
BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 

Vietējās rīcības grupas  

 

Ikkgadējais stratēģijas novērtējums 2021. 

 

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 52 
 

Rādītājs ir izpildīts. 

Labiekārtotas 
pārstrādes un/vai 
realizācijas vietas 

0 3 4 
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, 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu skaits 

0 15 15 
Rādītājs ir izpildīts. 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

0 9 16 
   Rādītājs ir izpildīts.  

Dažādotu 
sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

0 18 31 
 

Rādītājs ir izpildīts.  



senioriem un 
ģimenēm ar maziem 
bērniem. 

3. 

Starpteritoriālās un 
starpvalstu 
sadarbības 
veicināšana 

Realizēto 
starpteritoriālās un 
starpvalstu 
sadarbības projektu 
skaits 

0 3 3 

   Biedrība ir sadarbības 
partneris vēl 2 
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 

9 

 

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 

0 

 

2. 
Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

0 
 



un teritorijas 
sakārtošanai 

2. 

Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai 
un teritorijas 
sakārtošanai 

Dažādotu 
sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

4 

Realizēti 4 mācību projekti, kas sevi ietvēra 
vairāku dažādu lekciju ciklus gan atsevišķi 

senioriem, gan bērniem vai visiem teritorijas 
iedzīvotājiem 

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu 
pakalpojumu 
skaits 

0  

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunu/uzlabotu 
objektu skaits 

0  

3. 

Atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma un dabas 
mantojuma 
saglabāšanai 

Dažādotu 
sabiedrisko 
aktivitāšu skaits 

0  

 

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 

X  



studijas izveide Kuldīgā” 

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 

X  



ciemā” 

13. 
21-02-AL31-A019.2101-
000006  

Iekārtu un aprīkojuma 
komplekta iegāde vēsturiskās 
furnitūras analogu 
izgatavošanai  

 X 

14. 
21-02-AL31-A019.2101-
000008  

Ražošanas iekārtas un 
papildaprīkojuma iegāde 
uzņēmuma darbības 
attīstīšanai  

X  

15. 
21-02-AL31-A019.2101-
000003  

“Inovatīvu gaļas produktu 
ražošanas uzņēmuma izveide”  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   

 Pārtikas 1 1 

 t.sk.Mājražošana   

Tūrisms  1 

Amatniecība   

Cita pakalpojuma 
nozare 

  



Cita ražošanas 
nozare 

 7 

Cita nozare 
atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

  

Skaits kopā 1 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 0 

Sociālā aprūpe 0 

Interešu un apmācību klubi 4 

Vides aizsardzība 0 

Teritorija labiekārtošana 0 

Reliģija, baznīcas 0 

Mācības 0 

Cita (norāda, kāda)  

Skaits kopā 4 

 

* 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 

Biedrības "Darīsim paši!" sabiedrības virzītas vietējās attīstības ELFLA 



stratēģijas 2015.-2020. gadam novērtējums 

 

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 

  

 



 

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 

Biedrība “Saldus rajona 

attīstības biedrība” 

Biedrība “Partnerība 

Sadarbības projekta 

mērķis ir veicināt zinošu 

un motivētu jauno 

Trīs 

semināri/nodarbības 

eksakto priekšmetu 

Notiek projekta ieviešana, realizācija. 



attīstības veicināšanai” laukiem un jūrai” 

Biedrība “ Dobeles rajona 

lauku partnerība” 

Biedrība “Kandavas 

Partnerība”. 

speciālistu un uzņēmēju 

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. 

skolotājiem no visa 

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. 

Projekts pabeigts 2021.gadā 



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. 

2021.gadā projektus iesniedza un realizēja pārsvarā jau esoši uzņēmumi, tomēr lielākais izaicinājums bija piegādes un pasūtīto pamatlīdzekļu ražošanas 

iespējas. Saskārāmies ar problēmām, ka rūpnīcas nespēj piegādāt un ražot pasūtīto pamatlīdzekli vai arī to piegādes būtiski kavējas.  



Kontroles braucienā konstatejām dažus uzņēmumus, kuriem ir problēmas ar sasniedzamajiem rādītājiem, respektīvi, 2 uzņēmumiem konstatējām, ka 

praktiski darbība nenotiek. Viens no uzņēmumiem naudu atgrieza, tomēr stipri mazāk pēc LAD aprēķina nekā ieguldījām ES finansējumu šajā uzņēmumā, 

savukārt otrajam uzņēmumam patreiz ir likumiskas tiesības gaidīt 3.gadu un sarunas par finansējuma atgriešanu ir bez rezultātiem, jo realizētaja tiesības ir 

nepārtraukt projektu, bet “mākslīgi” vilkt darbību līdz lēmuma pieņemšanai. 

Visu šo gadu laikā visnopietnākais izaicinājums ir stāstīt un pamatot pretendentiem par solīto rādītāju nopietnību un atbildību par sasniedzamajiem 

rādītājiem. Jūtams, ka sliktu ietemi šajā problēmā ienes algotie projektu speciālisti, kas teorētiski labi un atbilstoši kritērijiem uzraksta projektu, 

nepaskaidrojot klientam tā sekas, kā arī pretendenti dažreiz beatbildīgi izturas pret šo jautājumu, redzot tikai iespēju iegūt finansējumu, bet ne atbildību 

par veiksmīgas uzņēmējdarbības solīšanu. 

 

 

IV.  SVVA stratēģijas īstenošana 2021.gadā 

 

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

realizāciju, finansējuma apguve). 

2021.gadā  10.kārtā tika iesniegti 5 mācību projekti, kuri tika apstiprināti un uzsākta to realizācija. Mācību projekti notika visā biedrības 

teritorijā gan Srundas novadā, kur akcents bija uz senioru apmācību, gan Alsungas novadā, gan Kuldīgas novadā.  Īpaši spilgts  mācību 

projekts tika realizēts “Mākslas ABC”, kurā novada senori 2 grupās vairākus mēnešus apmeklēja mākslas nodarbības. Mācību projektu 

realizāciju kavēja COVID ierobežojumi, kas attiecās uz pulcēšanos. 

2021.gadā 9.kārtā tika izvērtēti 23 uzņēmējdabības projekti, no kuriem atbalstīti 11 projekti un tikai viens no viņiem vēl nav realizēts. 

9.kārta mūsu darbības gados ir īpaša kārta, jo šajā kārtā ALTUM piešķīra visiem projektiem finansējumu, veiksmīgākai projektu realizācijai, 

un 6 projekti ir iekļauti arī LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora inkubācijas atbalstā. Te papildus ir jāsaka, ka šis ir izaicinājums spēt stāstos par 

piešķirto finansējumu nepazaudēt, ka finansējums pamatā nāk no ELFLA un VRG, nevis ALTUM un LIAA inkubatoriem, jo mēs kā VRG 

nespējam administrēšanas noteikumu dēļ, nodrošināt tādas mārketinga aktivitātes kā to var izdarīt LIAA inkubatori un dažviet arī ALTUM.  

Izaicinājumu vienmēr rada iesniegtās pārsūdzības, kas parasti tiek saņemtas no iesniedzējiem, kas nav spējuši pamatot pieteikumā savu 

plānu ilgstpēju vai saredzējuši tikai viegla finansējuma iespēju savu personisko mērķu sasniegšanai, nedomājot par attīstību un kopējo 

ekonomikas veicināšanu. Jāsaka, ka mūsu biedrībā parasti nav daudz šādu sūdzību, vidēji 1 katrā kārtā, un iesniegtajām pārsudzībām nav 



pamatojuma. 

 

Risinājumi un uzlabojumi SVVA stratēģijas īstenošanas problēmu uzlabošanā: 

Katrā kārtā ir izacinājums uzlabot vērtēšanas kritērijus, meklēt tos, kas būtiski novērtē iesniegto projektu. Nav iespējams paredzēt visas 

situācijas, bet ar katru reizi redzam kritērijus, kurus nepieciešams papildināt, uzlabot. Kritēriju labošanu un precizēšanu būtiski traucē  

procedūra ar iesniegšanu Stratēģijas komisijā, tāpat nav saprotams, kāpēc finansējuma pārdale jāsniedz Stratēģijas komisijā, ja MK 

noteikumi ļauj veikt šādu pārdali. 

 

Labie darbi, saistībā ar SVVA stratēģijas īstenošanu 

Ļoti priecājos, ka pēdējo gadu laikā mūsu sadarbība ar LIAA Kuldīgas inkubatoru un ALTUM nes pozitīvus rezultātus tieši Kuldīgas novada 

uzņēmēju attīstībā un intervijās , stāstos par Kuldīgas novadu parādās arī biedrības nosaukums un viedoklis, piemēram: 

https://www.db.lv/zinas/kuldigas-novada-jaunajiem-uznemejiem-pieskir-400-000-eiro-505249?fbclid=IwAR2NGG46-

iVr_Pt9JHAKwgsGZEkSdUtP2s7FtTRIJiktHjvuZSt6aEUKrYM 

Savukārt kā lielisku piemēru un 2021.gada lepnumu varu nosaukt Kaļķu ielas kvartālu, kurā izveidojušies un savu darbību veic vairāki 

LEADER projekti : Kafijas grauzdētāva (1 LEADER projekts) un Retro velo darbnīca (1 LEADER projekts), Smoke Farm (1 LEADER projekts), 

Alus darītava (3 LEADER projekti), Kombučas (2 LEADER projekti) un uz šo kvartālu iedzīvotājus un tūristus ved viens no lieliskākajiem 

LEADER radošajiem “zaļajiem” projektiem elektro tūristu busiņš “Rumba buss”, kur gides pavadībā jebkuršs interesents var dzirdēt stāstus, 

degustēt un iegādāties produktus. 
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