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Kurzemes plānošanas reģiona investīciju 
vajadzības apzināšana 

VARAM vēstule par  
reģionālās 
attīstības 

veicināšanai 
nozīmīgu 
investīciju 
vajadzību 

apzināšanu 
pašvaldībās un 

plānošanas 
reģionos 

Viedokļu 
pieprasījums 
pašvaldībām 

Tēmu apkopojums 
un iesniegšana 

VARAM 



Kurzemes plānošanas reģiona investīciju 
vajadzības Baltijas jūras piekrastē 

• Publiskās infrastruktūras tīkla 
tūrismam attīstība piekrastē 

• Euro Velo 13 veloceliņa izveide un 
attīstība Baltijas jūras Kurzemes 
piekrastē 

• Piekrastes dabu, kultūru un 
apdzīvojumu raksturojošās ainavas 
aizsardzība 

• Piekrastes kurortoloģijas un 
rekreācijas pakalpojumu attīstība 

• Piekrastes pašvaldību teritoriju 
meliorācijas sistēmu atjaunošana un 
attīstība  

 

 

 

 

 

Izvērtējums par specifiskajām 
vajadzībām "Latvija 2030" 
noteiktajā mērķteritorijā – 
Baltijas jūras piekrastē, kas 

netiks atrisinātas ar 
ieguldījumiem pašvaldību 

uzņēmējdarbības 
infrastruktūrā, 

energoefektivitātē pašvaldību 
īpašumos, dabā/tūrismā un 

kultūrā, pašvaldību publiskajā 
ārtelpā un ielās un pašvaldību 

ceļos 
 



Kurzemes plānošanas reģiona investīciju 
vajadzības (ārpus Baltijas jūras piekrastes) 

• Pašvaldību meliorācijas sistēmu atjaunošana un attīstība pašvaldībām 
piederošajos zemes īpašumos plūdu riska mazināšanai 

• Euro Velo 10 veloceliņa izveide un attīstība Kurzemē 
• Veloceliņu tīkla attīstība Kurzemes plānošanas reģionā aktīva un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanai 
• Kājāmgājēju taku tīkla attīstība Kurzemes plānošanas reģionā aktīva un 

veselīga dzīvesveida popularizēšanai 
• Publiskās infrastruktūras tīkla tūrismam attīstība dabas aizsardzības plānos 

ietvertajās un citās teritorijās 
• Uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem pieejamās infrastruktūras sakārtošana 

un attīstība 
• Degradēto teritoriju sakārtošana un attīstība  
• Jauna Ventas upju baseina apsaimniekošanas plāna izstrāde un ieviešana  
• Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu izstrāde un ieviešana vides 

kvalitātes uzlabošanai 
• Vides sakārtošana tūrisma un rekreācijas vajadzībām  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tālākie soļi? 

2 nedēļu laikā 
pašvaldību 

priekšlikumi par 
KPR sagatavoto 

tēmu 
apkopojumu 

Tikšanās ar 
pašvaldību 

speciālistiem par 
detalizētu 
investīciju 
vajadzību 

apzināšanu  

 (2018. novembris 
– 2019.gada 

februāris) 

Reģiona 
priekšlikumu 

detalizēta izstrāde 
un apspriešana 

 (2019.gada 
1.ceturksnis) 

Priekšlikumu 
iesniegšana 
VARAM un 
līdzdalība 

Reģionālās 
attīstības 

pamatnostādnes 
izstrādes procesā. 

Politikas mērķi atbilstoši ERAF un Kohēzijas fonda 2021-2027 regulējumam 
 

1. Gudrāka Eiropa caur inovatīvo un gudro ekonomikas transformāciju 
2. Zaļāka Eiropa caur tīru un taisnīgu enerģijas pārvadi, zaļajiem un zilajiem 

ieguldījumiem, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimatam un risku prevenciju  
3. Labāk sasniedzama Eiropa caur mobilitāti un reģionālo IKT savienojumu  
4. Sociālāka Eiropa caur Sociālo tiesību Eiropas pīlāra ieviešanu  
5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa caur ilgtspējīgu un integrētu pilsētu, lauku, piekrastes 

teritoriju attīstību un vietējām iniciatīvām 



Paldies par uzmanību! 
 

KPR Administrācija 

Rīga, Valguma iela 4a, 3.stāvs 

Tālr. 67331492, e-pasts: 
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