
Vietējās rīcības grupas  

 

Pašnovērtējums par gadu 

 

I. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana 

 

1. SVVA stratēģijas mērķi un stratēģisko novērtējuma rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība) 

Mērķa 
Nr. 

 
Stratēģiskais mērķis 

 
Novērtējuma rādītājs 

 
Bāzes vērtība 

2014. 

Plānotā 
sasniedzamā 

vērtība 
2018. 

Sasniegtā vērtība 
novērtējuma 

gadā 

Vērtējums/ komentāri 
par rādītāja izpildes 

virzību 

1. Vietējās ekonomikas 
stiprināšana 

Jaunu vai uzlabotu 
produktu un/vai 
pakalpojumu skaits 

0  
10 

 
8 
 

Rādītāju plānojam 

sasniegt, jo realizācijā ir 

vairāki projekti, kas 

uzsākti 2016./2017.gadā 

un uz 31.1.2017. vēl nav 

saņēmuši statusu “Sākta 

uzraudzība”. 

Labiekārtotas 
pārstrādes un/vai 
realizācijas vietas 

0  
4 

 
1 
    Izvērtējot iesniegto 

projektu idejas un 
mērķus, redzam, ka mūsu 
teritorijā trūkst 
aktivitātes, lai 
labiekārtotu 
pārstrādes/realizācijas 
vietas, bet ikdienā 
redzam, ka tas būtu ļoti 
nepieciešams. Lai 
izpildītu šo kritēriju, 
plānojam izveidot 

Biedrība “Darīsim paši!” 

2017. 



atsevišķu rīcību 
uzņēmējdarbības 
projektiem, izdalot 
atsevišķu finansējumu, 
tādējādi mudinot 
pieteikties šajā aktivitātē. 

Apmācīto darbinieku 
skaits 

0 5 2 Apmācītie darbinieki ir 
divu realizēto projektu 
ietvaros : 16-02-AL31-
A019.2101-000016 un 
16-02-AL31-A019.2101-
000011 

2. Dzīves kvalitātes 
uzlabošana un 
sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana, tostarp 
personām ar invaliditāti, 
jauniešiem, senioriem 
un ģimenēm ar maziem 
bērniem. 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu skaits 

0 12 8  

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

0 8 10  

Dažādotu sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

0 16 12  

3. Starpteritoriālās un 
starpvalstu sadarbības 
veicināšana 

Realizēto 
starpteritoriālās un 
starpvalstu sadarbības 
projektu skaits 

0 1 0 
 

0 

 
2017.gadā iesniegts un 

apstiprināts viens 

starpteritoriāls projekts 

un viens starptautisks 

projekts (abi patreiz 

realizācijas procesā). 

 

 

 

 

 

 



2. Rīcību rezultātu rādītāju izpilde (informācija par īstenotiem projektiem, kuriem sākta uzraudzība) 

Rīcības 
Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs no 
SVVAS 

Plānotā sasniedzamā 
vērtība 2018.gadā no 

SVVAS 

Sasniegtā vērtība 
novērtējuma gadā 

(visi projekti) 

Vērtējums/ komentāri 
par rādītāja izpildes 

virzību 

1. Atbalsts 
vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Jaunu vai uzlabotu 
produktu un/vai 
pakalpojumu skaits 

10 8 Rādītāju izpilde 
2018.gadā tiks sasniegta. 

1. Atbalsts 
vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Labiekārtotas pārstrādes 
un/vai realizācijas vietas 

4 1 Tiks veiktas korekcijas 
stratēģijā. 

1. Atbalsts 
vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Apmācīto darbinieku skaits 5 2  

2. Atbalsts 
sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu skaits 

7 5 Pamatojoties uz 
realizācijā esošajiem 
projektiem, uzskatām, ka 
2018.gadā rādītāji tiks 
sasniegti. 

2. Atbalsts 
sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Jaunu/uzlabotu objektu 
skaits 

5 7  

2. Atbalsts 
sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Dažādotu sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

10 7 Pamatojoties uz 
realizācijā esošajiem 
projektiem, uzskatām, ka 
2018.gadā rādītāji tiks 
sasniegti. 



3. Atbalsts 
materiālā un 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma un 
dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu skaits 

5 3 Pamatojoties uz 
realizācijā esošajiem 
projektiem, uzskatām, ka 
2018.gadā rādītāji tiks 
sasniegti. 

3. Atbalsts 
materiālā un 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma un 
dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu objektu 
skaits 

3 3  

3. Atbalsts 
materiālā un 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma un 
dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Dažādotu sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

6 5 Pamatojoties uz 
realizācijā esošajiem 
projektiem, uzskatām, ka 
2018.gadā rādītāji tiks 
sasniegti. 

 

3. Īstenotie inovatīvie projekti ar ELFLA atbalstu (VRG ir atzinusi un SVVA stratēģijas inovāciju kritērijā ir iegūts pozitīvs vērtējums,(informācija par 

projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)  

Nr.p.k.  
Projekta numurs 

 
Projekta nosaukums 

Inovācijas/Jauninājums veids 

Vietējā līmenī VRG Nacionālā mērogā 

1. 2016/AL31/1/A019.22.01/39 Aprīkojuma iegāde jauniešu 
mājai Kuldīgā 

X  

2. 2016/AL31/1/A019.22.01/37 Multifunkcionālu darbnīcu X  



izveide Kuldīgas mākslinieku 
rezidencē 

3. 2016/AL31/1/A019.22.01/28 Āra trenažieri un bērnu rotaļu 
laukuma izveide Īvandes 
pagastā, Kudldīgas novadā 

X  

4. 2016/AL31/1/A019.22.01/22 Starptautiskiem standartiem 
atbilstoša konkūra laukuma 
ierīkošana 

X  

5. 2016/AL31/1/A019.22.01/21 Stacionārās laukuma spēles X  

6. 2016/AL31/1/A019.22.01/1 Stenda SK-100 drošības barjeru 
un šaušanas pozīcijas vietas 
izbūve 

X  

7. 2016/AL31/1/A019.22.02/5 Katram savu tautastērpu 
Latvijas simtgadei 

X  

8. 2016/AL31/1/A019.22.02/4 Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa 
atjaunošana uzvedumam 
“Suitu kāzas” 

X  

9. 2017/AL31/2/A019.21.01/20 Kooperatīvās sabiedrības 
“Mežsaimnieks” darbības 
pilnveidošana 

X X 

10. 2017/AL31/2/A019.21.01/11 Pamatlīdzekļu iegāde bērnu 
sauso putru ražošanas 
uzsākšanai SIA “LatFood LP” 

 X 

11. 2017/AL31/2/A019.21.01/21 Pamatlīdzekļu iegāde SIA 
“Dekors RD” sniegto 
pakalpojumu attīstīšanai 

X  

12. 2016/AL31/1/A019.21.01/11 Kuldīgas mākslas un radošuma 
telpa M22 

X  

13. 2016/AL31/1/A019.21.01/6 Aprīkojuma un 
programmnodrošinājuma 
iegāde, jaunu inovatīvu 
pakalpojumu izveidošanai un 
attīstībai 

X  

14. 2016/AL31/1/A019.21.01/7 Bišu dziedinātavas izveide X  



15. 2016/AL31/1/A019.21.01/40 Interaktīva Viduslaiku muzeja 
izveide Kuldīgā 

 X 

16. 2016/AL31/1/A019.21.01/1 SIA “Audēju darbnīca” 
pamatlīdzekļu iegāde jaunu 
produktu, pakalpojumu 
radīšanai un esošo attīstīšanai 

X  

 

4. SVVA startēģijas īstenošanas rezultāti aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība) 

 

 
Projekta 

īstenošanas nozare 
* 
 

Projektā plānoto 
jaunradīto darba vietu 

skaits novērtējuma gadā 

Projekta uzraudzības laikā 
radīto jauno darba vietu 
skaits novērtējuma gadā 

Radīto uzņēmumu* skaits 
novērtējuma gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 
novērtējuma gadā 

Mežsaimniecība 1   1 

 Pārtikas 3   2 

 t.sk.Mājražošana 1    

Tūrisms 3   2 

Amatniecība 1   1 

Cita pakalpojuma 
nozare 

2 1 1 2 

Cita ražošanas 
nozare 

    

Cita nozare 
atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

    

Skaits kopā 11 1 1 8 

 
*Ja viens projekts tiek īstenots vairākās nozarēs, norāda visas nozares. 

 

 

 

 



5. SVVA stratēģijas ietvaros veiktas investīcijas alternatīvās enerģijas ražošanai ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)- 

info pēc tāmes 

Nr.p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums Investīcija 

    

 

6. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti sabiedriskā labuma projekti ar ELFLA atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība) 

Nozare* Projektu skaits 
novērtējuma gadā 

Sports 3 

Kultūra 2 

Sociālā aprūpe  

Interešu un apmācību klubi 6 

Vides aizsardzība  

Teritorija labiekārtošana 1 

Reliģija, baznīcas 1 

  

Skaits kopā 13 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

7. SVVA stratēģijas ietvaros realizēti projekti ar EJZF atbalstu (informācija par projektiem, kuriem uzsākta uzraudzība)* 

 
Aktivitāte 

Projektu skaits 
novērtējuma gadā 

Projektā plānoto jaunradīto 
darba vietu skaits 
novērtējuma gadā 

Projekta uzraudzības laikā radīto 
jauno darba vietu skaits 

novērtējuma gadā 

Inovatīvo projektu 
skaits 

Pievienotās vērtības 
veidošana un inovācijas 
veicināšana visos zvejas 
un akvakultūras 
produktu piegādes 
posmos 

    

Darbību dažādošana 
zivsaimniecības nozarē 
un citās jūras 

    



ekonomikas nozarēs 

Vides resursu vairošana 
vai izmantošana, kā arī 
klimata pārmaiņu 
mazināšana 

    

Zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma 
izmantošanas 
veicināšana 

   

*ja viens projekts īstenots vairākās aktivitātēs, projektu norāda abās aktivitātēs 

 

 

II. Vietējās rīcības grupas darbība 

 

8. Vietējās rīcības grupas īstenotie aktivizēšanas pasākumi 

1)ELFLA 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 
t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 
t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri 10 224 161 43 20 

Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā 4     

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      

Dalība mācībās   

Dalība LLF organizētos pasākumos 6 

Dalība VLT organizētos pasākumos 3 

Cits (norādiet kāds)  

 

2) EJZF 

Pasākuma veids Pasākumu skaits 
Dalībnieku 

skaits 
t.sk. 

uzņēmēji 
t.sk.NVO 

 
t.sk.pašvaldību 

pārstāvji 

Semināri      



Darba grupas      

Pieredzes apmaiņa Latvijā      

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      

 

 

9. Novērtēšana  

Pasūtītie pētījumi (norādiet nosaukumu) Fonds 

  

 

10. Kādās nacionālās organizācijās vai ārvalstu organizācijās (sadarbības platformās) vietējā rīcības grupa ir iesaistīta 

Latvijas Lauku Forums, biedrs 

 

11. Vai izmanto citus finanšu resurus VRG darbības nodrošināšanai un aktivizēšanai 

Jā/ Nē 

Ja atbilde it jā, tad norāda kādus 

Saņemtās biedru naudas. 

 

12. Papildus vietējās rīcības grupas īstenotie projekti novērtējuma gadā 

Projekta nosaukums Finanšu avots 

Izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!” Zivju fonds 

 

 

 

III. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība (apstiprinātie projektu pieteikumi) 

 

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā plānotās aktivitātes 

Mājražotāju un amatnieku 

potenciāla attīstība un tūrisma 

piedāvājuma “Ražots Kurzemē” 

izveide 

Biedrība "Saldus rajona attīstības 

biedrība" 

Biedrība "Talsu rajona partnerība" 

Veicināt mājražotāju un amatnieku 

produktu attīstību un noietu: - 

uzlabojot mājražotāju un amatnieku 

zināšanas un pieredzi par 

uzņēmējdarbību un tirgvedību; - 

Mācības. 

Pieredzes apmaiņas braucieni. 

Tūrisma maršruta "Ražots Kurzemē" 



Biedrība "Laukiem un jūrai" 

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija" 

Biedrība "Kandavas Partnerība" 

izveidojot un popularizējot tūrisma 

maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas 

apvieno mājražotāju un amatnieku 

piedāvājumu; - stiprinot mājražotāju 

un amatnieku reģionālo piederību 

Kurzemei un veidojot kopīgu vizuālo 

identitāti. 

izveide. 

Ceļošanas akcija "Ražots Kurzemē". 

Žurnālistu iepazīšanās tūre. 

"Kurzemes diena" Kuldīgā 

Tirdzniecības vietu aprīkojums. 

"Efektīva vietējo dabas un kultūras 

mantojuma resursu izmantošana 

tūrisma produktu attīstībai" 

VZRG Līvu līča zivsaimniecības 

asociācija – Igaunija 

VRG North Aberdeenshire - Skotija 

Veicināt sabiedrības izglītošanu 

vietējā un starptautiskā mērogā, 

sekmējot inovatīvu produktu un 

pakalpojumu izstrādi, radošu ideju 

apmaiņu un to nozīmi tūrisma 

attīstībā ar sadarbības partneriem 

no Igaunijas, Latvijas un Skotijas, 

nodrošinot neformālo izglītību 

starptautiskā mērogā un sarīkojot 

radošo vasaras skolu 3E jeb ETNO – 

ECO – ECHO, tādējādi sekmējot 

biedrības "Darīsim paši!" un 

sadarbības partneru teritoriju 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti. 

3E jeb radošā vasaras skola Kuldīgā 

ar 10 vides izziņas darbnīcām, 10 

radošājām darbnīcām, 10 kulinārijas 

meistarklases, 10 netradicionālo 

mūzikas instrumentu darbnīcas, 

programma "Aktīva atpūta dabā". 

Programma "Daba iedvesmo" ar 3 

jaunu produktu izstrādes darbnīcām, 

3 lekcijām un 3 radošām nodarbībām 

uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Pieredzes apmaiņas vizīte Liivi Lahe 

teritorijā vietējās uzņēmējdarbības 

piemēru iepazīšanai. 

"Gurķu festivāls". 

Skotu tradicionālo laivu festivāls. 

Pieredzes apmaiņas vizīte North 

Aberdeenshire teritorijā vietējās 

uzņēmējdarbības piemēru 

iepazīšanai. 

 

* Ja tiek īstenoti gan starpvalstu, gan starpteritoriālie projekti, tad informācija tiek norādīta atsevišķās tabulās. 


