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Ar moto “Kur zeme, tur saule” šovasar aizvadīti Kurzemes Dziesmu svētki, kas Kuldīgā norisinājās 

2. jūlijā un godināja lībiešu, kuršu un suitu kultūras vērtības. Dziesmu svētkos piedalījās ap 2000 

dalībnieku un pulcēja vēl vairāk klausītāju.  

Svētkos piedalījās dalībnieki ne tikai no Kurzemes, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Svētki sākās ar 

folkloras kopu koncertu Rātslaukumā, bet turpinājās Pilsētas dārzā ar pūtēju orķestru koncertu. Uz 

lielkoncerta norises vietu pilsētas estrādē 74 koru dalībnieki un diriģenti devās tradicionālajā Dziesmu 

svētku gājienā, kas sākās Rātslaukumā un vijās cauri vecpilsētai. Gājienu pavadīja 7 pūtēju orķestri, un 

no ielu malām dziedātājus sveica līksmi skatītāji. Dalībnieki atzina, ka ir prieks par latviešu vienotību 

šādos pasākumos. Smiltenes kultūras centra jauktā kora “Pakalni” vārdā Vineta Brunovska izteica 

pateicību  par  svētkiem,  kuri  paliks  atmiņā  ar  kopto  pilsētu un jauki noorganizētu pasākumu: “Mēs  
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Cienījamie, Kurzemnieki! 

 

Piepildīta ar festivāliem, koncertiem, skriešanas un velo 

maratoniem ir paskrējusi veldzējošā un ļoti skaistā Latvijas vasara. 

Tā bija piepildīta ne tikai ar kultūras un sporta pasākumiem, bet arī 

darbu pie jaunu investīciju piesaistes, kas radīs darba vietas un 

turpinās uzlabot mūsu kopējo dzīves telpu.  

Nekur nav tik labi vasarā kā Latvijā un Kurzemē. Man šovasar 

sanāca nedēļu pabūt Norvēģijā, kur kopā ar kursa biedriem izgājām 

ģeogrāfu vasaras praksi Sognejfjorda apkārtnē. Fantastiski skaisti, 

elpu  aizraujoši  skati,  nu  gluži  kā  uz  pastkartītēm - kalni, fjordi un  

 

 

saule, ūdenskritumi un ledāji. Skaisti, bet reizē skarbi. Kalnu ielejās saule neiespīd vairākus mēnešus 

gadā, gumijas zābaki un lietusmētelis ir ikdienas nepieciešamība, arī cilvēku daba un dzīves kvalitāte 

ir cita, ne labāka vai sliktāka, vienkārši savādāka. Un tad ir tik jauki atgriezties Kuldīgas rātslaukumā 

un ar katru šūnu sajust, ka nekur nav tik labi mājās! Kurzemē ir mājīgas un romantiskas vecpilsētas, 

skaistas un zaļas ainavas, tīrs gaiss un ūdens, būtībā viss, kas raksturo cilvēka dzīvei labvēlīgu vidi. 

Atgriežoties no ziemeļu zemes, pēc dažām dienām satiku mūziķu grupu no Portugāles, kuri bija 

sajūsmā par Latviju, garšīgo latviešu ēdienu, un Kurzemnieku viesmīlību. Šādus komplimentus 

pēdējos gados dzirdam diezgan bieži, bet mani pārsteidza viņu teiktais, ka mājās ir tik karsts, ap 40 

grādiem, tāpēc labprāt padzīvotu pie mums vēl kādu laiku. Skats no malas nereti palīdz mums 

pašiem labāk apzināties savas vērtības un saprast būtisko. 

Lai ikdienas dzīves ritējumā izdodas atrast laiku un padomāt! Padomāt par to, kas dzīvē ir 

vissvarīgākais. Ceru, ka piekritīsiet - katra cilvēka dzīvē vissvarīgākais ir cits cilvēks. Mamma, tētis, 

ome vai opaps, vīrs, sieva, meita vai dēls, draugs, domubiedrs vai vienkārši kolēģis, ar kuru dalīties 

un kuram sagādāt prieku. Pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus, doties kopīgā pastaigā un 

vērot dzērvju kāšus, audzēt puķes un marinēt gurķus, uzpost māju vai patērzēt pie tējas tases, darīt 

tādas ikdienišķas un vienkāršas lietas, kas dod piepildījuma un miera sajūtu. 
 

Lai miers un mīlestība mājo katrā no Jums un piedod dzīvei brīnišķīgu garšu! 

Inga Bērziņa 
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja 

ŠOVASAR AR SKANĪGĀM DZIESMĀM UN SKAISTĀM EMOCIJĀM AIZVADĪTI  
KURZEMES DZIESMU SVĒTKI 
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jutāmies gaidīti, aprūpēti un laimīgi.” 

Lielajā “Kur zeme, tur saule” koncertā pilsētas estrādē izskanēja 

Kurzemes komponistu darbi, un koncertā uzstājās solisti, kuru saknes 

vijas Kurzemē, piemēram, Aira Rūrāne, Laura Teivāne, Ance Krauze, 

Juris Vizbulis. Bet ar dejām priecēja dalībnieki no Kuldīgas, Kandavas 

un Saldus.  

Dace Reinkopa, Kurzemes Dziesmu svētku projekta vadītāja: 

“Kurzemes Dziesmu svētku programma tapa ciešā sadarbībā ar svētku 

māksliniecisko vadītāju Ilzi Valci un režisori Nelliju Kleinbergu. Mēs ļoti 

gribējām izstrādāt Kurzemes kultūrtelpai piederīgu un raksturīgu 

programmu, jau sākumā izvirzot uzdevumu – koncerta programma 

jāveido tā, lai tā patiktu dziedātājiem un būtu interesanta klausītājiem! 

Programmā akcentējām Kurzemes kultūras mantojuma dārgumus un 

lielākās vērtības. Tā ir kultūras daudzveidība – lībiešu, suitu un kuršu 

etniskās kultūras materiāls, – tās ir tautas tradīcijās balstītas tautas 

dziesmu apdares un Kurzemes komponistu oriģinālskaņdarbi. No tā 

visa gribējām izveidot stāstu par kurzemnieka dzīves ritējumu un 

parādīt, cik skaista, bagāta un emocionāli piesātināta spēj būt cilvēka 

dzīve un radošā darbība Kurzemē. To spilgti atspoguļoja komponista 

Kārļa Lāča jaundarbs ar latviešu tautas dziesmas vārdiem “Puiši meitas, 

meitas puišus!”, ko koncertā ļoti atraktīvi un asprātīgi apspēlēja soliste 

Ance Krauze un diriģents Ints Teterovskis, izpelnoties skatītāju 

ovācijas.” 

Svētku koncerta mākslinieciskā vadītāja I. Valce pastāstīja: “Man ir 

ārkārtīgi svarīgi, lai Dziesmu svētkos ar mums būtu kopā tie cilvēki, kuri 

Kurzemē un Latvijā savu mūžu ir veltījuši kora dziesmai un Latvijas 

kultūrai. ”Savukārt Latvijas Nacionālās operas soliste, kuldīdzniece 

A.Rūrāne  atzina,  ka  muzicētājam  dalība  šādā  pasākumā  dod  iespēju  

 

sajust kopā būšanu, bet klausītājiem tā ir iespēja ieinteresēties par kora  

mākslu. 

Kurzemes Dziesmu svētkus ar savu klātbūtni pagodināja LR 

kultūras ministre Dace Melbārde. Lai arī ministrei darba grafiks ir ļoti 

saspringts, viņa vēlējusies apmeklēt Kuldīgu un Kurzemes Dziesmu 

svētkus, jo novērtē mūsu reģiona unikālo kultūrvēsturisko kuršu, suitu 

un lībiešu mantojumu. Savā uzrunā ministre teica: “Tuvojoties valsts 

simtgadei, rotāsim Latviju, izceļot katra reģiona savdabību. Lai 

simtgades svinību sajūta būtu paliekoša, ir svarīgi ikvienam skaidri 

apjaust sevi kā daļu no Latvijas. Katra cilvēka iesaiste dos artavu, lai 

reģioni kā gredzenā vienotu un stiprinātu Latviju, atklājot tās 

daudzveidību un mudinot ikvienu pašapzinīgi teikt: „Es esmu Latvija!”.” 

Skaisto un emocionālo lielkoncertu daba papildināja ar grandiozu 

negaisu, kas izgaismoja noslēguma dziesmas ar zibens šautrām un 

lietus gāzēm. “Tas bija veiksmīgs kopdarbs, kuru māte daba saudzēja 

no lietus līdz pēdējam brīdim, un tad kā pateicībā svētīja ar uguni un 

ūdeni,” sacīja N. Kleinberga. Viņa izsaka pateicību ikvienam 

dalībniekam – dziedātājiem, vadītājam, diriģentiem, solistiem, 

mūziķiem un citiem – par atsaucību, izturību, sapratni, kopīgi veidojot 

svētkus, kuri daudziem sagādāja prieku un līdzpārdzīvojumus.  

Lielkoncertu diriģēja Gints Ceplenieks, Andis Groza, Mārtiņš 

Klišāns, Ģirts Gailītis, Jānis Erenštreits, Ilze Balode, Itana Lipšāne, Ints 

Teterovskis, Edgars Račevskis, Gunta Vite, Ivars Rebhūns, Minjona 

Rebhūne, Maruta Rozīte, Jēkabs Ozoliņš, Angelika Dzintara, Māra 

Marnauza, Aigars Meri, Juris Kļaviņš, Ilze Valce, Gido Kokars. Pasākumu 

rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada 

pašvaldību. 

Tekstu sagatavoja:  
Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa 
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 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai šī vasara 

pagājusi īpaši spraigā un darbīgā gaisotnē, strādājot pie dažādu 

reģionāla līmeņa projektu izstrādes. Visražīgākā un 

darbietilpīgākā ir bijusi Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma, kurā reģions allaž akcentus licis tieši vairāk uz 

investīciju projektiem, šovasar sagatavojot un iesniedzot 6 

projekta pieteikumus kā vadošais partneris un 2 projekta 

pieteikumus partnerībā ar citiem. Kopumā tikai minētajā 

programmā iespējamais ieguvums reģionam ir virs 797 tūkst. 

EUR. Atliek vien turēt īkšķus un cerēt uz pēc iespējas lielāku 

atbalstīto projektu skaitu! 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma nav 

vienīgā, kurā reģions aktīvi startē. Tāpat šobrīd notiek aktīvs 

darbs pie 3 projektu pieteikumu izstrādes Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmā, kur reģiona iesniegtās 

projektu idejas ir guvušas apstiprinājumu un saņēmušas 

uzaicinājumu iesniegt pilnu projekta pieteikumu. Tiek turpināts 

darbs pie Igaunijas – Latvijas programmas 3.prioritātes “Labāks 

ostu tīkls” iepriekš noteiktā projekta “Uzlabots mazo ostu tīkls 

ar augstu pakalpojumu līmeni”, kura ietvaros tiek paredzētas 

ievērojamas investīcijas  visām  Kurzemes  reģiona jahtu ostām. 

Tāpat iesniegti projektu pieteikumi dažādās citās ārvalstu 

finanšu instrumentu programmās, ar kuru palīdzību varētu celt 

reģiona un pašvaldību speciālistu kapacitāti.  

Ne tik aktīvi, kā esam vēlējušies, norit darbi pie 

deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme Visiem” īstenošanas, 

kur ik pa laikam projektu komandai jāsastopas ar jauniem 

izaicinājumiem un neparedzētām izmaiņām procesu 

regulējošajos Ministru kabineta noteikumos. Tomēr jācer, ka 

neskatoties uz to, kopīgiem spēkiem izdosies sasniegt projekta 

mērķus. Jau šobrīd pašvaldību sociālie dienesti saviem 

iedzīvotājiem, kuri ietilpst projekta mērķgrupā, var piedāvāt 

atsevišķus sociālos pakalpojumus kā arī rosināt pieteikties 

individuālo vajadzību izvērtējumam, un pēc tam saņemt arī 

individuālu atbalstu, saskaņā ar veiktā izvērtējuma rezultātiem.   

Sabiedriskā transporta nodaļa turpina aktīvu darbu pie 

reģionā esošā vietējās reģionālās nozīmes sabiedriskā 

transporta 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” saņemto aicinājumu, ir uzsākts darbs 

pie pašvaldībām prioritāro ceļu posmu, kurus nepieciešamas 

iekļaut Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2017 – 2020, 

identificēšanas. 

Jāatzīst, ka, lai arī šādi prioritāro autoceļu posmu saraksti no 

plānošanas reģiona tiek iesniegti katru gadu, tas nebūt vēl 

nenozīmē, ka visi minētie posmi tiek iekļauti kopīgajā Valsts 

autoceļu sakārtošanas programmā.  

Arī mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā plānošanas reģiona 

administrācija turpina iesāktās iniciatīvas. Neskatoties uz to, ka 

likumā šāda atsevišķas funkcijas reģionam nav, viena no reģiona 

attīstības programmā definētajām vidēja termiņa prioritātēm ir 

“Zināšanu Kurzeme 2020”, kas definē tādus rīcības virzienus kā 

“Kvalitatīva, darba tirgum pielāgota izglītība mūža garumā”. 

Šobrīd reģionā ir izveidots pieaugušo izglītības koordinatoru 

tīkls, kas regulāri saņem aktuālo informāciju par pieaugušo 

izglītības jautājumiem, kā arī tiekas klātienē, dalās pieredzē un 

pārrunā problēmjautājumus. Pateicoties šī tīkla darbībai, mēs 

ceram paaugstināt pašvaldību kapacitāti un parādīt citu 

pašvaldību pozitīvos piemērus, lai palielinātu pieaugušo 

izglītības iespējas un to personu skaitu, kas iesaistās pieaugušo 

izglītībā katrā pašvaldībā, tādējādi sasniedzot attīstības 

programmā definētos sasniedzamos rādītājus.  

Vēlos pateikties visai Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas komandai par līdz šim paveikto un aktīvo 

darbu, un novēlu turpināt darbus ar tikpat lielu sparu un 

degsmi.  Lai mums visiem skaists un ražens rudens!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

“Vasara pagājusi spraigā un darbīgā gaisotnē, strādājot pie dažādu 

reģionāla līmeņa projektu izstrādes.” 

 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai šī vasara 

pagājusi īpaši spraigā un darbīgā gaisotnē, strādājot pie dažādu 

reģionāla līmeņa projektu izstrādes. Visražīgākā un 

darbietilpīgākā ir bijusi Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma, kurā reģions allaž akcentus licis tieši vairāk uz 

investīciju projektiem, šovasar sagatavojot un iesniedzot 6 

projekta pieteikumus kā vadošais partneris un 2 projekta 

pieteikumus partnerībā ar citiem. Kopumā tikai minētajā 

programmā iespējamais ieguvums reģionam ir virs 797 tūkst. 

EUR. Atliek vien turēt īkšķus un cerēt uz pēc iespējas lielāku 

atbalstīto projektu skaitu! 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma nav 

vienīgā, kurā reģions aktīvi startē. Tāpat šobrīd notiek aktīvs 

darbs pie 3 projektu pieteikumu izstrādes Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmā, kur reģiona iesniegtās 

projektu idejas ir guvušas apstiprinājumu un saņēmušas 

uzaicinājumu iesniegt pilnu projekta pieteikumu. Tiek turpināts 

darbs pie Igaunijas – Latvijas programmas 3.prioritātes “Labāks 

ostu tīkls” iepriekš noteiktā projekta “Uzlabots mazo ostu tīkls 

ar augstu pakalpojumu līmeni”, kura ietvaros tiek paredzētas 

ievērojamas investīcijas  visām  Kurzemes  reģiona jahtu ostām. 

Tāpat iesniegti projektu pieteikumi dažādās citās ārvalstu 

finanšu instrumentu programmās, ar kuru palīdzību varētu celt 

reģiona un pašvaldību speciālistu kapacitāti.  

Ne tik aktīvi, kā esam vēlējušies, norit darbi pie 

deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme Visiem” īstenošanas, 

kur ik pa laikam projektu komandai jāsastopas ar jauniem 

izaicinājumiem un neparedzētām izmaiņām procesu 

regulējošajos Ministru kabineta noteikumos. Tomēr jācer, ka 

neskatoties uz to, kopīgiem spēkiem izdosies sasniegt projekta 

mērķus. Jau šobrīd pašvaldību sociālie dienesti saviem 

iedzīvotājiem, kuri ietilpst projekta mērķgrupā, var piedāvāt 

atsevišķus sociālos pakalpojumus kā arī rosināt pieteikties 

individuālo vajadzību izvērtējumam, un pēc tam saņemt arī 

individuālu atbalstu, saskaņā ar veiktā izvērtējuma rezultātiem.   

Sabiedriskā  transporta  nodaļa  turpina  aktīvu  darbu  

pie  reģionā    esošā   vietējās   reģionālās   nozīmes   sabiedriskā 

organizēšanu ar sabiedriskā transporta maršrutiem. Saskaņā ar 
 KPR kolektīvs 2016.gada septembrī 

 

Evita Dreijere 

KPR Administrācijas vadītāja 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv


4 

 

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

 

 

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ 

2016.gada 25.maijā notika KPR Attīstības padomes sēde, kuras 

laikā notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski 

un Izglītības departamenta direktori E.Papuli par aktualitātēm 

pedagogu atalgojuma modeļa izstrādē. Tikšanās laikā ministrs 

informēja par reformas virzību, norādot, ka tiek strādāts pie tā, 

lai bāzes likme pedagogiem nebūtu zemāka par EUR 680. 

Sarunas laikā ministrs iepazīstināja ar esošo pedagogu vecuma 

struktūru. Šobrīd Latvijā strādā 1000 pedagogu virs 65 gadu 

vecuma un, ja nekas nemainīsies, tad var prognozēt, ka pēc 

dažiem gadiem to būs virs 3000. Šī tendence ir signāls tam, ka 

jaunie pedagogi darbu skolās ātri pamet.  

 

 

 

 

 

Faktu kopums liecina, ka reforma ir nepieciešama. Reformas 

ietvaros ir vēlme mainīt arī divas prioritātes, attiecībā uz 

internātskolām un speciālajām pirmskolas iestādēm, ierosinot 

pāriet uz pedagogu finansēšanu no valsts, bet uzturēšanu 

atstājot pašvaldībām, vienlaikus risinot savstarpējo norēķinu 

sistēmu. Attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm, reforma 

būšot iespējama tikai tad, ja valdībā tiks atrasts taisnīgs 

risinājums pedagogu atalgojumam šajās iestādēs.  

Tā kā reforma ir saistīta ar izmaiņām finansējumā, kas 

saistīts gan ar valsts, gan pašvaldības budžetu, daudzas 

izmaiņas varēs ieviest tikai no nākamā finanšu gada, t.i. no 

2017.gada 1.janvāra. 

Tikšanās laikā tika diskutēts, vai būs iespējams atvērt 

vidusskolas klasi, ja konkrētajā gadā trūks tikai viens skolēns līdz 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajam minimālajam 

skolēnu skaitam 10. Pašvaldību vadītāji pauda gatavību 

uzņemties iztrūkstošā skolēna finansējumu, tomēr ministrijas 

pārstāvji bija kategoriski, vidusskolas klasi varēs atvērt tikai tad, 

ja būs vismaz 10 bērni klasē. Ministrijas pārstāvji pauda uzskatu, 

ka arī 10 bērni vidusskolas klasē ir maz. Lielākās klasēs esot 

radoša gaisotne un veselīga konkurence, kas ir nepieciešama 

vienaudžu vidū. Arī runājot ar bērniem, visbiežāk, tie apliecinā - 

juši, ka tiem labāk patīk būt lielākās klasēs. 

Ministrs iezīmēja arī tālākās reformas aprises, kas saistītas ar 

ideju pārņemt valsts pārziņā speciālās internātskolas un valsts 

ģimnāzijas.  

Ir plānots atsākt diskusijas par to, lai bērni uzsāk skolas 

gaitas no 6 gadu vecuma. 

Tas atrisinātu arī bērnudārzu rindu jautājumu. Salīdzinot ar šī 

brīža situāciju, kad ir iespēja laist bērnu skolā gan vienu gadu 

ātrāk, gan vienu gadu vēlāk, turpmāk varētu būt paredzēta 

iespēja laist bērnu skolā arī vienu gadu vēlāk, bet, ne ātrāk kā 

sešos gados. Ir novērots, ka jau šobrīd statistiski pieaug 

tendence laist bērnus skolā no 6 gadu vecuma. Ministrs 

uzsvēra, ka tas viss vēl nav šodienas ministrijas darba kārtībā, 

tomēr diskusijas par to tiks uzsāktas.  

 Sēdes turpinājumā Aizsardzības ministrijas Personāla 

attīstības departamenta Militārās izglītības zinātnes nodaļas 

vecākā referente Kaiva Krastiņa informēja par mācību 

priekšmetu “Valsts aizsardzības mācība” vispārējā un 

profesionālajā izglītībā, uzsverot, ka šāda mācību priekšmeta 

ieviešana ir aktuāla šobrīd esošajā politiskajā situācijā. Tas ir 

svarīgi jauniešu patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, 

drošsirdības un fizisko spēju attīstības nodrošināšanai.  

Mācību priekšmeta “Valsts aizsardzības mācība” ieviešana 

vispārējā un profesionālajā izglītībā, ir svarīga jauniešu 

patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības 

un fizisko spēju attīstības nodrošināšanai. 

Šobrīd Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā “Valsts 

aizsardzības mācība” ir tikai divās skolās un vēl divas skolas ir 

pieteikušās šo mācību priekšmetu ieviest ar nākamo mācību 

gadu. Mācību priekšmetam ir paredzētas divas mācību 

stundas nedēļā, bet finansējums jāparedz no esošā pedagogu 

atalgojuma. “Valsts aizsardzības mācība” ir izvēles 

profesionālās ievirzes mācību priekšmets, kas, beidzot skolu, 

atestātā tiek novērtēts ar atzīmi. Pašvaldību pārstāvji aicināja 

Aizsardzības ministrijas atbildīgos darbiniekus tikties ar skolu 

direktoriem, iepazīstinot tos ar informāciju par “Valsts 

aizsardzības mācību”, paredzot, ka pašvaldības šī mācību 

priekšmeta ieviešanu atbalstīs.  
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 2016.gada 28.augustā Priekulē notika KPR Attīstības 

padomes izbraukuma sēde. Sēdes pirmajā daļā attīstības 

padomes locekļi tika iepazīstināti ar informāciju par KPR 

budžeta izpildi 2016. gada I pusgadā, kas atbilst plānotājam, kā 

arī iepazīstināti ar KPR paveikto 2016. gada I pusgadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPR Plānošanas nodaļa aktīvi strādājusi sniedzot atzinumus 

pašvaldībām par teritorijas plānojumiem, attīstības programmu 

rīcību un investīciju plāniem, kā arī par citiem pašvaldību 

teritorijas plānošanas dokumentiem. KPR Projektu nodaļa 

sagatavojusi 3 projektu idejas Igaunijas – Latvijas programmas 

projektu konkursam, 3 projektu idejas Baltijas jūras reģiona 

programmai, kā arī sagatavoti 2 starptautisko projektu 

pieteikumi pieaugušo izglītības jomā. Tāpat izstrādāti projektu 

pieteikumi iesniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmā, t.sk. 6 projektu pieteikumi, kuros KPR 

ir vadošais partneris, un 2 projektu pietikumi, kuros KPR ir 

projekta partneris. Notiek aktīvs darbs pie ieviešanā esošajiem 

projektiem, kā arī tiek nodrošināta pabeigto projektu 

uzturēšana. KPR Sabiedriskā transporta nodaļas speciālisti 

sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” un pašvaldību 

speciālistiem sistemātiski strādā pie esošā sabiedriskā 

transporta maršrutu tīkla pielāgošanas iedzīvotāju un uzņēmēju 

vajadzībām, izvērtējot katru individuālo gadījumu, veicot 

grozījumus esošajos, kā arī atverot jaunus maršrutus. Sadarbībā 

ar VSIA “Autotransporta direkcija” un pašvaldību speciālistiem 

regulāri tiek organizētas tikšanās par skolēnu pārvadājumiem 

un citiem ar sabiedrisko maršrutu tīklu saistītiem jautājumiem. 

KPR Uzņēmējdarbības atbalsta centrā gan topošie, gan esošie 

uzņēmēji aktīvi izmanto iespēju saņemt konsultācijas par 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu 

pieejamību reģionā. KPR turpina darbu pie pieaugušo izglītības  

 

 

 

 

 

attīstības veicināšanas, pašvaldību pieaugušo izglītības 

speciālistu tīkla izveides, dodoties vizītēs uz pašvaldībām, lai 

iepazītos ar situāciju uz vietām, konsultētu par aktualitātēm, kā 

arī organizējot pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru 

tikšanās. Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa izteica 

pateicību KPR administrācijai par aktīvu un atbildīgu darbu.  

Sēdes otrajā daļā Priekules novada pašvaldības 

priekšsēdētāja V.Jablonska un Priekules novada Attīstības 

plānošanas nodaļas vadītāja U.Ržepicka iepazīstināja ar 

Priekules novada saimniecisko un uzņēmējdarbības attīstību. 

Attīstības padomes locekļi tikās ar vairākiem Priekules novada 

uzņēmējiem, kas darbojas dažādas uzņēmējdarbības jomās. Kā 

pirmā bija tikšanās ar Priekules novada uzņēmēju Filipu 

Baumani, kura uzņēmuma SIA “Placdarms” faktiskā atrašanās 

vieta ir Priekules novadā, bet uzņēmējdarbība, sniedzot 

interneta vides pakalpojumus dizaina darbu pārdošanā, notiek 

visā pasaulē, t.sk. Austrālijā, ASV, Ķīnā un daudzviet citur. 

Uzņēmēja aizrautīgais stāstījums par uzņēmējdarbības 

plašajām iespējām neatkarīgi no faktiskās atrašanās vietas, bija 

spilgts pretstats uzskatam, ka uzņēmējdarbību iespējams 

attīstīt vien lielās pilsētās vai blīvi apdzīvotās vietās. Tomēr, 

uzņēmējs vērsa uzmanību uz to, ka ikvienam cilvēkam sadzīvē 

ir svarīga apkārtējā vide, infrastruktūra, sabiedriskā un kultūras 

dzīve. Galvenokārt, tieši šo sadzīves lietu trūkums ir iemesls, 

kāpēc dzīvi laukos izvēlas nelabprāt. Turpinājumā Attīstības 

padome viesojās SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” ražotnē. Kas ir 

viens no lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Priekules novadā, bet 

arī Kurzemes reģionā. SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” ir 

nodarbināti 380 strādājošie. SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” 

īpašniece Oksana Jansone iepazīstināja ar uzņēmuma tapšanas 

vēsturi un attīstību, līdz pat šodienai, kad uzņēmumā ik dienas 

tiek pārstrādātas 150 tonnas gaļas. Uzņēmēja dalījās pieredzē, 

sniedzot priekšstatu par gaļas pārstrādes rūpniecības ikdienas 

darbu, attīstību, kā arī par uzņēmējdarbības vidi novadā un 

valstī kopumā. Iepazīstot Priekules uzņēmēju dažādību, 

Attīstības padomes locekļi viesojās pie uzņēmējas Ingunas 

Dūčes viesu namā “Lībieši”, kas ir piemērs mazajai 

uzņēmējdarbībai. Uzņēmēja I.Dūče iepazīstināja ar viesu nama 

“Lībieši” tapšanu un dalījās pieredzē par viesu nama “Lībieši” 

izaugsmi, kā arī tika pārrunātas mazo uzņēmēju attīstības 

iespējas un nepieciešamais atbalsts uzņēmējdarbības 

veicināšanai sadarbībā ar pašvaldībām. 

 

 
 

 

 

 

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ 
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES  

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs (KPR 

UC) kā projekta partneris ir iesaistījies Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā NFI līdzfinansētajā 

projektā „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”. Projekta mērķis ir 

stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt 

atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projekta 

ietvaros KPR UC ir atbildīgs par investīcijas piesaistes 

materiālu izstrādes organizēšanu Kurzemes nacionālas un 

reģionālas nozīmes pašvaldībām.  

Šobrīd jau ir izstrādāti investīciju piesaistes materiāli trīs 

Kurzemes pašvaldībām – tirgus izpēte Talsu un Kuldīgas 

novadā, kā arī Ventspils pilsētā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talsu novadā veikta Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves 

teritorijai Stendes pilsētā. Izpētes rezultātā tika sagatavots 

dokuments, kas ļaus Talsu novada pašvaldībai definēt 

stratēģiju un vidēja termiņa prioritātes, t.sk. nosakot 

investīciju apmēru Stendes rūpnieciskās apbūves teritorijas 

izveidē. Pētījums var kalpot arī par bāzes materiālu, lai 

sagatavotu  projekta  koncepcijas  ideju,  projekta  iesnieguma 

 

veidlapu u.c. pamatojošos dokumentus “Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

finansējuma piesaistei Projekta realizācijai. 

Savukārt Kuldīgas novadā tika veikta tirgus izpēte ģimeņu 

atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā. 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem - Kuldīgas pilsētai piemīt 

potenciāls piesaistīt lielāku Latvijas apmeklētāju īpatsvaru, tā 

aktīvi atbalsta uzņēmējdarbību novadā, kā arī tās stiprās puses ir 

Kuldīgas vecpilsēta, Ventas senleja un Abavas senlejas tuvums, 

pastāvošā viesmīlības nozare, kura kvalitātes ziņā var konkurēt 

ar Latvijas labākajiem paraugiem (ēdināšanas jomā).  

 

 

INVESTĪCIJU PIESAISTES MATERIĀLU IZSTRĀDE KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBĀM 

  

 
Rūpnieciskās apbūves Stendes pilsētā teritorijas profila ilustrāciju kolāža 

 

Kuldīgas pilsēta 
 

Ventspils pilsētā veikts pētījums, aptaujājot iedzīvotājus par 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas attīstības 

pakalpojumu attīstības iespējām/nepieciešamību Ziemeļ-

kurzemē. Plānā ir vēl divu investīciju piesaistes materiālu 

izstrāde Saldus un Kuldīgas novadam, kas tiks izstrādāti līdz 

2016.gada beigām.  

 

Kuldīgas pilsēta 

Sagatavoja: Kurzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centra vadītāja 

Baiba Kūma 
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AKTUALITĀTES KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ 

. GADA SĀKUMĀ 
PIRMĀ LATVIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJU NOMETNE 

 
Šā gada 15. – 17. jūlijā norisinājās pirmā Latvijas attīstības 

plānotāju nometne “Vasaras skola 2016”, kuru rīkoja Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šajās 3 dienu 

mācībās piedalījās plānotāji gan no plānošanas reģioniem, gan 

pašvaldībām. Nometnes fokusa tēma – kā nonākt no idejas līdz 

rezultātam jeb tās realizācijai. Pirmā diena tika veltīta 

zināšanām, kuras papildināja savu jomu eksperti par tēmām: 

 Novadu un pilsētu zīmolu veidošana; 

 Transporta plānošana; 

 Uzņēmējdarbība – iespējas un investīciju vide; 

 Pakalpojumu pieejamība; 

 Klimata pārmaiņas – kas mainās un kam būtu jāmainās 

          pašvaldībās. 

 

No Kurzemes plānošanas reģiona nometnē piedalījās 

Plānošanas nodaļas plānotāja Ginta Gotfridsone un Kurzemes 

reģiona pašvaldības pārstāvēja četri speciālisti no Nīcas, 

Grobiņas un Priekules novada.  

Otrā diena tika veltīta prasmēm – efektīvai komunikācijai, 

sanāksmju rīkošanai, kā arī publiskās runas kultūras un 

prezentāciju veidošanas treniņiem. Treniņus vadīja sertificēti 

treneri. 

Trešā diena – iedvesmas diena, pieredzes apmaiņa un 

iedvesmas stāsti par to, kā no idejas nokļūt līdz rezultātam. 

Mācības bija vērtīgas, tāpēc ceram uz turpmāku sadarbību 

vēl plašākā lokā. 

 

 

LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS SAPULCE  

 
  Š.g. 26. augustā Grobiņā norisinājās Latvijas Piekrastes 

pašvaldību apvienības sapulce, kuras laikā galvenokārt tika 

apspriesta līdzšinējā pieredze, kā arī risināmie 

problēmjautājumi. Sapulcē piedalījās gan Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, Latvijas 

Pašvaldību savienības pārstāvji, LPPA pārstāvji, kā arī 

piekrastes pašvaldību pārstāvji un Kurzemes plānošanas 

reģions (KPR). 

Sapulces laikā Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas 

nodaļas plānotāja informēja tās dalībniekus par KPR 

iniciatīvām finansējuma piesaistei piekrastes pašvaldībām.  

 

 

 

 

Visi nometnes dalībnieki 

 

Kurzemes pārstāves: G.Gotfridsone (KPR), L.Šildere (Nīcas novads), 
I.Taurinskaite (Grobiņas novads), Una Ržepicka (Priekules novads) 

 

 
G.Gotfridsone informē par KPR iniciatīvām finansējuma piesaistei 

piekrastes pašvaldībām 
 

Sagatavoja Ginta Gotfridsone 
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja 

Tel: 63321324 
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

. GADA SĀKUMĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA VASARĀ 

Kā zināms, vasara ir brīvlaiks visiem, kas mācās. Arī 

pieaugušajiem. Taču tautas gudrība vēsta, ka vasara ir labākais 

laiks ragavu gatavošanai ziemai. Arī Kurzemes plānošanas 

reģions vasaru pavadīja šai nodarbē, gatavojot projektu "Līdera 

prasmju attīstība nodarbinātības iespēju uzlabošanai" Latvijas 

– Lietuvas pārrobežu programmai. Projektā iesaistītas piecas 

Kurzemes reģiona pašvaldības un trīs Lietuvas partneri.  Tajā 

paredzēts plašs mācību programmu klāsts uzņēmējiem, e-

mācību vides izveide un datortehnikas iegāde partneru mācību 

telpām. Šajā prioritātē iesniegti 22 projekti ar kopējo 

finansējumu 11,4 milj. eur. Viss prioritātei pieejamais 

finansējums ir 4,5 milj. eur. Atliek turēt īkšķus. 

Būtisks vasaras notikums ir jūlijā: 

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.474 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi”. 

Ar noteikumiem var iepazīties: http://likumi.lv/ta/id/283669-

darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-

specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-

profesionalo.   

Noteikumi nosaka kārtību, kā strādājošie varēs celt kvalifikāciju 

un pilnveidot prasmes. Mācībām ir noteikts  10% 

līdzfinansējums dalībniekiem, pārējos izdevumus sedz 

projekts. Jauns risinājums ir tas, ka finanšu saņēmējs, Valsts 

izglītības attīstības aģentūra, projektu īstenos sadarbībā ar 

pašvaldībām. Pašvaldības apzinās savu iedzīvotāju izglītības 

vajadzības, kā arī informēs un konsultēs par izglītības iespējām. 

Pašvaldību līdzfinansējums nav nepieciešams, noteiktu 

samaksu par darbu projektā saņems pašvaldību norīkotie 

pieaugušo izglītības koordinatori. Ja pašvaldība projektā 

neiesaistās, tās iedzīvotājiem mācību iespēju izmantošana var 

būt problemātiska. Projekta uzsākšana tiek prognozēta 

nākamā gada pirmajos mēnešos. Līdz tam – jāapsver, kā labāk 

izmantot šīs iespējas, kādi sagatavošanās darbi tam 

nepieciešami. 

 

 

 

 

 

 

Lai apkopotu informāciju par pieaugušo izglītības aktivitātēm 

reģionā un padarītu to pieejamu plašākam iedzīvotāju lokam, 

esam izveidojuši Kurzemes mūžizglītības kalendāru. Tas 

pieejams Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: 

http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/ban_pdf/KPR_04_1.p

df, kā arī vairāku pašvaldību mājas lapās. Informācija katru 

mēnesi tiek atjaunināta un papildināta, kā arī tiek domāts, kā šo 

piedāvājumu attīstīt.  

Lai apkopotu informāciju par pieaugušo izglītības 

aktivitātēm reģionā un padarītu to pieejamu plašākam 

iedzīvotāju lokam, esam izveidojuši Kurzemes mūžizglītības 

kalendāru 

Pašvaldību koordinatoru tīkla otra tikšanās notika š.g. 24.martā 

Kuldīgā. Kolēģus uzņēma un pieredzē dalījās Kuldīgas novada 

Pieaugušo izglītības centra komanda. Centrs aktīvi darbojas ar 

dažādiem projektiem, kā arī veido savu izglītības piedāvājumu. 

Šīs tikšanās reizes aktualitāte bija Pieaugušo izglītības 

pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016. – 2020.gadam, kurš 

ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Par sagaidāmajām 

izmaiņām plāna kontekstā rosināja domāt izglītības eksperte 

Ingrīda Muraškovska.  Plāns paredz pašvaldību lomas 

pieaugumu pieaugušo izglītībā. Uzsākot specifiskā atbalsta 

mērķa 8.4.1. īstenošanu, pašvaldībām būs iespēja  slēgt 

sadarbības līgumu ar VIAA, lai nodrošinātu pašvaldības 

koordinatora darbu. Indikatīvi samaksas par šo darbu apjoms 

plānots EUR 150 mēnesī. Koordinatoru galvenais uzdevums būs 

apzināt iedzīvotāju izglītības vajadzības. Balstoties uz vajadzību 

apkopojumu, taps izglītības piedāvājums, kuru varēs izmantot 

strādājošie pieaugušie. Iezīmējas saistība starp koordinatora 

aktivitāti un pašvaldības iedzīvotāju iespējām saņemt 

struktūrfondu finansētus izglītības pakalpojumus. Tādēļ būtu 

jāsāk jau šobrīd domāt, kurš no pašvaldības speciālistiem varētu 

veikt koordinatora darbu. Šis jautājums izsauca aktīvu 

dalībnieku diskusiju. Pie tā noteikti nāksies atgriezties, lai labāk 

sagatavotos jaunajam izaicinājumam. 

Nākošā pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla 

sanāksme plānota 19.maijā Ventspilī. Tā būs lieliska iespēja 

iepazīties ar Ventspils digitālā centra darbu un risināt jautājumu 

par pašvaldību sadarbību IT izglītības piedāvājuma jomā.  

Gudri cilvēki veido gudru Kurzemi!   Sagatavoja: 

Kurzemes plānošanas reģiona 
izglītības eksperte 

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska 

 

Sagatavošanās darbus jau uzsākusi Liepājas Universitāte. 

30.augustā notika šim jautājumam veltītā  Mūžizglītības 

padomes sēde, kurā bija aicināta piedalīties Kurzemes 

plānošanas reģiona izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska.  

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes dalībniekus interesēja, kāds varētu būt programmu 

pieprasījums, kuras universitāte varētu sagatavot. Liepājas 

Izglītības pārvaldes izglītības speciāliste Ilze Cēbere ziņoja, ka 

Liepājas pašvaldība plāno atvērt Digitāli metodisko centru, kurā 

strādās arī pieaugušo izglītības speciālists. Šī speciālista 

uzdevums būs koordinēt pieaugušo izglītības sniedzēju darbību 

un veidot kontaktus ar uzņēmējiem, Ingrīda Muraškovska 

ieteica pievērst uzmanību e-mācību attīstībai un piedāvāja 

augstskolas programmu idejas nodot izvērtēšanai reģiona 

pašvaldību koordinatoriem, lai sekmētu to atbilstību reālajām 

vajadzībām.  

Šajā periodā Izglītības un zinātnes ministrija ir aktualizējusi 

pieaugušo izglītības kvalitātes jautājumus. Lai izvērtētu 

situāciju un varētu sniegt argumentos balstītus priekšlikumus, 

Kurzemes plānošanas reģions ir sagatavojis šiem jautājumiem 

veltītu aptauju. Aicinām piedalīties un izteikt viedokli: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYLP7hRh1L6G8

k5kCnXpfQNNp4-zcFh4J9meonaWJSbO2SNg/viewform.   

Vasara galā un jaunais mācību gads ir sācies. Lai tas ir ražens ar 

jaunām atziņām, iecerēm un sasniegumiem! Labas sekmes! 

 

 

Sagatavoja: 

KPR izglītības eksperte 

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska 

D
r
.
p
a
e
d
.
 
I

 
Liepājas Universitātes Mūžizglītības padomes sēde š.g. 30.augustā 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
http://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo
http://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo
http://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo
http://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-4-1-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/ban_pdf/KPR_04_1.pdf
http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/ban_pdf/KPR_04_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYLP7hRh1L6G8k5kCnXpfQNNp4-zcFh4J9meonaWJSbO2SNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYLP7hRh1L6G8k5kCnXpfQNNp4-zcFh4J9meonaWJSbO2SNg/viewform
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KPR PROJEKTU NODAĻAS VASARAS AKTUALITĀTES 

. GADA SĀKUMĀ 

Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļa vasarā aktīvi 

strādājusi gatavojot projektu pieteikumus Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmai 2014. – 2020.gadam. 

Kopumā KPR iesniedzis 8 projektu pieteikumus, kur sešos no 

tiem KPR ir vadošais partneris. Kopumā pieteiktās investīcijas 

Kurzemes reģiona pašvaldībās sastāda 2,4 miljoni, projektos 

partnerību veido no 5 – 18 partneriem no Kurzemes un Lietuvas 

– pašvaldības un to iestādes, un nevalstiskas organizācijas.  

I Prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide” kopumā iesniegti četri 

projektu pieteikumi:  

1. “Dabas tūrisms visiem” (projekta mērķis ir dabas tūrisma 

infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošana cilvēkiem 

ar redzes traucējumiem); KPR- Vadošais partneris. 

2. “Ezeru pārvaldības stiprināšana” (projekta mērķis ir veicināt 

labas ezeru pārvaldības prakses ieviešanu Kurzemē un 

Lietuvā, īpašu uzmanību pievēršot publisko ezeru 

pārvaldībai); KPR- Vadošais partneris. 

3. “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei” (projekta mērķis ir 

radīt piemērotu, veselīgu un ilgtspējīgu vidi vietējai 

sabiedrībai, nodrošinot videi un dzīvībai bīstamo degradēto 

objektu nojaukšanu un radot dzīvošanai piemērotus 

apstākļus); KPR- Vadošais partneris. 

4. “Baltu ceļš” – starptautisks kultūras tūrisma maršruts 

(projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot 

Baltu kultūrvēsturisko atpazīstamību un izveidojot 

starptautisku kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”). Šauļu 

tūrisma un informācijas centrs - Vadošais partneris. 

II Prioritātē “Darba spēka mobilitāte un nodarbinātība” 

kopumā iesniegti divi projektu pieteikumi: 

1. “Līdera prasmju attīstība nodarbinātības iespēju 

uzlabošanai” (projekta mērķis ir nodarbinātības iespēju 

paaugstināšana, attīstot uzņēmēju līdera prasmes un 

sadarbību ar izglītības sniedzējiem); KPR- Vadošais partneris 

2.  “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība” 

(projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, 

nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju 

dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un 

pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijas). Zemgales plānošanas reģions - Vadošais 

partneris. 

III Prioritātē “Sociālā integrācija” iesniegts viens projekta 

pieteikums “Saredzi citādāk” (projekta mērķis ir veicināt 

vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot 

personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā). KPR- 

Vadošais partneris. 

IV Prioritātē “Efektīvi sabiedriskie pakalpojumu un laba 

pārvaldība” iesniegts viens projekta pieteikums – “Video 

novērošanas kameru uzstādīšana” (projekta mērķis ir 

paaugstināt tiesībsargājošo institūciju kapacitāti projekta 

partneru pašvaldībās un veicināt to tiesisko un administratīvo 

pārrobežu sadarbību, lai efektīvāk novērstu likumpārkāpumus 

un veicinātu to atklāšanu, tā rezultātā ceļot sabiedrības 

drošības līmeni Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos). KPR- 

Vadošais partneris. 

Gaidām projektu vērtēšanas rezultātus decembrī! Konkurence 

solās būt sīva, jo kopumā iesniegti 158 projektu pieteikumu par 

kopējo summu 85,8 milj EUR, pie 42,6 milj. pieejamā 

finansējuma iespējām.  

Turpinās darbs apstiprinātām projektu idejām un tiek gatavoti 

trīs projektu pieteikumi Igaunijas - Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmai 2014. – 2020.gadam II Prioritātē “Tīra 

un augstvērtīga dzīves vide”: 

1. “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” 

(projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes 

ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, 

stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un 

infrastruktūras pārvaldītāju sadarbību); 

2. “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” 

(projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu 

tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā 

mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma 

dažādošanai projekta reģionos, izveidojot sadarbības tīklu 

starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā 

mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas 

Industriālā mantojuma tīkliem, attīstot industriālā 

mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas 

atbilst ceļotāju vajadzībām un reklamējot industriālā 

mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem 

ceļotājiem); 

 

Rudens atnesis arī labas ziņas no Baltijas jūras 

programmas, kurā apstiprinātas divas projektu idejas 

tālākai pieteikuma izstrādei – par zemūdens 

kultūrvēsturisko mantojumu un tā izmantošanu tūristu 

piesaistei un par zivju resursu atjaunošanas iniciatīvām 

Kurzemes upēs piekrastē un makšķerēšanas tūrisma 

attīstību, kurās attiecīgi vadošie partneri ir no Igaunijas un 

 
 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES 

4. “Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” (projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu 

gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā. Maršruts plānots kā 

vizuāli atpazīstams vidē, un tā trasējums virzīsies gar jūras 

piekrasti un/vai tuvākajiem ceļiem gar jūru, posmos, kur 

jūras piekraste ir apgrūtināta staigāšanai (akmeņi, pļavas, 

stāvkrasts pie krasta līnijas u.tml.). Maršruta kopējais 

garums plānots ~919km). 

Rudens atnesis arī labas ziņas no Baltijas jūras programmas, 

kurā apstiprinātas divas projektu idejas tālākai pieteikuma 

izstrādei – par zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu un tā 

izmantošanu tūristu piesaistei un par zivju resursu 

atjaunošanas iniciatīvām Kurzemes upēs piekrastē un 

makšķerēšanas tūrisma attīstību, kurās attiecīgi vadošie 

partneri ir no Igaunijas un Zviedrijas.  

 

Turpinās arī darbs pie Igaunijas – Latvijas programmas projekta 

“Labāks jahtu ostu tīkls” izstrādes, apsekojot jahtu ostas, 

strādājot kopā ar VARAM un sadarbības partneri Igaunijā.   

 

 

Sagatavoja KPR Projektu nodaļas vadītāja 
Aiga Petkēvica 

Tel. 67331634 

 
Rojas ostas piestātnes, kurā plānota krasta stiprināšana un piestātņu izveide 

 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai Kurzemes plānošanas reģionā uzsāktu un koordinētu deinstitucionalizācijas 

(DI) procesu un tā aktivitātes, kuras līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī 

pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, 

kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu 

skaitu. 

 
Laika periodā no 2016. gada maija līdz septembrim projekta  

“Kurzeme visiem” nozīmīgākās aktivitātes ir saistītas ar mērķa 

grupas informēšanu par iespējām iesaistīties projekta 

aktivitātēs. 

Iespēja pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un 

atbalsta plānu izstrādei: 

Lai personas ar funkcionāliem traucējumiem (FT) varētu dzīvot 

maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo 

atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes 

institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie 

sabiedrībā balstītie pakalpojumi. Projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros specifiskus sociālos sabiedrībā balstītus pakalpojumus 

bez maksas ir paredzēts nodrošināt tiem projekta mērķa grupas 

dalībniekiem,  kas  būs  piedalījušies  savu  individuālo  vajadzību  

 

izvērtēšanā un būs saņēmuši izstrādātu individuālo atbalsta 

plānu ar ieteikumiem pakalpojumu saņemšanai. 

Kurzemē kopumā individuālo vajadzību izvērtēšanu plānots 

veikt:  

 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir neliela 

daļa no Kurzemē dzīvojošajām vairāk nekā 4000 personām, 

kurām invaliditāte noteikta psihisku traucējumu dēļ;  

 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir gandrīz 

trešā daļa no Kurzemē dzīvojošajiem 1164 bērniem, kuriem 

noteikta invaliditāte.  

Līdz 2016.gada septembra vidum projekta partneri – Kurzemes 

pašvaldības un valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ir 

strādājuši pie mērķa grupas uzrunāšanas un to iesniegumu 

pieņemšanas individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta 

plānu izstrādei.  

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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  Līdz 12.septembrim Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos 

un VSAC "Kurzeme" jau saņemti 332 personu ar garīga rakstura 

traucējumiem iesniegumi par iesaistīšanos izvērtēšanas 

aktivitātē. Tāpat Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos jau 

saņemti 103 vecāku iesniegumi ar lūgumu projekta ietvaros 

izvērtēt bērna un ģimenes vajadzības. Šobrīd plānots, ka 

iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz oktobra vidum vai 

kamēr tiks sasniegts plānotais izvērtējamo personu iesniegumu 

skaits.  

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti 

Kopš maija vecāki, kuri audzina bērnus ar invaliditāti un 

izsniegtu VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas 

nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, visās 

Kurzemes pašvaldībās var pieteikties divu pakalpojumu 

saņemšanai: 

 pakalpojumam “Atelpas brīdis” – bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai 

aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad 

vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt 

paši. Pakalpojums vienam bērnam ir pieejams līdz 30 

diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar 

iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas 

laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti.  

Pieprasot pakalpojumu, nav jāsniedz informācija par 

iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas 

brīdis” ietver: 

o bērna uzraudzību; 
o pašaprūpes nodrošināšanu; 
o speciālistu konsultācijas; 
o ēdināšanu četras reizes dienā; 
o pastaigas; 
o saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

 aprūpes pakalpojumam – bērna, līdz 4 g.v. ieskaitot, aprūpei 

un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai 

citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot 

pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai 

izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos 

diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. 

Aprūpes pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, 

bērna pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu. 

 

 

Līdz 2016.gada septembra vidum ir saņemti 2 iesniegumi par 

pakalpojuma “Atelpas brīdis” saņemšanu, kā arī ir izrādīta 

interese par aprūpes pakalpojuma saņemšanu. 

Papildus informācija par projekta mērķa grupām Kurzemē 

un personu skaitu, kas jau saņem sociālos sabiedrībā 

balstītos pakalpojumus 

Kurzemes plānošanas reģionā 2016.gada sākumā (uz 

01.01.2016.) dzīvoja: 

 4101 persona, kurai invaliditāte noteikta psihisku traucējumu 

dēļ, kas ir 18,5% no kopējā personu ar garīga rakstura 

traucējumiem skaita Latvijā. Visvairāk šādu personu dzīvo 

Liepājā, Ventspilī, Talsu, Saldus un Grobiņas novados. 

 

 1164 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu 

invaliditāti, kas ir 14% no visiem Latvijas bērniem ar 

invaliditāti. Vislielākais šādu bērnu skaits ir Liepājā, Ventspilī, 

Kuldīgas, Saldus un Talsu novados.   

 

Plašāku informāciju par projektu “Kurzeme visiem” lasiet 

www.kurzemevisiem.lv vai sazinieties ar projekta vadītāju Ingu 

Kalniņu tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv. 

Sagatavoja: 
Projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa 

inese.silina@kurzemesregions.lv 
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Centrālās Baltijas Programmas 2014-20120, ietvaros 

realizējamajā projektā  Nr. CB239 ,,Moderns un pievilcīgs mazo 

ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju 

mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (Akronīms: 

SmartPorts), kurā Kurzemes plānošanas reģions ir viens no 

partneriem, ir noslēdzies iepirkuma process, noslēgts līgums ar 

izpildītāju un sācies izgatavošanas process interaktīvajiem 

informācijas kioskiem, kurus ir paredzēts uzstādīt jahtu ostās 

projekta teritorijā,  izveidojot interaktīvu informācijas stendu 

sistēmu, kur katrā no projektā iesaistītajām ostām tiks izvietoti 

skārienjūtīgi interaktīvie informācijas kioski ar virkni funkciju, 

tajā skaitā ar iespēju nodrošināt burātājus ar visu nepieciešamo 

ostu tehnisko informāciju un navigācijas datiem, kā arī 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.  

 
 

Sagatavojot darba uzdevumu nākamajam informatīvo kiosku 

izgatavotājam, liela vērība tika piešķirta ne tikai tā 

funkcionalitātei, bet arī stenda vizuālajam noformējumam.  

Konkursa uzvarētāju piedāvātais stenda dizains tika veidots kā 

stilizēta zivs aste, kurā ir iestrādāts informatīvā kioska 

skārienjūtīgais ekrāns un kas tiks novietota katrā projekta 

partneru noteiktajā jahtu ostā. 

 

 

INTERAKTĪVO INFORMĀCIJAS KIOSKU IZGATAVOŠANA 

 ,,SMARTPORTS’’ PROJEKTA IETVAROS 

 

 

Attēlā ir redzams viena 

no stendiem 

izgatavošanas process 

Sagatavoja: 
KPR Projektu vadītājs 

Edvīns Drigins 
Tel. 67331634 

 

 

 

 

PROJEKTA “BALTIC BLUE GROWTH” AKTULAITĀTES 

Gliemeņu audzēšana tiek uzskatīta par potenciāli jaunu 
nozari Baltijas reģionā, kurai ir perspektīvas attīstīties. Lai 
izveidotu uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu, tiks: 

 Noteikts gliemeņu ražošanas potenciāls un gliemeņu fermu 
ietekme uz vidi 

 Nodotas ap 5000 t gliemeņu pārstrādei un iegūta gliemeņu 

barība (milti), tādējādi pierādot gliemeņu ražošanas 

rūpniecisko potenciālu. 

 Veikts sociālekonomisko aspektu novērtējums. 

 Izveidotas jaunas vairākas pilotfermas Baltijas jūrā, t.sk. 
Latvijas piekrastē un iegūtas gliemenes no Latvijas fermas. 

Projekta mērķis ir izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību 
balstītu gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā. 

Š.g. 21.-22. Jūnijā Zviedrijā, Linšēpingā notika projekta 
Baltic Blue Growth (Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu 
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (angliski Baltic Blue Growth - 
Initiation of large-scale feed-mussel farming in the Baltic sea) 
R031) projekta uzsākšanas sapulce, kur projekta partneri 
iepazinās savā starpā, runāja par projekta realizācijas etapiem 
un sagaidāmiem rezultātiem. Projekta ietvaros partneri 
apskatīja izveidoto gliemeņu fermu Zviedrijā, iepazinās ar tur 
izmantoto gliemeņu audzēšanas metodi. 

 

 

Sagatavoja: KPR Projektu 

vadītāja Zaiga Ozoliņa, 

zaiga.ozolina@kurzemesregions

.lv  

Projekts tiek realizēts INTERREG 2014-2020 Baltijas jūras 
reģiona transnacionālās sadarbības programmā ar ERAF 
atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 4651846.85 EUR, t.sk. 
ERAF finansējums 478638.65 EUR, Kurzemes plānošanas 
reģiona kopējais budžets ir 141118.90 EUR (tai skaitā, 
pašieguldījums 15%). 

 

Projekta Baltic Blue Growth uzsākšanas sapulces Zviedrijā, Linšēpingā dalībnieki 
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Kurzemes plānošanas reģions 
Eksporta iela 12-212, Rīga. Tālr. 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv  

 

  

AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzemē darbu uzsāks jauns pārvadātājs 
 

Ar 2017. gada 1. janvāri Kurzemes reģionā vietējo 

reģionālo maršrutu apkalpošanu Saldus un Kuldīgas lotēs 

uzsāks SIA “Tukuma auto”. SIA “Tukuma auto” ar šādu 

nosaukumu pazīstams jau kopš 1995. gada. Uzņēmums pamatā 

apkalpo reģionālos vietējās nozīmes maršrutu tīklu bijušā 

Tukuma rajona teritorijā, kā arī veic starppilsētu pārvadājumus. 

Saldus puses iedzīvotājiem tas pazīstams kā maršruta “Tukums 

– Zemīte – Saldus” apkalpotājs.  

SIA “Tukuma auto” veic sagatavošanās darbus, lai uzsāktu 

pārvadājums divās no piecām Kurzemes reģiona lotēm. 

Tiek veikts ap 40 jaunu autobusu iegādes process un 

apzināti iespējamie darbinieki Kuldīgas un Saldus apkaimē.  

Jāpiemin, ka iepirkuma rezultātā noslēgtie jaunie līgumi, 

kuri pārvadātājam būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, 

paredz augstākas prasības sabiedriskā transporta pakalpojuma 

sniegšanas kvalitātei, tai skaitā arī pakalpojuma nodrošināšanā 

iesaistītajiem autobusiem. Tāpēc pasažieri, kuri izmantos 

sabiedriskā pakalpojumus Saldus un Kuldīgas apkaimē, 

nākamgad noteikti sajutīs komforta uzlabojumus.  

SIA “Tukuma auto” šobrīd sadarbojoties ar Kurzemes 

plānošanas reģionu veic nepieciešamos priekšdarbus, lai 

nodrošinātu automātisku pieturvietu nosaukumu paziņošanas 

sistēmas izveidi reisos braucošajiem pasažieriem. 

Uzsākot jauno mācību gadu šogad virknē Kurzemes  

reģiona novadu notikušas  izmaiņas sabiedriskā transporta 

kustības sarakstos. 

 Rojas novadā no 1. septembra skolēnu pārvadājumus 

nodrošina AS “Talsu autotransports”. Izmaiņu nodrošināšanai 

tika veiktas vērienīgas izmaiņas maršrutos “Talsi – Roja” un 

“Talsi – Roja – Upesgrīva – Talsi”. Pašvaldība no 1. septembra 

vairs neveic pašas organizētus skolēnu pārvadājumus. 

 

Tāpat skolēnu pārvadāšanas vajadzībām pielāgots AS  

“Talsu autotransporta” izpildīts  maršruts “Talsi – Vandzene – 

Nogale” un atvērts jauns maršruts “Talsi – Valdemārpils – 

Nogale”.  

Savukārt Grobiņas novadā, pašvaldībai atsakoties no 

pašas organizētiem trijiem skolēnu pārvadāšanai organizētiem 

maršrutiem, tie aizstāti ar jauniem reisiem maršrutos “Liepāja 

– Kalēti – Priekule” un “Liepāja – Otaņķi – Nīcas centrs”. 

Darbs pie sabiedriskā transporta maršrutu saskaņošanas ar 

skolēnu pārvadāšanas vajadzībām norisinās nepārtraukti. Tā, 

piemēram, AS “Talsu autotransports” saskaitījis, ka 2016. gadā 

vien veiktas 35 izmaiņas maršrutu tīklā, pieskaņojot reisus 

mācību iestādēm.  

AS “Talsu autotransports” saskaitījis, ka 2016. gadā vien 

veiktas 35 izmaiņas maršrutu tīklā, pieskaņojot reisus 

mācību iestādēm. 

Ar š.g. 12. septembri maršruta “Liepāja–Durbe–Vecpils” 

viens no reisiem novirzīts gar Grobiņas ģimnāziju, uzlabojot 

skolēnu drošību ceļā uz skolu. Uzsākts darbs, lai pagarinātu 

maršrutu “Brocēni – Mazblīdene” līdz  Bikstiem, nodrošinot 

skolēnu drošu nokļūšanu Blīdenes pamatskolā. Saistībā ar 

Zlēku pamatskolas slēgšanu tiek gatavotas izmaiņas, lai 

uzlabotu Zlēku skolēnu iespējas nokļūšanai uz citām mācību 

iestādēm un paaugstinātu bērnu drošību ceļā uz skolu. 

Valstī regulāri un Kurzemes reģionā tajā skaitā samazinās ar 

sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits. Kurzemes 

reģionā ar reģionālo vietējās nozīmes autobusu maršrutiem 

2015. gadā pārvadāti 1,83 milj. pasažieru. 2016. gada pirmajā 

pusgadā - 0,877 milj. pasažieru. Kopējais samazinājums 

2016. gadā varētu sasniegt 8%. Daudz mazāk, bet tomēr 

samazinās arī rentabilitātes rādītāji, ja 2015. gada pirmajā 

pusgadā pārvadātāju ieņēmumi nosedza 36,24% no 

izdevumiem, tad 2016. gada pirmajā pusgadā 36,16%. Šie 

rezultāti neizbēgami liek plānot sevišķi nerentablu reisu 

slēgšanu, veikt korekcijas to kustības grafikos, vai saīsināt reisu 

garumus. Ar Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 

4. augusta lēmumu slēgti maršruti “Talsi – Dižstende – Talsi”, 

“Talsi – Šķēde – Laidze – Talsi” un  “Saldus – Ezere”.  

Sagatavoja:  
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas tīkla plānotājs Indulis Ozoliņš 
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AKTUALITĀTES KPR PAŠVALDĪBĀS SKATĪT ŠEIT >> 

 

 

SKRUNDAS 

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 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

Izmanto iespēju saņemt “Ziņu lapu” 
savā e-pastā: 

Sūti pieteikumu uz e-pastu: 
info@kurzemesregions.lv 

 
 

Uz šo e-pastu: 
info@kurzemesregions.lv 

gaidīsim Jūsu ieteikumus “Ziņu lapas”  
pilnveidošanai un uzlabošanai! 

 
 

 

     
VENTSPILS 

PILSĒTA 

LIEPĀJAS 

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 
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