
 
 

 

 

 
22.aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas 

sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. 
redakcijas projektam 

 
Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 
2021.-2027. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu. Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai 
sabiedriskās apspriešanas laikā no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim var sniegt, izmantojot Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv pieejamo veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku 
iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 22. aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas 
sanāksme. 

 
Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas 
prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un 
droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un 
Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Tās ir izvirzītas, balstoties uz Kurzemes plānošanas reģiona 
ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, kā arī ievērojot pēctecību ar iepriekšējā perioda 
Attīstības programmu 2015. – 2020. gadam. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions 
iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes 
plānošanas reģiona paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica 
priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām izvirzīto mērķu sasniegšanai. 
 
Dokumenti publiski pieejami gan digitālā formātā Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē 
www.kurzemesregions.lv un Geolatvija.lv, gan drukātā formātā Kurzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā.  
 
Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijai, 
lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-
1048, aizpildot priekšlikumu veidlapu.  
 
Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 22. aprīlī pl.13.00 tiešsaistē. 
 

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto 
mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija 
apstiprināta ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta (sēdes protokols 
Nr. 3/21) lēmumu Nr.3.1, tajā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un 
prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un ieviešanas 
uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai.  
 
Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi varat uzzināt 
mūsu mājas lapā. 

 
Par Kurzemes plānošanas reģionu 

https://www.kurzemesregions.lv/pazinojums-par-kurzemes-planosanas-regiona-attistibas-programmas-2021-2027-gadam-1-redakcijas-apstiprinasanu-un-nodosanu-publiskai-apspriesanai/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16509
mailto:pasts@kurzemesregions.lv
https://us02web.zoom.us/j/82673538152?pwd=WXlVeGhLektBR2RUemowL2NoVDJIQT09
https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/attistibas-planosana/regiona-planosanas-dokumenti/kurzeme-2021-2027/


Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar 

mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu 

sadarbību. Tas šobrīd apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, 

Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, 

Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili. 

Pēc 2021.gada 1.jūlija KPR veidos 7 pašvaldības  - 2 valstspilsētas Liepāja un Ventspils, kā arī 

Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi. 

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: 

www.kurzemesregions.lv  

 
 

http://www.kurzemesregions.lv/

