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Pētījums «Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas»  
KPR iepirkums, izstrādātājs: Personu apvienība SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas” un SIA „Civitta Latvija” 

Sabiedrības iesaistes pasākumi: 

 reģionālie projektu ideju forumi (3) 

 individuālās darba vizītes pašvaldībās (20) 

 IAS semināri (5) 

 AP semināri (5) 

 publiskā apspriešana (5 nedēļas)  

 sabiedriskā apspriede (1 + 1) 

 radošie konkursi jauniešiem 

 ekspertu konsultācijas (9+) 

Rīcības plāna izstrāde KPR Attīstības programmas 2015-2020 ieviešanai  
KPR iepirkums, izstrādātājs: SIA «AC konsultācijas» 

IAS kartogrāfiskā materiāla izstrāde  
VARAM centralizētais iepirkums, izstrādātājs: IK «Plānošanas eksperti» 

IZSTRĀDES PROCESS 



  

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI 

Norises laiks: 17.12.2014.-30.01.2015. 

Sabiedriskā apspriede – 21.01.2015. Kuldīgā 

Saņemti komentāri:  

   par KPR IAS projektu – 134 

   par KPR AP projektu - 203 

Iesniedzēji: VARAM, LM, SM, IeM, AM, IZM, Liepājas un Ventspils 

pilsētas pašvaldības,  Alsungas, Dundagas, Priekules, Rucavas, 

Saldus, Talsu un Ventspils novada pašvaldības, Engures novada 

dome, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, SIA „Reģionālie 

projekti” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 



  

BŪTISKĀKIE IEBILDUMI  

VIDĒJTERMIŅA PRIORITĀTES 



  

1. 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās prognoze 



  

1. 

DATU AVOTS - CSP,  PROGNOZE - PKC 

NAP2020 – Latvijas 

iedzīvotāju skaits 

līdz 2020.gadam 

samazināsies ne 

vairāk par 6% no 

2012.gada  



  

1. 

EUROSTAT prognozē, ka Latvijas iedzīvotāju skaits no 

2013.gada rādījuma (2,024 milj.) turpinās samazināties  

līdz 1,880 miljoniem 2020.gadā (-8%) un  

līdz 1,635 miljoniem 2030.gadā (-19,2%) 



  

1. 

Pētījuma «Publisko individuālo pakalpojumu klāsta 

izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam» prognozes 

t.i. Kurzemes reģionā     -8% 2020.gadā līdz -22% 2030.gadā no 2014.g. rādītāja 
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1. 

 

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

                                       t.i. no 4% - 23% samazinājums no 2014.g. 

 

KURZEME2030 Apdzīvojuma attīstības mērķis: 

Kurzemē 2014.g. sākumā dzīvoja  - 258 tūkst. iedzīvotāji (PMLP dati) 

- cik dzīvos 2020.gadā?  

- cik dzīvos 2030.gadā?  



  Kādi ir priekšlikumi reģionālajiem atbalsta 

pasākumiem iedzīvotāju noturēšanai un 

piesaistīšanai? 

2. 



  

KURZEME2020 Rīcības plāns 2015-2020 

Rīcības plānā katra rīcības virziena ietvaros noteiktas galvenās 

atbalstāmās darbības pašvaldību rīcībpolitiku īstenošanai,  

kas neizslēdz pašvaldību attīstības dokumentos plānotās 

darbības savas pašvaldības mērķu sasniegšanai. 

3. 



  

4. 

VĪZIJA 

ILGTERMIŅA 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

VIDĒJTERMIŅA PRIORITĀTES 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

Ilgtermiņa un vidēja 

termiņa attīstības 

prioritāšu sasaiste un 

lineārā pakārtotība 



  
1. Kokapstrāde 

2. Apģērbu ražošana 

3. Zivsaimniecība 

4. Pārtikas rūpniecība 

5. Tūrisms 

6. Metālapstrāde 

7. Transports un loģistika 

Augstāka 

pievienotā  

vērtība 

Atsauce uz pētījumu «Kurzemes plānošanas reģiona 

specializācijas iespējas» 

5. 



  

Novadu nozīmes attīstības centri/ kritēriji/ 

pakalpojumu klāsts  

PIEMĒRS – IZM priekšlikums iekļaut Kurzeme2020 iespējamos 

risinājumus skolu tīkla reorganizācijai 

Vai reģionālā līmenī atbalstāma vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) un 

profesionālās izglītības koncentrēšana pamatā reģionālas nozīmes pilsētās un 

novadu centros, kā to nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-

2020.gadam, u.tml. 

6. 



  Ārējā sasniedzamība – dzelzceļš un pasažieru 

pārvadājumi 

7. 



  
Dienvidu – ziemeļu savienojumu virzieni 

     Talsi - Saldus 

     Rucava - Aizpute 

8. 



  
Reģionālās nozīmes transporta koridori/ 

savienojumi (iekšējai sasniedzamībai nozīmīgākie 

savienojumi, asfaltējamie posmi, pārrobežu 

savienojumi, starpreģionālie savienojumi u.c.) 

 

9. 



  Perspektīvais nacionālais parks Papē; 

Slīteres NP paplašināšana 

10. 



  

 2015.g. marts -    KPR IAS un AP projektu pilnveidošana 

 2015.g. marts/aprīlis -  kopsavilkuma par sabiedrības     

       iebildumiem un priekšlikumiem publicēšana  

       reģiona mājaslapā kopā ar pilnveidotajiem  

       dokumentiem  

 2015.g. marts/aprīlis -  pilnveidoto KPR IAS un AP sabiedriskā   

       apspriede 

 2015.g. aprīlis/maijs -  VARAM atzinuma saņemšana un, ja    

       nepieciešams KPR IAS un AP precizēšana 

 2015.g. maijs/jūnijs -  KPR IAS un AP galīgo redakciju     

       apstiprināšana, iesiešana, ievadīšana TAPIS, 

       IAS bukleta izdošana 

TURPMĀKĀS DARBĪBAS 



Paldies! 
 

 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Plānošanas nodaļa 

Pilsētas laukums 3, Kuldīga 

www.kurzemesregions.lv  

Tālrunis: +371 63321324 
 
 


