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Kādēļ notiek tā, kā 
notiek? 

• Atkārtot vienu un to pašu procesu 
nevar sagaidīt jaunus rezultātus ! 

Einšteins 



Par ko ir prezentācija ? 

• Attīstības plānošanas dokumenti 

• Izaicinājumi  

• Risinājumi 

• Turpmākās rīcības 

• Diskusija 



2 dokumenti - 
IAS un AP  

IAS «KURZEME 2030» - ilgtermiņa attīstības stratēģija visai 

Kurzemes reģiona teritorijai, ietver telpisko nākotnes redzējumu un 
vadlīnijas pašvaldību stratēģiju izstrādei 

/DOMĀŠANAS SATVARS/ 

 

 

AP «KURZEME 2020» - vidēja termiņa attīstības programma, ietver 

atbalstāmos rīcības virzienus reģiona kā institūcijas rīcības plāna 
īstenošanai un kā vadlīnijas/uzstādījumus pašvaldību integrēto rīcībpolitiku 
īstenošanai 

/RĪCĪBU SATVARS/ 



Dokumentu 
izstrādes mērķis 

• Izveidot attīstības dokumentus, kas atbilst esošajai 
plānošanas situācijai 

• LIAS 2030  
• Programmēšanas periodam 2020 
• Kurzemes plānošanas reģiona kompetencēm     



KPR Attīstības padomes lēmumi:  

 2012.gada 14.novembra lēmums par IAS un AP izstrādes uzsākšanu  

 2013.gada 11.decembra lēmums par darba uzdevumu apstiprināšanu 

Valsts normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti   

Izstrādes process 

• Normatīvais pamats 



• Sabiedrības iesaistes pasākumi (reģionālie forumi, vizītes 

pašvaldībās, tematiskie semināri, idejuTalkas, radošie konkursi 
skolēniem, darbs grupās – vajadzību un prioritāšu identificēšanai)  

 • Ekspertu konsultācijas (vadības grupas konsultatīvais darbs, 

nozaru ekspertu sanāksmes – kompetentu viedokļu 
noskaidrošana konkrētu risinājumu izvēlnei un pamatošanai) 

Izstrādes process 



Attīstības tendences 
un izaicinājumi 



Attīstības tendences 
un izaicinājumi 

• Mēs esam lielu izmaiņu priekšvakarā ! 
• Ilgtermiņā - IAS 

• Tas, ko ne vienmēr varam ietekmēt, bet ko 
varam paredzēt … /futuroloģija/- vajadzīga 
gatavība 

• Vidējā termiņā - AP 
• Tas, ko varam redzēt un ietekmēt … /esošais un 

no pagātnes mantotais/- kļūdu labojums un 
pirmie soļi nākotnē 

• KAS NOTIEK «VIDŪ» STARP ? IAS runā par «vidu» 
 



Attīstības tendences 
un izaicinājumi 

• Ilgtermiņā – būtiskas tehnoloģiju izmaiņas relatīvi nelielā laika 
periodā, kas izmainīs visu dzīvestelpu  

• Iedzīvotāju sarukšana – sarūkoša telpa/ ekonomika  
• Novecošanās – pieaugošs sociālais slogs 
• Lēna ekonomikas izaugsme – emigrācija 
• Nepieciešamība pēc darbaspēka – imigrācija 
• Resursu pieejamība – dārdzības pieaugums 
• Finansējuma relatīvais samazinājums – nepieciešamība pēc 

citiem risinājumiem 
• Teritoriālo un sociālo disproporciju palielināšanās – iniciatīvas 

nozīmes pieaugums 
• Pakalpojumu koncentrācija un attālināšanās – palielinās 

mobilitāte 
• Klimata izmaiņas – nepieciešamība pēc adaptācijas 
• …….. 



Sarukšanas stratēģija Kurzemei?  

• Iedzīvotāju skaits 2030.  samazināsies  
– Liepājā par 16-24%  
– Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Talsos 8-16% 
– Laukos  - pārsvarā 24-32% un vairāk  
– Kurzemē vidēji … 27% 

• 2030. dzīvos 
– Liepājā 57 000,  
– Ventspilī 32 000, ….  
– Kurzemē 203 000. 

• Kas dzīvos 2030. ? 
– maz jauniešu, daudz vecu cilvēku  

Izvēļu pamatojums 



Kurzemes 
priekšrocības 

• Baltijas jūra un piekraste – zilā ekonomika 
• Tranzīts un loģistika – tranzīta ekonomika  
• Dabas un kultūrvide – zaļā ekonomika 
• Apstrādājošā rūpniecība - ražojošā ekonomika  



Kurzemes 
specializācija 

• Kurzemes esošās specializācijas nozares: 
• zivsaimniecība,  
• kokapstrāde,  
• pārtikas rūpniecība,  
• apģērbu ražošana,  
• metālapstrāde,  
• tūrisms,  
• transports un loģistika. 



Par ko domā Eiropa?  

• Jaunais reālisms  

• Vairāk nenozīmē labāk 

• Fokuss uz kvalitāti, nevis kvantitāti 

 

 

 

 

Izvēļu pamatojums 



Ar ko atšķiras izaugsmes attīstība no 
sarūkošas attīstības ? 

• Vairāk – labāk 

• Kvantitāte – kvalitāte 

• Ieguldījums infrastruktūrā – ieguldījums cilvēkos 

• Jauna būvniecība - esošā izmantošana 

• Darbaspēka daudzums – darbaspēka prasmes 

• Risinājumu duplicēšana/kopēšana – jaunrade 

• …… 

• Latvijas attīstība pašlaik ir vērsta izaugsmes 
virzienā! 

 

 

 

 

 

 

Izvēļu pamatojums 



Attīstības scenāriji 

• Turpmākā attīstība saistās ar augstas pievienotās 

vērtības ražošanu un pakalpojumiem un augsto 

tehnoloģiju izmantošanas izvēli.   

• “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/  

 



Piedāvātais risinājums 

• Uz vietu orientētas izmaiņu stratēģijas komponentes – vērtību 
orientācijas, attīstības virzieni, sociālās iemaņas, instrumenti. 



Vīzija 
KURZEME 2030  –  gudrs, radošs, zaļš, starptautiski konkurētspējīgs un   
       pievilcīgs reģions Baltijas jūras krastā 

Stratēģiskie  
mērķi 

GUDRA ATTĪSTĪBA 
  

 

Mērķis vērsts uz domāšanas un 
rīcību maiņu, kas panākams ar 
ieguldījumiem izglītībā, zinātnē, 
mainot sabiedrības vidi, attīstot 
uzņēmējdarbības  domāšanu 
 

PIEVILCĪGA 
DZĪVES VIDE 

 

Mērķis vērsts uz dzīves un 
darbības vides maiņu, kas 
panākams ar mērķtiecīgām 
izmaiņām dzīves un darba vidē, 
koncentrējoties uz vietu 
orientētu attīstību  

GLOBĀLĀ 
SAISTĪBA UN 
ATVĒRTĪBA  

Mērķis vērsts uz reģiona, 
vietas, indivīdu atvērtību, 
globālo iespēju izmantošanu, 
kas panākams ar izmaiņām 
pārvaldībā, kas virzītas uz 
sadarbību  

Ilgtermiņa  
attīstības  
prioritātes 

Zināšanas 

Iniciatīva/atbildība 

Atbalstošā 
infrastruktūra 

Dzīvīgas vietas 

Nodarbošanās 

Enerģijas un eko-
efektivitāte 

Sadarbība un 
konkurētspēja 

Atpazīstamība 

Piedāvātais risinājums 
IAS 



Piedāvātais risinājums 

  

• Darīt ar mazākiem resursiem  

– Minimizēt dārgus projektus  

– Esošā efektīva uzlabošana, izmantošana - pretēji 

jaunai būvniecībai  

– Balstīšanās uz ierobežotiem finanšu resursiem 

– Balstīšanās uz vietējiem resursiem, sadarbību 



• telpiskās koncentrēšanās, 

• līdzekļu akumulācija  

• individuāli risinājumi  

 

 

 

Telpiskās attīstības principi  

Piedāvātais risinājums 



• Apdzīvojums  

• Pakalpojumi  

• Ekonomiskā aktivitāte 

• Sasniedzamība  

• Dabas un kultūras vide 

 

 

 

 

Telpiskā struktūra  

Piedāvātais risinājums 



Vadlīnijas plānošanai 

• Struktūra  
– Balstās uz telpisko struktūru  

– Akcents uz politikas veidošanu 

– Akcents uz teritorijas plānošanu 

• Saturs  
– Ieteikumi pašvaldību plānošanai 

– Ieteikumi sadarbības partneriem – valsts institūcijām un kaimiņu 
reģioniem 

 

 

 



Apdzīvojums 



• Izaicinājumi  

• Mazapdzīvotība  

• 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.  

• Risinājumi 

• Saglabāta struktūra  

• Pakalpojumi – Centri + alternatīvas laukos 

• Ekonomiskā aktivitāte – dažādība, atbalsts inovācijām  

• Teritoriju integrācija /sadarbība/ 

 

 

 

Apdzīvojums 



Sasniedzamība 

 



Sasniedzamība 

• Izaicinājumi  

• Ārējā un iekšējā sasniedzamība 

• 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.    

• Risinājumi 

• Trūkstošo savienojumu izveide/uzlabošana – infrastruktūra 

• Satiksmes organizācija 

 

 

 



Daba un kultūrvide 



Dabas un kultūras vide 

• Izaicinājumi  

• Maz izmantots kultūras un dabas vērtību potenciāls 

• 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     

• Risinājumi 

• Dabas un kultūras vērtību apsaimniekošanas integrācija attīstībā 

• Tūrisma loma 

 

 

 



Pakalpojumu 
sasniedzamība /JS 

projekts/ 



Pakalpojumu 
sasniedzamība /JS 

projekts 



Attīstības programma 

„Kurzemes sakta” = 3+8+23 
 

3 ilgtermiņa mērķi 
8 vidēja termiņa attīstības prioritātes 

23 atbalstāmie rīcības virzieni 

 



AP struktūra 

 
 

Vīzija 
2030 

 
Mērķi un prioritātes 

 

  
 

Rīcības plāns 

8+23 

 
8 vidēja termiņa prioritātes 

 

23 rīcības virzieni 

 
Atbalstāmās 

darbības 
 Plānotās KPRA 

darbības 

 



2 veidu darbības … 

Atbalstāmās darbības - uzskatāmas kā vadlīnijas pašvaldību 

rīcībpolitiku plānošanā un reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanā. 

 
Plānotās KPRA darbības - darbības, kuras KPRA plāno veikt 
turpmāko 6 gadu periodā sadarbojoties ar citām institūcijām 
un reģiona pašvaldībām, īstenojot pārrobežu sadarbības 
projektus ar ārvalstu finansējuma palīdzību, kā arī darbības, 
kuras KPRA veiks pastāvīgi atbilstoši plānošanas reģiona 
funkcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 



No mērķiem uz 
rīcībām 

Ilgtermiņa mērķis - GUDRA ATTĪSTĪBA 
Vidēja termiņa prioritātes: 
ZINĀŠANU KURZEME 2020 - uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstība 
RADOŠĀ KURZEME 2020 - Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstība 
ZAĻĀ KURZEME 2020 - resursu efektivitāte un ilgtspēja 

Plānotās KPRA darbības: 

• Profesionālās izglītības  un mūžizglītības piedāvājuma 
pilnveidošana 

• Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide 
• Degradēto teritoriju izpēte un pielāgošana 

uzņēmējdarbībai 
• Kultūras un dabas resursu, t.sk. industriālā mantojuma 

izmantošana tūrisma attīstībai 
• Folkloras un kultūras tradīciju izpratnes veicināšana un 

aktualizēšana sabiedrībā 
• Reģiona kultūrpolitikas īstenošana 
• Radošo industriju attīstības veicināšana 
• Ainaviski vērtīgo teritoriju  izpēte un pārvaldība 
• Dabas resursu ieguves un izmantošanas iespēju 

Kurzemes reģionā izpēte 
• Glābšanas dienestu kapacitātes uzlabošana Baltijas jūras 

piekrastē 
• Publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānu izstrāde un 

ieviešana  
• Vides monitoringa sistēmas pilnveidošana ostās 
• u.c. 



No mērķiem uz 
rīcībām 

Ilgtermiņa mērķis - PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE 
Vidēja termiņa prioritātes: 
DZĪVESVIETA KURZEME 2020 - līdzsvarots apdzīvojums, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi 
SASNIEDZAMĀ KURZEME 2020 - multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība 
KURZEMNIEKI 2020 – veselīga, aktīva, droša un sociāli iekļaujoša sabiedrība 

Plānotās KPRA darbības: 

• Pašvaldību darbinieku profesionālās kvalifikācijas 
celšana 

• E-pakalpojumu attīstība 
• Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

koordinācija un pārraudzība 
• Sadarbība ar NVO 
• Iesaiste LEADER aktivitāšu īstenošanā, VRG stratēģiju 

izvērtēšana 
• Reģiona jauniešu savstarpējās sadarbības veicināšana  
• Velomaršrutu plānošana 
• Līdzdalība sabiedriskā transporta sistēmas un 

maršrutu plānošanā un organizēšanā Kurzemes 
reģionā 

• Ostu kapacitātes uzlabošana 
• Veselīga dzīvesveida un slimību profilakses 

veicināšana 
• Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde un īstenošana 
• Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 

aktualizācija un īstenošana, sociālo jautājumu 
koordinēšana starp pašvaldībām 

• Grupu dzīvokļu tīkla izveide un to pielāgošana vecāka 
gadagājuma cilvēku vajadzībām 

• u.c. 



No mērķiem uz 
rīcībām 

Ilgtermiņa mērķis - GLOBĀLĀ SAISTĪBA UN ATVĒRTĪBA 
Vidēja termiņa prioritātes: 
SADARBĪBAS KURZEME 2020 -sadarbības tīklu attīstība reģiona konkurētspējas veicināšanai  
un efektīvai pārvaldībai 
KURZEMES TĒLS 2020 - Kurzemes tēla attīstība un atpazīstamības veicināšana 

Plānotās KPRA darbības: 

• Reģionālās internacionalizācijas plāna izstrāde un 
ieviešana 

• Kopīgas tirdzniecības un loģistikas platformas 
izveide 

• Vienota dizaina ieviešana Kurzemes piekrastes 
teritorijas infrastruktūras attīstībā 

• Mārketinga pasākumi tūrisma veicināšanai 

• Investoru piesaiste 



Turpmākās rīcības 

• IAS, AP gala redakciju sagatavošana 28.02.2015. 

• Konsultācijas ar ekspertiem 22.02.2015. 

• Konsultācijas ar VARAM /janvāris/ 

• Konsultācijas ar Lietuvas pierobežas pašvaldībām /februāra beigas/ 

• KPR AP konsultācijas 04.02.2015. 

• IAS, AP gala redakcijas iesniegšana VARAM - 2015. gada marts 

• Apstiprināšana KPR AP sēdē - 2015. gada maijs 



Projektu plāns 2015-2020 

Kopā= 31 projekts  
 



Kādēļ dažas vietas ir 
veiksmīgākās nekā citas? 

Galvenie veiksmes dzinējspēki …. ir 

• prasmes un cilvēku kapitāls; 

• inovācijas; 

• ekonomiskā daudzveidība; 

• savienojamība;  

• vietas kvalitāte;  

• stratēģiskās pārvaldības kapacitāte. 

Šīs rīcības  rada atšķirību starp ekonomiskajām 
veiksmēm un neveiksmēm. 

/Profesors Mihaels Parkinsons (2012)/ 
 



• „Savu nākotnes Kurzemi es redzu ļoti attīstītu, tajā būs jauni 

apņēmīgi cilvēki, kuri gribēs attīstīt un izveidot jaunas 

darbavietas. Kurzeme ir un būs bagāta ar saviem mežiem un 

plašajām pļavām, kā vesela bagātība ir garais jūras krasts. Jau 

šobrīd mēs, kurzemnieki, pierādām to, ka varam daudz izdarīt un 

panākt savas ieceres. Ir ļoti labi, ka kurzemnieki domā par savu 

un citu nākotni, jo tikai VISI un KOPĀ varam izdarīt ko 

labu.” 

 
Intars Bušinskis (Druvas vidusskola) 



Diskusijas 

• DARBA GRUPAS/ PULCIŅI  
• IAS 

• AP 

• SADARBĪBA 

• RĀDĪTĀJI 

• KOPĒJA DISKUSIJA  



Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam izstrāde notiek 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 Nr.4.3-24/NFI/INP-002 
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 

 

Paldies par uzmanību! 

Eksperts Armands Pužulis 
E-pasts: armands.puzulis@kurzemesregions.lv  

Tālr.nr.22020778 
www.kurzemeregions.lv  

mailto:armands.puzulis@kurzemesregions.lv
http://www.kurzemeregions.lv/

