura traucējumiem
individuālo vajadzību izvērtēšanai un uzsākta speciālistu
piesaiste atbalsta plānu izstrādei;
sadarbībā ar pārējiem plānošanas reģioniem un Labklājības
ministriju norit gatavošanās centralizētās Komunikācijas
stratēģijas 2016.-2022. gadam pasākumu plāna
īstenošanai.
Projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā ir iesaistījušās
visas Kurzemes pašvaldības

Projekta aktivitāšu veiksmīgai īstenošanai un mērķa grupu
sasniedzamībai, svarīga loma ir visiem projekta partneriem Kurzemes pašvaldībām, Valsts sociālās aprūpes centram
“Kurzeme” ar tā filiālēm (VSAC) un bērnu aprūpes iestādēm
(BSAC) Liepājā, Ventspilī, Talsu un Ventspils novados.
Atbilstoši projekta partnera juridiskajam statusam, atšķirīgi ir
to pienākumi projekta ieviešanā, taču visi partneri ir
apņēmušies sniegt savā rīcībā esošo informāciju mērķa grupu
vajadzību izvērtēšanai un Kurzemes DI plāna izstrādei, kā arī
iesaistīties projekta informatīvo un izglītojošo pasākumu
īstenošanā.
Būtiski, ka projekta īstenošanā Kurzemē, parakstot sadarbības
līgumus, ir iesaistījušās visas 20 pašvaldības. Tas veicinās ne
tikai vienmērīgu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu
Kurzemē, bet palīdzēs arī apzināt un sasniegt tādas projekta
mērķa grupas kā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un
pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas dzīvo
ārpus ilgstošas aprūpes institūcijām. Tāpat tas nodrošinās
informācijas pieejamību sabiedrībai gan par DI procesu, gan par
pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt projekta ietvaros. Ļoti
nozīmīga
ir
pašvaldību
loma
Kurzemes
DI
(deinstitucionalizācijas) plāna sagatavošanā un ieviešanā, kā
sniedzot nepieciešamo informāciju un savu redzējumu par
sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību, tā plānojot un
nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Visām iesaistītajām pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību savā teritorijā, ja
tāda nepieciešamība tiks konstatēta pēc individuālo vajadzību
izvērtēšanas un iekļauta Kurzemes reģiona DI plānā.
Sadarbības veidošana ar projekta partneriem un to
konsultēšana
Projekta partneri ir dažādi un to ikdienas funkcijas ir atšķirīgas.
2016. gada pirmajā pusē īpaša uzmanība veltīta dažāda veida
tikšanos, konsultāciju un sadarbības attīstības un nostiprināša -

nas pasākumiem starp projekta vadības grupu un sadarbības
partneriem.
Tā piemēram, 16.03.2016. Kuldīgā notika visu partneru
kontaktpersonu un iesaistīto darbinieku tikšanās, pulcējot 45
dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas,
Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas,
Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadiem,
Liepājas un Ventspils pilsētas, pārstāvot gan pašvaldības, gan
VSAC un BSAC. Tās laikā tika sniegta informācija un notika
diskusijas par DI procesu Latvijā, projektu Kurzemē un tā
mērķgrupām, paredzētajām projekta aktivitātēm un īpaši par
tuvākajiem jeb 2016.gada darbiem.
Lai izrunātu neskaidros jautājumus un pārrunātu DI procesa
ieviešanu, partneriem piedāvāja un ir notikušas arī vairākas
tikšanās un konsultācijas, piemēram, ar Aizputes, Kuldīgas,
Priekules, Talsu un Vaiņodes novadu un Liepājas pilsētas
pārstāvjiem. Tāpat partneri regulāri saņem konsultācijas
telefoniski vai elektroniski.
Kā īpašu labo praksi var atzīmēt bērnu nama vadītājas rosinātu
un organizētu Strazdes bērnu nama darbinieku un projekta
vadības grupas pārstāvju tikšanos. Pēc tās darbinieki atzina, ka
jūtas daudz zinošāki par DI procesu Latvijā, pārliecinātāki un
drošāki par gaidāmajām pārmaiņām darba vietā un par
iespējām turpināt strādāt sociālā jomā nākotnē.
Aicinām arī citus interesentus un iestādes organizēt saviem
darbiniekiem tikšanos ar projekta “Kurzeme visiem” vadības
grupu, lai pārrunātu neskaidros jautājumus un palīdzētu
ieraudzīt risinājumus, kā DI procesa ietvaros pilnveidot sniegtos
pakalpojumus vai uzlabot iestādes darbu.
Apstiprināts reģionālās DI vadības grupas sastāvs un notikusi
pirmā tikšanās
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome šī gada janvārī
ir apstiprinājusi projekta “Kurzeme visiem” reģionālo DI vadības
grupu šādā sastāvā:






3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi
- pa vienam no Liepājas, Talsu un Aizputes pašvaldībām;
KPR Administrācijas vadītāja;
projekta „Kurzeme visiem” vadītāja;
3 pašvaldību pārstāvji – pa vienam no Ventspils, Kuldīgas
un Rucavas pašvaldībām;
NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu
pārstāvniecībai.

Reģionālās DI vadības grupas tikšanās plānots organizēt 2
reizes gadā, lai nodrošinātu projekta “Kurzeme visiem” īstenoto
aktivitāšu uzraudzību, un pirmā tikšanas notika 21. aprīlī
Kuldīgā. Tās laikā dalībnieki pārrunāja šī brīža projekta aktuāli -
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tātes un KPR DI vadības grupas atbildību projekta ieviešanas
uzraudzībā. Tika diskutēts arī par nevalstisko organizāciju
iesaistes iespējām deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā
Latvijā un dažādo sabiedrības attieksmi pret projekta mērķa
grupām – bērniem ārpusģimenes aprūpē, bērniem ar FT un
personām ar GRT, kā arī potenciālo audžuģimeņu, aizbildņu un
adoptētāju ieinteresētību. Īpaši lielu interesi un diskusijas
vadības grupā raisīja jautājumi par sabiedrībā balstīto
pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībās personām ar GRT un
pašvaldību iespējām tos attīstīt.
Tikšanās noslēgumā dalībnieki secināja, ka 2016. gadā
vislielāko ieguldījumu projekta īstenošanā un reģionālā DI
procesa virzībā Kurzemē KPR DI vadības grupa varēs sniegt, kad
tiks izstrādāts reģionālais DI plāns. Tad īpaši svarīgi būs salāgot
visas pašvaldību un reģionālās vajadzības un intereses.
Vairāk informācijas par konkrētiem KPR DI vadības grupas
dalībniekiem var atrast
Uzsākta speciālistu atlase mērķa grupu vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei
Lai veicinātu specifisko projekta mērķa grupu pilnvērtīgu dzīvi
sabiedrībā, apzinātu konkrēto personu vajadzības un atbilstoši
tām izstrādātu individuālos atbalsta plānus, ir paredzēts
izvērtēt 956 projekta mērķa grupas pārstāvjus:
 193 bērnus un jauniešus, kas šobrīd saņem pakalpojumus
Kurzemes BSAC;
 416 bērnus ar FT;
 347 personas ar GRT, kas dzīvo pašvaldībā vai saņem
pakalpojumus kādā no VSAC “Kurzeme” 6 filiālēm.
Lai izvērtētu 416 bērnu ar FT un 193 BSAC bērnu vajadzības un
izstrādātu tiem individuālos atbalsta plānus, ir izsludināts
iepirkums speciālistu, kas šo veiks darbu, atlasei. Pretendentu
pieteikumi tiek gaidīti vēl līdz 15.maijam (plašāku informāciju
meklējiet
).
Savukārt 347 personas ar GRT izvērtēs īpaši apmācīti pašvaldību
sociālā dienesta sociālie darbinieki, kuri aprīļa mēnesī piedalījās
Labklājības ministrijas (LM) organizētajās apmācībās darbam ar
“Atbalsta intensitātes skalas” metodiku. To izstrādājusi ASV
organizācija “Personu ar intelektuālajiem un attīstības
traucējumiem Amerikas apvienība”. Darbam ar šo metodiku
kopumā ir apmācīti gandrīz 40 sociālie darbinieki no 28 Latvijas
pašvaldībām, to vidū arī 6 darbinieki no 4 Kurzemes
pašvaldībām (Kuldīgas, Saldus un Talsu novadiem un Liepājas
pilsētas).

Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējuma pieejamība sociālai
jomai
Ņemot vērā mērķa grupu vajadzības un izvērtējot Kurzemē
esošos un nepieciešamos sociālo pakalpojumu veidus un to
infrastruktūru, tiks izstrādāts Kurzemes reģiona DI plāns. Tā
izstrādes laikā svarīga loma būs katra partnera sniegtajiem
priekšlikumiem un redzējumam par nepieciešamo sociālo
pakalpojumu attīstību un infrastruktūras sakārtošanu to
sniegšanai.
Lai sakārtotu esošo vai izveidotu jaunu Kurzemes reģiona DI
plānā iezīmēto infrastruktūru, pašvaldībām būs pieejams ERAF
finansējums, kas Latvijā kopumā plānots 44 miljonu eiro
apmērā. ERAF finansējumu varēs izlietot tikai atbilstoši
reģionālajam DI plānam. Infrastruktūras pārveides mērķis ir
uzlabot DI mērķa grupu – BSAC bērnu, personu ar GRT, bērnu
ar FT un viņu ģimeņu – dzīves kvalitāti.
Jau drīzumā būs pieejams atbalsts bērniem ar FT un to
ģimenēm
Līdzko pašvaldības ir parakstījušas līgumus par sadarbību
projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, tās var plānot un piedāvāt
šādus pakalpojumus pašvaldības bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un to ģimenēm:
 aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem līdz 4.g.v, kuriem noteikta invaliditāte un ir
VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību,
sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes
spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h
nedēļā.
 "atelpas brīža" pakalpojums tiek piedāvāts bērnu ar
funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem un
audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu aprūpi
jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un palīdzību ģimenei
– līdz 30 diennaktīm gadā -, kurai darba vai citu apstākļu dēļ
(piemēram, komandējums, kāzas vai bēres) ir jādodas
izbraukumā. Pakalpojums ietver bērna uzraudzību,
pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas,
ēdināšanu 4 reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika
pavadīšanu un nakts šī pakalpojuma kontekstā ir no
plkst.20.00 līdz plkst.8.00.
Par aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumu saņemšanas
iespējām ģimenes var interesēties pašvaldību sociālajos
dienestos.
Plašāku informāciju par projektu “Kurzeme visiem”, tā mērķa
grupām, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī DI
procesa virzību Kurzemē lasiet
Sagatavoja:
Projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa
inese.silina@kurzemesregions.lv
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NOSLĒDZIES PROJEKTS BUILD UP SKILLS FORCE

Š.g. 27.aprīlī Rīgā, Rātsnamā notika projekta BUILD UP SKILLS
FORCE noslēguma konference, kura bija veltīta jautājumiem par
kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā. Beztam konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar
energoefektīvas būvniecības un profesionālās izglītības nozaru
aktualitātēm Latvijā, jo konferences dalībnieku skaitā bija gan
izglītības nozares pārstāvji, kuru atbildībā ir kvalificēta darba
spēka sagatavošana, gan būvniecības nozares pārstāvji, kuriem
šis kvalificētais darba spēks ir nepieciešams.

iepazīstināja konferences dalībniekus ar paredzēto ES fondu
atbalstu energoefektivitātei un
enerģētikai, Latvijas
Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume
runāja par kvalificētu strādnieku nepieciešamību nozarē,
bet Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds
Grīnbergs iepazīstināja ar būvniecībā strādājošo kvalifikācijas
apliecinājumu – ID karti. Konferences noslēgumā IZM, EM, LBS,
LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku
arodbiedrības vadību parakstīja Deklarāciju par profesionālās
pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un
ēku atjaunošanai ieviešanu.

Konferences gaitā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāre Līga Lejiņa informēja klātesošos par profesionālās
izglītības pilnveidi Latvijā, Ekonomikas ministrijas pārstāvji Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra p.i. Raimonds
Aleksejenko
un
Atjaunojamo
energoresursu
un
energoefektivitātes departamenta direktore Aija Timofejeva

Projekts “BUILD UP Skills FORCE” Latvijā
tiek ieviests kopš 2013. gada novembra.
Tā galvenais mērķis ir pilnveidot
strādājošo prasmes un zināšanas par
gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību
un esošo ēku atjaunošanu. Projekts ir
aktualizējis kvalificēta darbaspēka nozīmi
energoefektīvā būvniecībā, izstrādājot
un ieviešot profesionālās pilnveides
programmas energoefektīvai būvniecībai
un ēku atjaunošanai. Projekts noslēdzas
2016. gada aprīlī.
Sagatavoja: KPR Projektu vadītājs Edvīns Drigins, Tel 67331634

NOSLĒDZIES VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA UN LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTAIS
KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2016 KONKURSS
2016. gada 1. martā Kurzemes plānošanas reģions izsludināja pieteikšanos Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”
atbalstītajai Kurzemes kultūras programmai.
Kultūras programmas mērķis bija veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu
konkursu kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai tika paredzēts, ka
finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas bagātinātu Kurzemes
kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Kurzemes reģiona atpazīstamību, un
nodrošināt Kurzemes vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes un lokālās vides un mantojuma savdabības saglabāšanu, attīstību un
popularizēšanu. Projektu finansēšanai tika piešķirtss finansējums ir 75 000 EUR. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu
varēja saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2016. gada 1. maija līdz 2016. gada 31. decembrim.
Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātajā ekspertu komisijas sastāvā bija – Ieva Rubeze, Margarita Marcinkēviča, Krista Kalnarāja,
Inga Brūvere, Iliāna Veinberga un Jānis Birģelis. Ekspertu komisija izskatīja 117 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu
EUR 376 938,71 apmērā.
Š.g. 22. aprīlī Valsts Kultūrkapitāla fonda padome nolēma apstiprināt “Kurzemes kultūras programmas 2016” ekspertu komisijas
vērtējumu un Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā piešķirt finansējumu 62 kultūras projektiem, par kopējo summu
EUR 71 260,00.
Ar atbalstītajiem projektiem var iepazīties KPR mājas lapā:
Kurzemes plānošanas reģions
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AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki kopā ar Kurzemes
reģiona pašvaldību speciālistiem un sadarbībā ar VSIA
“Autotransporta direkcija” strādā pie skolēnu maršrutu tīkla
pārskatīšanas.
Skolēnu pārvadāšanai reģiona pašvaldības izveidojušas 127
maršrutus ar 218 reisiem. Dienā tiek pārvadāti aptuveni – 3 900
skolēni. Ar skolēnu autobusiem tiek pārvadāti 18% no visiem skolu
un pirmsskolu iestāžu audzēkņiem. Vidēji viena skolēna
pārvadāšanai tiek nobraukti 2,2 km. Skolēnu maršruti tiek
operatīvi mainīti un grozīti mācību gada laikā, pielāgojot tos
konkrētām izmaiņām katrā pašvaldībā.
Katrā novadā un tajos ietilpstošajos pagastos situācija ir
atšķirīga. Skolēnu maršrutu skaits
atkarīgs ne tikai no novada
lieluma, skolu izvietojuma un to
atrašanās autoceļu tuvumā ar
blīvu
sabiedriskā
transporta
kustību, bet arī pašvaldības kustību,
pieejas un vēsturiski izveidojušās
situācijas. Lielākais skolēnu maršrutu skaits ir Aizputes novadā –
18 maršruti. Kuldīgas novadā ir 19 maršruti, Priekule novadā 19,
bet Saldus novadā 25. Skolēnu pārvadājumi, balstoties tikai uz
sabiedrisko transportu, tiek organizēti Dundagas novadā un
Brocēnu novadā.
Šobrīd KPR Sabiedriskā transporta nodaļa sadarbībā ar VSIA
“Autotransporta direkcija” analizē esošo situāciju un strādā
pie tā, lai novērstu skolēnu maršrutu dublēšanos ar
sabiedriskā transporta maršrutiem.

atšķirībā no sabiedriskā transporta maršrutiem, ir īpaša
specifika, tiek piebraukts pie atsevišķām viensētām, mestas
“cilpas” vairākkārt braucot pa vienu autoceļu, vai arī maršrutu
var operatīvi mainīt, piemēram, kāda skolēna slimības
gadījumā.
 Pašvaldības savā rīcībā esošo autobusu parku izmanto ne tikai
bērnu vešanai uz skolu un no tās. Tiek nodrošinātas iespējas
apmeklēt ārpusskolas nodarbības, mācību ekskursijas,
pārvadāti skolēnu pašdarbības kolektīvi un sportisti uz
dažādām sacensībām arī ārpus novada teritorijas. Nereti
tuvumā esošie komersanti šādiem mērķiem autobusus izīrē
par ļoti augstu cenu vai nespēj nodrošināt. Tādēļ racionāli
autobusus ir uzturēt ne tikai šiem mērķiem, bet iesaistīt arī
regulāros skolēnu pārvadājumos.
Šobrīd ir panāktas principiālas vienošanās par iespēju atsevišķus
skolēnu maršrutus aizstāt ar sabiedriskā transporta maršrutiem
Rojas un Grobiņas novados. Notiek detalizēta šo maršrutu
izstrāde.
KPR Sabiedriskā transporta nodaļa ir aicinājusi pašvaldības
pārskatīt skolēnu maršrutu iespējas iekļaut sabiedriskās
transporta tīklā.
Tiek gaidīti priekšlikumi no novadiem, kuri saskata iespēju kādu
no skolēnu maršrutiem aizstāt ar sabiedriskā transporta
maršrutu vai mainīt kāda esoša sabiedriskā transporta maršruta
kustības grafiku, pielāgojot to skolēnu pārvadāšanas
vajadzībām.

Tiek izvērtētas iespējas grozīt esošo sabiedriskā transporta
maršrutu tīklu un pielāgot to reisu kustības grafikus skolēnu
pārvadāšanai. Vienlaicīgi, tiek izskatīta iespēja izveidot jaunus
sabiedriskā transporta maršrutus skolēnu pārvadājumu vietā
vairākās pašvaldībās, t.sk. Rojas, Talsu un Priekules novadu
pašvaldībās.
Analizējot esošo situāciju, iezīmējas sekojošas tendences:
 Nelielās pašvaldībās un attālākās teritorijās, nereti skolēnu
maršruti ir vienīgā iespēja arī pārējiem iedzīvotājiem nokļūt
novada centrā vai kādā lielākā apdzīvotā vietā. Ja šādi gadījumi
ir regulāri, tad šādu maršrutu iekļaušana sabiedriskā transporta
tīklā būtu racionāla.
 Skolēnu maršruti, kuros tiek pārvadāti arī, vai tikai pirmskolas
vecuma bērni, faktiski nav aizvietojami ar sabiedriskā
transporta maršrutiem. Jo pašvaldība nodrošina īpašus pavadoņus, vai arī iespēju vecākiem pašiem pavadīt savus bērnus
līdz pirmsskolas izglītības iestādēm un atgriezties mājās.
 Pašvaldību veidotiem skolēnu maršrutiem, vairumā gadījumu

KPR Sabiedriskā transporta nodaļa sadarbībā ar Valsts SIA
“Autotransporta direkcija” veic arī sabiedriskā transporta
autobusu maršrutu analīzi, kuros pārvadātāju ieņēmumi ir
mazāki par 15% no to izmaksām. Kurzemē ir šādi 17 maršruti.
Daļa no tiem varētu tikt slēgti, kā, piemēram, maršruts “Saldus
AO – Mežvidi – Saldus AO”. Daļu maršrutu paredzēts grozīt ar
mērķi paaugstināt ieņēmumus. Ir iecere maršruta “Saldus –
Ezere” kustības grafiku posmā no Ezeres vienādot ar maršrutu
“Saldus – Ezere – Vadakste – Priedula” (kura rentabilitātes
rādītāji ir augstāki). Tādā gadījumā Ezeres iedzīvotājiem, no
pirmdienas līdz piektdienai autobuss uz Saldu būtu vienādos
laikos.
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Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pagājušā gada 21. oktobrī
izsludināja atklātu konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās
nozīmes maršrutu tīkla daļā "Kurzeme" lotē "Aizpute",
"Kuldīga", "Priekule", "Saldus", "Ventspils"”. Iepirkuma komisija
2016. gada 18. aprīli par uzvarētāju lotēs “Aizpute” (piedāvātā
līgumcena 0,5900 EUR par kilometru) un “Priekule” (piedāvātā
līgumcena 0,6375 EUR par kilometru) atzina AS „Liepājas

autobusu parks” par uzvarētāju lotēs “Kuldīga” (piedāvātā
līgumcena 0,9367 EUR par kilometru) un “Saldus” (piedāvātā
līgumcena 0.9360 EUR par kilometru) - SIA “Tukuma Auto”. Lotē
“Ventspils” iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem. Par
konkursa rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojs saņēmis
sūdzības no AS “Talsu autotransports” un SIA “Sabiedriskais
autobuss”, kuru izskatīšana termiņš noteikt 27. maijā.
Sagatavoja:
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas tīkla plānotājs Indulis Ozoliņš

AKTUALITĀTES KPR 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

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Juridiskā adrese:
Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Administrācijas adrese:
Eksporta iela 12, Rīga, LV-1045

Uzņēmējdarbības centrs:
Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu”
savā e-pastā:
Sūti pieteikumu uz e-pastu:
info@kurzemesregions.lv

Sabiedriskā transporta nodaļa:
Pilsētas laukums 3, 2.stāvs, Kuldīga, LV-3301

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

Uz šo e-pastu:
info@kurzemesregions.lv
gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”
pilnveidošanai un uzlabošanai!

