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Ievads 

Straujās globālās izmaiņas prasa atbilstošus risinājumus, kas vairs nav tikai pielāgošanās un 

reaģēšana uz situācijas izmaiņām. Īstermiņa skatījumi jāsaista ar ilgtermiņa plānošanas mērķiem, kas 

sakņojas mūsu pašreizējā izpratnē par nākamo paaudžu nepieciešamību. Esošās attīstības nepilnības 

un kļūdas bieži saistāmas ar neskaidriem nākotnes mērķiem.  

No iepriekšējā Kurzemes ilgtermiņa plānošanas dokumenta – Kurzemes reģiona teritorijas 

plānojuma izstrādes procesa ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kas neveido pilnu iepriekšējo dokumentu 

plānošanas ciklu. Jauna dokumenta izstrādi noteikušas izmaiņas plānošanas normatīvajā regulējumā, 

kas nosaka jaunu plānošanas dokumentu izstrādi, atšķirīgu reģiona lomu plānošanas procesā. Papildus 

tam, izmaiņas nacionālajā un starptautiskajā ekonomikā un politikā prasa jaunu skatījumu uz attīstības 

procesiem.  

Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam (Kurzeme 2030, Stratēģija) 

mērķis ir iezīmēt reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un 

veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas. Stratēģija turpina iepriekšējā plānošanas perioda 

dokumentos noteiktos virzienus veidot attīstības plānošanas pārmantojamību. Stratēģija respektē 

Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo attīstības politiku.  

Ilgtspējības koncepts ietver sociālos, ekonomiskos un vides aspektus un pārvaldības nozīmi – 

kas veido pamatu pozitīvām attīstības izmaiņām ilgtermiņā. Izmaiņu stratēģija ietver nozīmīgākos 

akcentus, lai attīstītu indivīda un sabiedrības labklājību. 

Stratēģija veido jaunu pieeju skatījumā uz attīstību, akcentējot sabiedrības un vietas nozīmi 

attīstības procesos. Indivīda un sabiedrības atbildība, iniciatīva, uzņēmība, inovācijas, radošums 

balstīts zināšanās ir daži, bet nozīmīgi stratēģijas atslēgvārdi. Bieži ir jārīkojas nekavējoties, tādēļ 

stratēģija ir saistīta ar tuvākām nepieciešamām rīcībām, kas iezīmē virzienus reģiona attīstības 

programmai „Kurzeme 2020”.  

Plānošanas process ir bijis sabiedrisks, nodrošinot sabiedrības informēšanu, konsultācijas, 

darba sanāksmes, iesaistes pasākumus. Liels uzsvars tiek likts uz sabiedriskās apspriešanas procesu, 

kura laikā tiek veidots dialogs ar sabiedrību un valsts pārvaldes institūcijām.  

Stratēģija ir mērķu un rīcību satvars, kas svarīgs Kurzemes reģionam. Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padomes apstiprinātā Stratēģija ir reģiona vienošanās par prioritātēm. Lai gan 

Stratēģija nav stingri normatīvi saistoša, tā veido vadlīnijas pašvaldību plānošanai. Kā Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijas rīks, Stratēģija veido pamatu plānošanas koordinācijai reģionā. 

Stratēģijas izstrāde ir sabiedrisks process, kas aptver sabiedrības intereses un veicina to īstenošanu 

veidojot pieeju – katrs ir atbildīgs. 

Stratēģija sastāv no Stratēģiskās daļas, kas akcentē attīstības priekšnosacījumus, 

ietekmējošos apstākļus, definē risinājumu pieejas un priekšlikumus; Telpiskās attīstības perspektīvas, 

kas akcentē apdzīvojuma attīstības, sasniedzamības un lauku telpu attīstības īpatnības, plānošanas 

vadlīnijas; Stratēģijas īstenošanas un uzraudzības, kas fokusējas uz sadarbību starp dažādām 

sabiedrības institūcijām. 

Kurzeme 2030 ir atvērts vērtību orientējošs dokuments, kas veido telpu turpmāko rīcību un 

projektu plānošanai – mēs esam izmaiņu sākumā!  
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STRATĒĢISKĀ DAĻA 

1. Kurzemes reģiona ekonomikas profils  

 
1.1. Reģiona vispārīgs raksturojums 

 

• Platība - 13 607 km2 /21% no Latvijas platības//CSP/ 

• Iedzīvotāji - 258 034 (2014) /13% no Latvijas iedzīvotājiem//CSP/ 

• Lielākās pilsētas - Liepāja 71 926, Ventspils 36 677 (2014)/CSP/ 

• Bezdarba līmenis - 12% (2014) /NVA/ 

• Vidējā alga pēc nodokļu nomaksas - 441 EUR (2013)/CSP/ 

• Reģionālais kopprodukts uz iedz. 12 467 EUR  (2011)/CSP/ 

• Kopējā pievienotā vērtība 2 109 521 tūkst. EUR (2011) /11,6% no Latvijas//CSP/  

 
1.att. Kurzemes novietojums Baltijas jūras reģionā 

 

Teritorija un apdzīvojums 

Kurzemes reģiona ģeopolitiskais novietojums valsts rietumos, Baltijas jūras piekrastē ir īpašs 

kā Baltijas jūras reģiona robežtelpa un Latvijas kontekstā - kā atklātās jūras reģions, kas vēsturiski 

lielā mērā ietekmējis sauszemes attīstības procesus (1. att.). Tranzīts, saimnieciski integrēta ostu 

attīstība, atpūtas un tūrisma industrija lielā mērā saistās ar jūras klātbūtni.  

Radiāli izteiktā Rīgas centrtiece ir būtisks attīstības faktors, kas saistībā ar republikas pilsētām 

Liepāju un Ventspili veido duālu komunikāciju un saikņu struktūru. Novietojums jūras krastā veido 

vairāk vienpusēji – sauszemes orientētu attīstību ierobežojot centru sauszemes ietekmes. Attīstoties 

jūras ekonomikai veidosies daudzpusējas saites, kur piekrastes teritorijas un, jo īpaši, Liepāja un 

Ventspils iegūs jaunas priekšrocības. 

Kurzemei raksturīga izteikta lauku reģiona īpatnības (2. att.). Mežu – lauku struktūra veido 

noteicošo reģiona ekonomikas pamatu. Attīstības centri veidojas kā lauku produktu pārstrādes un 

ražošanas vietas. Īpaša nozīme ir reģionālajiem centriem – Kuldīgai, Saldum un Talsiem kā 

apdzīvojumu organizējošiem ekonomiskajiem un pakalpojumu centriem. Novadu centri – mazās 

pilsētas un lielākie ciemi, lauku ciemi, viensētas veido apdzīvojuma struktūru laukos. Sarūkoša 

iedzīvotājus skaita apstākļos nozīmīgi ir infrastruktūras un vietu attīstības vajadzību pielāgošana, 

jaunu attīstības funkciju veidošana.  

Reģionam ir liels neizmantots potenciāls starptautiskajā sadarbībā Baltijas jūras reģionā. 
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2. att. Kurzemes telpas struktūras pamatelementi 

 

Vide 

Dabisko ainavu fonu veido daudzveidīgā jūras piekraste, kas ietver ekoloģiski jutīgas 

teritorijas – kāpu mežus, erozijai pakļautos stāvkrastus, piekrastes purvājus un lagūnu ezerus; 

piekrastes un iekškontinentālos smiltāju līdzenumus, ko klāj skujkoku meži, augstienes ar 

auglīgākajām lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm. Piekrastes daļā saglabājušies unikāli dabas 

kompleksi un starptautiski nozīmīgi aizsargājamie biotopi. Ainavas ietekmē saimnieciskās un 

apdzīvojuma īpatnības. 

Baltijas jūras un Rīgas līča teritorijas piekraste tiek uzlūkota kā vērtīgu jūras biotopu un 

saimnieciskās aktivitātes telpa. Piekrastes ekoloģiski jūtīgo situāciju apdraud apbūves un tūrisma 

spiediena palielināšanās.  

Nozīmīga ir reģiona kultūras mantojums, kas veido vienotu ainavu telpu, kā resursu tūrisma 

attīstībai. Pilsētu un ciemu vēsturiskie centri, muižu kompleksi, militārais mantojums, ne vienmēr ir 

atraduši savu funkcionālo pielietojumu un aktīvi iesaistīti saimnieciskajā apritē. Dabas vides 

ekoloģisko stāvokli ietekmē ar vien pieaugošā lauku saimniecību ietekme.  

  

Ekonomika 

Kurzemes ekonomikas struktūru veido pārsvarā uz izejvielām un novietojuma priekšrocībām 

balstīti pakalpojumi ar zemu pievienotu vērtību. Ekonomikas struktūrā /kopprodukts/ reģions izceļas 

ar paaugstinātu apstrādājošās rūpniecības un transporta daļu, kas veido 1/3 (3. att.).  

Reģionā ir vietējo resursu izmantošanas potenciāls. Ievērojamie dabas resursi – māli, kvarca 

smiltis, smilts – grants, kaļķakmeņi, kūdra, sapropelis, kas pašlaik ir salīdzinoši maz izmantoti, lielie 

koksnes resursi tiek maz apstrādāti. Notiek naftas un retmetālu izpēte. Reģionam piemīt liels 

potenciāls pazemes gāzes glabātuvju izveidei un alternatīvas enerģētikas attīstībai.   

Līdzīgi kā Latvijai kopumā, raksturīga produktivitātes atpalicība no Eiropas vidējiem 

rādītājiem, kas savukārt ietekmē reģiona konkurētspēju darbaspēka piesaistē.  
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3. att. Ekonomikas struktūra pēc saražotā kopprodukta /CSP/ 

 

 

 

Sabiedrība 

Vēsturiski Kurzemes teritorija aptvēra lielākas teritorijas, kas ietekmējusi kultūru, tradīcijas, 

noteikusi saimniekošanas paradumus, atstājusi bagātu, bet nepilnīgi izmantotu kultūrvēsturisko 

mantojumu. Ziemeļkursas lībiešu kultūras telpa, suitu katolicisma kultūras telpa papildina un veido 

Kurzemes un atsevišķu vietu identitāti. Jūras piekraste, ilgstošās zvejniecības tradīcijas, vēsturiski 

veidojusies saimniecību struktūra, izkliedētais apdzīvojums atspoguļojas kultūras īpatnībās, cilvēku 

raksturā, kas vērsta uz lielāku individualitāti, piesardzību, atšķirīgu sadarbības kultūru.   

Mūsdienu ekonomikas pamatā nepieciešamas jaunas prasmes, kas orientētas uz radošumu, 

netradicionālu domāšanu, sadarbību, spēju adaptēties mainīgos apstākļos, pilsonisko atbildību. 

Sarūkošas novecojošas sabiedrības apstākļos ir pieaugoši sociālie un teritoriālie segregācijas procesi, 

kas būs turpmākās attīstības izaicinājums. Tradicionālais un ienākošais, attīstītais un atpaliekošais, 

centrālais un vietējais, “lielais” un “mazais”, atšķirīgas vērtības ir daži pretpoli, ar kuru risināšanu 

saskarsies plānotāji.  

 

Pārvalde 

Esošajai teritoriālajai pārvaldības organizācijai piemīt atšķirīgs potenciāls. Pārvaldībai būs 

jānodrošina teritoriāli līdzvērtīgi pakalpojumi, ka prasīs jaunus risinājumus. Palielinoties e-

pakalpojumiem, saglabāsies un palielināsies pašvaldību loma attīstības veicināšanā savā teritorijā, 

tādēļ kompetences palielināšanai, darba organizācijai, jaunām darba metodēm būs nozīmīga vieta.  

Pārvaldība veidosies kā daudzdimensionāla - iesaistot dažādus spēlētājus, atbildības vietējas 

iniciatīvas, uzdevumu deleģēšana, kas pašlaik ir maz izplatīta prakse. Prasmes un sadarbības māka 

kļūs nozīmīga attīstības procesu vadībā.  

 

 

1.2. Reģiona ekonomikas specializācija  

 

Specializācija – mērķtiecīga saimniecības nozaru koncentrēšanas politika, kas balstās uz 

raksturīgām reģiona priekšrocībām, kas to izceļ uz citu teritoriju fona. Ir būtiski sabalansēt 

daudzveidīgus reģiona attīstības resursus ar specializāciju noteiktos virzienos. Tai pat laikā - 

teritorijas attīstības dažādošana ilgtermiņā sekmē elastīgu reaģēšanas iespēju uz neparedzētiem 

apstākļiem (krīzes, ģeopolitikas nenoteiktības, izmaiņas starptautiskos regulējumos).   

 

Izaicinājumi – projām no zemas pievienotās vērtības! 
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Reģiona ekonomika veido pamatu sabiedrības labklājībai. Pēdējos 20 gados ir notikušas 

būtiskas izmaiņas pašā tautsaimniecības struktūrā. Ir mainījusies ekonomiskā bāze.  

Pilsētās noteicošā ir pāreja no industriālās ražošanas uz pakalpojumiem. Paralēli procesu 

pavadīja privatizācija, Eiropas industrijas sašaurināšanās un migrācija uz Āzijas valstīm, kas bieži bija 

atšķirīgi vērsti procesi. Veidojās būtiskās pretrunas – daudzus gadus realizētā uzņēmējdarbība, kas 

balstīta uz zemu atalgojumu, konkurē ar brīvu darbaspēka migrāciju.  

Emigrāciju noteica ne tikai iespējas atrast adekvātu nodarbi noteiktā vietā, bet arī sociālās 

nodrošināšanas, mobilitātes problēmas – ne visi bija gatavi pārcelties uz dzīvi/ mainīt darbavietu citur 

Latvijā, uzkrājumu trūkums uzsākt biznesu, iespējas iegūt vai atmaksāt aizdevumus, bieži vien vājš 

sociālais kapitāls – spēja sadarboties, paziņu loks. Šie un citi faktori ietekmē situāciju arī pašlaik. 

Emigrācijas process nav pilnībā apstājies un projicējas uz teritorijas attīstību kopumā, pazeminot 

vietējo cilvēkresursu potenciālu, gan iespējām mainīt situāciju atsevišķās vietās. 

Laukos notika pāreja no maz produktīvas lauksaimniecības kā ekonomiskās bāzes uz 

produktīvu lauksaimniecisko lielražošanu, samazinoties darbaspēka daudzumam. Atsevišķās vietās 

Kurzemē ir saglabājušās kolektīvās saimniecības, maz produktīvais sektors. Samazinās iedzīvotāju 

skaits, palielinās migrācija uz darbavietām, kas, galvenokārt, ir pilsētās vai lielākajos uzņēmumos.  

Balstīšanās uz zemu pievienoto vērtību un relatīvi lētu darbaspēku daudzos gadījumos ir 

izsmēlusi savas attīstības iespējas. Būtiski ir nodrošināt samērīgu konkurētspējīgu atalgojumu, ko var 

izdarīt, palielinot produktivitāti ar augstāku pievienoto vērtību.  

Pēdējos 7 gados notika nozīmīgs pavērsiens no izaugsmes domāšanas uz ierobežotu līdzekļu 

plānošanu. Smagā ekonomiskā krīze Latvijā, situācija Eiropā un Pasaulē, ģeopolitiskās attiecības 

ietekmējušas gan atsevišķu nozaru un teritoriju attīstību, gan dzīves līmeņa izaugsmi kopumā. Tas liek 

pārvērtēt esošās prognozes, meklēt citus alternatīvus risinājumus ekonomikas attīstībai.  

 

Attīstības priekšrocības  

Attīstības priekšrocības ir potenciāli un reāli resursi, kas tiek vai var tikt izmantoti, veicinot 

reģiona attīstību. Specializācijai ir jānotiek jomās, kurās reģionam ir gan konkurētspējas 

priekšrocības, gan zināšanu potenciāls, papildus sniedzot mērķtiecīgu atbalstu inovācijām. Prioritārās 

jomas veido pamatu reģionālo inovācijas sistēmu izveidei, kas visveiksmīgāk darbojas tieši reģionu 

līmenī.  

Kurzeme ir saglabājusi un attīstījusi vairākas priekšrocības, kas sekmē reģiona konkurētspēju 

nacionālā un starptautiskā mērogā. Vērtējot uzņēmējdarbības, nodarbinātības rādītājus, eksportspēju, 

produktivitāti Kurzemes reģionam /atšķirīgā intensitātē/ ir salīdzinošās priekšrocības zivsaimniecībai, 

apģērbu ražošanai, tūrismam, gatavo metālizstrādājumu ražošanai, mežsaimniecībai, pārtikas 

produktu ražošanā, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībām, vairumtirdzniecībai. Reģionam nav 

būtisku priekšrocību cilvēkresursu vai zināšanu resursu ietilpīgās nozarēs. Akcentējamas būtiskas 

priekšrocības dabas resursu un infrastruktūras jomā. 

Ģeopolitiskais novietojums A-R transporta koridorā ar paralēliem nacionālas nozīmes 

dzelzceļa un autoceļu savienojumiem, Liepājas un Ventspils pilsētas, divas neaizsalstošas ostas ar 

prāmju satiksmi un potenciālu avio transporta attīstību veido Kurzemes pakalpojumu un transporta 

telpiskās struktūras mugurkaulu. Transporta struktūra veido pamatu reģionālas un nacionālas 

loģistikas izveidei.  

Reģionam ir liels dabas un kultūrvēsturiskās telpas attīstības potenciāls. Pilsētvide, kultūras 

un mākslas aktivitātes - īpaši Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, etnogrāfiski nozīmīgās un dabas 

aizsargājamās teritorijas, saglabātā un jaunradītā  kultūrtelpa  veido nozīmīgu ekonomisko potenciālu.       

Īpaša vieta ir garā jūras piekraste, kas veidojas kā saglabātas dabas un kultūrvēsturisko 

vērtību, “klusās dzīvošanas”, ekonomisko aktivitāšu, tai skaitā – jūras ekonomikas interešu 

saskarsmes vieta, kas dažādās teritorijās izpaužas atšķirīgi. Piekrastei ir liels potenciāls tūrisma un 

atpūtas attīstībai. Tai pat laikā, aktīvie krasta noskalošanās procesi viedo attīstības apdraudējumu tiešā 

krastu tuvumā un prasa tos respektēt plānošanā.  

Jauns perspektīvs attīstības potenciāls ir Baltijas jūrai – kā kuģošanas, zivju un jūras 

produktu, derīgo izrakteņu, enerģijas ieguves vieta, kas tuvākā laikā strauji attīstīsies.  

Kurzemei ir potenciāls attīstīt atsevišķas nozares, kam ir nacionāla nozīme – piemēram, IKT, 

kosmiskās tehnoloģijas. Lai gan pašlaik ekonomikas struktūrā tām ir maza nozīme, infrastruktūras un 

pētījumu unikalitāte veido tās par specializācijas nozarēm. Esošā inovācijas infrastruktūra – 
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zinātniskās pētniecības institūti, inovāciju, zināšanu pārneses un kompetences centri, augstākās 

izglītības iestādes un uzņēmējdarbības atbalsta centri – nav sasaistē ar nozarēm, kurām šobrīd reģionā 

ir salīdzinošas priekšrocības. Būtiski ierobežojumi ir valsts atbalsts zinātnei, vispārējais reģiona 

izglītības līmenis.  

Līdz galam nav novērtēts un atbalstīts vietējais patēriņš, mazo un vidējo uzņēmumu uz vietu 

balstīta attīstība, vietējo produktu ražošana, kam noteikti ir gan ekonomisks, gan sociāls attīstības 

potenciāls.  

Reģiona attīstības priekšrocības neizslēdz atšķirīgu nozaru un resursu izmantošanu, jaunu 

salīdzinošo priekšrocību meklēšanu un attīstību, kas veido jaunas specializācijas iespējas reģionam.  

 

Ekonomikas specializācijas attīstības virzieni 

Ņemot vērā Kurzemes attīstības priekšrocības reģiona potenciālā attīstība saistāma ar  vairāku 

plašam nozaru lokam būtisku sektoru attīstīšanu, palielinot reģiona ekonomikā radīto pievienoto 

vērtību. Tās ir jūra un piekraste, ieguldījumi tehnoloģisko kompetenču – IT, ražošanas un 

biotehnoloģiju – attīstībā, radošo resursu attīstība pievienotās vērtības palielināšanai, sadarbības 

veicināšana starp pārvaldi, uzņēmējiem un zinātnes un pētniecības institūcijām, infrastruktūras 

attīstīšana. 

 

Ieguldījumi tehnoloģisko kompetenču attīstībā 

Kurzemes plānošanas reģionā darbojošies zināšanu pārneses un kompetenču centri ir laba 

platforma tehnoloģisko kompetenču uzlabošanai ražošanas un apstrādes nozarēs caur pārtikas 

tehnoloģijām un biotehnoloģijām, kā arī loģistikā un ražošanas modernizācijā caur IT kompetencēm. 

Tehnoloģiju attīstība ir būtiska arī produkcijas un nozares kopumā pievienotās vērtības palielināšanai, 

kas Kurzemes plānošanas reģionā ir īpaši nozīmīgi darbaspēka ietilpīgām nozarēm, piemēram, 

apģērbu ražošanai un pārtikas rūpniecībai. Inovāciju un tehnoloģisko kompetenču attīstība paredzēta 

arī kā ieguldījumu prioritāte ES investīciju fondiem periodā no 2014. līdz 2020. gadam. 

 

Radošo resursu attīstība pievienotās vērtības palielināšanai 

Būtiski ir veicināt sadarbību starp tradicionālajām un radošajām nozarēm, kā rezultātā tiek 

radīti inovatīvi, unikāli produkti, tiek attīstīts produktu dizains, preču zīmes un uzlabots mārketing un 

tā rezultātā palielināta nozarē un reģionā radītā pievienotā vērtība. Līdz ar to būtiski ieguldīt radošo 

industriju un radošo resursu attīstībā, kā arī mudināt radošo un tradicionālo nozaru pārstāvjus aktīvi 

sadarboties un izmantot vienam otra zināšanas un prasmes, veidojot modernus, pieprasītus produktus, 

kas kļūtu atpazīstami ne tikai reģiona, bet arī Latvijas mērogā un ārpus tās robežām. 

 

Sadarbība starp pārvaldi, uzņēmējiem un zinātnes un pētniecības institūcijām 

Trīskāršās spirāles jeb triple helix modelis, kurā izaugsmes veicināšana notiek, sadarbojoties 

pārvaldībai, uzņēmējdarbībai un izglītībai un zinātnei ir viens no izmantotajiem attīstības modeļiem 

reģionālā līmenī. Trīspusēja sadarbība ir būtiska veiksmīgai zemu un augstu tehnoloģiju attīstībai un 

daudzveidīgu inovāciju radīšanai dažādās nozarēs, kuras reģiona ekonomikā rada lielāko pievienoto 

vērtību. 

 

Infrastruktūras attīstīšana 

Sakārtota un kvalitatīva transporta un sakaru infrastruktūra ir būtisks priekšnoteikums daudzu 

nozaru attīstībai, īpaši uz eksportu orientētām un ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 

saistītām jomām. Infrastruktūras uzlabošana, sadarbojoties valsts un pašvaldību un privātajam 

sektoram, veicinās iekšējo mobilitāti un efektīvāku transporta sistēmu, uzlabojot uzņēmēju iespējas 

piesaistīt darbaspēku no dažādām reģiona vietām, kā arī veicinās iespējas apgūt jaunus  tirgus un 

paplašināt savu darbību. 

 

Jūras resursu izmantošana 

Jūra un tās piekraste ir būtiska Kurzemes plānošanas reģiona priekšrocība, ko iespējams 

izmantot daudzveidīgai un integrētai reģiona attīstībai. Jūras zivju resursi ir priekšnoteikums 

zvejniecības attīstībai, taču ieteicams apzināt iespējas tos izmantot arī citu akvakultūras jomu 

attīstībai. Tāpat jūras resursi var tikt izmantoti atjaunojamās, dabai draudzīgas elektroenerģijas 
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ražošanā (tai skaitā vēja un saules enerģijas ražošanā), transporta nozares attīstībai un aktīvā un pasīvā 

tūrisma sekmēšanai. Efektīva jūras resursu izmantošana un apsaimniekošana ir viena no Kurzemes 

plānošanas reģiona galvenajām ieteicamajām prioritātēm, kurai būs iespējams iegūt atbalstu arī no ES 

investīciju fondu līdzekļiem 2014.-2020. gada periodā.  

Kurzemes esošās specializācijas nozares: zivsaimniecība, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība, 

apģērbu ražošana, metālapstrāde, tūrisms un transports un loģistika. Tām ir salīdzinošās 

konkurētspējas priekšrocības Latvijā un arī Baltijas jūras reģionā. 

Nākotnes specializācijas nozares veidosies gan balstoties uz esošo nozaru turpmāku attīstību, 

gan jaunām iespējām, kas veidosies radošu inovatīvu risinājumu rezultātā.  

 

 

 

2. Attīstības scenāriji  

 
Attīstība nav progresējoši lineārs process, biežāk tā mainās daudzveidīgu procesu ietekmē. 

Mūsdienās attīstības procesi ir tirgus orientēti, kas globālās konkurences apstākļos ir stipri atkarīgi no 

izmaksām. Reģionu attīstību nosaka zemākas izmaksas, kas panākamas izmantojot konkurētspējas 

priekšrocības - labāku novietojumu, zemākas darbaspēka izmaksas, zemāki nodokļi utml. vai arī 

augstāka pievienotā vērtība, ko nodrošina augsti atalgots un sociāli nodrošināts darbaspēks, moderna 

ražošanas un pārvaldības tehnoloģija.       

Ņemot vērā Kurzemes salīdzinošas priekšrocības, kas orientētas vairāk uz dabas un 

novietojuma resursu izmantošanu un tradicionālām nozarēm; nepieciešamību paaugstināt iedzīvotāju 

dzīves līmeni, kas sasniedzams kāpinot darba ražīgumu turpmākā attīstība saistās ar augstas 

pievienotās vērtības ražošanu un pakalpojumiem un augsto tehnoloģiju izmantošanas izvēli.   
Attīstības scenāriji balstīti uz cilvēku kapitālu /sociālo potenciālu vērtējot cilvēkresursu 

pieejamību un ekonomikas nozaru struktūru. 

“Sarūkošā attīstība” – inerces sarūkošs pamatscenārijs  /pašu cilvēkresursi, ilgstoši zema 

pievienotā vērtība/   

“Gudrā attīstība” – izaugsmes izmaiņu virzīts scenārijs /saprātīga imigrācija, augsta 

pievienotā vērtība/  

“Izaugsmes attīstība” – izaugsmes inerces scenārijs /imigrācija, sākotnēji zema pievienotā 

vērtība/  

 

“Sarūkošā attīstība” 

 

Procesu raksturo: INERCE, SARUKŠANA, ATKARĪBA    “VISS PATS ATRISINĀS” 

Iespējamība: Augsta 

Riski: ārējie – ES dezintegrācija, konfliktējošas starptautiskās attiecības var radīt ilgstošu 

recesiju, 

Iekšējie – valsts pārvaldes mobilizācija “uznirstošo problēmu” risināšanā     

    

Politika. Politikai piemīt liela inerce, kas ir šī scenārija pamatā. Attīstība balstīta uz reaģējošu 

politiku “post factum”, kas nozīmē lielu atkarību no ES un starptautiskās situācijas. Nevis Latvija 

veidos savu politiku, bet ārzemju politika veidos Latviju. Būs raksturīga vāja vietējā iniciatīva, 

turpināsies no augšas uz leju vērsta rīcība. Ņemot vērā citus faktorus – pieaugs koncentrēšanās un 

centralizācijas tendence. Ierobežotās valsts iespējas investēt kvalitātes nodrošināšanai (izglītība, 

zinātne, inovācijas, jaunās nemateriālās nozares, kultūras kapitāls u.c.) var nest augļus pēc ilgstoša 

laika perioda un straujāka attīstība iespējama pēc 2025.gada.  

 

Demogrāfija. Turpināsies emigrācijas procesi, kaut arī ar laiku tie var palēnināties. 

Aizbraukušo skaitu pilnībā neizdosies kompensēt ar reemigrācijas pasākumiem, kas prasīs to 

kompensēšanu ar aktīvāku imigrācijas politiku. Palielinoties novecošanās procesam, pieaugs 

demogrāfiskā slodze, un tās ietekme uz budžetu, būtiski samazināsies iedzīvotāju skaits, kas īpaši būs 
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izjūtams lauku apvidos. Scenārijs paredz ierobežotu imigrācijas politiku, kas nespēs pilnībā segt 

iedzīvotāju zaudējumu.  

 

Ekonomika. Tirgus regulējuma dominance. Atvērtā salīdzinoši mazā Latvijas ekonomika, 

turpmākā integrācija Eiropas telpā noteiks Latvijas atkarību no ārējiem apstākļiem, no vienas puses, 

un lielu ekonomisko brīvību, no otras. Ārējie faktori nespēs nodrošināt atvērtības un atkarības 

teritoriālo ietekmju kompensācijas.  

Notiks pakāpeniska dzīves jomu pārstrukturēšana kvalitātes virzienā. Ekonomikai raksturīga 

nepastāvība, kam kopumā raksturīgi mēreni izaugsmes tempi, kas neļaus pietuvoties Baltijas jūras 

attīstītāko valstu līmenim. Saglabājoties atsevišķu nozaru un uzņēmumu līderībai, saglabāsies 

ekonomikas strukturālās problēmas – maz augsti pievienotās vērtības nozaru īpatsvars, liela primārās 

un sekundārās sfēras nozaru  nozīme, liels mazproduktīva darba apjoms. Palielināsies darbaspēka 

deficīts, ko noteiks nelabvēlīga strukturālā situācija - jaunu, uzņēmīgu un izglītotu cilvēku emigrācija 

būs jākompensē ar aktīvu un mērķtiecīgu ārējās migrācijas politiku. 

 

Sabiedrība. Atkarība no iebraucēju nodarbošanās, pieaugs sociālās, nacionālās un kultūras 

atšķirības laukos un pilsētās. Ņemot vērā iepriekšējo 2 desmitgadu sociālās politikas rezultātus – 

pieaugs iedzīvotāju noslāņošanās. Īpaši apdraudēti būs veci cilvēki, kuru skaits palielināsies. 

Sociālais budžets  nespēs pilnībā kompensēt izmaksas.    

Valstij būs grūti uzturēt infrastruktūru, tādēļ palielināsies koncentrēšanās politika centros, 

cilvēki pārvietosies uz Rīgu. Nomales tiks atstātas pašattīstības ietekmē.    

Koncentrācija noteiks “div-ātrumu” pieeju visās jomās arī teritoriālajā – augstāks potenciāls, 

attīstības procesi, dzīves līmenis būs centros, zemāks - perifērijā.      

       

“Gudrā attīstība” 

 

Procesu raksturo: RADOŠUMS, STABILITĀTE, PATSTĀVĪBA “VISS ATKARĪGS NO 

MUMS PAŠIEM” 

Iespējamība: Vidēja, zema  

Riski: ārējie – ES politikas loma un regulējums var nebūt labvēlīgs valsts patstāvībai, 

ierobežotas iespējas piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku  

Iekšējie – sabiedrības negatavība uz izmaiņām      

 

Politika. Scenārijs prasa izšķiršanos jaunas izmaiņu virzītas politikas veidošanā. Kvalitatīvas 

izmaiņas valsts pārvaldē, veidojot to kompaktu, profesionālu, labi apmaksātu. Tas prasīs iniciatīvas 

gan valsts, gan lokālā līmenī, gan pilsoniskās atbildības pieaugumu. Tas paredz gan Eiropas politikas 

integrāciju un adaptēšanu valsts, reģionālām vajadzībām, gan pārdomātu mērķtiecīgu valsts, 

reģionālo, vietējo stratēģiju ieviešanu. Lai sasniegtu augstāku dzīves līmeni, būs nepieciešams rast 

risinājumus orientējoties uz radošu sociālo un ekonomisko darbību, atbalstošu inovatīvu pārvaldi 

panākot kopēju sabiedrības vienošanos. Būtiska būs paradigmas maiņa izglītībā, zinātnē un 

uzņēmējdarbībā, kas vērsta uz aktivitāti atbalstošu rīcību. Rīcības būs vietas centrētas cilvēku un 

kopienu respektējošas.  

 

Demogrāfija. Iedzīvotāju skaits paredzams samazināsies vēl vienu paaudzi, kas prasīs aktīvu 

imigrācijas politiku. Veidojot “gudru” pieeju būs jāsabalansē imigrācijas plūsmas, apjoms ar tirgus 

pieprasījumu un darbaspēka kvalitāti, lai pēc 10-15 gadiem veidotu stabilu demogrāfisko līdzsvaru. 

Regulēta augsti/vidēji kvalificēta un mazāk kvalificēta imigrācija veidos “spilvenu” ekonomikas 

attīstībai nozarēs, kur trūkst darbaspēks. Blakus tam valsts piekopjot reemigrācijas veicināšanas 

politiku atgūs daļu no izbraukušajiem. Palielināsies ārzemēs dzīvojošo nodarbinātība Latvijā.        

 

Ekonomika. Scenārijs paredz sabalansētu tirgojamo un pakalpojumu, vērtību pazeminošo un 

paaugstinošo nozaru attīstību. Orientējoties uz daudzveidību/diversifikāciju, vietējo resursu dziļāku 

pārstrādi un izmantošanu, prioritāte būs nozarēm un uzņēmumiem ar augstāku pievienoto vērtību. 

Nozīmīgākās koncentrācijas vietas – Liepāja un Ventspils, ņemot vērā to augošo lomu Baltijas jūras 

kontekstā veidosies kā galvenie zinātniskās izpētes un inovāciju pārneses centri. Reģionālie centri – 
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Kuldīga, Talsi, Saldus veidosies kā reģiona izaugsmes atbalsta centri, kur koncentrēsies dažādu 

pakalpojumu un vietējās produkcijas pārstrādes uzņēmumi. Laukos saglabāsies nozīmīga 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošana.        

 

Sabiedrība. Scenārijs prasa pozitīvas izmaiņas sabiedriskajā domāšanā, varas un personu 

attiecībās, veidojot un atbalstot sociāli orientētas vērtības, kur par līdzsvara kritēriju tiek lietots 

sabiedriskais esošais un nākotnes labums. Tas panākams mainot attieksmi pret imigrāciju, atvērtību, 

tradicionālām vērtībām, viedokļu un kultūru atšķirībām, investējot un atbalstot pirmkārt modernu 

izglītību, pētniecību, kultūru, tautas ataudzi.  

Augstāk minēto jāpavada sociāli atbildīgai, telpiski līdzsvarotai, ārējo spēku kompensējošai 

politikai, kas mērķēta uz tūlītējām ilgtermiņa efektu veidojošām rīcībām atbilstoši ilgtermiņa 

ilgtspējīgu pārmaiņu orientētai domāšanai. Tas iespējams, ja veido sabiedrisko saskaņu, sociālu 

vienošanos, uzticēšanos veicinošas, daudzveidību respektējošas, personīgi atbildīgas politikas.  

 

“Izaugsmes attīstība” 

 

Procesu raksturo: ATVĒRTĪBA, IZAUGSME, ATKARĪBA “VISS ATKRĪGS NO CITIEM” 

Iespējamība: Vidēja, augsta  

Riski: ārējie – starptautiskā konkurence par darbaspēku  

Iekšējie - spēja adaptēties un integrēties, pārvaldības problēmas, sociālās problēmas  

 

Politika. Balstās uz ievesto darbaspēku, kas aizvietos demogrāfiskos zaudējumus radot 

ekonomisko izaugsmi. Politika atkarīga no preču un darbaspēka tirgus un balstās uz tirgus regulētu 

pieeju. Atšķirībā no inerces scenārija, politika neierobežo migrācijas procesus. Pieeja pārņemta no 

Rietumvalstīm, kurās ir liels imigrantu skaits.   

 

Demogrāfija. Ievestais darbaspēks atsevišķās kopienās veido nozīmīgu vietu, palielinās 

dzimstība, kas gan nespēj pilnībā segt iepriekšējos demogrāfiskos zaudējumus. Latvija kļūst par 

darbaspēka tranzītvalsti – iebraukušie pārvietojas tālāk uz citām valstīm. Tas savukārt nesekmē 

ieguldīt līdzekļus šo cilvēku integrācijā un apmācībā.       

 

Ekonomika. Balstīšanās uz saviem resursiem nespēj nodrošināt attīstības vajadzības – 

palielinās atkarība no ārējiem cilvēkresursu, enerģētiskajiem un materiālu resursiem, kas savukārt 

sadārdzina iekšzemē ražoto produkciju. Imigrācijas politikas rezultātā pieprasījums pēc augsti 

izglītotiem cilvēkiem samazinās, palielinoties pieprasījumam pēc zemas un vidējas kvalifikācijas 

nodarbinātajiem balstoties uz zemākām darbaspēka izmaksām. Tas nemotivē ieguldīt līdzekļus 

tehnoloģijās augstas pievienotas vērtības ražošanai.  

 

Sabiedrība. Palielinās spriedze starp iebraukušajiem un vietējiem, veidojas slēgtās kopienas, 

palielinās sociālā nevienlīdzība, segregācija, spriedze, neuzticība varas mehānismiem, teritoriālās 

disproporcijas, saglabājas ārējā emigrācija, kas izsauc straujāku sarukšanu, nepieciešamību pēc jauna 

darbaspēka. Ierobežotu līdzekļu apstākļos valsts nespēj ieguldīt pietiekošus līdzekļus nodrošinot 

teritorijas attīstības līdzsvarotību un atbalstu būtiskajām nozarēm.     

 

Attīstības scenāriji nav nākotnes paredzēšana. Tie iezīmē iespējamos attīstības variantus un 

sniedz izvēļu raksturojošos blakusefektus, jeb to savstarpējo sasaisti. Scenāriji veido iespējamo 

atskaites sistēmu attīstības mērķu definēšanā.  

Kurzemes izvēles vērstas uz “gudru attīstību”, kas prasīs mērķtiecīgu koordinētu rīcību 

visos pārvaldības līmeņos. Pretējā gadījumā – iespējams ir pamatscenārijs - “sarūkošā attīstība” vai 

“izaugsmes scenārija” elementi.   
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3. Attīstības virzītājspēki – iespējas un riski 

 
Attīstību ietekmējošie faktori  

 

Ir divi pamatfaktori iekšējie un ārējie. Iekšējie - saistīti ar cilvēku resursiem un to teritoriālo 

lokalizāciju. To lielā mērā nosaka valsts politika, pašvaldību un vietējo cilvēku iniciatīva. 

Nozīmīgākie no tiem ir šādi:   

- Iedzīvotāju izmaiņas /skaita samazināšanās – stabilizācija/pieaugums/;  

- Reģiona iedzīvotāju sociālais kapitāls /kvalitāte – kvantitāte/;  

Blakus tam būtiski ir sabiedrības attīstību ietekmējoši sociāli faktori, kas var tikt mainīti: 

- Sociāli kulturālās izmaiņas /mantotā vērtīborientācija un adaptācija – atvērtums, 

multikulturālims/;     

- Pārvaldība /iniciatīvu veicinoša līdzdalības pārvaldība – varas atsvešināšanās/. 

 

Ārējie faktori saistīti ar Eiropas un starptautiskajām attiecībām, kas ir mazāk ietekmējamas:   

- Starptautiskās attiecības /Krievija – Eiropa “aukstais karš” - “sadarbība”/; 

- Eiropas politika /integrācija – dezintegrācija/; 

Blakus tam būtiski būs globāli faktori, kas ir maz atkarīgi no valstu rīcības:   

- Klimata pārmaiņas /klimata pasiltināšanās, laika apstākļu nepastāvīgums/;   

- Resursu pieejamība /tradicionālo resursu noplicināšanās, sadārdzināšanās, izsīkšana/;  

- Globālā ekonomikas un finanšu atvērtība.    

Atvērtība pasaules tirgum, tirgus faktoru absolutizācija vai paļaušanās uz iekšējiem resursiem 

ir lielās izvēles, kas ietekmē tautsaimniecību. Scenāriji var parādīt pamata atšķirības, kas visdrīzāk ir 

galēji rezultāti. Ir izdarīts pamatpieņēmums – Latvija ir ES, NATO integrēta valsts. Ņemot vērā 

definētos valsts politikas virzienus – globāli atvērta tirgus ekonomika, Latvijas turpmākie attīstības 

scenāriji veidojas lielā atkarībā no starptautiskā konteksta (gan politiskā, gan ekonomiskā). Šo 

ierobežojošo un noteicošo faktoru ietekmē, valstī pastāv arī iespējas veidot savu pašpārvaldi, nozaru 

un teritoriālo politiku, veidojot gudras izvēles un mērķtiecīgas rīcības. Starptautiskais konteksts, kā 

noteicošais attīstības faktors ir Eiropas savienības, Krievijas politika, pasaules polaritāti noteicošās 

starptautiskās attiecības.       

 

Telpiskie faktori 

 

Reģiona attīstību ietekmē paša reģiona un apkārtējo teritoriju attīstība un to veidojošā 

telpiskā struktūra. Nacionālā līmenī palielināsies Rīgas aglomerācijas kā starptautiska spēlētāja loma. 

Kurzemei tās ir iespējas izmantot starptautiskos savienojumus, darba vietas, blakus tam, tas ir risks 

teritoriālās konkurences pieaugumam un kā sekas - palielinātai iedzīvotāju migrācijai. Pieaugs pilsētu 

loma, kas Liepāju un Ventspili veidos kā pieaugošu starptautisku spēlētāju. Pārrobežu ietekmē 

palielināsies Rietumlietuvas nozīme /Klaipeda- Palanga/, kas veidojas par nozīmīgu loģistikas un 

darba vietu koncentrācijas centru Baltijas jūras reģionā. Attīstoties Baltijas jūras izmantošanai, 

veidosies saiknes ar teritorijām jūras R krastā. Pieaugs jūras piekrastes loma kā rekreatīvā un 

ekonomisko aktivitāšu telpa, radot palielinātu spiedienu uz vidi un kultūrvēsturiskajām teritorijām un 

veidojot jaunas iespējas teritorijas attīstībai.   

Īpaša nozīme ir 2 galveno reģiona savienojumu turpmāka attīstība Rīga – Liepāja, Rīga – 

Ventspils, kas turpmākajā desmitgadē veidos telpas pamatstruktūru reģionā. Turpināsies lauku 

depopulācija. Šajā kontekstā nozīmīga ir pilsētu un lauku sadarbība, lai nodrošinātu lauku telpas 

pamatstruktūras saglabāšanu.  

 

Attīstības riski balstoties uz pamatscenāriju 

 

Balstoties uz Eiropas Savienības attīstības pamatscenāriju 2050 /ESPON projekts ET2050/, 

Kurzemes reģiona sarukšanas pamatscenāriju – 2030, reģiona attīstības procesus ietekmes nozīmīgi 

faktori, kas nelabvēlīgā gadījumā uzskatāmi par riskiem. Ilgtermiņā būs vērojams darba 

produktivitātes pieaugums, kas radīs “liekos cilvēkus” gan noteiktās teritorijās gan atsevišķās 
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nodarbēs, ko papildinās cilvēku skaita fiziska samazināšanās. Īpaši nozīmīga būs vecumstruktūras 

izmaiņa, kas nākošajā paaudzē būtiski palielinās vecu cilvēku īpatsvaru, tai pat laikā strauji sarūkot 

bērnu un jauniešu skaitam. Valsts reemigrācijas politika, dzimstību veicinošie pasākumi tuvākās 

paaudzes laikā situāciju būtiski neuzlabos. Pēc demogrāfiskajām prognozēm Kurzemes iedzīvotājus 

skaits līdz 2030. gadam var sarukt par 27%, Liepājā 16-24%, Ventspilī, Saldū, Kuldīgā, Talsos 8-

16%, laukos – pārsvarā 24-32% /balstoties uz SIA “Grupa-93”,”Jāņasēta” datiem/. Demogrāfiskās 

izmaiņas var būt riski lielajām pilsētām, samazinot to kā nozīmīgu attīstības centru kritisko masu, kā 

arī nomalēm, kur veidosies jaunas “tukšās teritorijas”. Sociālo slogu pastiprinās personas ar zemiem 

sociālo maksājumu līmeņiem vai banku kredītiem. Šo situāciju daļēji mīkstina radinieku 

pārskaitījumi no peļņas ārzemēs.  

Ņemot vērā enerģijas resursu sadārdzināšanos – alternatīvas piegādes, cenu izlīdzināšanās 

Eiropas savienībā, vienota tirgus izveide, sagaidāms pakalpojumu dārdzības pieaugums un patēriņa 

samazināšanās. Patēriņš ar laiku kļūs “mērenāks”, “saprātīgāks”, tai pat laikā, pastāv “teritoriālās 

noslāņošanās” draudi.   

Kā nozīmīgs nākotnes risks ir turpmākā ES finansējuma samazināšanās, ja tiks pārskatītas 

prioritātes. ES veicinot izaugsmi lielos centros ar laiku var samazināt kohēzijas finansējumu vai 

pārdalīt to citām prioritātēm, kas veicina Eiropas globālo konkurētspēju. Šajā brīdī, reģionam būtu 

jābūt gatavam iekļauties jaunajos apstākļos ar atbilstošu infrastruktūru un sagatavotu personālu. 

Teritoriju sasniedzamības diferenciācija ir neizbēgama ierobežotu līdzekļu apstākļos. Iegūs 

tās vietas, kas atrodas pie galvenajām maģistrālēm, ātras satiksmes, elektro-pieslēgumiem,  

asfaltētiem ceļiem. Attālās teritorijas kļūs par ekskluzīvu dzīves vietu vai arī pašpietiekamās 

stratēģijās balstītu saimniecību.   

Visus minētos riskus vajadzēs akumulēt reģiona sabiedrībai. Kurzemes reģionā ir bieži 

izplatītas sociālās īpatnības – neuzticēšanās, individuālisms, maza iesaiste un sadarbība, noslēgtība, 

kas veidojusies ilgstošā sociāli ekonomiskā un kultūras vidē un liecina par zemu sociālo kapitālu. Tas 

savukārt veido nozīmīgus riskus reģiona attīstībai un veicina “bēgšanu” - norobežošanos vai 

emigrāciju.    
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4. Stratēģijas pieeja 

 

Stratēģiskās nepieciešamības  

 

Esošās un paredzamās izmaiņas prasa jaunas pieejas nākotnes plānošanai. Būtiskas kļūst ne 

pašas zināšanas, bet gan spēja tās vajadzīgā brīdī iegūt, ne tik daudz finansējuma apjoms, cik spēja to 

atrast, izmantot esošos resursus un radīt jaunus, būt radošiem un inovatīviem.  

Sarūkošas attīstības scenārijs pamatojas vērtību pārmantojamībā un iedzīvotāju 

demogrāfiskajā uzvedībā, kas prasa pārvērtēt un racionāli izmantot esošos un potenciālos resursus.   

Jaunais reālisms Eiropā iezīmē kvalitātes noteicošo lomu attīstībā pretēji kvantitātei – 

daudzumam. Vairāk nenozīmē – labāk. Reģiona attīstībai ir jāpārorientējas uz citu domāšanas un 

rīcības paradigmu fokusējoties uz kvalitāti visās jomās. Augstāku pievienoto vērtību var sasniegt arī 

ar mazākiem resursiem – darīt ar mazākiem resursiem nozīmē ne tikai minimizēt dārgus projektus, 

bet arī esošā efektivitātes uzlabošana, izmantojot ierobežotus finanšu līdzekļus /līdzekļu efektivitātes 

paaugstināšana/, vietējo resursu izmantošana, kas vērsta uz sadarbību.           

Būtiskas ir rīcības, kas balstītas izmaiņās orientētās uz jaunām kvalitātēm ar augstāku 

pievienoto vērtību. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, katrs cilvēks kļūst vērtīgāks, nozīmīgāka kļūst 

koprade. Kvalitatīva dzīves vide var tikt sasniegta arī ar mazāku cilvēku skaitu. Te nozīmīgu lomu 

spēlē sociālā aktivitāte. 

 

Ilgtspējības komponentes  

 

Ilgtspējīgas attīstības tradicionālie pīlāri – ekonomiskais, sociālais, vides un dažkārt 

akcentētais – pārvaldības, mūsdienās iegūst jaunu skatījumu. Stratēģija uzsver sociālā nozīmi izvirzot 

to priekšplānā.  

Sociālā telpa kā būtiskākā tiešā veidā saistīta ar kultūru plašākajā izpratnē – vieta, kur dzīvot, 

komunicēt, veidot ģimeni un kultūrvidi, augt, attīstīties. Šie mērķi ir sasniedzami noteiktā kultūras-

sociālajā vidē.  Telpiski  sociālā komponente saistāma ar dzīves, darbības un sociālo aktivitāšu 

vietām.   

Ekonomiskā telpa aptver preču un pakalpojumu ražošanu, patēriņu. Kā attīstības līdzeklis – 

veids, kā to mēs darām, ir bāzēts mūsu vērtību izpratnēs. Ekonomiskā komponente saistāma ar 

teritoriju attīstības specializāciju, ražošanas, pakalpojumu un infrastruktūras koncentrēšanos.         

Vides telpa tradicionāli aptver dabas teritorijas, apstākļus, kas ietekmē mūsu dzīves telpu – 

publiskā ārtelpa, vides kvalitāte, ainavas -  nosaka vietas identitāti.  

Pārvaldības telpa ir integrēta un aptver sabiedrības organizācijas struktūras un procesus. Tās 

būtiskākais uzdevums ir sociālās, ekonomiskās un vides komponenšu telpiskā līdzsvarošana. Telpiski 

tā aptver lēmumu pieņemšanas vietas, telpas funkcionālo organizāciju. 

Bieži vien ilgtspējas komponentes nav telpiski identificējamas, veidojoties virtuālajiem 

kontaktiem rodas virtuālās telpas, kas vairs nav saistāmas ar teritoriju, bet gan ar sociālajām grupām 

un procesiem.          

 

Stratēģijas komponentes  

 

Stratēģijas risinājumi veidojas uz izmaiņu vērstu pieeju, kas balstās kultūras un izglītības 

paradigmas maiņā akcentējot radošumu, inovācijas un elastību, kā galvenās nākotnes vērtību 

veidojošās orientācijas (4.att.). Radošums ir cilvēciski piemītoša īpašība, kas attīstības kontekstā 

veido jaunu domāšanu un rīcību. Elastība, jeb spēja piemēroties mainīgiem apstākļiem, ir jebkuras 

attīstības pamatā, jo ļauj pieņemt un izmantot jaunus izaicinājumus. Radošuma un elastības motīvs 

veidojas zināšanu apguves procesā.  

Stratēģija uzsver būtiskākos sabiedrības attīstības virzienus, kas ietver personīgo un sociālo 

veselību, mācīšanos, iekļaujošu vidi, infrastruktūras atbalstu. Veselība kā fiziskā, sociālā un garīgā 

labsajūta veido pamatu vesela cilvēka konceptam. Mācīšanās kā dzīves nepieciešamība veido 

adaptīvi mainīgās zināšanas un iemaņas, kas ļauj saglabāt kultūridentitāti, radot jaunas pieejas, 

produktus un vērtības. Vide – dabas un sociālā - veido kultūrainavu – mūsu rīcības telpā. Vide ir tas, 



Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, projekts 

24.11.2014. 

 

15 

 

ko mēs radām, attīstām, kur dzīvojam, komunicējam, kā izturamies pret to. Enerģija, transports un 

loģistikas risinājumi ir nākotnes telpisko attīstību noteicošie komponenti. Infrastruktūra ir būtiska 

darbību nodrošinoša nepieciešamība.          

Stratēģija akcentē galvenās sociāli nepieciešamās iemaņas – līdzdalību, sadarbību un 

atbildību. Aktīva jaunradoša komunikācija nav iedomājama bez līdzdalības kā sociāla fenomena un 

sadarbības, kā izpausmes. Atbalstīta iniciatīva veido jaunus produktus, kas nozīmē atbildību par tiem. 

Iniciatīva un atbildība kā demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības priekšnosacījumi ir attīstību 

noteicoši.  

Lai sasniegtu izmaņu stratēģijas uzstādīts mērķus ir nepieciešama ideju kapitalizācija kā 

galvenais instruments. Minētās vērtības, attīstības virzieni un iemaņas ir multiplicējami, pārdodami, 

izplatāmi, veidojot uzņēmības vidi biznesam.      

Izmaiņu stratēģijas komponentes veido domāšanas un rīcību vidi, kas projicējas noteiktā 

vietā. Vieta raksturo cilvēku veidotu dzīves un darbības telpu. Stratēģija akcentē daudzmērogu uz 

vietu orientētu personificētu skatījumu – mana/mūsu māja, pagalms, mežs, draugi, ciems, pilsēta, 

mana/mūsu Kurzeme, … Vietas identitāte veidojas caur personīgo un sociāli akceptēto prizmu, kas 

balstās uz visu un katra cilvēka atbildību par tās veidošanu.  (4.att.)   

 

 
4. attēls Uz vietu orientētas izmaiņu stratēģijas komponentes   

 

Stratēģijas komponentes veido filtrējošu satvaru - vadlīnijas reģiona turpmāko mērķu un 

rīcību noteikšanai un teritorijas attīstības procesa uzraudzībai.  

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 /LIAS/ konteksts  

Stratēģija akcentē LIAS izvirzītās nepieciešamības balstīt attīstību uz kultūru, radošumu, 

augstāku pievienoto vērtību, inovācijām, izglītību, veselību un sociālo drošību, darbu, sabiedrības 

sociālās struktūras izmaiņām, pārvaldību, attīstības organizējošos telpiskos aspektus. Blakus tam, 

stratēģija uzsver jaunos telpiskās attīstības izaicinājumus – demogrāfiskos, ģeopolitiskos, 

ekonomiskos, kas atspoguļojas sarukšanas scenārijā un nepieciešamībā pēc gudras attīstības 

risinājumiem. Respektējot kapitālu pieeju, stratēģija akcentē vietas un sociālos telpas attīstības 

aspektus.  

Stratēģija balstās uz kultūru kā Latvijas valsts pastāvēšanas garantu, akcentējot kultūras lomu 

plašākā kontekstā – kā materiālo un garīgo vērtību, mūsu individuālo un sabiedrisko attiecību, dzīves 

un darbības veidu noteicošo, kas ir radošuma pamatā. Stratēģija akcentē izglītības paradigmas maiņu, 

kas vērsta uz zināšanu lomas pieaugumu, kas ir pamats LIAS akcentētajai cilvēkkapitāla 

palielināšanai. Stratēģija uzsver dabas vērtību izmantošanu saimnieciskā labuma gūšanā, vienlaicīgi 

saglabājot un paaugstinot to vērtību. Būtiska ir pārvaldības joma, kā procesu organizācijas un norises 

nodrošinošo instrumentu pamats. 

   Stratēģija konkretizē LIAS telpiskās attīstības perspektīvu – transporta un komunikāciju 

infrastruktūru, attīstības centru, nacionālo interešu telpu attīstību, akcentējot apdzīvojuma un 

saimnieciskās telpiskās struktūras, vietu sasniedzamību un kultūras un dabas ainavu telpas.    
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5. Kurzemes reģiona attīstības vīzija, mērķi un prioritātes 

Vīzija 

Kurzeme 2030 - gudrs, radošs, zaļš, starptautiski konkurētspējīgs un pievilcīgs reģions 

Baltijas jūras krastā 

Vīzija Kurzeme-2030, iezīmē reģiona attīstības pamatvirzienus un to sasniegšanas 

pamatprincipus.      

Reģiona attīstība saistās ar gudriem risinājumiem, kas vērsti uz augstāku pievienoto vērtību, 

ko panāk ar tehnoloģiju un cilvēka kapitāla attīstību.  

Ieguldījumi izglītībā, zinātnē, prasmju un iemaņu attīstībā ir reģiona, sabiedrības un katra 

indivīda izaugsmes pamatā.  

Sabiedrībā veidojas un tiek atbalstīts sabiedrības un indivīdu radošums, kas izpaužas spējā 

veidot jaunus risinājumus, inovācijas visdažādākajās jomās.  

Ekoloģiski balstīta domāšana un  rīcība veido Kurzemi par zaļās ekonomikas priekšposteni 

Latvijā un Baltijas jūras reģionā. 

Reģiona konkurētspēja izpaužas elastīgā pieejā reaģēt uz apkārtējās pasaules 

izaicinājumiem, spējā nodrošināt reģionālu pašpietiekamību panākot augstu dzīves kvalitāti. 

Kurzeme ir atpazīstama, apdzīvota, labi sasniedzama vieta, kur katrs var atrast sev 

piemērotu nodarbošanos un nodrošināt sev adekvātus dzīves, darba un atpūtas apstākļus.   

Baltijas piekrastes reģions veido jaunas iespējas attīstīt jūras /zilo/ ekonomiku papildinot to 

ar piekrastes aktivitātēm. (5.att.)   

Vīzija nenosaka striktu laika rāmi, iezīmējot ilgtermiņa rīcības un domāšanu, kas tiek 

konkretizētas mērķos, prioritātēs un rīcībās. Vīzija atstāj atklātu iespēju turpmākajam plānošanas 

procesam reaģējot uz nepieciešamajiem un laika gaitā mainīgiem pasākumiem.     

 

5. att. Kurzemes attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes   
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Ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un rīcības   

Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un rīcības /turpmāk - MPR/ ir 

integrētas – akcentējot pārnozaru rīcības, kas centrētas uz cilvēku un sabiedrības lomu, 

gudrās/sarūkošas attīstības izmaiņu orientētas. Lai sasniegtu labāku dzīves kvalitāti, nepieciešama 

daudzveidīgu jomu kopdarbs, kur stratēģija iezīmē atsevišķas būtiskas izmaiņu veicinošas aktivitātes. 

Mērķi, prioritātes un rīcības ir turpmāko aktivitāšu orientieri un nav uzskatāmas par hierarhiski 

pakārtotām. 

Lai veiktu ilgtermiņa ilgtspējīgi orientētas izmaiņas, stratēģija koncentrējas uz atpazīstamiem 

atslēgas vārdiem definējot – MPR. Tai pašā laikā, uzsverot MPR, pārnozaru telpisko raksturu. MPR 

ir orientētas uz darbībām, kas maina ierasto situāciju, t.i. – cilvēku un sabiedrības rīcību orientētas.  

Sasniedzamie rādītāji tiks detalizēti sabiedriskās apspriešanas laikā.  

Būtiskākais izmaiņu stratēģijas attīstības resurss ir vietas sociālais kapitāls. Sociālais kapitāls 

šeit tiek izprasts  kā īpašības, kas piemīt kopienai, pilsoņu apvienībām, kas vērstas uz sociāli aktīvu 

dzīvesveidu, kolektīvu pilsonisku pozīciju. Spēja iesaistīties, sadarboties, izrādīt iniciatīvu, pieņemt 

lēmumus, uzņemties atbildību, uzticēšanās ir daži raksturojoši elementi. 

Sociālais kapitāls ir vēsturiskā, ģeogrāfiskā, sociālā vidē veidots sabiedrības kultūras īpašību 

kopums. Pastāv uzskats, ka tieši šis īpašības būtiski ietekmē sabiedrības attīstības gaitu un 

ekonomiskās sekmes. Izmaiņas saistītas ar izglītības, nodarbinātības, sociālās aktivitātes /NVO/, 

pārvaldības jomām. Būtiska ir pārvaldība, kas ir integrēta joma un ietver kvalitatīvas izmaiņas 

balstītas kompetences palielināšanā.  

Balstoties uz vietu orientētas izmaiņu stratēģijas komponentēm un Vīziju Kurzeme - 2030, 

tiek noteikti ilgtermiņa MPR:  

1.Mērķis. Gudra attīstība  

vērsts uz domāšanas un rīcību maiņu, kas panākams ar ieguldījumiem izglītībā, zinātnē, 

mainot sabiedrības vidi, attīstot uzņēmējdarbības domāšanu.    

Mērķis “Gudra attīstība” ir reģiona atbilde uz sarūkošu attīstības tendenci, reģiona attīstības 

priekšrocībām, varbūtējiem attīstības scenārijiem un attīstības izaicinājumiem/riskiem.   

Ņemot vērā demogrāfiskās un ekonomiskās tendences un nepieciešamību pēc ienākumu 

līmeņa paaugstināšanas, balstīšanos uz saviem resursiem, saprātīgu “kvalitatīvu” imigrācijas 

politiku, svarīgākais akcents ir liekams uz zināšanām, prasmēm un uzņēmību. Ir jāpārliek akcenti no 

izlīdzinošas formālas izglītošanas uz izcilību un prasmju orientētu pieeju. Atbalsts labākajiem, 

radošākajiem, inovatīvākajiem, prasmju orientēta apmācība, biznesa domāšanas, personīgās 

aktivitātes sekmēšana, infrastruktūras atbalsts  ir daži būtiski virzieni rīcībām. Zināšanas un prasmes 

jākļūst par visa mūža cikla pavadošu sastāvdaļu - /mūžu dzīvo – mūžu mācies!/   

Ilgtermiņā 2030. būtiski jāpalielina iedzīvotāju ienākumi, kas balstīti tehnoloģijās, 

producējot augstāku pievienoto vērtību.   

 

Ilgtermiņa prioritātes: 

 

Zināšanas 

Zināšanās balstīta ekonomika.  Zināšanas veido individuālo un sociālo kapitālu. Blakus 

formālajai izglītībai, nozīmīgas ir prasmes un iemaņas, kas tiek attīstītas un uzlabotas visas dzīves 

laikā. Ir nozīmīga kompetences dažādos zināšu līmeņos un virzienos. Spēja un  vajadzība pēc jaunā 

apguves veido pamatu elastīgai ekonomikai. Zināšanas, profesionalitāte - maina attieksmi. Galvenais 

uzdevums – mainīt  zināšanu lomu sabiedrībā. Zināšanām jākļūst par sociāli respektētu vērtību. /No - 

kas tu esi, uz - ko tu proti./   

Sasniedzamie rādītāji 2030  
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- izglītības līmeņa rādītāji  

- zinātnes rādītāji  

- attieksmes rādītāji /kvalitatīvi/ 

Iniciatīva un atbildība  

Uzņēmējdarbībā balstīta ekonomika. Uzņēmējdarbības domāšanai jākļūst par nozīmīgu 

ekonomikas virzītājspēku. Radīt darba vietas, pelnīt pašam un dot iespējas citiem ir būtiskas katra 

cilvēka īpašības, lai panāktu ekonomiskās izmaiņas. Uzņemties atbildību par saviem lēmumiem ir 

svarīga izmaiņa, kas panākama mainot domāšanas un rīcību kultūru. /No peļņas par katru cenu uz – 

sociāli pamatotu peļņu./    

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- ekonomiskās aktivitātes rādītāji 

- ekonomikas struktūras rādītāji 

- nodarbinātības rādītāji           

Atbalstošā infrastruktūra 

Konkrētām vajadzībām atbilstoša infrastruktūra. Infrastruktūra ir nepieciešamie apstākļi, lai 

varētu notikt citas aktivitātes. Bieži noteiktas neadekvātā infrastruktūra vai tās neesamība ir nozīmīgs 

traucēklis vietas attīstībai. Tai pat laikā, vietas infrastruktūras nodrošinājumu nosaka esošās un 

plānotās aktivitātes. Vietas nozīmi nosaka tās funkcijas. /No atbalsta infrastruktūrai nozarē uz 

atbalstu infrastruktūrai konkrētā vietā./  

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Infrastruktūras teritoriālie rādītāji 

- Infrastruktūras nozaru rādītāji  

- Vajadzību rādītāji /kvalitatīvi/            

2.Mērķis. Pievilcīga dzīves vide 

vērsts uz dzīves un darbības vides maiņu, kas panākams ar mērķtiecīgām izmaiņām dzīves 

un darba vidē koncentrējoties uz vietu orientētu attīstību. 

Mērķis “Pievilcīga dzīves vide” ir reģiona atbilde uz ilgtspējīgas telpiskās attīstības 

izaicinājumiem sarūkošas attīstības tendences apstākļos.   

Ņemot vērā pieaugošās teritoriālās izmaksas sarukšanas apstākļos un nepieciešamību pēc 

kvalitatīvākas  darba un dzīves vietas, nozīmīga kļūst pakalpojumu teritoriālā koncentrācija un 

loģistika. Veidojot jaunu vai uzlabojot dzīves vidi vērtējama pakalpojuma teritoriālā un cilvēciskā 

komponente. Attīstot pieeju pakalpojumi /tai skaitā – darbs/ – centros, jāveido loģistika, lai sasniegtu  

pakalpojumus - “vietā” pie cilvēkiem. Mainās paša centra izpratne – no pasīva pakalpojumu 

sniedzēja, uz cilvēku aktivitātē balstītu vietu. Lielāku nozīmi iegūst vietas ekoloģiskie apstākļi – 

ainaviskās, dabas vides un kultūras vides kvalitātes. /ir cilvēks – ir centrs/ Atbalsts personībām, 

aktīvai sabiedrībai, vietu un pakalpojumu sasniedzamības nodrošināšana, vietējo produktu ražošanas 

un patēriņa veicināšana, sociālās palīdzības un sociāli balstītas uzņēmējdarbības organizēšana, 

energoefektīvu risinājumu veicināšana, vietu sociālās, kultūras un dabas kvalitātes paaugstināšana ir 

daži rīcību virzieni.  

Ilgtermiņā 2030. būtiski jāuzlabo vietas un cilvēku sasniedzamība energo-efektīvā veidā.   

Ilgtermiņa prioritātes: 

Dzīvīgas vietas 
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Pilnvērtīgas un sociāli funkcionālas dzīves vietas. Vietas – sākot no mājokļa un aptverot visu 

Kurzemi, veido vidi, kur dzīvojam, strādājam, komunicējam, atpūšamies, augam, novecojam. 

Dzīvīgumu nosaka cilvēki, sociālā vide, kāda tā veidojas konkrētā vietā, individuālā aktivitāte, kas 

papildināta ar dabas un kultūrvides kvalitātēm. Orientācija uz atsevišķām vietām – centriem ne 

vienmēr ievēro citu vietu esamību, kam tā ir jāpierāda. Īpašas ir reti apdzīvotas vietas, kas prasa 

atšķirīgu uzmanību. Jāmaina dabas un kultūras vērtību loma no utilitāra/sargājama objekta uz sociāli 

akceptējamu izmantošanu. Kultūras un dabas objektu un teritoriju publiska sasniedzamība tās iesaista 

sociālos un ekonomiskos procesos. Jārespektē sociālu grupu – īpaši - vecu cilvēku, jauniešu, cilvēku 

ar īpašām vajadzībām -  intereses veidojot tām atbilstošu vidi un pakalpojumus. /No orientācijas uz 

pakalpojumu uz orientāciju uz cilvēku /sociāli orientēts/ 

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Vietas dzīves kvalitātes rādītāji /kvalitatīvi/ 

- Sasniedzamības rādītāji 

- Pakalpojumu rādītāji      

- Sociālās aktivitātes rādītāji /kvalitatīvi/       

Nodarbošanās  

Pieejamas atbilstošas darba vietas/nodarbes. Katram ir atbilstošs interesēm un spējām darbs, 

vai nodarbe. Ne katrā vietā ir darbs, kas atbilst kvalifikācijai, interesēm, vietas iespējām. Tomēr katra 

vieta var kalpot par dzīves ritma daļu, kurā mēs pavadām laiku strādājot un atpūšoties. Darba laiks 

arvien iegūst kompleksāku raksturu – īpaši attālinātā darba gadījumā pietuvinoties dzīves vietai. 

Garīgais darbs bieži apvienojas ar fiziska darba atpūtu un otrādi. Orientācija uz prasmju salāgošanu 

ar piedāvāto/nepieciešamo nodarbošanos un personiskā atbildība veidojot savu nodarbošanos ir divas 

atbalstāmas stratēģijas. Sasniedzamības uzlabošanās rada iespējas atrasties dažādās vietās veicot 

darbu. /No vietas uz darbu uz darbu uz vietu/.  

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Vietu funkcionalitātes rādītāji /kvalitatīvi/ 

- Darba vietu rādītāji            

- Dzīves vietas rādītāji 

Enerģijas un eko-fektivitāte resursu izmantošanā  

Efektīva resursu izmantošana. Energoefektivitāte un racionāla resursu izmantošana ir 

būtiskākie priekšnosacījumi. Ierobežotu resursu un mainīgas ģeopolitiskās situācijas apstākļos 

nozīmīgākas kļūst enerģijas un resursu neatkarības jautājumi. Tas liek pārskatīt vietējo resursu 

nozīmi – ieguldot līdzekļus esošo resursu izmantošanas izpētē un jaunu resursu meklēšanā un apguvē, 

aktivizējot vietējo resursu izmantošanu un to konkurētspējas palielināšanu. Eko-efektivitāte ietver 

produktu un pakalpojumu ražošanu ar mazākiem resursiem, ko nodrošina jaunas tehnoloģijas. 

Ekosistēmu pieejas ieviešana resursu pārvaldībā paredz starpnozaru un ilgtspējīgu cilvēka darbību 

saskaņotību, lai sasniegtu augstāku pakalpojumu līmeni. /No zemas resursu pārstrādes līmeņa uz 

augstu pārstrādi, no energopatēriņa uz energotaupību – vairāk var padarīt ar mazākiem resursiem/.     

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Energoefektivitātes rādītāji 

- Resursu nodrošinātības rādītāji            

- Resursu izmantošanas rādītāji 
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3.Mērķis. Globālā saistība un atvērtība  

vērsts uz reģiona, vietas, indivīdu atvērtību, globālo iespēju izmantošanu, kas panākams 

ar izmaiņām pārvaldībā, kas virzītas uz sadarbību.  

Mērķis “Globālā saistība un atvērtība” ir reģiona atbilde uz jaunajiem attīstības 

izaicinājumiem. 

Pasaule kļūst arvien vairāk savstarpēji atkarīga. Komunikāciju iespējas palielina vietu un 

cilvēku sasniedzamību. Straujāk norit ideju apmaiņa, tirgus kļūst piesātinātāks, tai pat laikā vienmēr 

būs jaunas brīvas nišas, kas jāmeklē un jāizmanto. Iedzīvotāju migrācijas plūsmas rada jaunas 

situācijas. Jaunā pieņemšana, saglabājot vērtības un radot jaunas, ir būtiska vietu pastāvēšanas 

nepieciešamība. Teritoriālo un nozaru klasteru veidošanās, iesaistīšanās produktu ķēdēs, jaunu 

sadarbības formu atbalsts, ideju banku veidošana, valsts pārvaldes un uzņēmēju sadarbība, vietējā 

produkta atbalsts, uz vietu orientēta sadarbība, vietas marketings ir daži rīcību virzieni.               

Ilgtermiņā 2030. būtiski jāpalielina vietu konkurētspēja.   

Ilgtermiņa prioritātes: 

Sadarbība un konkurētspēja 

Sadarbības tīklu veidošana un veselīgas konkurences veicināšana. Konkurences 

palielināšanās veido pamatu pakalpojumu gan ražošanas efektivitātes pieaugumam. Lai konkurētu 

ārvalstu tirgos, nepieciešams atbalsts, sadarbība veidojot kopējus tīklus, klasterus, kooperāciju, un 

citas formas. Izmaiņas uzņēmumu vadībā, arī pašvaldībās, veidojot jaunus pārvaldības modeļus, kas 

balstīti uz savstarpēja izdevīguma principiem. Lokālas uzņēmumu apvienības, kopēji izstrādāti 

zīmoli, iesaiste produktu ķēdēs vai jaunu veidošana, internacionalizācijas pasākumi var uzlabot 

vietējā biznesa attīstību. Nozīmīga loma ir uzņēmēju apvienībām, pašvaldībām, vietējām kopienu 

organizācijām, kas veido vidi sadarbībai. No tā iegūst konkrēta vieta. /No konkurences uz savstarpēji 

izdevīgu sadarbību/  

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Teritoriālo un nozaru klasteru rādītāji 

- Vietu konkurētspējas rādītāji /kvalitatīvi/ 

- Pārvaldības rādītāji             

Atpazīstamība 

Vietas identitātes stiprināšana un vietas mārketings. Atpazīstamībai, blakus tradicionāliem 

konkurētspējas faktoriem – salīdzinošajām priekšrocībām, ir arvien lielāka loma gan nacionālā, gan  

globālā kontekstā kā konkurētspējas faktoram. Mērķtiecīgi veidota un piedāvāta informācija veicina 

jaunu investīciju piesaisti, veido vietas apziņu un identitāti. Iespējas vietu pārdot kā produktu, 

piesaistīt papildus resursus, veidot tūrisma pakalpojumu produktus ir saistāma ar  vietas mārketingu. 

Vietu marketēšanai jākļūst par pārvaldības tehnoloģijas sastāvdaļu. /No vietas atpazīstamības uz 

mērķtiecīgu vietas mārketingu./    

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Vietas atpazīstamības rādītāji /kvalitatīvi/ 

- Tūrisma rādītāji 

- Ārējo investīciju radītāji      

 

Integrēta prioritāte – pārvaldība 

  

Integrēta uz vietu orientēta pārvaldība. Izplatīta parādība mūsdienās ir tradicionālo vadības 

instrumentu lomas izmaiņas. Palielinās vietējās iniciatīvas, sabiedrības grupu, teritoriju aktivitātes, 
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kas nav centrētas hierarhiskā – no augšas uz leju – sistēmā. Pārvaldība pretēji vadībai veido 

sabiedrības attīstības aģentu horizontālu daudz-dimensiālu sadarbības modeli. Sarunas un vienošanās, 

kompromisi, risinājumu kopēja meklēšana, kopēju sadarbības platformu veidošana, formālo valsts 

noteikto atbildību miksēšana ar privātām un sabiedrības grupu iniciatīvām un brīvprātīgu atbildību, 

sociālā mobilizācija izmantojot jaunus komunikāciju tīklus /piemēram, sociālie tīkli/, ir daži 

pārvaldības raksturojošie elementi. Jaunas pārvaldības formas prasa iesaistīto partneru jaunu 

kompetenci. /No vadības uz pārvaldību/ 

 

Ilgtermiņā 2030. būtiski jāpalielina reģiona sociālais kapitāls  

 

Sasniedzamie rādītāji 2030  

- Sociālā kapitāla rādītāji /kvalitatīvi/ 

- Valsts un pašvaldību darbību rādītāji  

- Sociālās aktivitātes rādītāji  
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TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

6. Vietu attīstība 

 
Stratēģijā vieta ir sociāli sakņota izpratne par telpu. Telpa sastāv no vietām, kam mēs 

piešķiram īpašu nozīmi – mājas, ciemi, pilsētas, lauki, kur dzīvo, darbojas,  sevi personificē cilvēki, 

sabiedrība. Katrā vietā veidojas sociāli atšķirīgas nozīmes vietas, kur dzīvot, strādāt, mācīties, 

komunicēt, atpūsties, … Katrā vietā veidojas noteikta rakstura un mēroga sociālas kopienas – 

ģimene, draugi, kaimiņi, ciema iedzīvotāji, darba biedri, pilsētas apkaime. Stratēģija akcentē vietas 

nozīmi attīstības veidošanā. 

Telpa ir vieta, kur norit attīstības procesi, kas ir savstarpēji saistīti - tie ietekmē attīstību citās 

vietās. Stratēģija akcentē svarīgākos telpas attīstības struktūras elementus /funkcionālās telpas – 

apdzīvojumu, pakalpojumu sniegšanas vietas /centrus, sasniedzamību noteicošās struktūras, dabas un 

kultūras vides – ainavas elementus, ražojošo infrastruktūru iezīmējot galvenās risināmās problēmas, 

nosakot sasniedzamos mērķus un rīcību vadlīnijas. 

Katra no telpām tiek raksturota akcentējot izmaiņu fokusējumu, nosakot attīstības mērķi, 

vadlīnijas rīcībām un telpiskajai plānošanai. Vadlīnijas rīcībām akcentē ieteikumus pašvaldību 

politikas virzienu definēšanai, vadlīnijas teritoriju plānošanai ir vērstas uz pašvaldību dokumentu 

izstrādi.    

 

Kurzemes telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006-2026. gadam vērtējums  

 

Lai gan Kurzemes telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006-2026. gadam (TP) plānojamais 

termiņš nav beidzies, pirmo septiņu gadu periods ļauj veikt vispārīgu sasniedzamo mērķu analīzi.  

Sadarbības tīklu attīstība kā pārvaldības princips attīstās palēnināti. Lai gan kopumā ir attīstījusies 

kumunikāciju tehniskā infrastruktūra, daudzlīmeņu sadarbība nav kļuvusi par vispārpieņemtu 

parādību. To traucējusi nepilnīga jaunās ekonomiskās realitātes apzināšanās, tradicionāli 

mazkomunikatīvais dzīves veids, mantotā pārvaldības struktūra un zināšanas. Jauna tendence ir 

sociāli balstītu sadarbības tīklu veidošanās lokālā līmenī. Administratīvi teritoriālā reforma 

izveidojusi jaunu kapacitātes ziņā daudzveidīgu telpisko pārvaldības struktūru, bieži izmantojot 

tradicionālos rajona līmeņa sabiedriskos pakalpojumus. Jaunajiem pašvaldību administratīviem 

centriem ne vienmēr piemīt saimniecisko funkciju koncentrācijas potenciāls. Šādu situāciju ietekmē 

to lielums, sasniedzamība, administratīvā kapacitāte.   

Pilsētas pašlaik nav kļuvušas par attīstības “dzinējspēku” apkārtējām lauku teritorijām 

ievērojami uzlabojusies fiziskā infrastruktūra, ievērojami atpaliekot ražošanas funkcijām. Daļēji to 

noteica ekonomiskā krīze, kas kavēja iecerētos attīstības projektus. Kopumā vāji attīstās sadarbības 

(partnerattiecību) tīklojums, kas ir pamatā vietas attīstības potenciāla izmantošanā, jaunu darbavietu 

veidošanā, pilsētu un lauku sadarbībā. Saglabājas būtiskas atšķirības starp vienāda iedzīvotāju līmeņa 

pilsētām, kas liecina par ražošanas un pakalpojumu koncentrēšanos veidojot “labāk un sliktāk 

izdevīgās” vietas. Iedzīvotāju skaita samazināšanās reģionā kopumā, laukos un pilsētās liecina par 

attīstības potenciāla sarukumu.    

Attīstījusies ostu infrastruktūra, loģistikas un  ražošanas zonas dažādojot vietējo ekonomiku 

un piesaistot investīcijas. Ostās izvietojušas ražotnes, kas izmanto radīto infrastruktūru. Tai pat laikā, 

mazo ostu attīstība krietni atpaliek, galvenokārt pievedceļu kvalitātes dēļ. Divesificējot kravu 

transportu un ostām piesaistītās investīcijas, saglabājas maz attīstīts pasažieru transports un ostu 

sasaiste ar citiem transporta veidiem. 

Laukos ir vērojama lēna uz zināšanām un motivāciju orientētas attīstības izaugsme. Blakus  

koncentrētai, specializētai, augstražīgai un tehnoloģiski modernai agrārajai industrijai pastāv 

mazproduktīva ražošana. Lauku dažādošana nav ieguvusi vispārizplatītu praksi un ir teritoriāli 

lokalizēta. Lauki ir teritorijas ar vislielāko iedzīvotāju samazinājumu tendenci, kas liecina par 

iespējamo agrārās industrijas attīstību, no vienas puses, un lauku cilvēkresursu un sociālā potenciāla 

pāveidošanos, no otras. Lauku teritoriju sasniedzamības uzlabošanās vērojama galvenokārt fiziskajā – 

ceļu infrastruktūrā. Tai pat laikā, sabiedriskais transports nav kļuvis par dominējošu sasniedzamības 
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nodrošinātāju. Lai gan reģions ir veicis sabiedriskā transporta organizācijas funkcijas, iepriekš 

mantotā sistēma nav ļāvusi izveidot visaptverošu satiksmes integrācijas procesu reģiona līmenī.      

Palielinājies tūristu un apmeklējumu skaits, īpaši svarīgākajos tūrisma centros – VENTSPILĪ, 

Kuldīgā, Liepājā. Tomēr, lai attīstītu plašāku tūrisma industriju, blakus viesum mājām un piekrastes 

kempingiem, nepieciešams paplašināt viesnīcu piedāvājumu lielākajās pilsētās. Palēninoties 

sabiedrības vidusslāņa attīstības tempiem, ārējai migrācijai, lauku potenciāls kā dzīves vieta 

turīgajiem attīstās lēni. Tas raksturīgs galvenokārt pieūdeņu un jūras piekrastes teritorijās, kas veido 

citu – sezonālu, bieži apkārtējiem izolētu kultūrvidi. Īpaši nozīmīgi tas ir teritorijās ar augstu 

kultūrvēsturisko un dabas ainavu mantojumu. Piepilsētu apbūves izplešanās ir ievērojami 

samazinājusies, veidojot nepabeigto būvniecību. Pieaudzis pilsētu kultūras potenciāls attīstot 

infrastruktūru, gan pasākumus. 

    

Vēlamā/ perspektīvā telpiskā struktūra – stratēģijas nostādnes 

 

Esošā telpiskā struktūra un vēlamā/ perspektīvā telpiskā struktūra tiek skatīta savstarpējā 

kontekstā. Stratēģija akcentē telpiskās struktūras pārmantojamību un saglabāšanu, orientējoties uz 

struktūras kvalitatīviem uzlabojumiem vai bijušas struktūras revitalizāciju piešķirot jaunas funkcijas 

vai jaunu kvalitāti, paredzot iespējamo vietu attīstību vadlīnijās.    

Atsaucoties uz stratēģijas vīziju izvirzītajiem izmaiņu mērķiem un prioritātēm, ekonomikas 

sarukšanas un nepieciešamību pēc augtākas pievienotās vērtības, stratēģija izvirza telpiskās attīstības 

mērķus, kas balstīti uz telpisko koncentrēšanos, līdzekļu akumulāciju un individuāliem 

risinājumiem.    
Telpiskā koncentrēšanās - ietver publisko līdzekļu ieguldīšanu vietās, kur tam ir ekonomiski 

un sociāli pamatota nepieciešamība. Princips attiecināms uz regulētām telpiskās politikas 

koncentrēšanās vietām, piemēram,  – attīstības un pakalpojumu centriem, valsts ceļiem, aizsargājamo 

dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.          

Līdzekļu akumulācija – ietver daudzveidīgu finansējumu un aktivitāšu piesaisti noteiktās 

vietās, tai skaitā, – publiskā - privātā partnerība, lokālo iniciatīvu veidošana, daudzpusējas sadarbības 

veidošana, jauktu finansējuma sistēmu izveide, uzdevumu un funkciju deleģēšana.    

Individuālie risinājumi – ietver nepieciešamību pēc teritoriāli balstītiem risinājumiem, kas 

nav panākami ar vispārējo pieeju regulējumu. Īpaši attiecībā uz vāji sasniedzamām vai maz 

apdzīvotām teritorijām, pakalpojumu centriem, kas ir vienīgie plašā apkārtnē, nepieciešamība 

atbalstīt kopienu vai individuālus projektus ar lielu sociālu ietekmi. 

Attīstības procesi nosaka un ietekmē telpisko izvietojumu, mainot tās raksturu un īpašības.  

Telpiskā perspektīva paredz saglabāt un attīstīt esošo telpisko struktūru, tai pat laikā, veidojot 

nepieciešamos apstākļus dzīves kvalitātes pieaugumam.  

Stratēģija respektē atšķirīgas telpas un vietas paredzot atšķirīgus risinājumus dažādas vietās. 

Apdzīvojums kā nozīmīgākais telpas attīstības struktūras elements integrē saimnieciskās, 

sasniedzamības, ekonomikas organizācijas un vides faktorus. Saglabājot apdzīvojuma struktūru, 

reģiona līmenī jārēķinās ar teritoriālās sarukšanas tendencēm. Ņemot vērā apdzīvojuma struktūru un 

telpisko izkārtojumu Stratēģija izvirza attīstības koncentrēšanos un lielāko pilsētu atbildību par 

reģionu. Attīstības centri veido funkcionālās teritorijas, kur notiek integrēta plānošana, neatkarīgi no 

administratīvā iedalījuma izvēloties atbilstošas savstarpēji pieņemamas pārvaldības formas.  

Nozīmīgi, lai sadarbībā veidota komunikācija ir daudzpusēji izdevīga un papildinoša, 

iesaistot atbilstošus ieinteresētos attīstības partnerus. Reģiona līmeņa institūcijas te var spēlēt 

koordinējošo lomu. Sadarbības funkcionālās teritorijas veido jaunu telpiskās organizācijas struktūru, 

kas tiek organizēts “no lejas”. Stratēģija nenosaka striktas teritoriju robežas ne pēc mēroga ne 

funkcijām, bet iezīmē iespējamās sadarbības teritorijas, kas izriet no reģiona telpiskās struktūras 

nepieciešamībām.    

Respektējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 /LIAS/ attīstības centru pieeju 

veidojot papildinošu Nacionālas, reģionālas nozīmes un novadu nozīmes attīstības centru tīklu, 

Stratēģija nosaka novadu nozīmes attīstības centru kritērijus un centru tīklu. Novada nozīmes 

attīstības centri pamatstruktūrā balstāmi uz lielākajām blīvi apdzīvotajām vietām – pilsētām un 

ciemiem, kas atbilst šādiem kritērijiem - 1000 iedzīvotāji centrā, 4000 iedzīvotāji funkcionālajā 

areālā, kas ir tālāk kā 30 km no reģiona un nacionālas nozīmes centra, veidojot atbilstošus apstākļus 
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vidusskolas/ģimnāzijas esamībai, industrijas attīstības atbalstam, pakalpojumu attīstībai apkārtējā 

teritorijā. Blakus tam, nozīmīgas ir mazākas apdzīvotas vietas, kas var pildīt noteiktas novada 

attīstības atbalsta funkcijas balstoties uz vietējām nepieciešamībām vai ņemot vērā telpiskās 

īpatnības.     

Atsaucoties uz reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013-2019., kas definē sabiedrisko 

pakalpojumu grozu kā principu līdzekļu koncentrēšanai, jāņem vērā dažādu vietu individuālās 

vajadzības, kas viena līmeņa centru ietvaros var atšķirties. Būtisks ir aktīvu cilvēku, vietējo iniciatīvu 

faktors, kas tiek atbalstīts ar alternatīvu finansējumu. Valsts atbalsta prioritātes attīstības centros 

jāievēro to gatavība rīcībām. 

Stratēģija atbalsta esošo sasniedzamības noteicošo struktūru, tai pat laikā akcentējot 

kvalitatīvu izmaiņu nepieciešamību sasniedzamību noteicošā infrastruktūrā un satiksmes 

organizācijā. Ņemot vērā ierobežotos resursus un telpiskās koncentrēšanās nepieciešamību, attīstības 

akcenti tiek pārlikti uz lielāko centru sasniedzamību kā prioritāti, nodrošinot ilgtspējīgus ātrākos 

infrastruktūras risinājumus.  

Strukturāli ceļi pildīs galveno satiksmes lomu, iesaistoties dzelzceļa un avio transportam. 

Ātras satiksmes dzelzceļš esošajās līnijās ir pamats reģiona sasniedzamības uzlabošanai ar Rīgu un 

Eiropu, ko papildina aviotransports no Liepājas un Ventspils, kas ļauj runāt par nacionālas nozīmes 

centru sasniedzamību 1-2 stundu laikā. Dzelzceļa satiksmes organizatora loma mainīs reģiona iekšējo 

sasniedzamību balstoties uz sabiedriskā transporta mezglu punktiem. Ārējā sasniedzamībā 

sabiedriskais transports būs konkurētspējīgs ar privāto laika izteiksmē. Alternatīvu ārējo 

sasniedzamību nodrošinās prāmju satiksme Baltijas jūrā.  

Attālās lauku vietās saglabāsies alternatīvi transporta risinājumi – privāti- sabiedriski, 

izsaukuma, uc. Stratēģija izvirza nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu sasniedzamību reģiona un 

nacionālas nozīmes centros 1 stundas laikā. Nozīmīgi būs transporta organizācijas jautājumi, īpaši 

sliktāk sasniedzamās teritorijās, ko balstīs nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi.  

Stratēģija akcentē dabas un kultūras vidi kā vienotu ainavu telpu. Atbalstot Kurzemes 

telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006-2026. ainavu struktūras pārmantojamību, veidojama integrēta 

pieeja dažādām teritorijām. Mūsdienu saimniekošanas prasības bieži ir pretrunā ar ainavu 

konservācijas pieeju, kam nevajadzētu kavēt ekonomiskos mērķus. Veidojot jaunās ainavu struktūras, 

maksimāli jārespektē vēsturiski veidojusies ainavu struktūra, īpaši ainaviski vērtīgajās teritorijās. 

Lai pilnveidotu Kurzemes reģiona īpaši aizsargājamo teritoriju reģionālo struktūru, stratēģija 

iesaka Slīteres nacionālā parka teritorijas paplašināšanu pievienojot dabas liegumus Ziemeļkurzemē, 

radot priekšnosacījumus lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai; uz esošo liegumu pamata 

veidot nacionālo parku Papes apkārtnē, kam raksturīgas unikālas dabas un kultūras mantojuma 

vērtības; perspektīvā veidot  dabas parkus Ventas ielejas augštecē pie robežas ar Lietuvas Republiku, 

Raķupes ielejā, ap Mordangas ezeriem.  

Būtiski saglabāt un attīstīt Latvijai unikālo suitu kultūrvēsturisko mantojumu, kas pazīstams 

kā Suitu novads. 

Stratēģija akcentē ražojošās infrastruktūras koncentrēšanos atbalstot investīcijas attīstības 

centros un to funkcionālajās telpās, samazinot publiskā izmaksas saglabājot esošo telpas struktūru. 

Jauna attīstība paredzama un atbalstāma sabiedriskā transporta mezglu punktos – vietās, kur var 

attīstīties jauna industrija, loģistika un pakalpojumi. Ievērojamas priekšrocības var veidoties ostu, 

lidostu, dzelzceļa staciju, elektrolīniju tuvumā. Ņemot vērā sarukšanas tendences atbalstāma 

ražošanas infrastruktūras izveide jau esošajās vai bijušajās ražošanas teritorijās, revitalizējot pamestas 

un degradētas teritorijas, kam jāsniedz maksimāls atbalsts. 

Pašvaldībām jāizvērtē ekonomikas specializācijas un dažādošanas stratēģijas vietējās 

ekonomikas attīstībai sabalansējot un meklējot ilgtspējīgu risinājumu. Stratēģija atbalsta uz vietu 

bāzētu saimniecisko iniciatīvu veicinot daudzveidīgu teritoriju attīstību.   
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6.1. Apdzīvojuma telpa un attīstības centri 

  

Izmaiņu fokusējums 

 

Apdzīvojumam ir īpaša loma telpiskajā struktūrā, kas integrē mājokļus – dzīves vietu, dzīves 

vidi, darba un pakalpojumu vietas, vietas sociālo vidi. Apdzīvojums ir cieši saistīts ar mūsu dzīves 

ekonomisko organizāciju/ekonomisko bāzi. Apdzīvojumu veido apdzīvotas vietas - pilsētas, ciemi, 

viensētas, tās fiziskā un sociālā vide.  

Kurzemes reģionam kopumā raksturīgs zems iedzīvotāju skaits 258 000 (2014.g., CSP) un  

blīvums – 19 c/km2 ar izteiktām teritoriālajām atšķirībām. Iedzīvotāji koncentrējas vairāk 

lauksaimniecības areālos ap Talsiem, Kuldīgu - Aizputi – Grobiņu, Saldu un Ezeri. Maz apdzīvoti 

reģiona Z, R piekrastes teritorijas, kur iedzīvotāju blīvums daudzviet nesasniedz 5 c/km2. Šajās 

teritorijās iedzīvotāju koncentrācija ir bijušo pagastu centros. Reģionā ir lielas mazapdzīvotās 

teritorijas, kur iedzīvotāju blīvums nesasniedz 1 cilvēku uz mk2, un kur nav lauku ciemi. Īpaši tas 

izteikts Ziemeļkurzemē, kur raksturīgs salu veida apdzīvojums, ko iekļauj meži (6.att.).   

 

 
6. att. Apdzīvojuma struktūra 
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Ap Liepāju, Ventspili, Saldu, mazākā mērā – Kuldīgu un Talsiem veidojas aglomerācijas, kas 

aptver tuvākās apdzīvotās vietas ar funkcionāli saistītu struktūru. Nosacīti to var iezīmēt ar 

sabiedriskā transporta  15 minūšu sasniedzamību. Tomēr pilsētu ietekme uz apkārtējo lauku teritoriju 

nav izteikta. Lielākā - Liepājas aglomerācija - ietver Grobiņu, piepilsētas teritorijas Nīcas pagastā. 

Īpaši izteikta ir Saldus – Brocēnu aglomerācija aptverot lauku teritorijas ar izteiktu funkcionālu 

saikni. Iedzīvotājus koncentrācija šajos centros ir labs pamats turpmākai attīstībai. 

Pie nacionālas un reģionu nozīmes pilsētām veidojas tuvā piepilsēta – ar pilsētām saistīta 

attīstības telpa, kam ir izteikta funkcionālā kopība. Tuvā piepilsēta, jeb vienkārši piepilsēta veidojas 

visizteiktākās aglomeratīvās saites, kas būtu plānojama kopēji neatkarīgi no tās administratīvās 

piederības.     

Blīvi apdzīvoto vietu (pilsētu un ciemu) telpiskais izvietojums ir samērā vienmērīgs ar 

“sabiezinājumu” ap Talsiem, Liepāju un Saldu. Izteiktā gradācija Liepāja ir 2 reizes lielāka par 

Ventspili, kas  savukārt 3 reizes pārsniedz reģiona pilsētu iedzīvotāju skaitu. Aizpute, kas ir 2-2,5 

reizes mazāka kā reģiona pilsētas. Turpmākais sadalījums ir samērā pakāpenisks ietverot 17 

apdzīvotas vietas ar vairāk kā 1 tūkstoti iedzīvotājiem un 22 ar 500-1000 iedzīvotājiem /SIA Jāņasēta 

dati/, kas veido pamatu lauku atbalsta centriem (7. att.). 

 
7.att. Blīvi apdzīvotās vietas virs 500 iedzīvotājiem 

 

Nozīmīgu lomu spēlē lielākās pilsētas kā darba un pakalpojumu vietas. Liepājas un Ventspils 

pakalpojumu loma reģionā ir nozīmīga un aptver gandrīz visu Kurzemei. Rīgas kā darba un 

pakalpojumu ietekme ir nozīmīga visam reģionam, īpaši tās austrumu daļai. Izteikta ir Lietuvas 

pierobežas centru loma Kurzemes D daļā, kas ar laiku var palielināties.   

Mazās pilsētas un lauku centri ir vietējas attīstības koncentrēšanās vietas. Atbalstot 

policentriskas struktūras attīstību būtiska ir šo dažādo vietu savstarpēja sasniedzamība, sadarbība 

attīstības problēmu risināšanā.      

Kurzemē, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir vērojams izteikts iedzīvotāju skaita sarukums visā 

reģiona teritorijā. Pēdējos 10 gados sarukums ir 14%. Mazāk tas ir izteikts lielākajās pilsētās un 
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piepilsētas pagastos, vairāk attālākos lauku pagastos. Pieņemot, ka sarukšanas tendence turpināsies, 

sagaidāms ievērojams iedzīvotājus skaita samazinājums visā reģionā  izņemot atsevišķas vietas, kur 

saglabāsies relatīvi stabils/nedaudz samazinošs iedzīvotāju skaits. Ievērojami mainīsies vecuma 

struktūra – krasi pieaugot vecu cilvēku un samazinoties bērnu īpatsvaram.    

Apdzīvojuma attīstību noteiks darba vietu pieejamība un cilvēku mobilitāte. Paredzams, ka 

izteikta būs iedzīvotāju skaita un blīvuma samazināšanās ārpus pašvaldību centriem, samazināsies 

ciemu skaits un iespēja veidot komunālo infrastruktūru. Apdraudēti būs  „mazie” sadzīves 

pakalpojumi (frizieri, auto labošana utml.), nozīmīga loma ir valsts iestāžu administratīvajām 

procedūrām, kam jākļūst atbalstošākām. 

Tiek pieņemts, ka saglabāsies Kurzemei tradicionālās nozares (metālapstrāde, kokapstrāde, 

pārtikas rūpniecība, tranzīts, loģistika, tūrisms, u.c.), palielinoties augtākai pievienotajai vērtībai un e- 

pakalpojumiem. Mazie un vidējie uzņēmēji attīstīs nišas produktus saskaņā ar pieprasījumu 

attiecīgajā teritorijā vai arī orientēsies uz klientiem Rīgā un citās pilsētās (tiešās piegādes ķēdes). 

Blakus tam attīstīsies jauni produkti, pakalpojumi, kam būs nozīme konkrētās vietās /vietu nākotnes 

specializācija/ - piemēram, medicīnas pakalpojumu eksports.  

Ražošana izvietosies teritorijās, kurā vēsturiski ir attīstījusies. Darbaroku esamība attiecīgajā 

vietā netiek uzskatīta par noteicošu faktoru. Augstākas pievienotās vērtības radīšanai būtiska būs 

tīklošanās (piemēram, klasteri), kas noteiktās teritorijās būs nozīmīgs attīstību veicinošs faktors.   

Attīstoties lauksaimniecības lielražošanai, samazinās nodarbināto skaits, sarūkot viensētām. 

Piepilsētās vērojama privātmāju apbūves attīstība, piekrastes teritorijās – galvenokārt vasaras 

māju apbūve, kas veido šis teritorijas par sezonālām aktivitātes zonām. Pilsētās būtiska ir 

mazizmantoto un pamesto dzīvojamo māju revitalizācija. Bieži to traucē nepietiekošie līdzekļi un 

privātā īpašuma tiesības. 

Apdzīvojuma struktūru ietekmēs teritoriālās pārvaldības politika. Publisko pakalpojumu 

koncentrēšanās centros veido Starptautiskas (Liepāja un Ventspils), nacionālas nozīmes, reģionālas 

nozīmes (Kuldīga, Saldus, Talsi)  un novadu nozīmes centru tīklu. Katrā līmenī paredzēti noteikti 

garantētie pakalpojumi atbilstoši “pakalpojumu grozam”.  

 

 

Apdzīvojuma attīstības mērķis  

 

Iedzīvotāju skaits robežās 200 000 līdz 250 000 2030.g. 

Gudrā sarukšana - ar transporta, vides, komunikāciju un sociālajām inovācijām, saglabāt 

apdzīvojuma struktūru, apbūvi un infrastruktūru, kas nozīmīga uzņēmējdarbībai un augstai dzīves 

kvalitātei.  

 

Rīcību vadlīnijas  

 

- Mainot attieksmi pret iedzīvotāju pieaugošo mobilitāti – ikdienas  un nedēļas 

svārstmigrācijas, īslaicīgas (ekspedīciju tipa) darba vietas, sezonālā apdzīvotība (vasarnieki, tūristi 

utml.) , ārvalstu darba migrācijā iesaistīto aizbraukšana, dalīto ģimeņu fenomens, un atgriešanās no 

darba ārvalstīs.  

- Veidojot aktīvāku politiku iedzīvotāju piesaistīšanai no citiem reģioniem, ar īpašām 

prasmēm un augstāko izglītību (Kurzemes reģionā izglītoti un radoši strādājošie ir zem Latvijas 

vidējā rādītāja). Te nozīmīga ir reģiona zīmološana. 

-  Iedzīvotāju uztveres izmaiņa ietekmējot to ekonomisko aktivitāti, piem. veicinot 

iedzīvotāju nodarbinātību, mobilitāti, pārliecinot iedzīvotājus palikt reģionā. 

 - Kā sarūkošam reģionam Kurzemei atbrīvosies apdzīvojamās platības un samazināsies 

iedzīvotāju blīvums, tādējādi jāveicina iedzīvotāju palikšana un ieplūšana no citiem reģioniem, 

jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, kas ierobežo jaunu iedzīvotāju ieplūšanu reģionā, vienlaikus 

jāveicina politikas, kuras stimulē nekustamā īpašuma (zemes un ēku) īpašniekus savus 

neapdzīvotos/neizmantotos īpašumus izīrēt, pārdot vai attīstīt uzņēmējdarbību, kas rada darba vietas. 

-  Mainot attieksmi pret mājokļu politiku paredzot elastīgus risinājumus – komūnu tipa, 

daudzdzīvokļu, pašu būvēto, īrēto un tml. infrastruktūras un nosacījumu izveide mājokļu attīstībai, 

īpaši jauniešiem. 
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- Jāvērtē mājokļu politikas nepieciešamību saistībā ar reģionālo darba tirgus attīstību, t.sk 

sociālo un dienesta mājokļu nodrošināšanu, ņemot vērā esošo īres tirgu atsevišķās apdzīvotās vietās. 

Jāveicina mazbudžeta un īpašnieka būvēto mājokļu būvniecība, nodrošinot atbilstošas teritorijas.  

- Individuāli izvērtēt agrāk ieguldītos resursus veidojot turpmāk attīstāmas teritorijas.  

- Veicināt daudzveidīgu apdzīvoto vietu attīstību ar jauktu teritorijas izmantojumu. Pārāk 

liela fokusēšanās uz atsevišķām nozarēm primārajā un sekundārajā sektorā nenodrošinās pietiekami 

lielu izaugsmi, lai panāktu attīstītākos Eiropas reģionus. Reģionā ir nepietiekami attīstīts 

pakalpojuma sektors, īpaši uz ražošanu un eksportu orientēti pakalpojumi. 

– Teritorijas izmantošanas mērķu noteikšana, piem., ierobežojot būvniecību konkrētās 

teritorijās, lai tādejādi veicinātu to citur, īpaši izdalot teritorijas būvniecībai, tās reklamējot 

investoriem, vai arī nodrošinot līdzdalību infrastruktūras attīstībā. 

- Uzturēt esošo dzīves kvalitāti un pakalpojumus kā kopīgo labumu investējot to ilgtermiņa 

uzlabošanā, veicinot uzņēmējdarbības un darba vidi kopumā. 

- Mainīt politisko un ekonomisko valdošo grupu attieksmi pret iedzīvotājiem un reģionu, 

papildinot ārvalstu investīciju piesaisti ar jaunu vietējo iedzīvotāju aktivitāšu atbalstu, palielināt 

cilvēku izglītības līmeni un radošumu iesaistot tos komerciālās aktivitātēs.   

- Kompaktu vēsturisko centru saglabāšana un nostiprināšana ciemos un pilsētās. Īpaša 

uzmanība būtu jāvelta muižu centru saglabāšanai un atjaunošanai, to integrācijai mūsdienu lauku 

politikas pasākumos. Sociālā kapitāla stiprināšanai, iedzīvotāju un uzņēmēju kontaktu veicināšanai, 

pilsētu-lauku attiecībām nozīmīga ir augstas kvalitātes publiskās telpas uzturēšana un uzlabošana 

- Plānojot uz vietu orientētas politikas ir jāņem vērā vietējās kopienas lauku teritorijās un 

mazās pilsētās vai apkaimes kopienas lielākajās pilsētās. Vajadzētu izvairīties no pārāk straujiem 

džentrifikācijas procesiem (turīgo jaunienācēju ienākšana teritorijā, izspiežot vietējos iedzīvotājus, 

uzpērkot to īpašumus vai ietekmējot netieši ar īpašuma nodokļa pieaugumu, bet neradot darba vietas), 

tāpat nevajadzētu pieļaut slēgtu kopienu (gated communities) veidošanos, atsevišķu īpaši bagātu 

cilvēku liela izmēra īpašumu veidošanos, kuri norobežoti no vietējām kopienām ar sētām un sargiem.  

- Jāveicina ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšana ar teritorijas plānošanas 

instrumentiem, galvenokārt nepieļaut aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības segregāciju telpiskajā 

dimensijā. Ar sabiedriskajām un privātajām investīcijām jāveicina tādu publiski pieejamu 

telpu/teritoriju veidošana (gan patstāvīgu, gan sezonālu un īslaicīgu / notikumu / festivālu), kuras 

veicina sabiedrības integrāciju, vietējo sabiedrību dialogu ar intelektuālo eliti (vietējo un 

starptautisko) , pilsētu-lauku attiecības, alternatīviem attīstības veidiem, inovācijām, utml. 

- Veidojot politiku pakalpojumu centru attīstībai, jāparedz alternatīva attīstība apdzīvotām 

vietām, kuras paliek ārpus šiem centriem vai to tuvējās apkārtnē.  

- Veidojot novadu un vietējo pakalpojumu centru tīklu ir jāņem vērā transporta tīkls, īpaši 

attīstības koridori un lielo pilsētu ietekmes zonas (iespējams arī Rīgas ietekme).  

- Jāizvērtē rūpniecības teritoriju attīstība un atbalsts saistībā ar esošo apdzīvojumu un 

sasniedzamību.  

- Veidojot politiku pakalpojumu centru attīstībai, jāparedz pārrobežu sadarbība dažādos 

telpiskos līmeņos - pāri pašvaldību, plānošanas reģiona un valsts robežām. Jāizvērtē kāda teritorijas 

attīstības aspektu koordinācija ir jāakcentē attiecībā uz pārrobežas sadarbību ar Lietuvas, Rīgas un 

Zemgales reģiona apdzīvotām vietām, Kandavu kā vēsturisku Kurzemes apdzīvojuma sistēmas 

sastāvdaļu.  

- Apdzīvojuma politikai jāveicina reģiona integrācija Latvijā, tai skaitā ar Rīgu, un 

starptautiski, tas ir jāveicina lai vietējie jaunieši atrastu dzīves un darba vietas reģionā un nebūtu 

spiesti pārcelties uz citiem reģioniem. 

- Reģiona līmenī ir jāveicina sadarbība un partnerattiecības starp labāk attīstītām vietām un 

vietām ar attīstības problēmām, piemēram sadarbības projekti - kultūras, izglītības un sociālo 

pakalpojumu un rekreācijas sniegšanas jomā starp dažādām teritorijām. Šāda sadarbība stimulētu 

vienlaikus arī lauku-pilsētu sadarbību un veicinātu reģiona iekšējo integrāciju un dzīves kvalitātes 

celšanu, mazinot teritoriālās atšķirības. „Uz atpūtu orientētām vietām” būtu jāsadarbojas ar „uz 

industriju orientētām vietām”. 

- Veicināt telpisko (teritorijas plānošanas) labās prakses politiku pārnesi uz vietām, kur trūkst 

pieredzes, speciālistu vai izveidojusies nelabvēlīgāka prakse. Tādejādi šāda politika veicinātu 

Kurzemi kā „uz zināšanām un mācīšanos orientēta reģiona” izaugsmi.  
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- Katrai apdzīvotajai vietai nepieciešams uzturēt un veicināt tās īpašo saimniecisko un 

sabiedrisko lomu un unikālās īpatnības. Apdzīvojuma struktūras dinamiskai attīstībai paredzama un 

veicināma specializēšanās, tās atšķirīgā ekonomiskā un kultūras potenciāla stiprināšana. 

- Liepājas pilsētai ir iespējas izveidot diversificētu ražošanas uzņēmumu bāzi, kā arī attīstīt 

pakalpojumu, komercdarbības jomas. Tā var kļūt par vienu no galvenajiem tranzīta punktiem 

tirdzniecībai, kas notiek starp ES austrumu kaimiņiem un Centrāl, Ziemeļeiropas valstīm. 

- Ventspils pilsētā notiekošā ekonomiskā darbība ir diversificētāka, līdz ar to pilsētai ir 

lielākas iespējas nodrošināt stabilu ekonomisko izaugsmi, augstus dzīves kvalitātes standartus, kas 

padarīs to pievilcīgu kvalificētam darbaspēkam. Tas, savukārt, palielinās Ventspils lomu tranzīta 

attiecībās starp ES austrumu partneriem un Ziemeļeiropas, Skandināvijas valstīm. 

- Abām republikas pilsētām ir iespējas pastiprināt savu attīstību ar investīciju piesaistes 

kopēju koordinēšanu un pūļu apvienošanu, izvairoties no dārgās pasākumu dublēšanās. Atbalstāma ir 

vienotas transporta sistēmas plānošana un izveide, ciešākas sociālekonomiskās saites un ostu 

pakalpojumu sniegšana pieaugošajā tirgū, kura pamatu veido ES valstis. 

- Trīs reģiona nozīmes centri - Kuldīga, Saldus un Talsi - var izveidot stabilu pakalpojumu 

kompleksu, kas piedāvā vislabākās iespējas gan pilsētu, gan lauku teritorijās, kļūstot par pievilcīgu 

darba un dzīvesvietas vidi.  

 
8. att. Attīstības centri un integrētas attīstības telpas 

- Reģions balstās uz mērķi nodrošināt konkurētspējīgu ražošanu un pakalpojumus. Šajā 

kontekstā novadu nozīmes centri papildina reģiona līmeņa centrus veidot vienotu tīklu balstoties uz 
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šādiem kritērijiem: - iedzīvotājus skaits centrā virs 1000, pakalpojumu aptvertajā teritorijā virs 4000, 

attālums līdz citiem reģiona un novadu centriem pārsniedz 30 km. Neskatoties uz šiem kritērijiem, 

atsevišķās teritorijās trūkst pakalpojumu centru lielā attāluma vai pārvaldes funkciju dēļ. Būtu 

nepieciešams veidot novadu attīstības atbalsta centrus, kam būtu individuāls pakalpojumu apjoms 

atbilstoši to funkcijām. 

- Stratēģija akcentē attīstības centru funkcionālās teritorijas, kas darbojas vairākos mērogos – 

nacionālā – Liepās un Ventspils gadījumā aptverot lielāko daļu Kurzemes, reģionālā – papildinot tos 

ar Saldu, Kuldīgu un Talsiem – aptuveni aptverot bijušo rajonu teritoriju, novadu līmenī – papildinot 

tos ar novadu nozīmes centriem aptverot teritorijas, kas veido pārsvarā 30-50 km apkārtni, kas 

atkarīga no dabiskās ainavas, apdzīvojuma un sasniedzamības infrastruktūras īpatnībām (8. att.). 

- Mazapdzīvotās un slikti sasniedzamās teritorijas veido pārejas zonas starp dažādām blakus 

esošo centru ietekmēm. Centru ietekmes pārklājas gan pēc ietekmes, gan pēc mērogiem (nacionālais, 

reģionālais, novadu, vietējais).  

- Funkcionālās teritorijas veido pamatu sadarbībai – teritoriju integrācijai, kas balstās uz 

vietējām vajadzībām.  

 

 

Vadlīnijas apdzīvojuma un urbāno teritoriju plānošanai  

 

- Attīstot urbānās teritorijas skatīt tās kontekstā ar apkārtējo vietu attīstību. Izvērtēt 

nepieciešamās teritorijas balstoties uz pieejamo un paredzamo infrastruktūras attīstību, 

energefektīviem un ainaviskiem risinājumiem.  

- Balstīt jaunu risinājumu attīstību uz vietas funkciju un iedzīvotāju perspektīvas analīzi 

izmantojot esošās teritorijas izvairoties bez pamatojuma no jaunu teritoriju apguves.  

- Paredzot vietu hierarhiskas attīstības sistēmas, maksimāli ievērot vietu un kopienu intereses 

izejot no cilvēku vajadzībām, iesaistot tos aktīvā plānošanas procesā. Iespēju robežās piedāvāt 

alternatīvus risinājumus konfliktu gadījumā.   

- Jaunu attīstības teritoriju plānot pēc iespējas ievērojot dzelzceļa un valsts galveno un 

reģionālo autoceļu pieejamību, saistībā ar sabiedriskā transporta sistēmu. 

  - Republikas pilsētu, reģiona pilsētu plānojumos jāizskata jautājumi, kas saistīti ar teritoriju 

rezervēšanu ārpus pilsētu administratīvajām robežām - attīstībai svarīgu funkciju nodrošināšanai.  

- Plānojumos ieteicams ietvert iedzīvotāju skaita un kustības prognozi, ietverot aglomeratīvus 

efektus, darba vietu attīstības prognozi, priekšlikumus pilsētu administratīvo robežu mainīšanai, 

ūdens ņemšanas vietu platības un izvietojumu, ūdens piegādes objektu un pievadu izvietojumu, 

atkritumu savākšanas vietu platības un izvietojumu, paredzēt zemes gabalu rezervēšanu 

elektroapgādes infrastruktūras izvietošanai, ceļu un transporta pieejamības izvērtējumu, iespējamās 

kanalizācijas būvju un tīklu izvietojuma vietas,  

prognozējamo pilsētā un piepilsētā izvietojamo mājokļu skaitu un to sadalījumu pa veidiem 

(vienģimenes, rindu, daudzdzīvokļu) un dažāda veida mājokļu būvniecībai rezervējamās platības, 

apsvērumi par otro mājokļu attīstību un vietām/ platībām to izvietošanai, teritorijas atpūtai un 

rekreācijai (vajadzība pēc atpūtas objektiem – sporta, fiziskās, kultūras, izpriecu, atrakciju būvēm, 

laukumiem, parkiem, peldvietām un pludmalēm, tūristu takām, mežiem sēņošanai un ogošanai, 

piknikiem). 

- Ieteicams rezervēt teritorijas tehnoloģisko un biznesa parku izvietošanai.  

- Izvērtēt un paredzēt teritorijas pakalpojumu attīstību balstoties uz “minimālo pakalpojumu 

grozu”. 

- Reģiona nozīmes pilsētu/ lielo ciemu plānojumos ieteicams izvērtēt esošās profilējošās 

(specializācijas vai unikālās) funkcijas un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu 

funkciju attīstības iespējas. Nepieciešamības gadījumā paredzēt tam teritorijas primāri balstoties uz 

jau esošam platībām, veidojot teritorijām un ēkām citas funkcijas, apgūstot pamestas urbānas 

teritorijas. 

- Visu reģiona pilsētu plānojumos īpaša vērība veltāma pilsētu savstarpējās sasniedzamības 

un to sasniedzamības no apkārtnes apdzīvotajām vietām uzlabošanai, par prioritāti uzskatot 

sabiedriskā transporta attīstīšanu. 
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6.2. Vietu sasniedzamība, /infrastruktūra/ 

 

Izmaiņu fokusējums 

  

Vietu sasniedzamība ir būtiskākais attīstības faktors – iespēja nokļūt dzīves darba un 

pakalpojumu vietā, pieeja telekomunikāciju sniegtajiem pakalpojumiem, enerģijas avotiem ir būtiska 

gan vietas kvalitātes īpašība, gan nosaka saimniecisko struktūru izvietojumu. Sasniedzamību nosaka 

fiziskā infrastruktūra – ceļi, dzelzceļi, ostas, lidostas, elektropārvades līnijas, telekomunikāciju 

infrastruktūra, cauruļvadi, gan sasniegšanas līdzekļi – privātais un sabiedriskais transports, 

pakalpojumu operatoru darbs. 

 
9. att. Transporta infrastruktūra 
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Kurzemes reģiona transporta infrastruktūras mugurkaulu veido divi transporta koridori Rīga 

– Liepāja (D koridors), Rīga – Ventspils (Z koridors), kas ietver valsts galvenos autoceļus, 

dzelzceļus, 2 ostas, lidostas. Kravu pārvadājumos lielāka nozīme ir Z koridoram, D koridors ietver arī 

330 KV augstsprieguma elektrolīnijas. Abiem koridoriem ir iespējas attīstīt dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumus (9.att). 

Kurzemes reģiona tuvākie lielākie centri kaimiņos ir Rīga, Jelgava, Šauļi, Klaipēda. Tie 

apvienojumā ar Kurzemes lielākajiem attīstības centriem, ir galvenie mezgla punkti telpiskās 

struktūras veidošanai. Mezgla punktu savienojumi veido reģiona saites, izsakoties ģeometriskā formā 

- trapeci, kur Klaipēda, Ventspils, Šauļi un Rīga ir lielākie savienojošie elementi ar Baltijas jūru. Jau 

mazākā - Kurzemes reģiona mērogā – ir pieci galvenie mezgli, kuru savstarpējie savienojumi veido 

reģiona līmeņa telpisko pamatstruktūru.  

Kopumā esošie reģiona centru savienojumi ir pietiekoši. Tālākā nākotnē varētu attīstīt Saldus 

- Talsu savienojumu.  Iespēja pārskatīt savienojumu kvalitāti varētu pacelt ceļu Ventspils – Liepāja – 

Lietuvas robeža augstākā nacionālā līmenī, tādējādi nodrošinot lielāko centru sasaistes uzlabojumu. 

Minētais savienojums ir būtisks arī tūrisma attīstībai.   

Ostu kravu mezglu punkti ir Ventspils un Liepāja. Ventspils iekļauta Eiropas nozīmes 

transporta infrastruktūras pamattīklā ostām, Liepāja - visaptverošajā tīklā. Kurzemes reģions apkalpo 

aptuveni 1/3 visas Latvijā pārvadātās kravas (13% iedzīvotāju). Nepieciešams lielu daļu no šīs  

jāpārceļ pārcelt no autoceļiem uz dzelzceļiem, tādējādi paildzinot autoceļu mūžu. Svarīgākā 

infrastruktūra kravu pārvadājumiem starptautiskajām kravām – 2 dzelzceļa līnijas vietējiem 

ražotājiem līdz tuvākajai ostai – tie būtu valsts galvenie un reģionālie autoceļi, atsevišķos gadījumos 

(Saldus/Brocēni) arī dzelzceļš, vietējām kravām – atsevišķi vietējie ceļu posmi, kas ir svarīgi vietējās 

nozīmīgās uzņēmējdarbības attīstībai. 

Mazo ostu attīstībai ir reģionāla nozīme kā kravu (īpaši Mērsraga osta), zvejas, lokālas 

satiksmes – Roja un Pāvilosta, gan tūrisma jahtu ostas. Būtiska ir ostu savienošana ar kvalitatīvu 

sauszemes infrastruktūru tā vairojot ostu multiplikatīvo efektu.        

Liepājas un Ventspils lidostu loma šobrīd redzama kā vispārējās aviācijas lidostas no hobiju, 

tūrisma, biznesa attīstības viedokļa. Abas lidostas ir TEN-T visaptverošā tīkla elementi, kas 

ilgtermiņā darbosies kā regulāras satiksmes lidostas, lai nodrošinātu reģiona starptautisko 

sasniedzamību. Turpināsies nosēšanās laukumu/mazo lidostu  attīstība, kam būs tūristus apkalpojoša 

un operatīvā transporta – glābšanas, medicīnas, aizsardzības funkcijas.  

Attīstās nozīmīgās reģionālie bāzes infrastruktūras savienojumi. Pēdējo 20 gadu laikā ir 

izbūvēti vairāki asfaltēti savienojumi, kas uzlabo reģiona vietu sasniedzamību, tomēr saglabājas 

“šaurās vietas”. Turpmākās desmitgades uzdevums ir visu pagastu centru asfalta  segas savienojums 

ar reģionu centriem, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, savienojums ar Z un D koridoriem. 

Izvērtējot automaģistrāles perspektīvas, Kurzemē izdevīgāka ir ātrgaitas dzelzceļa attīstība, 

kas nodrošinātu galveno reģiona un starptautisko transporta mezgla punktu sasaisti.  

Dzelzceļa satiksme ir ārkārtīgi svarīga (gan kravas, gan pasažieri), mazinot transporta radītos 

negatīvos ārējos efektus, tāpēc perspektīvā tās loma palielināsies. 

Liepājas gadījumā var attīstīt alternatīvus ceļus cauri Kuldīgai un cauri Ezerei, tas izlīdzinās 

sasniedzamību plašākā reģionā un noņems jebkādus draudus tam, ka A9 trase varētu tikt pārslogota. 

Nozīmīga ilgtermiņā varētu būt Rīgas – Mažeiķu – Liepājas dzelzceļa atjaunošana, kas uzlabotu 

sasniedzamību reģiona D daļā, iesaistot Lietuvas pierobežas teritorijas kā darba un pakalpojumu 

vietas. Kā alternatīva – papildinoša ir pierobežas autoceļa Priekule  - Ezere - Auce asfaltēšana. Ārējās 

sasniedzamības nodrošināšanai būtiskāks kļūs Lietuvas tuvums, kas konkurē ar  Latvijas 

infrastruktūru Kurzemes D daļā. 

Kurzemes austrumu daļā pamazām pieaugs Rīgas nozīme, jo īpaši, ja uzlabosies satiksmes 

infrastruktūra, kas palielinās kurzemnieku nodarbinātības iespējas, saglabājot dzīves vietu Kurzemē. 

Mainīsies sabiedriskā transporta organizācija. Tradicionāli sabiedriskā transporta pakalpojumi 

saglabāsies tikai starp reģionālas nozīmes centriem, citur jāattīsta „transports uz pieprasījumu”. 

Kurzemes ziemeļos, un citās teritorijās, kur ir zema apdzīvotība, jāmeklē alternatīvi risinājumi – 

piemēram, ekoloģiskais transports, “kiss and ride”, vietējie bāzētie risinājumi. Palielināsies jūras 

transporta nozīme, t.sk. ērtu pasažieru dzelzceļa un jūras transporta līniju attīstība Liepājā un 

Ventspilī. 
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Pakalpojumu sasniedzamībai nozīmīgs ir ceļā pavadītais laiks, kas ir attāluma un kvalitātes 

funkcija un izmaksas. Vietējiem pakalpojumiem nozīmīgs ir 5 km attālums - kā velo – kājāmgājēju 

attālums, kas darbojas iekšpilsētās vai tuvajās piepilsētās. 30 km veido reģiona pakalpojumu 45 

minūšu sasniedzamību ar autobusu. Reģionā paliek vairākas teritorijas, kur ir slikta sasniedzamība 

lielā attāluma, slikta sabiedriskā transporta organizācijas vai asfaltēto ceļu trūkuma (mazs 

pārvietošanās ātrums) dēļ. Perspektīvie pasažieru lidojumi no Ventspils un Liepājas varētu ievērojami 

uzlabot šo pilsētu un apkārtnes nacionālo un starptautisko sasniedzamību.   

 
10. att. Vietu sasniedzamība 

 

Blakus tam, veidojas jauni transporta risinājumi un tehniskais nodrošinājums -  strauji attīstās 

elektrotransports, komodālā transporta pieeja (izmantojot dažādus transporta veidus, lai sasniegtu 

mērķi). Tas prasa iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu.  Palielinās velotransporta izmantošana 

un integrācija urbānajā vidē, e-mobilitāte.  

Nozīmīga ir telekomunikāciju attīstība. Piekļuve ātram internetam, ko nodrošina atbilstošas 

kvalitātes infrastruktūra un pakalpojumu piedāvājums, ir katras vietas mūsdienu attīstības 

nepieciešamība, kas ne visur ir pieejama. Ir jāpariet no biznesa orientētas pakalpojumu sniegšanas uz 

vispārēju teritoriālo pārklājumu.  
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Saimniecības /uzņēmējdarbības attīstībai būtiska ir kompleksa infrastruktūra – piedāvājot 

attiecīgas platības, ērtu piekļuvi – dzelzceļš, pievedceļi, atbilstošas jaudas elektroenerģija, gāze, 

telekomunikāciju pakalpojumi, cita nepieciešamā infrastruktūra. Tas viss ir pieejams noteiktās vietās 

– labāk ir nodrošināta reģiona D daļa /D koridors/.  

Ņemot vērā attīstības iespējas Kurzemes Z, plānoto attīstību jūrā – paredzēta jauna 330 KV 

līnijas izbūve /Kurzemes loks/, optisko telekomunikāciju tīkla sabiezinājuma attīstība. Būtiski 

risinājumi ir infrastruktūras/pakalpojuma pieejamība noteiktā vietā /pieslēgšanās/, kas ietekmē to 

sasniedzamību. 

Sasniedzamību nodrošina ne tikai infrastruktūra, bet gan pakalpojumu organizācijas 

īpatnības. Turpmākā attīstība saistāma ar sabiedrisko transportu, kas var mainīties gan ņemot vērā 

jaunās tehnoloģijas, degvielu, gan transporta līdzekļu attīstību. Pašlaik sabiedriskā transporta 

pakalpojums veido autobusu līnijas, kas orientētas uz operatoru peļņu, ko dotē valsts. Pārklājums ir 

orientēts uz braucēju skaitu. Lielākās pilsētas un sasaistes vietas ir labi sasniedzamas, tai pat laikā ne 

vienmēr ir apmierinošs ātrums. Dzelzceļu pasažieru pārvadājumiem jākļūst par “satiksmes 

mugurkaulu”, kas risina ārējo sasniedzamību un lielāko centru sasniedzamību. Stratēģija piedāvā 

veidot transporta mezgla punktus, kur notiek sabiedriskā transporta modalitātes maiņas. Šādas vietas 

ar laiku var piesaistīt citus pakalpojumus un kļūt par lokālām izaugsmes orientētām vietām.   

Nozīmīga ir Rīgas sasniedzamība, kas ir samērā laba Z un D koridoros. Tai pat laikā pārējā 

reģiona daļā atkarīga no autobusu transporta saskaņotības. 

Stratēģija piedāvā risinājumu balstoties uz sabiedriskā transporta mezglu punktiem, kas 

izvietoti gar perspektīvajiem ātrgaitas dzelzceļiem Z un D koridorā apvienojot ātrgaitas pasažieru 

dzelzceļa pārvadājumus ar autobusu un citiem transporta risinājumiem. Mezglu punkti reģiona 

centros veidos galvenokārt autobusu loģistiku.   

Stratēģija akcentē pārrobežu sabiedriskā transporta nepieciešamību ar Lietuvu un iespējams 

ar Igauniju (jūrā). Esošais savienojums ir Starp Liepāju un Klaipēdu ar laiku var būtiski palielināties. 

Juani iespējamie Lietuvas mērķi var būt Skoda, Mažeiķi, Naujoji Akmene, kas var veicināt pārrobežu 

darbaspēka mobilitāti un tūrisma braucienus. Vēl pilnībā neizmantota ir Baltijas jūras prāmju 

pasažieru satiksme.          

Perspektīvā sasniedzamība iegūst komodālu raksturu, kur dažādi transporta veidi tiek 

izmantoti sasniedzamības nodrošināšanai. Par galvenajiem hierarhiski nozīmīgākajiem jākļūst 

Liepājas un Ventspils mezgliem apvienojot dzelzceļu, prāmju, avio satiksmi kā ārējo sasniedzamību 

nodrošinošu un iekšējo satiksmi organizējošu elementu.  

Mainoties pašam sabiedriskā transporta konceptam ar laiku tas var iegūt citas formas, kas 

pašlaik nav paredzamas un plānojamas. Stratēģija iezīmē teritorijas ar vāju sabiedriskā transporta 

sasniedzamību, kam nepieciešami individuāli risinājumi.    

 

Vietu sasniedzamības mērķis  

 

Nodrošināt labu vietu sasniedzamību izmantojot energoefektīvus un ekoloģiski drošus  

risinājumus.  

 

2 stundu sasniedzamība no Liepājas un Ventspils līdz Rīgai pa dzelzceļu un 1 stunda ar 

lidmašīnu.   

45 minūtes no novadu nozīmes centriem līdz reģiona pakalpojumu centram,  

60 min. starp reģiona centriem.       

 

Rīcību vadlīnijas 

 

- Jāpāriet no tradicionālā transporta plānošanas, kuras pamatā ir transporta intensitātes - 

izmaksu pieejas uz sasniedzamu vietu plānošanu. Šādā gadījumā plānošana būs vērsta uz cilvēku, 

kopienu, pakalpojumu, ražošanas vajadzībām. 

- Plašāk jālieto transporta komodālās plānošanas principi veidojot satiksmes transporta 

mezglus/pārsēšanās vietas. Transporta mezgli veido jaunas iespējas attīstībai, koncentrējot pirmkārt 

jau pakalpojumus un arī ražošanu.      
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- Jāmaina cilvēku mobilitātes uzvedība motivējot izmantot ekoloģiski tīrākus, drošākus, 

pārvietošanās veidus, piemēram - pārvietošanās kājām, ar velosipēdu – nelielos attālumos 

- Jāmaina transporta plānošana kā nozare uz sasniedzamības plānošanu, kā telpiskās 

plānošanas sastāvdaļu, izvirzot par mērķi nodrošināt vietas sasniedzamību 

- Jāintegrē laika plānošana mobilitātes plānos, meklējot daudzveidīgus mobilitātes 

risinājumus. Sasniedzamības mērķis tiek izteikts laikā.  

- Jāveido vienoti dažādu mobilitātes veidu plāni, veicinot starpnozaru sadarbību. Īpaši tas 

nepieciešams starp dzelzceļu un autoceļiem, pasažieru un kravu pārvadājumiem.  

- Jāuzlabo dzelzceļa infrastruktūras kvalitāte Z un D transporta koridoros - Rīga – Ventspils 

un Rīga – Liepāja, paaugstinot vilcienu vidējo ātrumu, uzlabojot savienojumu caurlaides spējas un 

kvalitāti, kas ietekmē reģiona konkurētspēju tranzīta pārvadājumu tirgū.  

- Reģionā jāatbalsta tāda transporta attīstības politika, lai pieaugtu pasažieru pārvadājumi pa 

dzelzceļu starppilsētu maršrutos, kā arī pieaugtu pa dzelzceļu pārvietoto kravu daļa no kopējā kravu 

kopapjoma. 

- Veicināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstību nodrošinot to konkurētspēju reģiona 

ārējai  sasniedzamībai.  

- Aktivizēt starpvalstu komunikāciju par dzelzceļa Rīga – Mažeiķi - Liepāja atjaunošanu. 

- Aktivizēt starpvalstu komunikāciju par satiksmes/ tūristu plūsmas attīstību Z- Kurzeme  - 

Igaunijas salas.   

- Pārvadājumu plūsmu attīstību jāsaista ar piemērota gaisa pasažieru un kravu pārvadājumu 

tīklu attīstību.  

- Katrai ostai ir svarīgi noteikt savu attīstība virzienu un strādāt konkrētā izvēlētā – kravu un 

pasažieru pārvadājumu segmentā.  

- Visās ostās tiek veicinātas pastāvīgas investīcijas loģistikas aktivitātēs. Būtiska ir šo 

investīciju virzība ostu infrastruktūras sasaistei ar nacionālo ceļu un dzelzceļa tīklu. 

- Prioritāte kopējās Latvijas un reģiona attīstības interesēs ir sekmēt, lai Ventspils un Liepājas 

ostas attīstītos paātrinātā tempā, izmantojot prāmju, kruīza, jahtu, kravu un pasažieru pārvadājuma 

iespējas, kalpotu kā jūras ekonomikas aktivitāšu centri.  

- Reģiona lauku teritoriju un novada nozīmes centru attīstībai īpaša loma ir reģiona nozīmes 

ostu - Mērsraga, Pāvilostas un Rojas - infrastruktūras straujai attīstībai, turklāt tā cieši jāsaista ar 

efektīvu iekšzemes transporta tīklu struktūru attīstību.  

- Lai nodrošinātu dzīves kvalitāti reģiona pilsētās, tajās jāveido līdzsvarots pilsētu transporta 

attīstības modelis - jāuzlabo vietu sasniedzamība un jāsamazina piespiedu pārvietošanās, priekšroku 

dodot kājāmgājējiem un ekoloģiski tīriem satiksmes veidiem: riteņbraucējiem, sabiedriskajam 

transportam. 

- Ir jāizveido transporta savienojumi starp Kurzemes un citu reģionu apdzīvoto vietu 

centriem, kā arī lielākajiem reģiona transporta mezgliem un ostām. 

- Mazās reģiona pilsētas un ciemus plānojot un izveidojot piemērotus pievadceļus, ir 

jāsavieno ar lielajiem autoceļiem. Jānodrošina sasniedzamības bāzes infrastruktūru – pagastu centru 

asfaltētu ceļu savienojumu ar reģiona centriem.  

- Jāuzlabo piekļuve nozīmīgākajiem vietējiem objektiem, piemēram, uzņēmējdarbības 

centriem un tūristu apskates objektiem. 

- Izveidot reģionālo gaisa satiksmes tīklu, kas, pirmkārt, savienotu reģiona lielos centrus un 

Rīgas Starptautisko lidostu. Tālākā perspektīvā reģionālo gaisa satiksmes tīklu būs nepieciešams 

papildināt ar savienojumiem, kas nodrošinātu saiknes ar citiem maršrutiem ārvalstīs. 

- Jāveic izpēte un jāizstrādā tehniski ekonomiskais pamatojumus stratēģiski nozīmīgiem 

infrastruktūras objektiem, kuru attīstībai ir nepieciešami apjomīgi finanšu resursi un institucionālais 

atbalsts -  Z un D transporta koridora – autoceļa, dzelzceļa, lidostas, ostas attīstībai, ietverot ātrgaitas 

dzelzceļa satiksmi .         

- Attīstīt reģiona nozīmes ostu iekšzemes transporta sasaistes tīklu, kas nodrošinātu efektīvu 

to sasaisti ar dzelzceļa tīklu. 

- Attīstīt lielāko uzņēmumu transporta infrastruktūras sasaisti ar ostām.    

- Jāpilnveido reģiona sabiedriskā transporta maršrutu tīkls, izveidojot visā reģionā saskaņotu, 

racionālu un kvalitatīvu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, vienlaikus nodrošinot ES normu izpildi 

attiecībā uz ES sabiedriskā transporta pakalpojumiem.  
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- Lai nodrošinātu pakalpojumu centru pieejamību attālām teritorijām sasniedzamību sarūkoša 

iedzīvotājus skaita apstākļos, jāuzlabo laika sasniedzamība, attīstot infrastruktūru un uzlabojot 

efektīvo pārvadājumu ātrumu. 

-  Stratēģija atbalsta 5 jahtu ostu attīstību – Liepājā, Ventspilī, Pāvilostā, Rojā, Mērsragā.  

- Būtiska ir pastāvīga ostu un kuģošanas drošības uzlabošana, jaunu degvielu ieviešana (un 

attiecīgās atbalsta infrastruktūras nodrošināšana) emisiju samazināšanai, kuģu emisiju samazināšana, 

atrodoties ostās. 

- Jāparedz sabiedriskais transports starp pilsētām un mazāk apdzīvotām vietām (īpaši no 

reģiona centriem) – kā sociālais transports vai kā pieprasījuma transports. 

- Sabiedriskā transporta plānošana jābalsta ievērojot hierarhisko līmeņu principu, 

sasniedzamības mērķi, servisa kvalitātes mērķi, pakalpojuma areālu (kāda iedzīvotāju skaita centrus 

kādā kvalitātē apkalpo). 

Jāaktivizē sadarbība ar Lietuvu pierobežas teritoriju sabiedriskā transporta attīstībai. 

 

Vadlīnijas sasniedzamības plānošanai  

 

- Paredzēt pasākumus, lai uzlabotu pilsētu un lauku teritoriju savstarpējo sasniedzamību, 

īpaši reģiona nozīmes pilsētu un mazo pilsētu, ciemu - vietējo attīstības centru sasniedzamību.  

- Jauno attīstību stratēģiski plānot teritorijās, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu, 

prioritāri tajās vietās, kas pieejamas pa dzelzceļu. 

- Paredzēt plānojumos ceļu posmu attīstību, kas svarīgi vietējai uzņēmējdarbībai.    

- Paredzēt visefektīvāko zemes izmantošanu, nosakot atbilstošu apbūves blīvumu, intensitāti 

un daudzveidīgas izmantošanas iespējas, lai mazinātu pārvietošanās ar transportu nepieciešamību 

pilsētās un piepilsētās. 

- Plānot tranzīta kravu transporta kustības samazināšanos cauri pilsētu centriem un piekrastes 

teritorijās.  

- Izvērtēt pilsētu teritoriju attīstības iespējas un atbilstoši analīzes rezultātiem paredzēt 

teritorijas pilsētu funkciju tālākai attīstībai, vienlaikus paredzot nepieciešamo infrastruktūras tīklu 

rekonstrukciju/ paplašināšanu – iespējamās prasības teritoriju rezervācijai enerģijas (elektrības, 

gāzes, siltuma) pārvadiem, transformēšanas/ ražošanas/ uzglabāšanas vietām. 

- Paredzēt pasākumus un iespējas palielināt videi draudzīgu transporta veidu: sabiedriskā 

transporta, dzelzceļa, ūdens un velotransporta īpatsvaru no kopējā transporta apjoma. Īpaši veicināt 

un nodrošināt videi labvēlīgo transporta veidu un kājāmgājēju attīstības iespējas transporta negatīvās 

ietekmes samazināšanai teritorijās, kas pakļautas augstai satiksmes intensitātei. 

- Plānojumos paredzēt apvedceļu izveidi esošo apdzīvoto vietu pieslēgšanai satiksmes 

maģistrālēm. Autoceļiem piepilsētās paredzama gājēju un velo pāreju izbūve. 

- Paredzēt teritorijas kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma taku, un veloceliņu tīklu izveidi, 

apdzīvotās vietās rezervēt pietiekošas teritorijas kājāmgājējiem un veloceliņu tīklu izveidei 

perspektīvā.  

- Plānojot paredzēt vietas, objektus un infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

indivīdiem ratiņkrēslos un personām ar ratiņiem. 

- Plānojot jaunu teritoriju attīstību, rezervēt vietas jaunajiem elektrotīklu objektiem un zemes 

koridorus elektropārvades līnijām, jaunu objektu pieslēgšanai    pie elektriskajiem tīkliem. 

- Pašvaldību teritorijas plānojumos paredzēt EUROVELO maršrutu rezervējot tam 

nepieciešamo teritoriju. Paredzēt vietu velomaršrutos nepieciešamajai infrastruktūrai.       

- Plānojumos paredzēt sabiedriskā transporta pārsēšanās punktus, kuros nepieciešams attīstīt 

infrastruktūru - galvenokārt lielu autoceļu malās (park&ride infrastruktūra, kiss&ride infrastruktūra, 

bike&ride infrastruktūra). Plānojot sabiedrisko transportu noteikt un paredzēt intermodālos 

perspektīvos pasažieru apmaiņas (mijmaiņas) punktus. 

- Paredzēt elektrouzlādes infrastruktūras attīstību pie „enkurobjektiem” kā tūristu / 

apmeklētāju skaita pieaugumu ietekmējošu faktoru. Piedāvāt ekonomiski efektīvus risinājumus, 

ņemot vērā objektu raksturu, apmeklētāju plūsmu un sagaidāmo apmeklētāju uzturēšanās ilgumu.  

- Paredzēt turpmākos avio nosēšanās laukumu/lidostu attīstību, izvērtējot to izmantošanu 

tūrisma, operatīvās transporta funkciju veikšanai.  
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6.3. Dabas un kultūrvides telpa  

 

Izmaiņu fokusējums 

 

Dabas un cilvēku veidotā kultūrvide mijiedarbībā veido ainavas, kas tiek saprastas ar vienoto 

dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. Dabas ainavas nosaka dabas apstākļi un zemes izmantošanas 

vēsture.  

Lielās dabas ainavu telpas veido lauku/lauksaimniecības areāli, un mežu teritorijas. 

Lauksaimniecības ainavas veidojušās galvenokārt augstienēs un teritorijās ar labāku zemes auglību, 

meža teritorijas – zemākās teritorijās ar zemāku zemes auglību. Lauku – mežu ainavu telpu 

nošķīrums rada atšķirīgu saimniekošanas un apdzīvojuma  un kultūrtelpas struktūru (11. att).   

 
11. att. Lauku telpas struktūra 

 

Lauku ainavās var izcelt lauku telpas ar plašu izteiktu lauksaimniecības zemju un 

lauksaimnieciskas darbības dominanci (agroainavas) un lauku un mežu mozaīkas, kur dažādās 

attiecībās ir lauksaimniecības zemes un meži, ar daudzveidīgu izmantošanu. 
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Lauku un mežu telpu ainavu pārklāj īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Baltijas jūras un 

Rīgas līča piekraste, valsts pierobeža, kuru robežas un darbības nosaka valsts normatīvie akti, kā arī 

zemes īpašumu struktūra. 

Daudzveidīgo lauku teritoriju turpmāko attīstību Kurzemes reģionā, tāpat kā visā Latvijā, 

lielā mērā noteiks ES lauksaimniecības un lauku politika, ar to saistītās atbalsta politikas atsevišķām 

nozarēm vai nodarbošanās veidiem.  

Ņemot vērā pašreizējās tendences, var prognozēt, ka Kurzemes reģionā lauku telpas attīstība 

nākotnē diferencēsies, saglabājoties to izvietojumam. Pieaugot intensīvās produkcijas ražošanai, 

palielināsies lielie zemju masīvi mainot lauku ainavu. Tai pat laikā saglabāsies un attīstīsies  pus-

naturālās, ekoloģiskās, bioloģiskās un cita veida lauksaimniecībai alternatīvās saimniecības, kas 

vērstas uz augtākām produkcijas prasībām. Veidosies līdzsvarotas lauku kultūrainavas saglabājot 

ainavu ekoloģiskās, bioloģiskās, kultūras un estētiskās vērtības. 

 
12.att. Ainaviski vērtīgās teritorijas un to elementi 

 

Palielinoties iedzīvotāju mobilitātes iespējām, ienākumu līmenim un daudzveidīgākām darba 

vietu iespējām, lauku un piepilsētas teritorijas iekļausies urbanizācijas procesos – mājokļi 

“pilsētniekiem”, “otrās mājas”, kas vairs nebūs saistīti lauksaimniecību. Saglabāsies interese par 

tradicionāli publiskām teritorijām – piekraste, pieūdeņi, ainaviski izteiksmīgas teritorijas. 

Jaunienācēji ienes citu kultūrvidi un vērtības, kas ne vienmēr respektē tradicionālās vērtības un 

ainavu.   
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Dabas ainavas papildina, veido, maina mantotā un jaunveidojamā kultūras telpa – kultūras 

mantojums, izpratnes par vērtībām, kas atspoguļojas materiālajā un nemateriālajā kultūrā un ainavā 

kopumā. Paaudžu maiņa, jaunās saimniekošanas prasības un apstākļi, nepieciešamība saglabāt 

tradicionālo veidojot vietu identitāti bieži konfrontē un prasa līdzsvarotus risinājumus.    

Ainavu vērtību nenosaka tikai aizsardzības statuss vai vērtējums materiālā izpausmē. Bieži 

vien tā ir sabiedrībā sakņotas pārmantotas sapratnes par to, kas ir pieņemami, skaisti, iederīgi, lietišķi 

– nepieciešami. Daudzreiz tās ir uzkrātās zināšanas, kas ļauj vērtēt. Ainava atspoguļo kultūru un 

veido vērtību pašu par sevi, ar ko mēs identificējam vietu.    

Kurzemes vērtības ir maz pārveidotā piekraste ietverot visu tās dažādību, jūra, kam ir liels 

attīstības potenciāls, upes un ezeri, kam ir tūrisma potenciāls, ģeoloģiskie objekti, kam ir izziņas, 

estētiska un ainavas īpatnības veidojoša nozīme. Bieži vien nozīme ir ainavu mijai vai gluži pretēji – 

viendabībai.  

Īpaša vērtība ir kultūrvēsturiskie novadi – Rucava, Bārta, Suitu novads, kas tiek atzīts par 

UNESCO mantojumu, Kuldīgas vecpilsēta kopā ar Ventas ieleju, vikingu kultūrvēsturiskais 

mantojums Grobiņā, muižu kompleksi, centru vēsturiskās apbūves. Daļa no tām ir īpašā aizsardzības 

statusā (12. att.).  

Turpmākā vērtību saglabāšana un iesaiste ekonomiskā apritē būs vērsta uz mūsu attieksmes 

maiņu pret formāliem kritērijiem – nenovērtētā pārvērtēšana un saudzēšana un saudzējamā saprātīga 

izmantošana izzūdot striktam dalījumam.   

 
13. att. Tūrisma telpiskā struktūra 
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Ainavu materiālo vērtību izmanto tūrisms. Cilvēka tieksme uzzināt jauno veido pamatu 

ceļošanai. Tūrismam Kurzemē visā tā daudzveidībā piemīt liels izziņas potenciāls. Respektējot katras 

vietas unikalitāti, reģionā ir vietas ar augstāku potenciālu, kas ietver daudzveidīgākus tūrisma 

resursus. Kultūras mantojuma attīstības koridori aptver “Brīvības ceļu”, “Jēkaba ceļu”, “Līvu ceļu”, 

kas koncentrē kultūrvēsturisko mantojumu, ekotūrisma attīstības areālus, EUROVELO 10 un 13 

maršrutus, nacionālos un dabas parkus, pilsētas - tūrisma centrus, kur pieejamas daudzveidīgas 

atrakcijas (13.att.).  

Ņemot vērā globālo tendenci – palielināties tūristu skaitam, Kurzemes reģionam ir labas 

iespējas veidot kompleksus reģionālus produktus, kas vērsti uz dabas tūrismu, piekrasti, 

kultūrvēsturisko un militāro mantojumu. Attīstās izziņas tūrisms, īpaši jauniešu vidū.    

Ņemot vērā ainavu veidošanās atšķirības stratēģija akcentē šādas ainavu telpas: piepilsētas, 

pieceļu ainavas, lauku telpas, mežu, piekrastes, pierobežas ainavu telpas.  

 

Dabas un kultūrvides telpas attīstības mērķis  

 

Pārveidojot saglabāt – ainaviski sakopta, funkcionāli izmantota telpa, kas veido reģiona un 

vietu identitāti, pamatu tūrismam, ekonomikai kopumā, atbildību nākamībai.  

Sasniedzamie rādītāji:  

sakoptas un apsaimniekotas visas kultūrvēsturiskās vietas  

dabas un kultūras aizsargājamās vērtības iesaistītas tūrisma apritē  

panākta attieksmes izmaiņa pret dabas un kultūrvēsturisko mantojumu  

  

Rīcību vadlīnijas 

 

- Veidot izpratni par dabas un kultūras mantojuma nozīmi valsts un pašvaldību institūcijās, 

skolās, veidojot jaunas zināšanas par to apsaimniekošanu 

- Izmanīt dabas un kultūrvides vērtību saudzēšanas praksi – veidojot risinājumus to iesaistei 

ekonomikā /īpaši jau objektus un teritorijas, kuru stāvoklis prasa nekavējošu darbību/, veidojot 

alternatīvus risinājumus un jaunas apsaimniekošanas prakses apgūšanu. 

- Paplašināt dabas vērtību izmantošanu izglītības, tūrisma un citiem mērķiem panākot 

informētības palielināšanos un ekonomisko aktivitāšu pieaugumu.   

- Nozīmīgu dabas un kultūras vērtību saglabāšana un uzturēšana, nodrošinot veselības, 

izglītības, kultūras un administratīvās funkcijas vēsturiski izveidojušās vietās un iesaistīšanos jaunā 

attīstībā. 

- Stratēģija atbalsta perspektīvo nacionālā parka izveidi Papē, kas ļautu efektīvāk saskaņot 

dabas, kultūrvēsturiskās un attīstības jautājumus ekoloģiski jutīgā piekrastes teritorijā.  

- Veicināt lauku centru attīstību, kas ir pakalpojumu vietas un inovāciju centri, un vienlaikus 

dispersā lauku apdzīvojuma saglabāšanu, tādējādi dodot cilvēkiem iespējas izvēlēties laukus kā 

dzīvesvidi vai nu centrā, vai savrupsētā. 

- Jaunu zināšanu izplatīšana lauku iedzīvotāju vidē, jāveicina sabiedrības iesaistīšanās 

nozīmīgu lauku attīstības jautājumu risināšanā gan kopīgi reģionā, gan atsevišķās tā vietās. Tas 

līdzsvarotu to cilvēku ietekmes spēku, kas jau tagad intensīvi saimnieko un izmanto valsts politikas 

piedāvātās iespējas, ar to cilvēku pagaidām potenciālām iespējām un vēlmēm, kas dzīvo laukos, bet 

nav atraduši savu nišu jaunajās ekonomiskajās un sociālajās attiecībās. 

- Līdzsvarot atbalstu uzņēmējiem, kas orientēti uz lielražošanu un tiem, kas perspektīvu 

saskata alternatīvo saimniekošanas veidu attīstībā. Īpaši jāveicina mazo uzņēmēju, kas saimnieko 

daudzfunkcionālās aizsargājamās teritorijās un ainaviski nozīmīgajās teritorijās, inovatīvā darbība. 

- Izmantojot plānošanas līdzekļus veidot līdzsvaru starp ainavu kā individuālās darbības 

sfēru, kas saistās ar īpašuma tiesībām, un ainavas publisko uztveres telpu saskaņojot privātās un 

sabiedrības intereses (tūrisms, ainavas estētika, vietu pieejamība, informācija u.c.), kas ir nozīmīgs 

priekšnosacījums identitātes uzturēšanai un veidošanai turpmāk. 

- Veicināt Baltijas jūras piekrastes līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot normatīvo 

un plānošanas pieeju, kā arī dabas aizsardzības un attīstības mērķus to teritoriālajās izpausmēs. 
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- Izstrādāt plānošanas dokumentus, kas veicina noteiktu teritoriju attīstību (Latvijas – 

Lietuvas pierobeža, vienotais dabas un kultūras mantojums,  tūrisms, piepilsētas, …) 

-  Jāņem vērā atšķirīgie krasta erozijas, pārplūšanas, klimata, ekoloģiskie, vēsturiskie kultūras 

un robežas režīma aspekti piekrastes attīstības plānošanā. Jārespektē atšķirīgo vēsturisko 

apdzīvojumu piekrastē. 

- Nepieciešams saglabāt publisko pieeju ūdensobjektiem (jūras piekrastei, ezeriem un upēm), 

kā priekšnoteikumu dzīves kvalitātei un attīstības potenciālu uz kuru ir tiesības visai vietējai kopienai 

un pārējai sabiedrībai, t.sk, tūristiem.  

- Nosakot vasarnīcu, mazdārziņu, degradēto teritoriju, bijušo militāro un industriālo teritoriju, 

pamesto apdzīvoto vietu turpmāku izmantošanu, katrai situācijai nepieciešams papildus izvērtējums. 

Šādām problēmteritorijām nepieciešams atbalsts – gan politiku veidošanā, gan investīciju jomā.  

-  Nepieciešamas politikas vadlīnijas, kas aizsargātu esošo apdzīvoto vietu vēsturiski veidoto 

vizuālo tēlu (ēku augstumu, apjomu, jumtu formas, būvmateriālu izmantošanu, krāsojumu, 

apzaļumojumu un citas pazīmes).  

- Reti apdzīvotās teritorijās, piekrastē un citos tūrismam nozīmīgās vietās plānojot 

pakalpojumu un infrastruktūras izvietojumu un pieejamību ir jāņem vērā tūrisma un sezonāli 

dzīvojošo iedzīvotāju (atpūtnieku) intereses un vajadzības.  

- Ņemot vērā plašās teritorijas ar retu viensētu apdzīvojumu, jāveicina enerģijas, ūdens, 

atkritumu, komunikāciju  un mobilitātes  tehnoloģiju (inovāciju) attīstīšanu, kas spēj nodrošināt 

augstu kvalitātes dzīves līmeni viensētās, saglabājot vidi un atbilstoši reģiona iedzīvotāju 

maksātspējai. 

- Apdzīvoto vietu plānojumos dažāda veida dabas un kultūras objekti, tostarp dabas 

aizsardzības objekti un kultūras pieminekļi, jāvērtē kā apdzīvotās vietas attīstības resursi, kuru 

sakopšanā ieguldītie līdzekļi dod ne tikai netiešu, bet arī tiešu atdevi. 

- Piekrastes pilsētu un ciemu teritoriju plānojumos īpaši jāizvērtē dabas pamatresursi – 

pludmale, kāpu josla, meži – un to ilgtspējīgas pastāvēšanas un publiskas pieejamības nodrošināšana. 

Šie resursi uzskatāmi par nacionālu vērtību, kuru attīstīšanā / saglabāšanā nākošajām paaudzēm 

ieinteresēta visa sabiedrība.  

- Nav pieļaujama publiskās teritorijas - pludmales joslas – izmantošanas ierobežošana, 

nepamatota publiski pieejamu meža platību pārvēršana privātās blīvas apbūves platībās. 

- Pilsētu un ciemu teritorijās paredzēt ūdensmalu izmantošanu sabiedrības atpūtas 

vajadzībām. Paredzēt pārvietošanās iespējas gar ūdensmalām (pastaigu takas, celiņi skriešanai, 

skrituļošanai, velo celiņi u.c.), kā arī pieeju tām. Nepieciešamības gadījumā un iespēju robežās risināt 

jautājumus par zemes īpašumu atpirkšanu sabiedrības vajadzībām.  

 

Vadlīnijas dabas un kultūrvides plānošanai  

 

Vadlīnijas plānošanai piepilsētu areālos 

- Piepilsētas areālos esošo pašvaldību plānojumos par prioritāti uzskatāma teritoriju 

rezervācija valsts, reģiona un pilsētas attīstībai/ nepieciešamo norišu darboties spējas nodrošināšanai. 

  

Tostarp:  

-  tehniskajai infrastruktūrai (dzelzceļi, ceļi, enerģijas pārvadi, krātuves,  transformēšanas 

punkti); 

- vides infrastruktūrai (ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu saimniecība u.c.); 

- rekreācijai, kūrortsaimniecībai, citām dabas teritorijām, kas nodrošina pilsētas un to 

apkaimes dzīves vides kvalitāti.  

- Teritoriju plānojumos paredzēt pasākumus, kas:  

- ierobežo jaunu pilsētu, apbūves objektu, atsevišķi izvietotu ražošanas ēku attīstīšanu 

ainaviski un rekreācijas funkcijām domātās telpās; 

- veicina jaunu piepilsētu mājokļu, ciemu nodrošināšanu ar atbilstošu tehnisko un vides 

infrastruktūru, pakalpojumiem un darba vietām, rekreācijas iespējām. 

- Teritoriju plānojumos telpiskā struktūra lokālajā līmenī plānojama tā, lai saskaņotu dabas 

un vides aizsardzības prasības ar aktīvas jaunās attīstības interesēm. 
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- Talsu un Kuldīgas piepilsētas areāli sedzas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Talsu 

pauguraines dabas parks, Ventas ielejas dabas liegums un Riežupes dabas parks), tādēļ pilsētas un 

pagastu plānojumos jāiestrādā dabas aizsardzības plānos paredzētās īpašās prasības un jāplāno 

pasākumi interešu pretrunu novēršanai. 

- Paredzēt sabiedriskā transporta, veloceļiņu, kājāmgājēju celiņu attīstības iespējas .  

   

Vadlīnijas plānošanai pieceļu areālos 

- Izvērtēt jaunu ražošanas/infrastruktūras objektu plānošanu, nepieciešamības gadījumā 

paredzot kompleksus risinājumus investīciju piesaistei. 

- Izvērtēt sabiedriskā transporta attīstības mezglu punktu teritorijas, nepieciešamības 

gadījumā rezervējot teritorijas.        

- Pieceļu areālos apbūves attīstību plānot tādā attālumā no autoceļa vai dzelzceļa, kas neprasa 

papildus speciālus tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret auto transporta vai dzelzceļa transporta 

radīto troksni un izplūdes gāzēm. Nepieciešamības gadījumā paredzēt speciālus pasākumus esošās 

apbūves aizsardzībai no trokšņa un cita veida vides piesārņojuma. 

- Ceļiem piegulošos areālos plānošanas procesā ieteicams noteikt ainavu telpas un ainavas 

elementus, kam ir izcila vizuālā un estētiskā vērtība, vai kas rada braucienā uztveramo vizuālo 

ainavas telpas dažādību; plānojuma risinājumos jāparedz to saglabāšanai nepieciešamās rīcības.  

 

Vadlīnijas plānošanai lauku telpas areālos  

- Pašvaldību teritoriju plānojumos ieteicams paredzēt vides kvalitātes uzturēšanu, nelabvēlīgo 

dabas procesu attīstības ierobežošanu vai novēršanu, tajā skaitā: 

 pasākumus virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai; 

 pasākumus augsnes erozijas novēršanai un piesārņotās augsnes attīrīšanai; 

 vides kvalitāti apdraudošo objektu pārvietošanu no upju un ezeru piekrastes aizsargjoslām; 

 atkritumu savākšanas sistēmu, tajā skaitā tūrisma un atpūtas vietās un gar ceļiem; 

 atpūtas un tūrisma vietu izmantošanu atbilstīgi pieļaujamām slodzēm, bet ja tādu nav - jāveic 

slodžu normēšana, atpūtas un tūrisma slodžu saskaņošana ar dabas aizsardzības mērķiem; 

 publisko peldvietu izvietojumu un labiekārtošanu, ieskaitot pievedceļus un autosstāvvietas.  

- Pašvaldību teritoriju plānojumos iezīmējami bijušie padomju armijas objekti, jāsniedz to 

izvērtējums no dažādiem aspektiem (bīstamība, ekoloģiskie draudi, sanācijas un turpmākās 

izmantošanas iespējas). Iespēju robežās jāparāda areāli, kuros ir konstatēts piesārņojums ar 

sprādzienbīstamiem priekšmetiem.  

- Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos ieteicams paredzēt: 

 ainavas telpiskās struktūras izvērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot veidojumiem, kas nosaka 

ainavas īpašo vērtību, kā arī vizuālā piesārņojuma riska objektiem; 

 lauksaimniecības zemju apmežošanas plānu izvērtēšanu; 

 publiski pieejamās skatu vietas un skatu areālu iezīmēšanu; 

 agrāk izstrādāto apbūves plānu izvērtēšanu, it sevišķi gadījumos, kad plānota apbūve upju un 

ezeru krastos; 

 publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērķiem, ieskaitot nepieciešamos 

labiekārtošanas pasākumus; 

 ainavisko/ tūrisma ceļu tīkla veidošanu. 

- Ainaviski nozīmīgās teritorijās, kam ir īpaša kultūrvēsturiska nozīme, pašvaldību  

apbūves noteikumos vēlams iestrādāt ieteikumus, kas veicinātu reģionālo būvniecības tradīciju 

renovēšanu jaunos apstākļos, kā arī apdzīvojamās telpas lokālās struktūras plānošanas paņēmienu 

pielietošanu. 

- Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu struktūrā jāintegrē īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju dabas aizsardzības plāni, īpašu uzmanību pievēršot obligātajām dabas aizsardzības prasībām 

un to atšķirībām aizsargājamās teritorijas robežās, saistot ar zemes īpašumu robežām.  

- Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ieteicams izvērtēt īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju, dabas aizsardzības plānos paredzēto tūrisma un atpūtas vietu, kā arī ceļu un taku veidošanu, 

lai integrētu plānotos pasākumus visas pašvaldības attīstības plānā. Izvērtēt atpūtas un tūrisma 
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objektu pieļaujamās izmantošanas slodzes, nepieciešamības gadījumā tās koriģēt, lai nodrošinātu 

izmantošanas ilgtspējību.  

- Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā izvērtēt alternatīvo saimniekošanas veidu 

attīstības iespējas tajās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju daļās, kur dabas aizsardzības mērķu 

noteiktie ierobežojumi ir minimāli. 

- Pašvaldības teritorijas plānojumos ieteicams ietvert lauksaimniecībā neizmantoto zemju 

apmežošanas plānu; tajā nosakāmas vietas, kurās apmežošana nav pieļaujama, kā arī vietas, kur tā ir 

pieļaujama vai vēlama.  

- Gar upēm un ezeru krastos ārpus esošajiem ciemiem vai pilsētu robežām  nepieļaut blīvu 

apdzīvojuma attīstību. Plānot brīvu pieeju publiskajām upēm un ezeriem, paredzēt takas un atpūtas 

vietas to krastos. 

- Pašvaldības teritorijas plānojumā norādāmi paaugstināta riska objekti un teritorijas, kā arī 

jāparedz nepieciešamie pasākumi, lai minimizētu negadījumu vai avāriju iespējamību. 

 

Vadlīnijas plānošanai meža areālos 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos jānosaka mežu teritorijas, kas pilda (vai ir tam piemērotas) 

sabiedrībai nozīmīgas funkcijas, tajā skaitā, kalpo par atpūtas vietām, kempingiem, mežaparkiem. 

Pašvaldību teritoriju plānojumos jānosaka iespējamās „parku" teritorijas. Jāparedz labiekārtošanas 

projektu izstrādāšana, kā arī mežsaimniecības, dabas aizsardzības un atpūtas prasību saskaņošana. 

- Neplānot meža zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos (sevišķi apbūves 

mērķiem) tajās vietās, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un vides aizsardzības mērķiem: atpūtas 

vietās, pie ceļiem, upēm, ezeru krastos. 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos iezīmēt AS „Latvijas Valsts Meži” sistēmā plānotās 

atpūtas vietas, integrēt tās kopējā struktūrā, pievēršot uzmanību izmantošanas intensitātes 

regulēšanai, slodžu normēšanai, atpūtas un tūrisma slodžu saskaņošanai ar dabas aizsardzības 

mērķiem. 

- Novērst vienlaidus izcirtumu joslu veidošanos gar ekoloģiski un iedzīvotāju atpūtas 

nozīmīgām vietām, ietekmējot vietu ainavisko vērtību, saskaņojot ar mežu īpašniekiem.   

 

Vadlīnijas plānošanai Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē 

- Kamēr nav citu saistošu dokumentu par piekrastes aizsardzības un attīstības regulēšanu, 

pašvaldību attīstības plānos un plānojumos jānodrošina pastāvošo Piekrastes aizsargjoslas 

nosacījumu ievērošana.  

- Visos dokumentos, kas attiecas uz piekrasti, par prioritāru mērķi un uzdevumu uzskatāma 

publisko telpu saglabāšana pilsētās, ciemos, lauku areālos, to pieejamības nodrošināšana un attīstība. 

- Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijās un plānojumos jāievēro atšķirīgās piekrastes 

īpatnības, teritorijas atšķirīgos izmantošanas apstākļus, kas laika gaitā noteica pašreizējās telpiskās 

struktūras izveidošanos (pilsētas, vēsturiskie ciemi, lauku un meža areāli).  

- Pa atšķirīgajiem piekrastes posmiem plānojama reālā dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšana, kā arī piekrastes unikālo un īpatnējo ainavu elementu saglabāšana un attīstība jaunos 

apstākļos. Plānojumos jāparāda gan esošās īpaši aizsargājamās teritorijas, gan dabas daudzveidības 

areāli un perspektīvās ainaviski nozīmīgās teritorijas, kas nav akceptētas tiesiski, bet ir būtisks 

piekrastes attīstības resurss. 

- Piekrastes pilsētu un ciemu teritoriju plānojumos īpaši jāizvērtē jūras piekrastei īpatnējie 

dabas resursi – pludmale, kāpu josla, meži – un to ilgtspējīgas pastāvēšanas un publiskas pieejamības 

nodrošināšana.  

- Nav pieļaujama publisko teritoriju, sevišķi pludmales joslas, pieejamības ierobežošana un 

ainavu resursu vērtības samazināšana.  

- Piekrastes pilsētu plānojumos jāparedz to individualitātes saglabāšana, ko noteikusi dabas 

un vēsturiskās būvniecības mijiedarbība un kas atspoguļojas gan pilsētvides struktūrā, gan apbūves 

raksturā. 

- Tā kā piekrastes pilsētas atrodas piekrastes aizsargjoslā, to attīstības plānos un plānojumos 

jāatrod veidi, kā līdzsvarot pieaugošās pilsētu un piepilsētu teritoriju izmantošanas tendences apbūves 

vajadzībām ar piekrastes īpatnību saglabāšanu, ainavu un dabas aizsardzības nodrošināšanu attīstības 

vārdā. 
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- Pašvaldību teritoriju plānojumos nepieciešams izvērtēt katra esošā ciema vēsturiski 

veidojušos struktūru, kultūrainavas raksturu, atsevišķās kultūras mantojuma vērtības (celtniecības 

pieminekļi, bākas, senās zemes izmantošanas struktūras u.c.) un dabas vērtības (biotopi, dabas 

pieminekļi, atraktīvi ainavas elementi u.c.), kā arī padomju varas gados un pēc neatkarības atgūšanas 

notikušās pārmaiņas.  

- Ņemot vērā prognozētās klimata izmaiņas un jūras līmeņa celšanos, kā arī krasta 

noskalošanās riska pieaugumu, pilsētu un ciemu teritoriju paplašināšana gar piekrasti ir 

ierobežojama; nepieciešamības gadījumā tā plānojama virzienā uz sauszemi  

- Paaugstināta krasta noskalošanās riska joslā neparedzēt apbūves paplašināšanu un kapitālu 

infrastruktūras objektu ierīkošanu.  

- Pašvaldību apbūves noteikumos ieteicams ietvert nosacījumus, kas veicinātu katras vietas 

kultūrvēstures tradīcijām un ainavai draudzīgas jaunās apbūves veidošanos, celtniecības tradīciju 

saglabāšanu, apdzīvojamās vides plānojuma īpatnību saglabāšanos (aizsardzība pret vēju, pret smilts 

izpūtumiem, pret teritorijas pārpurvošanos u.c.). 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos jāparāda jūras krasta noskalošanās, applūšanas un 

iespējamās vēja erozijas riska vietas un joslas. Plānojumos jāparedz pasākumi, kas novērstu smilts 

masu ceļošanu ar vēju, pasargātu apdzīvotās vietas no vēja ietekmes, novērstu drenāžas apstākļu 

pasliktināšanos smilšainajos līdzenumos aiz krasta kāpu vaļņa. 

- Noskalošanās riska teritorijās plānojami iespējamie lokālie piekrastes aizsardzības 

pasākumi, kā arī nozīmīgāko infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) objektu pārcelšana no 

nenovēršamās pamatkrasta erozijas riska joslām uz iekšzemi. 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos jāizvērtē plānoto atpūtas un tūrisma objektu, jaunās 

apbūves un citu ieceru sagaidāmā ietekme uz vietu attīstību un dabas, ainavu kultūras mantojuma 

saglabāšanas iespējām ilglaika perspektīvā, uz vērtību maiņām cilvēku uztverē. 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos jāparedz publiski pieejamo vietu un objektu izvietojums 

(ceļi, takas, atpūtas un pastaigu vietas, skatu laukumi u.tml.). Nepieciešams izvērtēt drošības 

pasākumu nepieciešamību, it sevišķi pludmalēs un stāvkrastu posmos. 

 

Vadlīnijas plānošanai pierobežā 

- Plānojot ceļu tīkla attīstību, sevišķa uzmanība veltāma ceļiem gar robežu, kas vietējiem 

iedzīvotājiem nodrošina pieejamību, kā arī ceļiem un ar tiem saistītiem infrastruktūras objektiem, kas 

pāri robežai sasaista Latvijā un Lietuvā esošās apdzīvotās vietas vai arī kalpo par starptautiskām 

transporta maģistrālēm. 

- Pašvaldību teritoriju plānojumos īpaša uzmanība veltāma dabas un kultūrvēsturiskā 

mantojumu saglabāšanai, jo nomales teritorijās tas ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem. 

- Attīstības plānos un plānojumos konkrētās situācijās izvērtējama Latvijas sabiedriskā radio, 

TV, kā arī telefona sakaru un interneta pieejamība. 

- Pašvaldībām savstarpēji kooperējoties, ieteicams izstrādāt atsevišķus robežupju – 

Vadakstes, Loša, Sventājas ieleju ainavu aizsardzības un veidošanas, dabas daudzveidības 

saglabāšanas, pārrobežu sadarbības, tajā skaitā - tūrisma attīstības plānus. 
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STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

 

7. Priekšlikumi valsts un reģionālajām sadarbības institūcijām 

 

Priekšlikumi valsts institūcijām  

 

Veikt starpnozaru plānošanas iniciatīvas – veidojot integrācijas platformu nozaru plānošanas 

pasākumiem.  

Izstrādāt un īstenot LIAS un reģionu IAS ilgtermiņa (vismaz 15 gadu periodam) telpiskās 

struktūras attīstības stratēģijas un lielo infrastruktūras objektu attīstības projektus satiksmes, 

enerģētikas, mežsaimniecības, lauksaimniecības nozarēm un apakšnozarēm. 

Veikt valsts satiksmes infrastruktūras plānošanu balstoties uz mūsdienu un nākotnes 

apdzīvojuma un teritoriju vajadzībām. Izvērtēt nacionāla autoceļa – Ventspils – Liepāja – Lietuvas 

robeža attīstību, savienojumu Auce - Ezere – Priekule, dzelzceļa savienojumu – Dobele – Mažeiķi – 

Liepāja attīstību.    

Izstrādāt un uzturēt vienotu apdzīvojuma un sabiedrisko pakalpojumu politiku, nosakot 

vienotus ilgtermiņa kritērijus un atbalsta politiku balstītu uz jaunajām demogrāfiskajām un 

ģeopolitiskajām reālijām. 

Izstrādāt un uzturēt vienotu apdzīvoto vietu klasifikāciju administratīvā un/ vai funkcionālā 

statusa noteikšanai statistiskās u.c. informācijas uzturēšanas, pakalpojumu uzturēšanas, plānošanas/ 

pārvaldes mērķiem. 

Veidot lauku nodarbinātības atbalsta politiku īpaši pievēršoties jaunatnei.  

Ieviest iniciatīvu atbalstošu teritoriāli diferencētu nodokļu sistēmu.  

Izstrādāt un realizēt ilgtermiņa mērķtiecīgu iedzīvotāju skaita palielināšanas pasākumu 

sistēmu ietverot atbalstu dzimstības palielināšanai, gudrai imigrācijas un integrācijas politikai.    

Akcentēt vietu vajadzības un individuālos vajadzību gadījumus pretēji klasificētai 

vienādošanai. Tas attiecas, piemēram, uz sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu noteiktos centru 

līmeņos.  

Izstrādāt un uzturēt nacionālā līmeņa - īpaši vērtīgo, ainavekoloģiski jūtīgo, ekoloģiskā un 

rūpnieciskā riska areālu/ teritoriju (Rīgas jūras līča piekraste, Ventas un Abavas ielejas u.c.) 

monitoringa sistēmas un apsaimniekošanas plānus. 

Izstrādāt un pastāvīgi realizēt nacionālā līmeņa mājokļu politiku un sabiedriskā transporta 

attīstības politiku policentriskā apdzīvoto vietu tīklā. 

Izstrādāt un īstenot Latvijas ainavu aizsardzības un attīstības politiku. 

Nacionāla līmeņa attīstības dokumentos iekļaut pasākumus valsts īpašuma - piekrastes 

pludmales un kāpu - aizsardzībai un apsaimniekošanai. 

Plānot videi draudzīgāku transportlīdzekļu un satiksmes attīstību gar piekrasti, mazinot 

pārvietošanās vajadzību ar personisko autotransportu piekrastē.  

Veidojot jūras politiku respekt piekrastes vērtības un intereses.  

  

 

Priekšlikumi reģiona institūcijām  

 

Izveidot regulāru reģionālu sadarbības – konsultatīvo platformu attīstības jautājumu 

koordinācijai reģionā, iesaistot pašvaldības, valsts institūcijas, izglītības un zinātnes, biznesa, 

sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.  

Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk fokusēties uz augstākas pievienotās vērtības 

radīšanu kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, apģērbu ražošanas, tūrisma, zivsaimniecības, 

metālapstrādes un transporta loģistikas nozarē.  

Kurzemes plānošanas reģionam turpmāk fokusēties uz jūras un tās piekrastes, tehnoloģisko 

kompetenču, radošo resursu, sadarbības starp pārvaldi, uzņēmējiem un zinātnes un pētniecības 

institūcijām, kā arī transporta un sakaru infrastruktūras attīstīšanu. 
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Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai būtu jāuzņemas Kurzemes reģionālās inovāciju 

sistēmas pārvaldības, tūrisma mārketinga, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības atbalsta 

pakalpojumu sniegšanas funkcijas.  

Attiecībā uz citām funkcijām Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai jāveic: 

-   attīstības veicinošu pasākumu koordinēšana reģionā, tai skaitā – projektu iniciēšanu, 

sagatavošanu un koordinēšanu. 

- uzņēmējdarbības veicināšana, izveidojot uzņēmējdarbības centrus 

- sociālo pakalpojumu deinstitucionalizācijas pasākumi;  

- atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku izglītošanā;  

- pakalpojumu „groza” noteikšana un iedzīvināšana; 

- kultūras jomā.  

Iespējamās funkcijas - mūžizglītības, sabiedriskā transporta plānošanas, tūrisma,  

profesionālās izglītības plānošanas koordinēšanā.      

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai nodrošināt metodisko palīdzību stratēģisko 

dokumentu un to mērķu, prioritāšu un vadlīniju īstenošanā.   

 

Priekšlikumi starpreģionu sadarbībai  

 

 Aktivizēt sadarbību ar Lietuvas pierobežas teritorijām un institūcijām kopēju attīstības 

jautājumu risināšanai, tai skaitā pārrobežu ekoloģisko ietekmju mazināšanā, sabiedriskā transporta, 

pakalpojumu sasniedzamības plānošanu,  drošības jautājumu risināšanā, kopējas tūrisma un transporta 

infrastruktūras veidošanā.  

 Veidot sadarbību un regulāras konsultācijas ar Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem un 

pašvaldībām veidojot kopējus projektus un lobējot kopējas attīstības intereses, tai skaitā, kopēju 

infrastruktūras, vides un kultūrtelpas jautājumu, sasniedzamības uzlabošanas risinājumus. 

 Aktivizēt sadarbību ar citu valstu reģioniem abpus Baltijas jūrai, lai veidotu jaunu pārvaldības 

zināšanu pārnesi un kopēju projektu izstrādi.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, projekts 

24.11.2014. 

 

47 

 

8. Stratēģijas īstenošana, uzraudzība un pārskatīšana    

 

Kā reģiona attīstības dokuments, Stratēģija uzrunā daudzveidīgus attīstības aģentus – 

sabiedriskas organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumus, visu sabiedrību kopumā un 

katru indivīdu atsevišķi. Sabiedrība ar savu rīcību būs galvenais stratēģijas īstenotājs.  

Tai pat laikā, dokumenta ilgtermiņa raksturs prasīs lielu koordinācijas darbu, kas ir valsts 

pārvaldes reģionālo struktūru atbildība – pirmkārt jau Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas, 

valsts atbildīgo ministriju – pirmkārt jau VARAM atbildība, kā šī procesa uzraudzītājam. Īpaša 

nozīme ir vietējo pašvaldību kopdarbam, kas tiešā veidā ir ieinteresētas savas teritorijas labklājības 

celšanā un darbosies kā koordinējošs mehānisms. Pirmkārt jau, īstenojot katras pašvaldības 

plānošanas dokumentus. Tā ir visu iesaistīto pušu kopēja vienošanās.  

Īpaša loma ir jāuzņemas pašvaldībām pievēršot lielāku uzmanību sadarbībai ar pašvaldības 

iedzīvotājiem, institūcijām, uzņēmējiem, izglītības un zinātnes institūcijām, zināšanu avotiem, 

ārējiem partneriem, meklējot lokālus atbilstošus risinājumus. Prasmes sarunāties ar partneriem, 

atšķirīgu viedokļu respekts, procesu mērķtiecīga un pastāvīga vadība būs nozīmīga sekmīgu rezultātu 

iegūšanai. Bieži tas prasīs alternatīvas pieejas, tai skaitā – neformāla kooperācija, kvalitāte bez 

formalitātēm, projekti bez plāniem, ilgtspējīgu risinājumu meklēšana pašiem, mācīšanās no labās 

prakses, inovāciju meklējumi lēni mainīgā vidē.  

Kā vadlīniju dokuments stratēģija tiek īstenota caur telpiskās plānošanas vadlīnijām vietējām 

pašvaldībām, Kurzemes reģiona attīstības programmu 2020. Programma fokusējas uz vidēja termiņa 

prioritātēm un rīcībām un projektiem, kas sekmē stratēģijas īstenošanos. Pašvaldības balstās uz 

stratēģiju, definējot un konkretizējot savus attīstības mērķus un prioritātes. Tai pat laikā, tās ir aktīvi 

plānošanas procesa dalībnieki, iniciējot nepieciešamās izmaiņas, ierosinot un organizējot jaunas 

aktivitātes.  

Stratēģija tiek uzraudzīta saskaņā ar stratēģijā noteiktajiem mērķu un prioritāšu un  

telpiskajiem mērķu rādītājiem. Izpildes rādītāji tiek konkretizēti attīstības programmā. Tā kā 

ilgtermiņā praktiski nav iespējams un nav lietderīgi noteikt konkrētus sasniedzamos rādītājus, 

Stratēģijas pieeja – veidot tendences indikatorus, lai novērtētu izmaiņu tendences un ātrumu, kas tiek 

regulāri vērtēts, pieņemot lēmumus par nepieciešamajām rīcībām.  

Īstenošanas uzraudzības process tiek veikts kopā ar reģiona attīstības programmu 2015.-

2020.gadam. Kurzemes plānošanas reģiona administrācija reizi 4 gados sagatavos ziņojumu par 

Kurzemes reģiona attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī regulāri veiks teritorijas attīstības 

uzraudzības funkcijas, vadoties pēc ikgadējiem darba plāniem un nepieciešamības.  

   Stratēģijas pārskatīšana/izvērtēšana norit saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu ciklu – pēc jauno 

pašvaldības domju ievēlēšanas. Jauno iniciatīvu vērtē Kurzemes reģiona Attīstības padome. 

Nepieciešamos stratēģijas grozījumus/aktualizāciju veic Kurzemes plānošanas reģiona administrācija. 

Ja nepieciešams veikt redakcionālas vai rīcību orientētas izmaiņas, kas neskar stratēģijas 

pamatkonceptu, ilgtermiņa mērķus un prioritātes, tiek sagatavots aktualizēts dokuments, ko apstiprina 

Attīstības padome. Citos gadījumos – tiek izstrādāta jauna stratēģija, balstoties uz valsts noteikto 

normatīvo regulējumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, projekts 

24.11.2014. 
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 Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam izstrādāja 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, iesaistot reģiona pašvaldību speciālistus, 

uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, konsultējoties ar nozaru ministrijām un ekspertiem.  

Programma ir izstrādāta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādāšana” (projekta identifikācijas Nr.4.3-24/NFI/INP-002) ietvaros. 


