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Plānošanas nodaļa
•
•
•
•
•

Sniegts atzinums teritorijas plānojumiem un Vides pārskata projektiem (2)
Sniegti atzinums par aktualizētām Attīstības programmām (2)
Tika sniegti nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei (1)
Notikušas vizītes Skrundas novada un Liepājas pilsētas pašvaldībās (2)
Sniegti priekšlikumi un komentāri Jūras telpiskam plānojuma Latvijas
Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās zonas ūdeņiem 1.redakcijai un
Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei pilnveidoto
redakciju (2)
• Sniegts atzinums par Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas
plānu 2016. - 2020.gadam un SAM 8.5.1. materiāliem (1)
• Izvērtēta iepriekš sniegto priekšlikumu un komentāru iekļaušana Valsts
ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei pilnveidotajā
redakcijā (1)
• Izvērtēta iepriekš sniegto priekšlikumu un komentāru iekļaušana Jūras
telpiskajā plānojumā Latvijas Republikas teritoriālajos un ekskluzīvās zonas
ūdeņos (t.sk. dalība darba grupas sanāksmē) (1)

Plānošanas nodaļa
• Sniegti atzinumi par Saldus, Liepājas, Kuldīgas, Talsu attīstības programmu
rīcībām un investīciju plāniem un Integrēto teritoriju investīciju (ITI)
projektu idejām SAM 3.3.1. un 5.6.2 ietvaros (4).
• Sniegti atzinumi par Alsungas, Dundagas, Ventspils novada, Pāvilostas,
Rucavas, Vaiņodes, Grobiņas, Brocēnu, Mērsraga, Nīcas pašvaldību
projektu idejām SAM 3.3.1. ietvaros (13)
• Sniegti atzinumi par Liepājas un Ventspils pilsētu attīstības programmu
Rīcību un investīciju plāniem un Integrēto teritoriju investīciju (ITI)
projektu idejām SAM 4.2.2. un 5.6.2 ietvaros (2)

Projektu nodaļa
•

Sagatavotas 3 projektu idejas Igaunijas - Latvijas programmas projektu konkursam:
– «Industrial heritage» - par industriālā mantojuma izmantošanu tūrismā;
– «Coastal walking» - par garās distances kājāmgājēju maršruta izvedi gar Baltijas jūr
– «Safe Sea» - par glābšanas dienestu un pašvaldību kapacitātes celšanu ekoloģisko
katastrofu gadījumos Rīgas jūras līcī.
! VISAS IDEJAS IR SAŅĒMUŠAS PROGRAMMAS ATBALSTU UN UZSĀKTS DARBS PIE PROJEKTU
PIETEIKUMU IZSTRĀDES – iesniegšanas termiņš 07.10.2016

•

Sagatavotas 3 projektu idejas Baltijas jūras reģiona programmai:
– «BalticBlueRoutes» - par zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu Baltijas jūras piekrastē;
– «Retrout» - par taimiņu populācijas atjaunošanu un makšķerēšanas tūrisma attīstību
Kurzemē
– «Rebuild» - par atjaunojamo enerģiju un enerģijas efektivitāte

•

Sagatavoti 2 starptautisko projektu pieteikumi pieaugošo izglītības jomā:
– «Openess to diversity trought comunity education» (Erasmus + programmā)
– «Literacy for Life Skills and a Genuine Life Interest of the 2030 Adults Golden Generation»
(Baltisch-Deutsches Hochschulkontor programmā)

Projektu nodaļa
Izstrādāti projektu pieteikumi iesniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā:
• 6 projektu pieteikumi, kuros KPR ir vadošais partneris:
– «Video novērošanas kameru uzstādīšana»
– «Dabas tūrisms visiem»
– «Ezeru pārvaldības stiprināšana»
– «Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei»
– «Līdera prasmju attīstība nodarbinātības iespēju uzlabošanai»
– «Saredzi citādāk»
• 2 projektu pieteikumi, kuros KPR ir kā projekta partneris
– «Baltu ceļš – starptautisks kultūras tūrisma maršruts»
– «Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība»

Ieviešanā esošie projekti
2016.gadā
 Intelligent Energy Europe projekts «Build up skills II» (30.04.2016.)
 CB programmas projekts «Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar
interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un
uzlabotiem ostu pakalpojumiem/Smart Ports” » (30.09.2017.)
 BSR programmas projekts «Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu
audzēšanas attīstība Baltijas jūrā» / Baltic Blue Growth (01.04.2019.)
 NFI programmas projekts «Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana»
 ESF projekts «Kurzeme visiem» (31.12.2022.)

Projektu rezultātu uzturēšana
Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana:
• CB 35 „Senās kulta vietas kopējai Baltijas jūras piekrastes identitātei"”
projekta uzturēšana;
• LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai
Kurzemē un Lietuvā”;
• LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” (My Response);
• LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbības caur sadarbību”;
• EU 43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes
attīstība Latvijā un Igaunijā" (Riverways)

Sabiedriskā transporta nodaļa
 Sagatavoti un veikti grozījumi vairākos sabiedriskā transporta maršrutos:
 Izstrādāti grozījumi maršrutā “Liepāja – Nīca – Otaņķi” pagarinot
atsevišķus tā reisus līdz Otaņķu ciemam.
 Analizējot nerentablos maršrutus slēgti vai reorganizēti maršruti
“Gaļas kombināts – Draudzība”, “Brocēni – Remte – Jaunpils”, “Saldus
– Remte – Jaunpils”, “Brocēni – Saldus – Remte – Kapukrogs – Brocēni”
un “Saldus – Ezere”.
 Veiktas izmaiņas maršrutos “Saldus – Kandava - Talsi”, “Ventspils Saldus”, “Rīga – Jelgava – Saldus”, “Rīga – Ezere – Saldus”, “Kuldīga Vilgāle” un “Kuldīga – Snēpeles skola”, “Mežvalde – Priedaine” un
“Virka – Pelči” u.c.
 Atvērts jauns reiss maršrutā “Rīga – Liepāja”

Sabiedriskā transporta nodaļa
 Veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai ar regulāriem sabiedriskā transporta
maršrutiem no 2016. gada 1. septembra pilnībā aizstātu pašvaldību
organizētos skolēnu pārvadājumus Rojas novadā un daļā Grobiņas novada
maršrutu.
• Sadarbībā ar VSIA «Autotransporta direkcija», organizētas tikšanās ar
Talsu, Rojas, Priekules un Rucavas novadu pašvaldību vadību, par skolēnu
pārvadājumiem un citiem ar sabiedriskā transporta organizāciju saistītiem
jautājumiem.
• Plānošanas reģiona pārstāvji piedalījušies visās septiņās pirmajā pusgada
notikušajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.

Kurzemes plānošanas reģiona
uzņēmējdarbības atbalsta centrs
• Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem
par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību
reģionā (49);
• 19.02.2016. - Gruzijas delegācijas tikšanās ar uzņēmējiem (1)
• 18.01.2016. - tikšanās ar Kurzemes Biznesa inkubatoru
• Sniegti komentāri informatīvajam materiālam portāla latvija.lv
uzņēmējdarbības sadaļai (1);
• Apkopota KPR pašvaldību sniegtā informācija portāla latvija.lv darba
grupai un nodota VARAM (1);
• Apkopoti KPR pašvaldību viedokļi saistībā ar reklāmas izvietošanas
atļaujas saņemšanas problemātiku un iesniegti VARAM (1);
• Dalība VARAM organizētā konkursa „Biznesa ekspresis” darba grupā (1)

Kultūras jomas iniciatīvas
• Ir izstrādāta Kurzemes kultūras programmas iesniegšana VKKF.

• Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā piešķirts
finansējums 62 kultūras projektiem, par kopējo summu EUR 71
260,00.
• Deleģējuma līguma ar Kultūras ministriju šogad netiek slēgts.

CITI IESTĀDES DARBI
• Gatavošanās Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas 3.prioritātes
“Labāks ostu tīkls” iezīmētajam ostu attīstības projektam;
• Tiek turpināts darbs pie pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas
pasākumiem Kurzemes reģionā:
– Darbs pie pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu tīkla izveides
– Izglītības eksperta vizītes Liepājas, Nīcas un Kuldīgas pašvaldībās, lai
iepazītos ar situāciju un konsultētu par aktualitātēm (3).
– Izveidots
Kurzemes
mūžizglītības
kalendārs
http://www.kurzemesregions.lv/news/358
– Sagatavoti ziņu apkopojumi Pieaugušo izglītības koordinatoriem (2).
– Organizēta pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru tikšanās (2)
• Publicitātes pasākumi: preses relīzes, Ziņu lapa, sociālie mediji, intervija
LPS izdevumam LOGS, raksti Dienas Bizness, Diena.
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