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Cienījamie kurzemnieki!
Kurzemes plānošanas reģionam aizvadītais 2016.gads bija ražīgs,
piesaistītām investīcijām un atbalstītiem projektiem bāgāts. Vēlos
pateikt lielu paldies uzņēmīgajai administrācijas komandai Evitas
Dreijeres vadībā un Attīstības padomes locekļiem par sadarbību,
atbalstu un izsvērtajiem lēmumiem, kas veicinās Kurzemes
reģiona attīstību. Darbs pie attīstības un investīciju projektiem
turpināsies arī šogad, tāpēc mums visiem vēlu izturību un
neizsīkstošu enerģiju.

ŠAJĀ IZDEVUMĀ:

Aktualitātes KPR
Attīstības padomes darbā
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KPR Uzņēmējdarbības
centra aktualitātes
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Aktualitātes KPR
Plānošanas nodaļas darbā 8
Pieaugušo izglītība KPR
KPR Projektu nodaļas
aktualitātes
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Mēs, kurzemnieki, protam ne tikai strādāt, bet arī svētkus svinēt un priecāties. Liels, liels
paldies visiem, kas "roku pielikuši", lai Kurzeme būtu labākais un bagātākais reģions. Un
arī viesiem, kas brauc pie mums arvien vairāk. Saka jau, ka ciemiņi jūt, kur ir labi, kur cilvēki
mīl savu dzimto vietu, kur lepojas ar to un spēj dzīvot saskaņā ar sevi. Un tikai jaukās un
dvēseliskās vietās mums gribas kaut ko atstāt, fotografēties un dalīties. Kurzemē šādu
vietu ar katru gadu kļūst vairāk. Vietu, kur dvēsele dzied, kur ir dvēsele. Pie mums ir, un tā
dzied. Ticu, ka arī Jūs to jūtat!
Inga Bērziņa
KPR Attīstības padomes priekšsēdētāja
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KPR Sabiedriskā transporta
nodaļas darbs
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KPR pašvaldību
aktualitātes
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„Ko sēsi, to pļausi!” - šis sakāmvārds ļoti precīzi raksturo Kurzemes
plānošanas reģiona administrācijas komandas paveikto. Pagājušā
gadā noritēja ļoti intensīvs darbs, lai reģions aktīvi un ar pilnu
atdevi varētu iesaistīties dažādos pārrobežu sadarbības projektos
un ar to palīdzību sniegtu atbalstu un piesaistītu investīcijas
reģiona labklājības veicināšanā.
Uz šī gada sākumu, reģiona attīstības veicināšanai, ir saņemts atbalsts un apstiprinājums
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 3 projektiem, Latvijas – Lietuvas
programmā 4 projektiem, ERASMUS + 1 projektam, kā arī apstiprinātas 2 projektu idejas
Baltijas jūras reģiona programmā. Turpmāk atliek vien rūpīgi gādāt par šo projektu
veiksmīgu īstenošanu. Tāpat turpinās jau pagājušā gadā apstiprināto projektu ieviešana.
Norit aktīvi darbi, lai jau marta mēnesī īstenotu Latvijā vēl nebijušu pilotaktivitāti – atklātā
jūrā izveidotu gliemeņu pilotfermu. Šīs pilotkativtātes ietvaros tiks veikts ekonomisks
pētījums par gliemeņu audzēšanas potenciālu Baltijas jūras austrumu piekrastē.
Deintitucionalizācijas (DI) projektā “Kurzeme visiem” šobrīd ir izsludināti divi ļoti svarīgi
iepirkumi – par reģiona DI plāna izstrādi, un par bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu
izstrādi. Abi minētie iepirkumi ir ļoti svarīgi, jo būs kā pamats tālākajam
deinsitucionalizācijas procesam visā reģionā.
Lai veicinātu reģiona un reģiona jahtu ostu atpazīstamību starptautiskā mērogā, no 21.29.janvārim Diseldorfā, Vācijā, kur norit viena no lielākajām izstādēm "Boat360", kopīgā
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stendā piedalās Kurzemes un Rīgas reģiona jahtu ostu pārstāvji
un tūrisma speciālisti, lai kopā ar partneriem no Igaunijas
reklamētu Latvijas un Igaunijas piekrasti kā burāšanas
galamērķi.
Stendā
tiek
reklamēts
arī
jaunais
portāls helloports.com, kas radīts, lai burātāji vieglāk varētu
plānot savu ceļojumu. Dalība izstādē norit pateicoties Centrālās
Baltijas programmas atbalstītam projektam "Smartports".
Projektu identificēšana, izstrāde un ieviešana, protams, nav
vienīgais Administrācijas darbības virziens, lai arī šobrīd tā ir
vienīgā iespēja, kā piesaistīt tiešas investīcijas reģiona attīstības
veicināšanā.
Tomēr, svarīgas ir ne tikai investīcijas. Ir svarīgi būt
informētam. Lai pašvaldību vadītāji iegūtu to darbam svarīgo un
aktuālo informāciju, gandrīz katru mēnesi, tiek sasauktas KPR
Attīstības padomes sēdes, kurās tiek pieaicināti gan ministriju,
gan dažādu

citu valsts un arī nevalstiskā sektora pārstāvji, lai pārrunātu
aktuālos un sasāpējušos jautājumus. Šo gadu esam aizsākuši
janvāra sēdē pieaicinot Valsts ieņēmuma dienesta vadību.
Februārī KPR Attīstības padomes sēdē plānots aicināt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgās
amatpersonas, lai pārrunātu šobrīd aktuālo jautājumu saistībā
ar sadarbības teritoriju izveidi.
Lai pārrunātu reģiona ārvalstu sadarbības iespējas, februārī
plānojam uzņemt Moldovas delegāciju Kurzemes reģionā. Šī
būs kā atbildes vizīte uz pagājušā gada oktobrī notikušo vizīti
Moldovā. Par to, kā mums gāja Moldovā, kā arī citu KPR aktuālo
informāciju aicinu lasīt Ziņu lapā.
Gads iesācies raiti, lai arī darbi rit raiti!
Uz sadarbību!
Evita Dreijere
KPR Administrācijas vadītāja

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PĀRSTĀVJU VIZĪTE MOLDOVĀ
Laika posmā no 2016. gada 18. – 23.oktobrim KPR
administrācijas vadītāja E.Dreijere, Attīstības padomes
priekšsēdētājas vietniece V.Jablonska un Dundagas novada
priekšsēdētāja vietniece A.Grīnberga piedalījās VARAM
organizētā sadarbības braucienā uz Moldovu, piedaloties ar
uzņēmējdarbības attīstību saistītos pasākumos Moldovas
reģionos un iepazīstinot ar Latvijas reģionālās politikas
instrumentiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos.

Kurzemes plānošanas reģiona delegācijas vizīte Moldovā, Foto KPR

19.oktobrī Beļcē notika reģionāla konference “Moldovas –
Latvijas sadarbība: seminārs un reģionu uzņēmējdarbības
attīstības ekonomiskā misija”, pēc kuras tika organizēta
kontaktbirža, kuras laikā bija iespējams tikties ar dažādu
pašvaldību un reģionu pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem,
nodibinot jaunus kontaktus. Lai veicinātu veicināt LatvijasMoldovas reģionu un pašvaldību sadarbību, Latvijas reģionu
vakarā KPR prezentēja Kurzemes reģionu, tajā esošos resursus,
ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus.
20.oktobrī Gagauzijas autonomajā teritoriālajā vienībā notika

tikšanās ar reģiona vadību, kā arī tikšanās ar Gagauzijas
galvaspilsētas Komrat vadību un Gagauzijas reģionālo attīstības
aģentūru. Tikšanās laikā tika prezentēts Kurzemes reģions,
izklāstīti reģionālās attīstības plānošanas aspekti Latvijā, kā arī
klātesošie tika iepazīstināti ar reģiona ekonomisko profilu un
attīstības plāniem. Tikšanās mērķis bija meklēt kopīgos
sadarbības jautājumus gan reģionālās attīstības jomās, gan arī
uzņēmējdarbības sekmēšanā un savstarpējā sadarbībā. Tika
pārrunāta iespēja Gagauzijas pārstāvju iespējamai vizītei uz
Kurzemes reģionu.
21.oktobrī Čimišļiai pilsētā notika Dienvidu reģiona attīstības
aģentūras organizēta reģionālā konference, kurā E.Dreijere
sniedza prezentāciju par Baltijas jūras stratēģiju, kas bija pirmā
makroreģionu stratēģija, ko apstiprināja ES. Tika stāstīts par
KPR pieredzi, kā ar projektu palīdzību veicinām to mērķu
sasniegšanu, kas definēti Baltijas jūras reģiona stratēģijā.
22.oktobrī notika tikšanās Kišiņevā ar Reģionālās attīstības un
celtniecības ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā pārrunājām par
panāktajām vienošanās un iespējamo turpmāko sadarbību.
Par minētajiem notikumiem ir pieejama informācija arī ārvalstu
medijos:
http://www.gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=6803
http://www.comrat.md/523-delegaciya-iz-litvy-posetila-primeriyukomrata.html
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2614
http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3024
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3449&t=%2FServiciulde-presa%2FNoutati%2FO-numeroasa-delegatiei-din-Letonia-a-vizitat-inaceasta-saptamana-tara-noastra
Informāciju sagatavoja E.Dreijere
KPR Administrācijas vadītāja
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
2016. gada 4.ceturksnī tika sasauktas trīs KPR Attīstības padomes sēdes, kurās diskutēts par tādiem aktuāliem jautājumiem, kā
Valsts kontroles iniciētie grozījumi Likumā par valsts kontroli, Āfrikas cūku mēra epizootisko situāciju Latvijā un virzību Kurzemes
reģionā, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādāto noteikumu projektu “Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” un sadarbības teritorijām.
2016.gada 28.septembrī Kuldīgā notika KPR Attīstības
padomes sēde, kurā piedalījās arī LR Valsts kontroles (VK)
Padomes loceklis Piektā revīzijas departamenta direktors
Edgars Korčagins.

piedzītu zaudējumus vai atteiktos piedzīt zaudējumus, VK
padomei četru mēnešu laikā būtu jālemj par lietas izbeigšanu,
vai par lietas atlikšanu, vai arī jāpieņem lēmums par zaudējumu
piedziņu. Paredzēts, ka VK gala lēmums būs administratīvs
akts, kuru būs iespējams pārsūdzēt visās trijās LR tiesu
instancēs.
Valsts kontroles likuma grozījumi paredz arī virkni
izņēmumu un ierobežojumu, kuru pašreizējajā normatīvajā
regulējumā nav.

Foto: KPR

Tikšanās mērķis bija informēt pašvaldību vadītājus par VK
iniciētajiem grozījumiem VK likumā. Līdz šim likumdevējs
paredzējis, ka par valsts vai pašvaldību budžetam nodarīto
zaudējumu atgūšanu atbild iestādes vadītājs.
Izvērtējot likuma normu piemērošanas praksi pēdējo piecu
gadu laikā, VK secinājusi, ka tikai dažos gadījumos
revidējamās vienības un to augstākās iestādes ir vērsušās
pret atbildīgajām personām par šo personu prettiesiskas
rīcības rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
Kaut arī mehānisms Latvijas likumdošanā par zaudējumu
piedziņu no tiesiskās puses arī līdz šim bijis pilnībā pietiekams,
tas tomēr netiek pietiekami pielietots, kas ir iemesls iniciatīvai
no VK puses, rosināt grozījumus VK likumā. Likuma grozījumos
ir paredzēts, ka pēc VK revīzijas ziņojuma apstiprināšanas,
revīzijas departaments, kurš ir veicis revīziju, ierosina VK
padomei uzsākt piedziņas procesu pret vainīgo amatpersonu/ām, pēc kā VK padome lemj “ir” vai “nav” pamats vērsties par
KPR
zaudējumu piedziņu. Gadījumā, ja VK Foto:
pieņemtu
lēmumu par
zaudējumu piedziņu, tad paredzēts, ka lēmums tiks nosūtīts
revidējamai vienībai un tās augstākai iestādei, kurai sešu
mēnešu laikā jāveic atbildības izvērtējumu un jāpiedzen
zaudējumus, vai arī jāierosina neveikt piedziņu, vai arī jāierosina
atlikt piedziņu sakarā ar kriminālprocesu, administratīvā
pārkāpuma lietu vai disciplinārlietu. Tikai tajā gadījumā, ja
iestāde konstatētu, ka zaudējumu piedziņai nav pamata, ne -



Kā piemēram, tiek paredzēts gadījums, ka lēmums par
zaudējumu piedziņu var tapt atlikts sakarā ar ierosinātu
kriminālprocesu, administratīvā pārkāpuma lietu vai
disciplinārlietu. Tāpat lēmums par zaudējumu piedziņu var tapt
atlikts, līdz brīdim kamēr revidējamā vienība pati veiks
zaudējumu piedziņu. Tiek paredzēti arī gadījumi, kad VK pati
pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu. Kā piemēram, ja nav
konstatēta nelikumīga un vainojama rīcība, kas ir cēloniskā
sakarā ar nodarītajiem zaudējumiem, iestājies noilgums (no
pārkāpuma izdarīšanas pagājuši vairāk kā četri gadi), piedziņa
pilnībā vai daļēji ir veikta, vai noslēgta vienošanās, vai arī ir cits
attaisnojošo apstākļu kopums. Jaunie grozījumi nosaka
ierobežojumus piedzenamajai summai, kas paredzama viena
gada mēnešalgas apmērā, ja zaudējumi nodarīti aiz rupjas
neuzmanības. Līdz šim šāda ierobežojuma nebija. Grozījumi arī
paredz, ka revidējamajai vienībai un institūcijai, uz kuru attiecas
revīzijas ziņojumā norādītais, visos gadījumos būs tiesības
apstrīdēt departamenta lēmumu padomē. Nekādi jauni sodi
netiek paredzēti un sodu piemērošanas prakse paliek atbildīgo
iestāžu kompetencē. Visas izmaiņas attieksies tikai uz
revīzijām, kas būs pēc grozījumu stāšanās spēkā.
Sēdes noslēgumā, saistībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”
uzsākto “Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2017. –
2023.gadam” izstrādi, tika saskaņotas un apzinātas aktuālās
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību prioritātes Valsts
autoceļu sakārtošanas programmai 2017. – 2023. gadam, kas
nosūtītas VAS “Latvijas Valsts ceļi” iekļaušanai kopējā
programmā.

Foto: KPR
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
2016.gada 28.oktobrī Kuldīgā notikušajā KPR Attīstības
padomes sēdē, saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību
Kurzemē, tika aicināti piedalīties Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) pārstāvji, lai informētu par ĀCM epizootisko
situāciju Latvijā. PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars
Koloda informēja, ka kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijas
teritorijā sācies ĀCM, līdz šī gada jūlijam Kurzemes reģionu tas
nebija skāris.

Foto: KPR

ĀCM virzība uz Kurzemi notikusi no Tukuma novada Slampes
pagasta un Engures novada Smārdes pagasta puses. Diemžēl
šobrīd ĀCM ir izplatījies arī Kurzemē, Talsu novadā un
Dundagas novadā. Vērš uzmanību, ka nereti kritušie meža
dzīvnieki tiek atrasti tieši rudens pusē pēc labības vai kukurūzu
lauku pļaušanas, tāpēc ir ļoti svarīgi informēt un aicināt arī
lauksaimniekus, šādos gadījumos ievērot biodrošības
pasākumus, lai notiktu nekavējoša kritušo dzīvnieku līķu
savākšana un iznīcināšana.

kādā teritorijā ir ĀCM III zonas karantīna mājas cūkām,
veselības sertifikāti netiek izsniegti arī šajā teritorijā esošajiem
lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem. ĀCM III zonas
karantīnas termiņš ir kā minimums viens gads. Tāpēc visu
interesēs ir veiksmīgi sadarboties ĀCM izplatības
ierobežošanai.
Kurzemes reģiona PVD kontakti jautājumu gadījumā:
PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes teritorija (bijušo Talsu un
Ventspils rajonu teritorijas), ziemelkurzeme@pvd.gov.lv,
telefons 63291660, fakss 62502849, pārvaldes vadītājs Ivars
Koloda, mob.tel. 29427906.
PVD Dienvidkurzemes pārvaldes teritorija (bijušo Saldus,
Kuldīgas,
Liepājas
rajona
teritorija),
dienvidkurzeme@pvd.gov.lv, telefons 63401902, fakss
63401901, pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece, mob.tel.
29465543.
2016.gada 23.novembrī Kuldīgā notika kārtējā KPR Attīstības
padomes sēde, kurā piedalījās Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvji, iepazīstinot padomes locekļus ar
informāciju par izstrādāto noteikumu projektu “Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”
(turpmāk - Noteikumi), civilās aizsardzības komisijas (turpmāk
- Komisija) sadarbības teritorijām, mērķiem, Komisiju
izveidošanas kārtību, darba organizāciju, uzdevumiem un
tiesībām.

Diemžēl pilnībā apturēt ĀCM izplatību nav iespējams, tomēr
ļoti svarīgi maksimāli ievērot visus biodrošības pasākumus.
Ministru kabineta noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" ir noteikti gan PVD,
gan pašvaldību pienākumi ĀCM izplatības ierobežošanai.
Klātesošie tika iepazīstināti ar ĀCM karantīnas teritorijām ar
riska zonām kopš 2015.gada augusta līdz šim brīdim, no kuras
redzams, ka ĀCM izplatības virzība Latvijas teritorijā notikusi no
Austrumu un Ziemeļu puses uz Rietumiem. Visām ĀCM
skartajām teritorijām tiek noteikta karantīna. PVD pārstāvji
vērsa uzmanību, ka ĀCM karantīna skar ne tikai mājas cūku
turētājus, bet arī tos lauksaimniekus, kuri ražo produkciju
eksportam. Lai lauksaimniecības produkciju varētu eksportēt,
PVD
lauksaimniecības
produkcijas
ražotājiem
un
eksportētājiem izsniedz veselības sertifikātus. Gadījumā, ja

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks M.Baltmanis (Foto: KPR)

Iepazinušies ar sniegto prezentāciju Attīstības padomes locekļi
interesējās, vai nosakot Komisiju sadarbības teritorijas ir ņemti
vērā tādi valdības apstiprināti dokumenti, kā Nacionālais
attīstības plāns, kurā ir noteikti nacionālās attīstības centri un
reģionālās attīstības centri? Diskusijā ar VUGD pārstāvjiem tika
pausts kopīgs viedoklis, ka veidojot Komisijas jāņem vērā
Nacionālajā attīstības stratēģijā noteikto, veidojot tās 9
nacionālas nozīmes pilsētās un 21 reģionālas nozīmes attīstības
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AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
centrā. Tā kā šobrīd valstiski cits sadalījums nav noteikts, nav
pamata noteikt 16 sadarbības teritorijas. Apkopojot attīstības
padomes locekļu paustos viedokļus, tika nolemts informēt
Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, VUGD, VARAM,
Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju par KPR
Attīstības padomes kopīgo viedokli, norādot, ka: “Izvērtējot
minēto MK noteikumu projektu, kā arī uzklausot Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvja sniegto
informāciju par sagatavoto dokumentu, Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padome iebilst pret piedāvāto sadarbības
teritoriju modeli un aicina ņemt vērā Nacionālā Latvijas
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā “Latvija 2030” un Nacionālajā
attīstības plānā definēto nākotnes telpiskās struktūras attīstības
centru modeli, veidojot komisijas 9 nacionālas nozīmes attīstības
centrā un 21 reģionālas nozīmes attīstības centrā. Pārējām
pašvaldībām paredzot iespēju labprātīgi slēgt sadarbības līgumu
par kopējas komisijas veidošanu. Papildus aicināt precizēt
Komisiju statusu, skaidri definējot vai Komisijas būs tikai
koordinējoši konsultatīvas, vai tām būs arī lēmējtiesības.”
Sēdes turpinājumā Kuldīgas biznesa inkubatora
vadītāja L.Raituma, Talsu biznesa inkubatora vadītāja
D.Dreiškena un Ventspils biznesa inkubatora vadītājs I.Ozoliņš
iepazīstināja padomes locekļus ar Kuldīgas, Talsu un Ventspils
biznesa inkubatoru stratēģijām, to darbību teritorijām,
sasniedzamajiem rādītājiem un plānotajām aktivitātēm.

inkubatoru stratēģijas, sasniedzamos rādītājus un plānotās
aktivitātes.
Sēdes turpinājumā LTRK valdes padomniece reģionālajos
jautājumos I.Brice iepazīstināja padomes locekļus ar
informāciju par LTRK organizētajām uzņēmēju dienām
Kurzemē 2017, kas paredzētas 02.-03.06.2017. Ventspilī.
Pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību
Kurzemes reģionā. Plašākas diskusijas izvērtās par aizvadītajām
Uzņēmēju dienām Kurzemē 2016. gadā. Pašvaldību vadītāji
norādīja, ka aizvadītais pasākums nav bijis plaši apmeklēts un
uzņēmēji nav bijuši apmierināti. LTRK pārstāvji tika aicināti,
organizējot uzņēmēju dienas Kurzemē 2017.gadā, pievērst
pastiprinātu uzmanību pasākuma reklamēšanai un apmeklētāju
piesaistei.
2017.gada 11.janvārī ir aizvadīta pirmā 2017.gada KPR
Attīstības padomes sēde, kurā tika aicināta piedalīties LR Valsts
ieņēmuma dienesta (VID) vadība, lai diskutētu par aktualitātēm
nodokļu jomā un atbildētu uz citiem pašvaldību vadītājus
interesējošiem jautājumiem nodokļu politikas jomā.

Foto: KPR

Foto: KPR

KPR administrācijas vadītāja E.Dreijere aicināja biznesa
inkubatora pārstāvjus ciešāk sadarboties ar KPR
Uzņēmējdarbības centru,
jo īpaši dažādu informatīvo
pasākumu gadījumos, kad Uzņēmējdarbības centra rīcībā esošā
kontaktu datu bāze var būt nozīmīgs informācijas nodošanas
kanāls mērķauditorijas sasniegšanai, gan citos jautājumos.
Uzklausījusi sniegto informāciju, KPR attīstības padome
konceptuāli saskaņoja Talsu, Kuldīgas un Ventspils biznesa

Attīstības padomes sēdē piedalījās VID Nodokļu pārvaldes
direktors J.Gaiķis, iepazīstinot padomes locekļus ar sagatavotu
prezentāciju un informāciju par aktualitātēm VID darbā, t.sk.
informāciju par klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas
pasākumiem, nodokļu kontroles pasākumiem, negodprātīgu
nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības ierobežošanas
pasākumiem, jaunās VID mājas lapas priekšrocībām,
elektroniskās EDS attīstības sniegtajām iespējām, plānoto VID
resursu optimizāciju un paredzamo VID reorganizāciju.
Tuvākajā laikā VID ir plānots izveidot jaunu nodokļu uzskaites
sistēmu, kas būtiski atvieglos nodokļu uzskaiti un
administrēšanu, jo līdzšinējā nodokļu uzskaites sistēma
darbojas kopš deviņdesmitajiem gadiem un ir novecojusi.

Kurzemes plānošanas reģions
Eksporta iela 12-212, Rīga, LV- 1045, tālr. 67331492, pasts@kurzemesregions.lv

6

AKTUALITĀTES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES DARBĀ
Pirmajā Attīstības padomes sēdē tika sniegtas atskaites par
KPR darba plāna izpildi un budžeta izpildi 2016.gadā un
apstiprināts darba plāns 2017.gadam.

Plašāku informāciju par AP sēžu darba kārtību un prezentācijas
var atrast: www.kurzemesregions.lv, sadaļā „KPR Attīstības
padome”, „AP dokumentu vietne”.

GADU MIJĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ SVEIC KUPLĀKĀS ĢIMENES
Atsaucoties uz Valsts prezidenta un Latvijas Pašvaldību
savienības aicinājumu no katra reģiona izvirzīt četras kuplākās
ģimenes, kuras pelnījušas īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību,
lai kopīgi ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni iedegtu
Ziemassvētku egli pie Rīgas pils 2016. gada 7. decembrī,
Kurzemes reģiona pašvaldības bija izvirzījušas pavisam kopā 18
šādas ģimenes. Lai arī visas izvirzītās kuplās ģimenes ir
pelnījušas sabiedrības cieņu un uzmanību, tomēr, tā kā LPS bija
aicinājusi deleģēt tikai četras kuplākās ģimenes, KPR Attīstības
padome izvirzīja četras ģimenes, kurās ir lielākais bērnu skaits.

Saulīšu ģimeni no Saldus novada, Dīķu ģimeni no Nīcas
novada, Makstnieku ģimeni no Talsu novada, Buļu ģimeni
no Mērsraga novada, Cērpu ģimeni no Vaiņodes novada,
Bergu ģimeni no Ventspils novada, Grosbahu ģimeni no
Rojas novada, Zigneru ģimeni no Alsungas novada,
Pavlovsku ģimeni no Kuldīgas, Baltrakovu ģimeni no Durbes
novada, Jansonu ģimeni no Rojas novada, Siseņu ģimeni no
Priekules novada, Baibas Šteinbergas un Kristapa Melbārža
ģimeni no Kuldīgas novada un Zamarīšu ģimeni no
Pāvilostas novada.

Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā
piedalījās kopumā 20 kuplākās un aktīvākās ģimenes no
visas Latvijas, t.sk. četras kuplākās ģimenes no Kurzemes
plānošanas reģiona - Želnu un Starovecku ģimene no
Liepājas, Graudužu un Van Der Venu (Van Der Veen) ģimene
no Rucavas novada, Vecpuišu ģimene no Brocēnu novada
un Kohu un Vinteru ģimene no Ventspils.

Šajās ģimenēs aug trīs līdz seši bērni. Ģimenes vieno arī aktīva
iesaistīšanās savu novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē. Visas
šīs ģimenes ir pelnījušas īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību
par ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, kopjot
ģimeniskās vērtības un audzinot krietnu, gudru un sabiedriski
aktīvu jauno paaudzi. Paldies Jums visiem!
Ieskatam daži dalībnieku foto:

Šajās ģimenēs aug seši līdz deviņi bērni, arī aizbildnībā esoši
bērniņi un audžubērni. Mēs ar Jums lepojamies!

Zigneru ģimene no Alsungas novada

Baltrakovu ģimene
no Durbes novada

Grosbahu ģimene no
Rojas novada

Šteinbergu un Melbāržu ģimene no
Kuldīgas novada
Kohu un Vinteru ģimene no Ventspils, viesojoties pie Valsts prezidenta
Dalībnieku foto
d godināt arī pārējās 14
Attīstības padome nolēma

KPR
izvirzītās
kuplākās ģimenes. Tā, gadu mijas svētku laikā Kurzemes
plānošanas reģionā, izsakot cieņu un atzinību, sveica arī pārējās
no Kurzemes reģiona pašvaldībām izvirzītās 14 aktīvākās un
kuplākās ģimenes:

Makstnieku ģimene no Talsu novada

Siseņu ģimene no Priekules novada

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
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KPR UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRA AKTUALITĀTES
KPR PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJI GŪST IEDVESMU UN JAUNAS IDEJAS PIEREDZES APMAIŅAS
BRAUCIENĀ LIETUVĀ
KPR Uzņēmējdarbības centrs organizēja pieredzes apmaiņas
braucienu 2016.gada 25.-26.oktobrī uz Rietavu un Telšiem
(Lietuva), kurā piedalījās divdesmit speciālisti no Kurzemes
reģiona pašvaldībām un tikās ar Lietuvas pašvaldību vadību un
attīstības nodaļu pārstāvjiem, lai iepazītu Lietuvas kolēģu
pieredzi attīstot un veicinot uzņēmējdarbību. Pašvaldību
vadītāji bija ļoti atsaucīgi un ar lepnumu prezentēja savus
novadus un uzņēmējdarbību, kā arī dalījās informācijā par
iespējām un veidiem, kā tiek veicināta uzņēmējdarbība
pašvaldības teritorijā. Papildus tika pārrunāts par turpmāko
sadarbību pārrobežu sadarbības programmās. Gan Latvijas,
gan Lietuvas pašvaldību pieredze ir jo īpaši nozīmīga, jo abām
valstīm ir kopīgi risināmi jautājumi.

KPR foto

Notika tikšanās arī ar Rietavas Biznesa un Tūrisma informācijas
centra vadību, kas veiksmīgi strādā jau vairāk kā sešus gadus un
ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi darbā ar uzņēmējiem.
Pārsteidza šī centra spēja piesaistīt ārējo finansējumu
uzņēmējdarbības attīstībai. Šī tikšanās jo īpaši svarīga bija KPR
uzņēmējdarbības centram, kurš ne tikai saskatīja kopīgus
mērķus, bet arī idejas turpmākai sadarbībai.
Iedvesmojošs bija Mākslas inkubatora apmeklējums Telšos,
kurš darbojas jau vairākus gadus. Būtisks ieguldījums šī
inkubatora attīstībā ir sadarbība ar Viļņas mākslas akadēmiju,
kuras filiāle ir Telšos.

Noslēgumā, apskatot skaisto Telšu pilsētu brīnišķīga gida
pavadībā, iepazinām pilsētu no vēsturiskā skatījuma, saskatījām
kopīgas projektu iespējas Telšu un Talsu pilsētai - abas atrodas
uz pakalniem, abās ir ezeri, ar kuriem tās lepojas, pat nosaukumi
ir līdzīgi. Arī Durbes pašvaldības pārstāve varēja sajusties
atpazīta Lietuvas pilsētā, kur atrodas vairākas piemiņas vietas
veltītas Durbes Saules kaujai.

“BIZNESA EKSPRESIS” KURZEMĒ!
„Biznesa ekspresis” ir reģionālo biznesa ideju konkurss, kurš
notiek jau otro gadu. Konkursu rīko Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija. Starp konkursa atbalstītājiem
no Kurzemes puses ir Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmēj-

darbības centrs, SIA "CEMEX" un SIA "Amazone".
Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot labākās biznesa
idejas visas Latvijas ietvaros, tādējādi sekmējot
uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinot interesi
par uzņēmējdarbību kopumā.
Konkursa laikā tā dalībniekiem tika dota iespēja ne tikai
iepazīstināt ar savām biznesa idejām, bet arī piedalīties
apmācībās, kas palīdzēja izstrādāt biznesa plānus. Konkursā
bija iespējams piedalīties ar savu oriģinālu biznesa ideju, ko
uzvaras gadījumā, no piešķirtās naudas balvas var attīstīt
tālāk.
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Decembrī Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars” norisinājās
konkursa “Biznesa ekspresis” noslēguma pasākums, kuru
laikā noteica labākās biznesa idejas un konkursa uzvarētājus.
Pirmo vietu un 5000 EUR naudas balvu ieguva Egija
Gitendorfa ar biznesa ideju par pārtikas produkta ražošanu,
kā saturā atrodams augsts olbaltumvielu, dzelzs, B12
vitamīnu un šķiedrvielu daudzums. Godpilno otro vietu
izpelnījās ideja “Stand Up Paddle“ un tās autore Alise
Krūmiņa, kura ieguva 3000 EUR, savukārt trešajā vietā
ierindojas Līva Smilgzieda ar biznesa ideju “Mantu
uzglabāšana un sauļošanās krēslu īre Ventspils pludmalē”, kas
ieguva 2000 EUR tālākai biznesa attīstīšanai.
Sagatavoja: KPR UC vadītāja Baiba Kūma

AKTUALITĀTES KPR PLĀNOŠANAS NODAĻAS DARBĀ
. GADA SĀKUMĀ

PROJEKTA „LATVIJAS PLĀNOŠANAS REĢIONU UN VIETĒJO PAŠVALDĪBU TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS KAPACITĀTES PALIELINĀŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU
IZSTRĀDĀŠANA” NOSLĒGUMA KONFERENCE
2016. gada 13. oktobrī Plānošanas nodaļas plānotāja Ginta
Gotfridsone piedalījās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana
un
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādāšana” noslēguma konferencē.

KPR plānotāja
G.Gotfridsone konferencē
KPR foto

Šajā konferencē tika runāts par projekta rezultātiem, gūto
pieredzi no dažādiem skatpunktiem. Rezultātus un galvenās
atziņas parādīja VARAM pārstāvji, pieredzē dalījās Norvēģijas

KPR plānotāja
G.Gotfridsone un VARAM
Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļas
departamenta vadītāja
J.Butņicka, KPR foto

partneri, Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu pārstāvji,
Pārgaujas novada pašvaldības pārstāve, Cēsu novada
pašvaldības pārstāve un Kurzemes plānošanas reģiona
plānotāja G.Gotfridsone. No KPR puses tika stāstīts par
Attīstības programmas Investīciju un sadarbības projektu plānā
ierakstītajiem projektiem – iesniegtajām projektu idejām,
apstiprinātajiem un plānotajiem projektiem, izaicinājumiem un
iespējām. Pēc konferences oficiālās daļas raisījās aktīvas
diskusijas ar tās dalībniekiem.

SEMINĀRS PAR APGRŪTINĀTO TERITORIJU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS JAUTĀJUMIEM
2016. gada 8. novembrī Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem notika informatīvs seminārs par Apgrūtināto
teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) jautājumiem. Valsts zemes dienesta pārstāvji detalizēti izstāstīja par nepieciešamo datu
iesniegšanu un atjaunošanu ATIS, par sadarbības līgumu veidiem u.tml. Seminārs bija plaši apmeklēts, kā arī tā dalībnieki aktīvi
uzdeva interesējošos jautājumus, kā arī notika aktīvas diskusijas. Valsts zemes dienesta pārstāvji bija pretimnākoši un piedāvāja
palīdzību un konsultācijas katrai pašvaldībai atsevišķi par tām aktuālajiem jautājumiem.
Sagatavoja: Ginta Gotfridsone
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja
Tel: 63321324
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
. GADA SĀKUMĀ

PROJEKTS ODEON PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJIEM
Kurzemes plānošanas reģions ir saņēmis atbalstu Erasmus +
2016.gada uzsaukumā iesniegtajam projektam ODEon „Openness to diversity trought comunity education” –
“Atvērtība dažādībai kopienas izglītībā” (Nr. 2016-1-LV01KA204-022704).
Odeons antīkajā laikmetā bija īpaši celta ēka odu skandēšanai
un citām muzikālām nodarbēm, kurā pulcējās simtiem cilvēku.
Projekts ODEon veidots ar mērķi – iesaistīt pēc iespējas
vairāk cilvēku kopīgās mācību nodarbēs jeb kopienas
izglītībā. Iesaistes grūtības ir cilvēkiem attālos lauku
novados, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,
senioriem, migrantiem un bieži arī jauniešiem.
Projekta uzdevums ir apzināt labās prakses pieredzi darbā ar
šīm sociālajām grupām un izveidot ieteikumus nelabvēlīgā
situācijā esošo cilvēku iesaistei izglītībā. Šai nolūkā projektā
sadarbojas trīs partneri: Kurzemes plānošanas reģions kā
vadošais partneris, sociālais teātris Nucleo S.C.A.R.L. no Itālijas
un Eiropas jautājumu veicināšanas organizācija no Kipras.

Itāļu partneri daudzveidīgi pielieto drāmas metodi darbā ar
garīgi slimiem cilvēkiem, migrantiem, rasisma riskam
pakļautajiem un no skolas izkritušajiem jauniešiem. Kipras
partnerim ir laba pieredze jauniešu iesaistei nodarbinātībā un
uzņēmējdarbībā, sadarbības veidošanā starp izglītotājiem un
darba devējiem. Latvija piedāvās Eiropas kolēģiem izglītošanas
metodes, kas balstās uz kultūrvēsturiskā mantojuma
izmantošanu un tālāknodošanu.
Projekta mērķgrupa ir pieaugušo izglītotāji. Līdz 20.janvārim
notiek dalībnieku atlase. Jau martā pieci Kurzemes pašvaldību
pieaugušo izglītības koordinatori dosies piecu dienu mācību
vizītē uz Kipru. Vēl pieci dalībnieki jūnijā Itālijā piedalīsies
mācībās sociālā teātra festivālā. Un jūlijā uzņemsim kolēģus
Kurzemē, lai palepotos ar savām iestrādnēm. Laikā starp
mācību sesijām dalībnieki pilotēs no partneriem pārņemtās
metodes un analizēs to izmantošanas iespējas savā mācību
kopienā. Ar šo projektu vēlamies stiprināt pašvaldību kapacitāti
pieaugušo izglītības jomā un īstenot aktuālu pieaugušo
izglītotāju tālākizglītību. Kopumā projekts tiek īstenots no
01.10.2016. līdz 30.09.2017. Projekta budžets ir EUR 45 540.

PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU TIKŠANĀS VAIŅODĒ
Turpinot pieaugušo izglītības tīkla izveidi Kurzemē, 2016.gada
9.decembrī Vaiņodē uz kārtējo tikšanos pulcējās Kurzemes
pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori. Vaiņodes novadā
rūpes par pieaugušo izglītību uzticētas Vaiņodes vidusskolas
direktores vietniecei Mārai Tamužai, kuras pārraudzībā ir arī
karjeras izglītība. Tādēļ tikšanās bija veltīta karjeras atbalsta
jautājumiem.

Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori tiekas Vaiņodē
KPR foto

Vaiņodes vidusskolas direktors Zigmunds Mickus iepazīstināja
ar skolas darbu un pieredzi skolēnu karjeras izglītībā. Maza
novada priekšrocība ir tā, ka visi bērni ir zināmi un nav grūti
izsekot viņu karjerai pēc skolas beigšanas. Skola uzkrāj datus
par bijušo audzēkņu nodarbinātību, lai analizētu, kā skolā
sniegtās zināšanas ir palīdzējušas iesaistīties darba tirgū. Tādēļ
tiek praktizētas mācību stundas uzņēmumā un citas reālās
dzīves uzdevumiem atbilstošas mācību darba formas.
Tikšanās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt SIA "Daiļrade
Koks" Vaiņodes cehu, kur ceha meistars Kaspars Kirpičenoks
vadīja ekskursiju un stāstīja par tehnoloģisko procesu,
darbinieku piesaisti, kvalifikācijām un atbildēja uz
jautājumiem. Darbiniekus amata pienākumu veikšanai
uzņēmums sagatavo pats. Gatavi speciālisti darbā piesakās
maz. Tādēļ “Daiļrade koks” aktīvi sadarbojas ar skolu un sniedz
tai atbalstu, lai ieinteresētu jauniešus nākt strādāt pēc skolas
beigšanas.
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Apmeklējot SIA "Daiļrade
Koks" Vaiņodes cehu
KPR foto

Dalībnieki devās mājup ar atziņu, ka arī mazā pašvaldībā var nodrošināt kvalitatīvu un darba tirgum atbilstošu izglītību, ja tiek
noteiktas problēmas, apzināti vietējie resursi un veidota sadarbība. Un ka pieaugušo izglītība ir visciešākajā sasaistē ar skolas
izglītību.
Informāciju sagatavoja: KPR izglītības eksperte
Dr.paed. Ingrīda Muraškovska

KPR PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
. GADA
Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļa 2016.gadā
strādāja pie 3 projektu pieteikumu izstrādes Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmai un 2017.gada sākums nāca
ar labām ziņām, ka pieteiktie projekti apstiprināti un sadarbībai
ar mūsu Ziemeļu kaimiņiem dota “zaļā gaisma”.
Īsumā par katru projektu:
“Safe Sea” (“Droša jūra”) partnerību, kurā KPR ir Vadošais
partneris, veido Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
Igaunijas glābšanas dienests, Igaunijas mazo jahtu ostu
attīstības centrs un 4 piekrastes pašvaldības Kurzemes un Rīgas
reģionā – Ventspils novads, Rojas novads, Engures novads un
Salacgrīvas novads. Projekta galvenais fokuss ir nodrošināt
efektīvu sadarbību starp glābšanas dienestiem Igaunijā un
Latvijā ekoloģisko katastrofu situācijās Rīgas līcī. Abu valstu
glābšanas dienesti uzlabos savu aprīkojumu, kas nepieciešams
glābšanas darbiem un organizēs kopīgas apmācības, savukārt
pašvaldības ierīkos pieejas ceļus līdz jūrai, lai VUGD tehnika un
aprīkojums bez problēmām var tikt nogādāts glābšanas darbu
veikšanai jūrā.
KPR iniciētajā “Industriālā mantojuma” projektā
apvienojušies 30 partneri no visas Programmas teritorijas –
Kurzemes, Rīgas, Vidzemes plānošanas reģioniem,
Rietumigaunijas un Dienvidigaunijas. Projektā iekļauti 26
industriālā mantojuma objekti - 5 ūdensdzirnavas un HES, 9 bij.
ražotnes, 5 ar dzelzceļa vēsturi saistīti objekti, 4 bākas un 3
ūdenstorņi. Objektos plānots veidot interesantu tūrisma
piedāvājumu, kas aizrautu ikvienu – gan lielus, gan mazus. No
Kurzemes projektā iekļautie objekti ir Aizputes ūdenstornis
(Aizputes novada pašvaldība), bijusī Adatu fabrika Kuldīgā

SĀKUMĀ
(Kuldīgas novada dome), Pāces vilnas fabrika Dungadas novadā
(SIA Vilnas Fabrika), Airītes dzelzceļa stacija Saldus novadā
(biedrība “Airītes stacija”) un Ovīšu bāka Ventspils novadā
(Ventspils brīvostas pārvalde).

Visi projekta objekti skatāmi šeit:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=lv&hl=lv&authuser=1&authuser=
1&mid=1o8m-fR-7vrnem4AKnd8kg9k2l5Q

Savukārt, projekta “Piekrastes kājāmgājēju maršruts”
izstrādi vadīja “Lauku ceļotājs”. Projekta galvenais mērķis ir
izveidot kājāmgājēju maršrutu vairāk kā 1000 km garumā, kas
stiepjas gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā.

Foto: R.Rāts

Lai labāk orientētu kājāmgājējus, Kurzemē plānots uzstādīt
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piekrastē 43 liela izmēra norādes zīmes, kas informē kājāmgājēju
par atrašanās vietu un norāda nākošo ciematu, papildus zīmēm tiks
izvietoti arī 20 informācijas stendi visā piekrastes garumā. Projekta
taps arī kartes, ceļvedis un praktiska informācija kājāmgājējiem
internetā.
Plānotais maršruts un infrastruktūra sīkāk šajā saitē:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&authuser=0&mid=z_eYIeEh3
srk.k45u7P1N7mBI
Informāciju sagatavoja:
KPR Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica

PROJEKTA “BALTIC BLUE GROWTH” AKTUALITĀTES
KPR ar 2016.gada 1novembri iesaistījies projektā “Baltijas
jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība
Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth). Projekta galvenais mērķis ir
samazināt Baltijas jūras ūdens eitrofikāciju (eitrofikācija ir
ķīmisku uzturvielu, parasti slāpekļa un fosfora savienojumu,
palielināšanās ekosistēmā, kas izraisa paaugstinātu augu
augšanas un atmiršanas intensitāti). Gliemeņu audzēšana ir
viens no veidiem, kā cīnīties pret šo procesu, jo tās, patērējot
un uzkrājot fosforu un slāpekli, mazina šo ķīmisko vielu kaitīgo
ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmām, tajā pat laikā nemazinot
gliemeņu kā pārtikas izejvielas kvalitāti un vērtību.

Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas Austrumgotlandes
reģiona administrācija, un kopumā projektā iesaistījušies 18
partneri no 7 valstīm (Zviedrija, Dānija, Polija, Vācija, Somija,
Igaunija un Latvija). 2016.gada 10.un 11.novembrī Stokholmā
(Zviedrija) notika projekta “Baltijas jūras izaugsme – liela
mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” partneru
tikšanās.

2016.gada 10.un 11.novembrī projekta partneru tikšanās Stokholmā , KPR foto

Iepriekšējie pētījumi liecina, ka Baltijas jūras Austrumu
piekrastē augošās gliemenes dēļ samazinātās sāls
koncentrācijas ūdenī neizaug tik lielas kā Rietumu piekrastē,
tāpēc tās ir mazāk pievilcīgas patēriņam cilvēku uzturā, tomēr
tās ir piemērota un augstvērtīga pārtikas sastāvdaļa
galvenokārt mājputnu un zivju barības ražošanā, aizstājot sojas
produktus.
Projekta īstenošanā tiks veidota cieša sadarbība starp privāto
un publisko sektoru, pilnveidojot gan likumdošanu, gan
praktiski radot platformu šāda veida uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Tajā ir iesaistījušies arī pētnieciskie institūti, kas
novērtēs gliemeņu kā pārtikas izejvielas uzturvērtību, un
darbojošies gliemeņu pārstrādes uzņēmumi, kas dalīsies
pieredzē, izstrādājot sociālekonomisko pamatojumu.
Projekts tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības programmā, un šim projektam EK ir
piešķirts stratēģiski svarīga projekta statuss (Flagship project).

Projekta partneru tikšanās reizē Stokholmā tika pārrunāti
jautājumi, kas saistīti ar līdzšinējo darbību projekta ietvaros, kā
arī iezīmēti vissvarīgākie turpmākajos sešos mēnešos veicamie
darbi. Liela vērība tika pievērsta aktivitātēm, kas palīdzētu
informēt sabiedrību par projekta nozīmi Baltijas jūras ūdens
kvalitātes uzlabošanā, kā arī par tā pievienoto vērtību –
izaudzēto gliemeņu uzturvērtības noteikšanu un pārstrādi.
KPR aktivitātes projektā ir saistītas ar pētniecību – balstoties
uz partnervalstu pieredzi un izvērtējot Latvijas situāciju,
apskatīt sociālekonomisko pamatojumu gliemeņu audzēšanai
Baltijas jūras austrumu piekrastē.
Gliemeņu audzēšana Baltijas jūras Kurzemes piekrastē
pētnieciskos nolūkos tiks uzsākta 2017.gada aprīļa beigās vai
maija sākumā, kad jūrā netālu no Pāvilostas tiks iegremdētas
virves, kas turpmākos pāris gadus kalpos par vietu, kur
gliemenēm augt. Arī dabā gliemenes aug salīdzinoši netālu no
krasta līnijas – līdz 30m dziļumā, turklāt jau iepriekšējā projektā
”Baltic EcoMussels” ir izpētīts, ka tieši pie Pāvilostas tām
augšanas apstākļi ir vispiemērotākie.
Informāciju sagatavoja:
Projekta eksperte/reģionālā koordinatore Zane Gaile
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PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES

Vai Tu zināji?
Deinstitucionalizācija ir process, kad pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros (institūcijās) pamazām aizstāj ar sabiedrībā
balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.
Pasaulē deinstitucionalizācija tiek īstenota jau no pagājušā gadsimta vidus, lai ievērotu cilvēktiesības, uzlabotu iedzīvotāju dzīves
apstākļus un sociālo pakalpojumu pieejamību.
Visā Kurzemē sākta individuālo vajadzību izvērtēšana un
atbalsta plānu izstrāde
Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem
izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ir uzsākta septembrī.
Savukārt pašvaldībās dzīvojošajiem bērniem ar invaliditāti un
bērnu namu audzēkņiem – novembrī. No kopumā izvērtēt
plānotajām 956 personām, šobrīd ir izvērtētas 211 personas un
sagatavoti 97 atbalsta plāni.
Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar
invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu
izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei
visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu
ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros.
Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai,
vecākiem jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu un
jāiesniedz iesniegums

Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais
darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības
gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un,
balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots
individuāls atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas
pakalpojumiem bērnam un vecākiem, kurus projekta ietvaros
noteiktā apjomā ģimene var saņemt bez maksas:
 bērnam (līdz 17.g. ieskaitot) – četri no atbalsta plānā
rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem
pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:
psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība
izglītojošās atbalsta grupās.
Informē vecākus par atbalsta iespējām,
audzinot bērnus ar invaliditāti
Lai informētu par projektā “Kurzeme visiem” pieejamajām
bezmaksas atbalsta iespējām ģimenēm, kurās aug bērni ar
invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus
iespējams saņemt, 2016. gada rudenī KPR projekta “Kurzeme
visiem” vadības komandas pārstāvji Talsos, Ventspilī un Kuldīgā
tikās ar vecākiem un citiem interesentiem.

Tikšanās ar vecākiem un citiem interesentiem Ventspilī. Foto: Ieva Sāmīte-Cērpa
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Paldies par sadarbību tikšanās organizēšanā Ģimeņu un bērnu
atbalsta centram “Brīnumiņš”, Atbalsta centram ģimenēm ar
īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un biedrībai “Savējie savējiem”!
Lietuvas pieredze deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā
Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa 2016.gada
novembrī piedalījās Labklājības ministrijas organizētā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļiem, Viļņu, Varēnu un
Alytus, lai iepazītos ar Lietuvas pieredzi deinstitucionalizācijas
(DI) procesa ieviešanā.

Pieredzes brauciena dalībnieki SOS ciematā Viļņā, Lietuvā, Foto: Anita Āboliņa

Pieredzes brauciena laikā notika tikšanās Šauļu un Alytus
rajonu DI ekspertēm, Šauļu, Varēnas un Alytus pašvaldību

pārstāvjiem, kā arī ar sabiedrībā balstīto pakalpojumu
sniedzējiem Šauļos, Viļņā, Varēnā un Alytusm, pārrunājot DI
procesa ieviešanu Lietuvā un iepazīstot ar dažādus risinājumus
institūciju pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātiem un
sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Plašāku atskatu par
pieredzes braucienu un tā laikā redzētajiem labās prakses
piemēriem, lasiet www.kurzemevisiem.lv
Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
izstrādātāja atlasei
Līdz 13.02.2016. plkst. 15:00 pieteikumus var iesniegt gan
juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām
pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz divu politikas
plānošanas vai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau pabeigti, kā
arī tām jāvar nodrošināt deinstitucionalizācijas plāna izstrādes
vadītāju, sociālās jomas ekspertu un ekonomikas jomas
ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties
ŠEIT vai arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.
Sagatavoja:
Projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa
inese.silina@kurzemesregions.lv

PROJEKTA ,,SMARTPORTS’’ AKTUALITĀTES
2017.gada janvārī projektā CB239 ,,SmartPorts’’ Kurzemes
plānošanas reģions ir realizējis vienu no savām būtiskākajām
mārketinga aktivitātēm šajā projektā – organizējis projekta
partneru līdzdalību vienā no lielākajām Eiropā notiekošajām ar
burāšanu un jahtu ostām saistītajām izstādēm – ,,Boot
Dusseldorf’’2017. Šīs aktivitātes ietvaros Kurzemes plānošanas
reģions organizēja stenda īri izstādē, stenda aprīkojuma
izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī nodrošināja iespēju
projekta partneru pārstāvjiem bez maksas piedalīties šajā
izstādē darbojoties stendā, lai nedēļas garumā no 21. līdz
29.janvārim varētu piedāvāt ūdens tūristiem - potenciālajiem
mūs mazo ostu apmeklētājiem, savus tūrisma produktus un
jahtu ostu pakalpojumus.

Foto KPR

Šajā stendā arī projekta vadošais partneris - Igaunijas jahtu ostu
asociācija izstādīja projekta ietvaros izgatavoto interaktīvo
informācijas kiosku, ka ļauj jaunā kvalitātē organizēt jahtu
komunikāciju ar jahtu ostām, plānot maršrutus, pasūtīt ostu
pakalpojumus un norēķināties par tiem, saņemt tūrisma
informāciju par apkārtējām teritorijām un daudz ko citu.
Pēc savstarpējās vienošanās šajā izstādē tika dota iespēja
piedalīties arī Rīgas plānošanas reģiona jahtu ostu pārstāvjiem,
savukārt Rīgas reģions realizēs līdzīgu aktivitāti un sniegs
iespēju Kurzemes reģiona jahtu ostām piedalīties Stokholmas
jahtu gadatirgū 2017.gada martā.
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Otrs būtisks notikums “SmartPorts” projekta ietvaros ir 2017.gada 17.janvārī notikušās apmācības, kuru gaitā projekta partneru –
jahtu ostu pārstāvji tika apmācīti darbam ar interaktīvo informācijas kiosku. Šādus kioskus projekta ietvaros ir izstrādājis vadošais
partneris un tie tiks izvietoti visu projekta partneru jahtu ostās. Informācijas kioskus ir paredzēts uzstādīt 2017.gada martā – aprīlī.
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītājs E.Drigins

AKTUALITĀTES KPR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODAĻAS DARBĀ
Sabiedriskā transporta nodaļa aizvadītā gada pēdējā
ceturksnī sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi
virkni grozījumu sabiedriskā transporta kustības grafikos.
Saistībā ar skolas slēgšanu Ventspils novada Zlēkās veiktas
izmaiņas maršrutā “Liepāja – Kuldīga – Ventspils”. Izvērtējot
pasažieru plūsmas tendences slēgts maršruts “Saldus –
Skrunda” , bet atvērti divi jauni reisi maršrutā “Kuldīga –
Saldus”. Uzlabojot skolēnu pārvadājumus veikti grozījumi
maršrutos “Blīdene – Pilsblīdene – Biksti – Blīdene” un “Kuldīga
– Pūces – Vilgāle – Kuldīga” . Virkne izmaiņu notikušas
maršrutos “Virka – Pelči” un “Mežvalde – Priedaine”, kuri
apkalpo Kuldīgas pilsētu un tās tuvāko apkārtni.

Uzsākts darbs pie iepirkumu dokumentu sagatavošanas
iepirkumam par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta
pakalpojumus no 2021. gada.

Izvērtējot
eksperimentālo
pārvadājumu
rezultātus
(pasažieru plūsmu kā arī pasažieru un pārvadātāju viedokļus),
kā pastāvīgi atvērti divi reisi maršrutā “Rīga – Liepāja”, divi reisi
maršrutā “Liepāja – Kalēti – Priekule” un četri reisi maršrutā
“Liepāja – Otaņķī – Nīcas centrs”.

Kurzemes lotēs tiktu iekļauta arī Tukuma, Engures un

Paredzams, ka līdz šim laikam beigsies visi iepriekš noslēgtie
līgumi ar pārvadātājiem un konkurss notiks visā valstī pēc
vienotiem kritērijiem un no jauna noslēgtie līgumi būs ar
identiskām prasībām un nosacījumiem. Tādejādi visā valstī
sāks darboties vienoti standarti un samaksas noteikumi visiem
pārvadātājiem. Šobrīd notiek debates par iepirkuma sadalīšanu
atsevišķās lotēs un to skaitu. Kurzemē tiek piedāvāts apspriest
variantus par sadalījumu četrās līdz divās lotēs. Turklāt
Kandavas novadu teritoriju apkalpojošie maršruti. Kopā ar
reģionālajiem vietējiem maršrutiem lotēs tiks iekļauti
starppilsētu maršruti, piemēram “Rīga – Ventspils”, “Rīga –
Liepāja” utt. Gadā reisos nobraukto kilometru skaits šādā
dalījumā Kurzemē sasniegtu 16, 5 miljonus.

Uzsākts darbs pie iepirkumu dokumentu sagatavošanas
Attēlā: Iespējamais dalījums divās iepirkumu lotēs
Attēlā: Iespējamais dalījums četrās iepirkumu lotēs

Sagatavoja:
KPR Sabiedriskā transporta nodaļas tīkla plānotājs I.Ozoliņš
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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

VAIŅODES
NOVADS

VENTSPILS
NOVADS

SALDUS
NOVADS

SKRUNDAS
NOVADS

SKRUNDAS
TALSU
NOVADS
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!

