
Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums 2020. 

 

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 

Plānotā 
sasniedzamā 

vērtība 

Sasniegtā 
vērtība 

novērtējuma 
gadā 

Vērtējums/ komentāri par 
rādītāja izpildes virzību 

1. 
Vietējās ekonomikas 
stiprināšana 

Jaunu vai uzlabotu 
produktu un/vai 
pakalpojumu skaits 

0 16 43 
 

Rādītājs ir izpildīts. 

Labiekārtotas 
pārstrādes un/vai 
realizācijas vietas 

0 3 3 
Rādītājs ir izpildīts. 

Apmācīto darbinieku 
skaits 

0 2 2 
Rādītājs ir izpildīts. 

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 15 
Rādītājs ir izpildīts. 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

0 8 16 

   Rādītājs ir izpildīts. 
2020.gadā realizēti 10 

projekti, kuros tiek radīts 
jauns vai uzlabots esošs 

objekts.  

Dažādotu 
sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

0 19 27 
 

Rādītājs ir izpildīts.  

biedrības “Darīsim paši!” 



3. 

Starpteritoriālās un 
starpvalstu 
sadarbības 
veicināšana 

Realizēto 
starpteritoriālās un 
starpvalstu 
sadarbības projektu 
skaits 

0 3 2  

   Biedrība ir sadarbības 
partneris vēl 3 
starpteritoriālajos 
projektos, kuri patreiz tiek 
realizēti.  

 

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

Rīcības 
Nr. 

Rīcība Rezultātu rādītājs 
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 

17 

 

1. 
Atbalsts vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Labiekārtotas 
pārstrādes un/vai 
realizācijas vietas 

1 
 

1. 
Atbalsts vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanai 

Apmācīto 
darbinieku skaits 

0 

Šajā periodā nav iesniegts neviens atsevišķš 
projekts, kas būtu tieši vērsts uz apmācībām. 

2. 

Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu 
skaits 

1 

 

2. 

Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

5 

 

2. 
Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 

Dažādotu 
sabiedrisko 

4 
 



un teritorijas 
sakārtošanai 

aktivitāšu skaits 

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu 
skaits 

2  

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

5  

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Dažādotu 
sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

2  

 

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 veids 

Vietējā līmenī VRG Nacionālā mērogā 

1. 2020/AL31/7/A019.21.01/18 
“Digitālā, multimediju un 
reklāmas satura veidošanas 
studijas izveide Kuldīgā” 

X  

2. 2020/AL31/7/A019.21.01/13 

“Trenažieru zāles izveide- 
ekonomikas celšanai un 
harmoniskas vides attīstībai 
laukos” 

X  



3. 2020/AL31/7/A019.21.01/6 
“Intensīvās terapijas un 
diagnostikas kabineta 
izveide mājdzīvniekiem” 

X  

4. 2020/AL31/7/A019.21.01/4 “Tavs Gids Kuldīga” X  

5. 2019/AL31/6/A019.21.01/18 “Alus darītavas izveide” X  

6. 2019/AL31/6/A019.21.01/16 

“Robotizētā tahimetra 
komplekta iegāde, radot un 
attīstot jaunus, inovatīvus 
pakalpojumus” 

X  

7. 2019/AL31/6/A019.21.01/4 “Ābolu limonādes ražotne” X  

8. 2019/AL31/5/A019.22.02/8 

“Etnogrāfisku Planīcas 
tautastērpu darināšana deju 
kolektīviem "Austra"un 
"Austriņa"” 

X  

9. 2019/AL31/5/A019.22.01/18 
“Teritorijas labiekārtošana 
gar Ventas upi Skrundā” 

X  

10. 2019/AL31/5/A019.22.02/7 
“Deportācijas piemiņas 
vagona un tā ekspozīcijas 
atjaunošana” 

X  

11. 2019/AL31/5/A019.22.02/6 

“Manteļskursteņa 
ajaunošana Baznīcas ielā 17, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai” 

X  

12. 2019/AL31/5/A019.22.02/3 

“Krišjāņa Valdemāra 
piemiņas iedzīvināšana 
Kuldīgas novada Ēdoles 
ciemā” 

X  

 

 

 



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

uzraudzība) 

 

 
Projekta 

īstenošanas 
nozare  

 

Radīto uzņēmumu skaits 
novērtējuma gadā 

Attīstīto uzņēmumu skaits 
novērtējuma gadā 

Mežsaimniecība  1 

 Pārtikas 2 1 

 t.sk.Mājražošana  1 

Tūrisms  2 

Amatniecība   

Cita pakalpojuma 
nozare 

4 4 

Cita ražošanas 
nozare 

2 1 

Cita nozare 
atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

  

Skaits kopā 8 9 

 
 

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 

Biedrībā nav šādu iesniegtu un realizētu projektu. 

 



 

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

Nozare* Projektu skaits 
novērtējuma gadā 

Sports 0 

Kultūra 5 

Sociālā aprūpe 0 

Interešu un apmācību klubi 1 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 6 

Reliģija, baznīcas 2 

Mācības 0 

Cita (norāda, kāda)  

Skaits kopā 14 

 

* izvēlas vienu atbilstošāko 

 

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

 
Aktivitāte 

Projektu skaits 
novērtējuma 

gadā 

Inovatīvo projektu 
skaits 

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

 

Ekonomiskās 
izaugsmes 



veicināšana, darba 
vietu radīšanas 
veicināšana, ka arī 
zivsaimniecības 
nozarē un citās jūras 
ekonomikas nozarēs- 
darbību dažādošana 

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      

Darba grupas 3     

Pieredzes apmaiņa Latvijā 1     

Pieredzes apmaiņa ārvalstīs      



Dalība mācībās   

Dalība LLF organizētos pasākumos 1 

Dalība VLT organizētos pasākumos 3 

Cits (dalība semināros – sociālā 
uzņēmējdarbība, “Pilsēta, lauki un 
piekraste”, “Ceļojums kopienu attīstībā”, 
“Ideju attīstības laboratorija”) 

4 

 

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 

Ielikums “Pazīsti, atbalsti, sargā!” Zivju fonds 

 



 

III. Starpteritoriālā sadarbība 

 

Projekta nosaukums Sadarbības partneri Projekta īss apraksts Projektā īstenotās 

aktivitātes 

Projektā sasniegtais rezultāts (ja 

projekts ir īstenots un statuss – sākta 

uzraudzība) 

“KOPA / Kopienu 

pārdomāta attīstība” 

Biedrība “Pierīgas 

partnerība” 

Biedrība “Cēsu rajona lauku 

partnerība” 

Biedrība “PPP biedrība 

“Zied zeme”. 

Divu gadu garumā 32 

lauku teritoriju 

kopienas iesaistīsies 

projekta “KOPA / 

Kopienu pārdomāta 

attīstība” aktivitātēs, 

meklējot un īstenojot 

praktiskus risinājumus 

saviem izaicinājumiem. 

Projekta mērķis ir 

sekmēt kopienu iesaisti 

savu vajadzību 

apzināšanā un 

risinājumu īstenošanā, 

sniedzot tām atbalstu 

un stiprinot to 

ilgtspējīgu izaugsmi. 

Projekta ietvaros tiks 

organizētas apkaimes 

darbnīcas partneru 

darbības teritorijās. 

Organizētas kopienu 

līderu apmācības. 

Pieredzes braucieni. 

Apzināti un elektroniski 

fiksēti iesaistīto 

kopienu resursi. 

Izveidoti video stāsti 

par kopienu 

aktivizēšanu, kā arī 

izveidots informatīvs 

materiāls par kopienu 

aktivizēšanu un iesaisti. 

Notiek projekta ieviešana, realizācija. 

„Inženierzinātņu apguves 

popularizēšana reģiona 

ilgtspējīgas ekonomiskās 

attīstības veicināšanai” 

Biedrība “Saldus rajona 

attīstības biedrība” 

Biedrība “Partnerība 

Sadarbības projekta 

mērķis ir veicināt zinošu 

un motivētu jauno 

speciālistu un uzņēmēju 

Trīs 

semināri/nodarbības 

eksakto priekšmetu 

skolotājiem no visa 

Notiek projekta ieviešana, realizācija. 



laukiem un jūrai” 

Biedrība “ Dobeles rajona 

lauku partnerība” 

Biedrība “Kandavas 

Partnerība”. 

pienesumu darba tirgū 

eksaktajās un 

tehniskajās nozarēs, 

tādējādi stiprinot 

teritoriju ekonomisko 

attīstību. 

Projekta kopējie 

ieguvumi: veicināta 

inženierzinātņu 

atpazīstamība un 

attīstība sadarbības 

partneru teritorijās, kas 

kopumā ļaus attīstīties 

ražošanas 

uzņēmumiem reģionā. 

reģiona. 

Izveidota un organizēta 

“Jauno zinātnieku 

skola”. 

Reģionā esošajām 

skolām izstrādāts 

dizaina komplekts, ar 

kura palīdzību, 

vienkāršā veidā, var 

apgūt inženierzinātņu 

pamatus. 

Noorganizēts āra 

pasākums “Zinātnes 

diena”. 

“Veiksmīgs sociālais 

uzņēmējs lauku teritorijā” 

Partnerība “Daugavkrasts” 

Lauku partnerība “Lielupe” 

Biedrība “SATEKA”  

Biedrība „Pierīgas 

partnerība”. 

Projekta mērķis ir 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

popularizēšana, 

aktivizēšana un 

attīstīšana lauku 

teritorijās, lai veicinātu 

iedzīvotāju, uzņēmēju 

un pašvaldību 

sadarbību un izpratni 

par sociālo 

uzņēmējdarbību kā 

līdzvērtīgu 

Semināri – darbnīcas 

“Bizness + Sociālais 

mērķis = Sociālā 

uzņēmējdarbība” 

Diskusijas pašvaldībās 

un seminārs pašvaldību 

darbiniekiem. 

Biznesa ideju attīstības 

“laboratorija” 

Videolekciju 

sagatavošana. 

Notiek projekta ieviešana, realizācija. 



uzņēmējdarbības 

virzienu. 

Pieredzes apmaiņas 

braucieni. 

Mentoru pakalpojumi. 

Noslēguma pasākums. 

Rokasgrāmata 

topošajiem sociālajiem 

uzņēmējiem.  

 

 

 

 

 Starpvalstu sadarbība 

 

       

 

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

 

 

Problēmas, izaicinājumi projekta īstenošanas laikā. 

Protams,ka no vienas puses 2020.gada izaicinājums ir COVID pandēmijas radītie apstākļi, tomēr radušies izaicinājumi nesa radošumu gan projektu 

īstenotāju uzņēmējdarbībā, gan arī biedrības darbības nodrošināšanā. 2020.gadā vairāki atbalsta saņēmēji informēja biedrību,ka tiem būs problēmas 

sasniegt solītos rādītājus, tomēr tas nebija vairākums uzņēmēju. Lielākās problēmas tas ir radījis, piemēram audēju projektiem, kam pārtrūka 100% 

pasūtījumu no ārzemēm (Norvēģijas), kas līdz šim bija bijis stabils ienākums. Tāpat daļai no tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ierobežojumi nesa 

zaudējumus, piemēram “Interaktīvais Viduslaiku muzejs”.  

 

 



IV.  SVVA stratēģijas īstenošana 2020.gadā 

 

SVVA stratēģijas īstenošanas problēmas (piemēram, noraidīto pieteikumu skaits finansējuma trūkuma dēļ, problēmas ar projektu 

realizāciju, finansējuma apguve). 

Neskatoties uz “nedrošo” 2020.gadu, biedrība izsludinātajā kārtā saņēma 19 projektus ar idejām kā radīt vai attīstīt uzņēmējdarbību un 18 

sabiedriskā labuma projektus. 2020.gada izsludinātajā uzņēmējdarbības kārtā (7.kārta) bija iespēja pieteikties uz atbalstu max 20`000.00 

EUR apmērā. 7.kārtas rezultāti liecināja, ka jauniem uzņēmumiem 20 tūkst. finansējums nav pietiekams, lai uzsāktu nopietnu 

uzņēmējdarbību, piemēram ražošanu. Šajā kārtā praktiski nebija konkursa, finansējums pietika visiem un netika apgūta visa izsludinātā 

summa. Pie tam, projektu vērtēšanas laikā LAD, vairāki projekti tika atsaukti, jo atbalsta pretendents secināja, ka birokrātiskie noteikumi 

nav adekvāti ieguldījuma un projekta summai (piemēram “Mālu flīžu ražotnes izveide”, “VentaSUPe”). Lielākajai daļai 7.kārtas projetu jau 

ir uzsākta uzraudzība. Kā vienmēr lielākais izaicinājums projektu iesniegšanā un apstiprināšanā ir iepirkumu dokumentācija un fakts, ka 

projektu vērtēšana un apstiprināšana ilgst vairākus mēnešus un notiek strauja cenu maiņa un izvēlēto pamatlīdzekļu “izņemšana” no 

tirgus. 

2020.gads nav izņēmums, kurā notika problēmu risināšana ar būvniecību saistītajos projektos. Būvniecības izmaksas vēl aizvien ir augstas 

un būvniecības projekti pakļauti vislielākajiem riskiem. 2020.gadā realizācijā ir 2 projekti, kuri paredz būvniecību, vienā no tiem atbalsta 

pretendents ir samazinājis gan būvniecības apjomus, gan īstenošanas vietu, otrs būvniecības projekts ir pabeigts, bet kavējas ar 

dokumentācijas sakārtošanu un projekta nodošanu gan Būvvaldē, gan LAD. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Jebkurš īstenotais projekts ir labs darbs un ieguldījums teritorijas attīstībā. 2020.gadā uzsākām kontroles braucienus, kuros dodamies kopā 

ar profesionālu fotogrāfu. Par katru apmeklēto projektu veidojam nelielu publicitātes stāstu, ko papildinām ar iesaistošām un kvalitatīvām 

fotogrāfijām. Publicitāti ievietojam mūsu mājas lapā un Facebook (FB) kontā, popularizējot gan biedrību, gan LEADER sasniegumus un 

iespējas. Skatoties pēc aktivitātēm FB redzam, ka šie posti tiek pamanīti, dažiem no tiem ir pat līdz 4000 skatījumu, kas mūsu FB kontam ir 

ļoti liels skaitlis. Tādējadi pievēršam uzmanību arī pašam projektam un apskates objektam. 

 


