KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
2016.GADA PAVEIKTAIS

KPR Administrācijas vadītāja
Evita Dreijere
11.01.2017.

2016.GADA GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI
 Reģiona attīstības plānošanas dokumentu
aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība;
 Reģionāla tipa projektu identificēšana, izstrāde un
ieviešana;
 Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana;
 Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas pasākumi;
 Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla pārraudzība;
 Kurzemes kultūras programmas īstenošana.
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Attīstības plānošanas dokumentos
paredzēto aktivitāšu ieviešana

Industrial Heritage
Coastal Hiking
Balt’s Road
UniGreen
Baltic Blue Routes
Retrout
Lake Governance
Coastal Hiking
Safe Sea
UniGreen

VideoGuard

Industrial Heritage
VideoGuard
See Another Way
Regenerate

Safe Sea

Industrial Heritage
Coastal Hiking
UniGreen
Balt’s Road

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Literacy for Life Skills and a
Genuine Life Interest of the 2030
Adults Golden Generation
Business Support
Leaders Synergy

•

Sociālo pakalpojumu attīstības
uzraudzība un sadarbības
jautājumu koordinēšana starp
pašvaldībām
«Kurzeme visiem»

•

•

Mārketinga pasākumi

SADARBĪBAS
KURZEME

•

•

KURZEMNIEKI

•

SASNIEDZAMĀ
KURZEME

•

PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE

Kopīgu interešu un sadarbības
projektu identificēšana
Pieredzes apmaiņas pasākumu
organizēšana
Līdzdalība valsts un nozaru
plānošanas dokumentu izstrādē

Reģiona prioritāri sakārtojamo
autoceļu identificēšana
Līdzdalība sabiedriskā transporta
attīstībā un plānošanā

•

DZĪVESVIETA
KURZEME

•

SmartPorts

Baltic Blue Growth

•

ZAĻĀ
KURZEME

•

Kurzemes kultūras programmas
sagatavošana un īstenošana

•

RADOŠĀ
KURZEME

Pašvaldību darbinieku kapacitātes
celšanas pasākumi

Openess to diversity through
comunity education

•

ZINĀŠANU
KURZEME

•

Pieaugušo izglītības attīstības
veicināšana

•

GUDRA ATTĪSTĪBA
GLOBĀLĀ SAISTĪBA
UN ATVĒRTĪBA
KURZEMES
TĒLS

KPR AP 2020 īstenošana VB+projekti

Sagatavoti 15 projektu pieteikumi 5 programmās

PLĀNOŠANAS NODAĻA












Sniegti atzinumi Ventspils novada un Brocēnu
novada teritorijas plānojumiem un Vides pārskata
projektiem (t.sk. dalība publiskās apspriešanas
sanāksmē) (3)
Sniegti atzinumi par aktualizētām Talsu novada un
Ventspils novada Attīstības programmām (2)
Tika sniegti nosacījumi Dundagas novada teritorijas
plānojuma izstrādei (1)
Notikušas vizītes Skrundas novada, Liepājas pilsētas,
Brocēnu novada, Priekules novada, Nīcas novada,
Dundagas novada, Rojas novada un Mērsraga
novada pašvaldībās (8)
Sniegti priekšlikumi un komentāri Jūras telpiskam
plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un
ekskluzīvās zonas ūdeņiem 1.redakcijai un Valsts
ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras
piekrastei pilnveidoto redakciju (2)
Organizēts seminārs pašvaldību plānotājiem ar
Valsts zemes dienestu Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas jautājumos (1)
Sniegts atzinums par Pieaugušo izglītības
pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016. 2020.gadam un SAM 8.5.1. materiāliem (1)











Izvērtēta iepriekš sniegto priekšlikumu un
komentāru iekļaušana Valsts ilgtermiņa tematiskā
plānojuma Baltijas jūras piekrastei pilnveidotajā
redakcijā (1)
Izvērtēta iepriekš sniegto priekšlikumu un
komentāru iekļaušana Jūras telpiskajā plānojumā
Latvijas Republikas teritoriālajos un ekskluzīvās
zonas ūdeņos (t.sk. dalība darba grupas sanāksmē)
(1)
Sniegti atzinumi par Saldus, Liepājas, Kuldīgas, Talsu
attīstības programmu rīcībām un investīciju plāniem
un Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu
idejām SAM 3.3.1. un 5.6.2 ietvaros (4)
Sniegti atzinumi par Alsungas, Dundagas, Ventspils
novada, Pāvilostas, Rucavas, Vaiņodes, Grobiņas,
Brocēnu, Mērsraga, Nīcas pašvaldību projektu
idejām SAM 3.3.1. ietvaros (13)
Sniegti atzinumi par Liepājas un Ventspils pilsētu
attīstības programmu Rīcību un investīciju plāniem
un Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu
idejām SAM 4.2.2. un 5.6.2 ietvaros (2)

PROJEKTU NODAĻA
Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma
 Industriālā mantojuma
atdzīvināšana tūrisma attīstība
(Industrial Heritage)
 Kājāmgājēju maršruts gar jūras
piekrasti Latvijā un Igaunijā
(Coastal Hiking)
 Drošība piekrastē un jūras
teritorijā Latvijā un Igaunijā
(Safe Sea)

Baltijas jūras reģiona programma
 Tūrisma veicināšana
izmantojot zemūdens jūras
mantojumu (Baltic Blue
Routes)
 Makšķerēšanas tūrisma
veicināšana Baltijas jūras
reģiona piekrastē (Retrout)

Sagatavoti 15 projektu pieteikumi 5 programmās

PROJEKTU NODAĻA
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma
 Dabas tūrisms visiem (UniGreen)
 Ezeru pārvaldības stiprināšana
(Lake Governance)
 Dzīve sakoptā vidē – labākai
nākotnei (Regenerate)
 Starptautiskais kultūras tūrisma
maršruts "Baltu ceļš "(Balt`s
Road)
 Līdera prasmju attīstība
nodarbinātības iespēju
uzlabošanai (Leadership)
 Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība
(Business Support)

 Saredzi citādāk (Sea Another
Way)
 Video novērošanas kameru
uzstādīšana (Video Guard)

Erasmus +
 Atvērtība dažādībai kopienu
izglītībā
Baltisch-Deutsches Hochschulkontor
 Dzīves prasmes un interešu par
dzīvi veicināšana pieaugušo zelta
paaudzei 2030

Īstenošanā esošie projekti 2016.gadā
 Intelligent Energy Europe projekts «Build up skills II» (30.04.2016.)
 CB programmas projekts «Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar
interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un
uzlabotiem ostu pakalpojumiem/Smart Ports” » (30.09.2017.)
 BSR programmas projekts «Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā» / Baltic Blue Growth (01.04.2019.)
 NFI programmas projekts «Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana»
 ESF projekts «Kurzeme visiem» (31.12.2022.)

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA DARBĪBA
2016.GADĀ
 Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju
un
to
sniegto
pakalpojumu
izvērtējums Kurzemē
 Kurzemes
pašvaldību
uzņēmējdarbības
aktivitāšu
apkopojums - 1
 Pamatinformācijas
nodrošināšana
topošajiem un esošajiem uzņēmējiem
par
uzņēmējdarbības
atbalsta
institūcijām un to pakalpojumu
pieejamību reģionā - 95

 Noorganizēti semināri esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem - 4
 Koordinēta
dalība
izstādēs,
gadatirgos, tirdzniecības misijās - 2
 Tīklošanās un sadarbības pasākumi
uzņēmējiem - 1

 UC koordinācijas darba grupa – visu
plānošanas reģionu UC centru
tikšanās sanāksme - 1
 Noorganizētas
tikšanās
ar
uzņēmējdarbības
atbalsta
institūcijām - 4
 Noorganizēti Informatīvie semināri,
pieredzes apmaiņa pašvaldības
uzņēmējdarbības
speciālistiem,
t.sk. uzņēmējdarbības darba grupa
-2
 Atjaunota informācija mājas lapā
par
atbalsta
iespējām
uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai
attīstībai

Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu
izvērtējums Kurzemē (1)

Kurzemes pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitāšu apkopojums (1 )

Noorganizēti semināri esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem (4 )
• 6.10.2016 – Liepāja, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, seminārs
«Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātei»
• 18.10.2016 – Kuldīga, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju
«Būvkomersantu klasifikācijas jautājumi»
• 8.11.2016 – Liepāja, sadarbībā ar VARAM un LVAF seminārs «LIFE
programmas finansējums»
• 9.11.2016 – Priekule, sadarbībā ar LLKC, seminārs «Uzņēmējiem un
lauksaimniekiem finansējuma piesaistes iespējas»

Koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos, tirdzniecības
misijās (2)
• Liepājas pilsētas pašvaldība 18.-20.oktobrī, Stokholmā
• KPR dalība ekonomiskās un reģionu sadarbības veicināšanas misijā
Moldovā

Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem

19.02.2016. - Gruzijas delegācijas tikšanās ar
uzņēmējiem (1)

Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām (4 )
• 18.01.2016. - tikšanās ar Kurzemes Biznesa
inkubatoru
• 26.01.2016. - tikšanās ar Pieaugušo izglītības
centriem
• 2.09.2016 - tikšanās ar ALTUM;
• 26.09.2016; 23.11.2016 - tikšanās ar LIAA Biznesa
inkubatoru

Noorganizēti Informatīvie semināri, labās prakses
apgūšanas braucieni pašvaldības uzņēmējdarbības
speciālistiem(2)
• 25.-26.oktobris – Lietuvā
(Rietava, Telši)
• 8.novembris – Liepājā (pieredzes
apmaiņa par pašvaldību projektu
konkursu organizēšanu)

Citi Uzņēmējdarbības atbalsta centra darbi/uzdevumi
 Sniegti
komentāri
informatīvajam
materiālam
portāla
www.latvija.lv
uzņēmējdarbības sadaļai (1);
 Apkopota
KPR
pašvaldību
sniegtā
informācija portāla www.latvija.lv darba
grupai un nodota VARAM (1);
 Apkopoti KPR pašvaldību viedokļi saistībā
ar
reklāmas
izvietošanas
atļaujas
saņemšanas problemātiku un iesniegti
VARAM (1);
 Apkopoti KPR pašvaldību viedokļi par
Biznesa inkubatoru filiāļu izveides
Kurzemē nosacījumi, iesniegti EM un LIAA
(2)
 Dalība VARAM organizētā konkursa
„Biznesa ekspresis” darba grupā (1)
 Dalība kā reģionālajam koordinatoram
VARAM NFI projektā «Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde»
 Dalība CEMEX iespēju fonda projektu
vērtēšanas komisijā (2x gadā)

 Dalība Saldus novada pašvaldības projektu
vērtēšanas komisijā (1x gadā)
 Dalība Saldus rajona attīstības biedrības
projektu vērtēšanas komisijā (1x gadā)
 Dalība SIA LLKC jauniešu apmācību
projektu vērtēšanas komisijā (1x gadā)
 Dalība Lauku atbalsta dienesta SVVA
komisijā
 Apkopota un nosūtīta interesentiem
(~1600 kontakti) aktuālā informācija par
projektu konkursiem (vismaz 24 reizes)
 Dalība Valsts Administrācijas skolas
Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts
pārvaldes
cilvēkresursu
profesionālā
pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo
un vidējo komersantu atbalsta jomā”
konsultatīvajā grupā
 Dalība VARAM projekta «SKILLS+» darba
grupā
 Sniegti
komentāri
attiecībā uz
uzņēmējdarbību Kurzemē laikrakstiem:
Dienas Bizness (2), Logs, Kurzemnieks.

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTU
TĪKLA PĀRRAUDZĪBA
 Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un
maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai
 Dokumentu un materiālu sagatavošana un dalība Sabiedriskā transporta
padomes sēdēs
 Pieturvietu apsekošana un uzraudzība
 Maršrutu apsekošana
 Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par maršrutu tīklu un tajā veicamajām
izmaiņām, noskaidrošana un apkopošana
 Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē
 Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
 Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības grafikos saskaņošana un
izvērtēšana

KPR PAŠVALDĪBU LĪDZFINANSĒJUMA 2016.g.
IZLIETOJUMS
(27 000 EUR)
Kapacitātes stiprināšanai
(20 738 EUR)
Piesaistītie eksperti, kuru atalgojumi
daļēji tiek segti no pašvaldību
līdzfinansējuma:
 sociālo pakalpojumu attīstības
eksperte
 pārrobežu sadarbības programmu
eksperte
 izglītības jomas eksperte
Komandējuma braucienu izmaksas
dalībai pārrobežu sadarbības
programmu komitejās

Labās prakses apgūšanas brauciena
organizēšanai
(6262 EUR)
Padomes locekļu brauciens uz
Druskininku (Lietuva) un Suvalki (Polija)
pašvaldībām (06.03. – 09.03.2016.)

Braucienā piedalījās pārstāvji no 15
pašvaldībām

PLĀNOTIE DARBI 2017.GADĀ

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI
 Reģiona attīstības plānošanas dokumentu
aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība;
 Reģionāla tipa projektu identificēšana, izstrāde un
ieviešana;
 Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana;
 Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas
pasākumi;
 Sabiedriskā
transporta
maršrutu
tīkla
pārraudzība;
 Kurzemes kultūras programmas īstenošana.
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PROJEKTI
Projektu ieviešana:

Projektu pieteikumu sagatavošana:

 NFI Projekts „Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un
reģionālās
attīstības
pasākumu
izstrāde”

 BSR programmā:

 ESF projekts «Kurzeme visiem»
 CB programmas projekts «Moderns un
pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu
pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju
mārketingu un uzlabotiem ostu
pakalpojumiem/Smart
Ports”
»
(30.09.2017.)
 BSR programmas projekts «Baltijas
izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā» /
Baltic Blue Growth (01.04.2019.)
 «Atvērtība dažādībai kopienu izglītībā »
(Erasmus + programmā)
 ...

 «BalticBlueRoutes» - par zemūdens
kultūrvēsturisko mantojumu Baltijas
jūras piekrastē;
 «Retrout» - par taimiņu populācijas
atjaunošanu un makšķerēšanas tūrisma
attīstību Kurzemē

 Igaunijas –
programmā:

Latvijas

pārrobežu

 3.prioritātes “Labāks
«flagship»
projekta
sagatavošana

ostu tīkls”
pieteikuma

KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS
 Sniegtas konsultācijas par
dažādu institūciju
pakalpojumiem ( 100)
 Sniegtas konsultācijas par epakalpojumu izmantošanu
 Veiktas apmācības portāla
www.latvija.lv efektīvai
lietošanai (1)
 Organizēta dalība izstādēs un
gadatirgos (2)

 Noorganizēti informatīvie
semināri un pieredzes apmaiņa
pašvaldību uzņēmējdarbības
speciālistiem un esošiem/
topošiem uzņēmējiem (4)
 Komersantu skaits, kas iesaistīti
PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra
apmeklētāji, dalībnieki izstādēs
un pieredzes vizītēs (150)

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTU
TĪKLA PĀRRAUDZĪBA
 Priekšlikumu izstrādāšana reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un
maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai
 Dokumentu un materiālu sagatavošana un dalība Sabiedriskā transporta
padomes sēdēs
 Pieturvietu apsekošana un uzraudzība
 Maršrutu apsekošana
 Pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu, par maršrutu tīklu un tajā veicamajām
izmaiņām, noskaidrošana un apkopošana
 Līdzdalība normatīvo aktu izmaiņu izstrādē
 Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
 Īslaicīgu izmaiņu sabiedriskā transporta kustības grafikos saskaņošana un
izvērtēšana

PĀRĒJĀS AKTIVITĀTES

Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas
pasākumi
Kurzemes kultūras programmas īstenošana
Un citas aktivitātes saskaņā ar KPRAP
lēmumiem

PALDIES PAR UZMANĪBU!

KPR Administrācija
Rīga, Eksporta iela 12-212
Tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv

